AKP’NİN YAĞMA VE TALANINI DURDURMANIN
DİRENMEKTEN BAŞKA YOLU YOKTUR!
ZULME KARŞI DİRENMEK MEŞRUDUR!
Taş, Sopa,
Benzin, Kazma,
Kürek, Balta,
Tırpan, Dirgen...

www.yuruyus.com

Halkımız!
Kütahyalı Kadınlar Öğretiyor

www.yuruyus.com
Haftalık Dergi / Sayı: 335
21 Ekim 2012
Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

Kayseri Pınarbaşı'nda 5 Tutukluyu Diri Diri Yakan Devlet, Ailelere;

"Onlar zaten mahkum, ne tazminatı!"
Diyerek Tazminat Vermedi!

AKP Tutsakları Bu Mantıkla Katlediyor!

Ne Bulursanız
Direnin!
DİRENMEK İÇİN
HER ŞEY
SİLAHTIR!

Yıkımlara Karşı
Büyükşehir
Belediyesi’nin
Önündeydi

Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!

info@yuruyus.com

Alibeyköy, Gazi,
Okmeydanı,
1 Mayıs,
Esenler,
Güzeltepe
Halk Komiteleri

Engin Çeber’i
Katledenler
Kandıra’da da Bir
Tutukluyu İşkenceyle
Katletti.

Bütün Hapishaneler
İşkencehanedir!
Bütün Gardiyanlar
ve Müdürler
İşkencecidir!
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Kitabın Adı: Birleşelim Savaşalım
Kazanalım
Kitabın Yazarı: Hüseyin Özarslan
Yayınevi: Boran
Boran Yayınevi olarak üç ciltlik yeni bir kitap,
“Birleşelim Savaşalım Kazanalım” ile okurlarımızın karşısındayız. Kitap, bir yerde Türkiye solunun tarihi durumunda. Solun tarihinde “sol içi
birlik” konusu hep gündemde olmuştur. Solun birlik konusunu tartışmadığı, ya da gündeminde birlik konusunun olmadığı neredeyse hiçbir dönem
yoktur. “Birleşelim Savaşalım Kazanalım” kitabı solun birlik tarihini ele almaktadır. Türkiye
solu’nun -PKK de dahil- “birlik” konusundaki tüm
girişimlerini bu kitapta bulabilirsiniz.
Bu kadar tartışmaya rağmen solun tarihinde
malesef uzun vadeli devrimci mücadelenin önünü açan, geliştiren birliklerin kurulamadığına da
tanık olmaktayız.
Üç ciltten oluşan “Birleşelim Savaşalım
Kazanalım” kitabında nasıl birlik olunur, sol ne
tür birlikleri savundu, bunlara ne misyonlar
biçti ve nasıl birlikler kurdu, bu birlikler pratik-

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri
Müdürü: Mustafa DOĞRU
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu / İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

Potansiyel Var Demek
Gereksizdir.
Potansiyel Hep Vardır.
Önemli Olan
Sorumluluk Alınan Yerde
Örgütlenmek
ve Kavganın
İhtiyaçlarını
Oradan
Çıkartmaktır.

te nasıl şekillendi, birlikler neden uzun ömürlü
olmadı, birlik olamamanın nedenleri nelerdir ve
nasıl birlik olunmalıdır sorularının da cevabını
bulacaksınız.
“Birleşelim Savaşalım Kazanalım” kitabında solun birlik konusundaki tarihi boyunca yaşanmış tüm birlikleri, tüm tartışmaları, eleştirileri kısaca solun birlik konusundaki her şeyi bulabilirsiniz.
“Birleşelim Savaşalım Kazanalım” kitabı,
Cephe’nin yayıncılık faaliyeti boyunca birlik konusunda yaşanan dönemlere ilişkin yayınlarında; makaleleriyle, dosya konularıyla açıklamalarıyla, eleştirileriyle, belgeleriyle tarihe düştüğü kayıtlardan oluşan Türkiye devrimci hareketine mirasıdır.
Kitaptaki yazılar Cephe’nin 12 Eylül sonrası 1 Aralık 1986’da yayın hayatına başlayan Yeni
Çözüm’den Mücadele’ye, Kurtuluş dergisinden Vatan’a, Ekmek ve Adalet’ten Yürüyüş ve
Devrimci Sol dergisine kadar 26 yıllık yayın faasliyetinde dergilerde çıkan yazılardan oluşmaktadır.
Boran Yayınevi olarak Türkiye Soluna ve halkımıza böyle bir mirası sunuyoruz...

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Ö ğretmenimiz

www.yuruyus.com
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

info@yuruyus.com
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Gerisi Hayat...

İçindekiler
4 Önce kendimizden başlamalıyız,

27 Sınıf Kini: Hasan Selim’in

yeni insanı yaratmalı yeni bir
hayatı kurmalıyız!

adresi yüreğimizdir
Dünden Bugüne:
Atçalı Kel Mehmet Efe
Sağlıklı ve Güvenli Yaşam:
Çalınan sağlık hakkımıza
sahip çıkalım!
Devrimci Okul:
Bir işi örgütlemek
Sanatçıyız Biz:
Altın portakal, halkın
değil, düzen kültürünün
festivalidir!

Hiçbir İşkenceci Halka Hesap
Vermekten Kaçamaz!

28
30

5 Kayseri Pınarbaşı'da 5 tutukluyu diri

7
8

diri yakan devlet ailelere; “Onlar
zaten mahkum, ne tazminatı”
diyerek tazminat vermedi!
Bütün hapishaneler işkencehanedir!
Bütün gardiyanlar ve müdürler
işkencecidir!
20 Ekim 2000’de
Büyük Direniş’in başladığı gün
zaferin de ilan günüdür!

11 Kütahyalı kadınlar öğretiyor
14 İktidarı saltanatlarını büyütmek
için kullananlar halkın
öfkesinden korkmalıdır
17 Di̇reni̇ş kar topu misali̇ büyük
bir çığa dönüşerek, bizi
sömürenlerin başına düşecek!
21 Emeğimize, geleceğimize sahip
çıkmak için; örgütlenmeliyiz!
Örgütsüz işçileri nasıl örgütleyeceğiz?
25 DMH: KESK’in kadın sekreterliği,
kadına; “Sen kadınsın, başka
işlerden anlamazsın!” demektir!
26 AKP kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırıyor

31
33

34 Dünden Bugüne
Halk Gerçeğimiz:
Halk ve toprak

35 Özgür Tutsaklardan:
Sincan F Tipi Hapishanesi
temmuz ayı hak ihlalleri

Ülkemizde Gençlik

37 Dev-Genç 43 Yıldır
devrimin öncüsüdür!
Dev-Genç 43 yıllık
tarihine yeni gelenekler
ekleyerek, Hasan
Selimlerle büyüyor!

41 Gençlik Federasyonu:
Emniyette
“canlı bomba” paniği

Merhaba;
Mahir'den Dayı'ya "Bir Dev-Genç'imiz vardı.
Yine var!" Bu gelenek devam ediyor...
Bu ülkenin en soylu damarında beslenen bir
Dev-Genç'imiz var! Onur, namus ve ille de
bağımsızlık şiardır Dev-Genç’lilere...
Ali Rıza komutanlardan Hasan Selim'e nice
kahramanlar, nice yiğitlerimiz en öne atıldı
bu kavgada... Seher'den Zehra'ya, Canan'dan
Eyüp'e feda kuşağının kahramanlarına selam
olsun! 43. Yılında Dev-Genç'e Bin Selam
Olsun! Nice kavga yıllarına...
Selam ve Sevgilerimizle
Edirne F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar
1 Ekim 2012

42 AKP Suriye sınırına askeri
yığınak yapması, uçak
durdurma şovları, hepsi
Amerika’ya daha fazla
uşaklıktır! Halkımız
Suriye halklarının yanındadır
43 Aşağıdaki satırları okuyun:
Konuşan ÖDP’li İMO
Başkanı Taner Yüzgeç’in
katliamcı Hikmet Sami
Türk’ün düşüncelerinden
farkı var mı?
44 DAK: Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Genel
Merkezi’nin Devrimci
Alevi Komitesi
düşmanlığı sürüyor!

45 HHB: Kaçırma, şantaj,
46

tehdit, işkence...
Haberler: Avukatlar halktan
yana taraf olmalıdır!

Komployla tutuklanan
devrimciler serbest
bırakılsın!

48 Savaşan Kelimeler:
“Beni bağlamaz…
Beni ilgilendirmez!”
50 Avrupa’da Yürüyüş...

52 Coca-Cola halkların katilidir
53 Berkan...
54 Yitirdiklerimiz...

AKP'ye Teslim Olmayacağız Milyonları
Örgütleyeceğiz
AKP iktidarının zulmüne karşı 15
Ekim’den itibaren her gün saat 21.00’da
İstanbul’un yoksul mahallerinde sesimizi
yükseltiyoruz. Her akşam saat 21.00’da
mahallerimizde kimimiz sokakta, kimimiz
evimizin balkonunda, kimimiz iş yerlerinde
ellerimizde tencere tavalarımızla,
ıslıklarımızla, alkışlarımızla,
sloganlarımızla, arabalarımızın
kornalarıyla tüm halkımızı tencere tava
eylemlerine katılmaya çağırıyoruz!
HALK CEPHESİ
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eniyi yaratmanın yolu önce kendimizi yenilemek, eğitmekten,
sonra, doğru düşünen militan kadroların sayısını arttırmaktan ve yeni insanlar yetiştirmekten geçiyor.
ORTULARDAN KURTULMALIYIZ. ZAAFLARI SÜRDÜRMEDEKİ DİRENÇ KARŞISINDA
SAVAŞMALIYIZ!
aaf ve eksiklerimizi kabul etmemeli, meşru görmemeliyiz. Zaafları kendimize yakıştırmamalıyız. Zaafların üstesinden gelmek için ısrar
ve inançla savaşmalıyız.
TATÜLERİ DAYATMAK, ZAAFLARI MEŞRULAŞTIRMAKTIR! Zaaflarımızla bir ömür
boyu devrimcilik yapamayız. Zaaflarımızı mücadele içinde büyütmek, kalıcılaştırmak değil, aşmak için savaşmalıyız.
ÜROKRATLIK, HANTALLIK,
ERTELEMECİLİK, GEREKÇECİLİK, KONFORMİST EĞİLİMLER
DEVRİMCİLİĞİ BİTİRİR. AHLAKİ
DEJENERASYONU YOK ETMELİYİZ. BU NİTELİKLERE SAHİP
İNSANLAR OLMAMALIYIZ.
iz, gelişen ve geliştiren olmayı
hedeflemeliyiz her zaman. Durağan değil, ilerleyen ve ilerleten olmalıyız.
üm gerekçeleri ortadan kaldırmalı,
buna yol açacak her şeyin önüne
alternatiflerle karşı durmalıyız.
lmayan işlerimiz karşısında durup
kendimize bakmalıyız; neden olmadı, hangi gerekçelere sığınıldı?
Görevim neydi ve görevimi ne kadar
yerine getirdim? Yaşanan olumsuzluklar karşısında gerekçelere sığınmamalıyız. Gerekçecilik, gelişmenin
önündeki en büyük engellerden birisidir.
EVRİMCİ SAFLIK VE SİYASİ
UYANIKLIK DEMİŞTİR DAYI
BİZE. DEVRİMCİ SAFLIĞINI Yİ-
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Önce Kendimizden Başlamalıyız
Yeni İnsanı Yaratmalı
Yeni Bir Hayatı Kurmalıyız!
TİRMEMİŞ, KENDİNİ DEVRİME
SUNMA RUHU İLE DOLU İNSANLARLA AŞACAĞIZ SÜRECİ. ÇÜRÜYEN YANLARI KESİP ATMALIYIZ.
deolojik mücadele, lanetlenmiş kapitalist toplumun kalıntılarının, bu
artıkların, çürümüş, kangren, olmuş
bu organların, bulaşıcı hastalığın, vebanın, kapitalizmin sosyalizme miras
bıraktığı yaranın üstesinden geleceğiz.
ENİ İNSANI YARATMALI,
YENİ BİR HAYATI KURMALIYIZ! Yeni insanı, zaaflı ve hatalı
yanlarımızı atarak yaratabiliriz. BEN
değil BİZ olmayı başardığımız zaman
yeni insanı yaratacağız. Yeni insanla
örgütlülüğün gücüne ulaşacağız. Bunun, eğitimin gücünden, doğru düşünen militan kadroların sayısını arttırmaktan geçtiğini bilincimize kazımalıyız.
EMBEL, MİSKİN DEĞİL
ÜRETEN BEYİNLER GEREKLİDİR! 12 yıldır süren tecrite
karşı tutsaklarımız, üreterek var olduklarını, tecritin kendilerini asla
teslim alamayacağını göstermiştir.
Tutsaklık koşullarında yoktan var etmeyi, istenirse nelerin başarılabileceğini herkese göstermiştir devrimci
tutsaklar. Her Cepheli böyle bakmalıdır; nerede olursak olalım, üretimin
beynimizi diri tutacağını, düşmanın
düşüncelerimizi asla teslim alamayacağını bileceğiz.
nun için ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ. Emeğin ve üretimin halka ve bize ne kazandırdığını görmeli ve göstermeliyiz.
ER TÜRLÜ İCAZETİ REDDETMELİYİZ. Düşmandan izin
istemek, eylemlerimiz için onay beklemek, onun karar vereceği sınırlar
içinde kalmak demektir. Baştan teslimiyeti kabul etmek demektir. Yaptı-
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ğımız tüm eylemlerimizde de bunu
gösterdik. Meşruluğumuza her zaman
inandık. Meşruluğumuzdan aldığımız
güçle icazet istemedik.

B

iz meşruluğu ideolojimizin netliğinden aldık. HER DUVARI
AŞAN KAHRAMAN 122’LERİMİZ,
DEVRİMCİ İRADENİN TÜM İRADELERDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU ÖĞRETTİLER BİZE
YEDİ YIL BOYUNCA. Kahramanlarımıza sözümüz var: Biz de onların
yolundan yürüyeceğiz. Onlar gibi direnerek onlar gibi savaşacağız.

Y

ARATICILIK; ÇABA VE İRADENİN BİRLEŞTİĞİ YERDE
OLMAZI OLUR KILMAKTIR. OLMAZI OLUR KILMAK İÇİN HİÇ
BİR EMEĞİ HARCAMAKTAN KAÇINMAMAKTIR!

E

mek verdikçe olmazların olurluğunu görürüz. Zorluklar aşıldıkça
yeni zorlukların karşısında daha güçlü
durmamızı sağlar. Çünkü mücadele
zorluklarla büyüyor, hiçbir şeyin kolay
olmadığını ve olmayacağını söylüyoruz. Gücümüze ve ideolojimize güveniyoruz. Her zorluğun bir çözümü
olduğuna inanıyoruz, emek harcıyoruz
ve çözüm yolunu buluyoruz.

K

ÜÇÜK DÜNYALARIN DEĞİL
HEPİMİZİN UĞRUNA MÜCADELE ETTİĞİ BİR DÜNYANIN İNSANI OLMA BİLİNCİ İLE MÜCADELE ETMELİYİZ. GELECEĞİ
KURMAK İÇİN HAZIR OLMALIYIZ. Geleceği hepimiz görmek istiyoruz, gelecekte kurmak istediğimiz
yeni dünyada yaşamak istiyoruz. Yaptığımız her işimizi, devrimi bir adım
daha yakınlaştırmak için yapıyoruz.
Devrimi yakınlaştırmak ve adımları
hızlandırmak bizim elimizde. Milyonları örgütlemek için, milyonları
devrime kazandırma hedefimizi büyütmeli, bu hedefimize tüm benliğimizle sarılmalıyız.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Kayseri Pınarbaşı'da 5 Tutukluyu Diri Diri Yakan Devlet Ailelere;

“Onlar zaten mahkum, ne tazminatı!”
Diyerek Tazminat Vermedi!

AKP Tutsakları Bu Mantıkla Katlediyor!
Adalet Bakanlığı, 16 Eylül 2011
tarihinde, hapishane nakil aracında
çıkan yangında yanarak ölen mahkumların ailelerinin açtığı dava ile
ilgili yazdığı cevapta, mahkumlara
nasıl baktığını gözler önüne serdi.
Hatırlanacağı gibi 11 Eylül 2011
tarihinde yola çıkan ve 7 il 5 ilçe
dolaştırılan ring aracı, 16 Eylül’de
Kayseri’de yanmıştı. Çıkan yangında
5 mahkum yanarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan tam bir katliamdı.
Mahkumları ‘korumak’la da yükümlü
askerler “devletin güvenliği” için
ring aracındaki mahkumlara kilitleri
açmamış ve ölmeleri pahasına devletin “güvenliği”ni korumuşlardı.
Katledilen mahkumların aileleri,
katillerden hesap sorulmasını istiyordu. Diğer yandan da tazminat davası açmışlardı. İşte açılan bu davaya
devletin verdiği cevaplar, devletin
gerçek yüzünü gösterdi bir kez daha.

Mahkumsan; Ölebilir,
Öldürülebilirsin
Tutuklu ve hükümlülerin katledilmesi o kadar kanıksanmış, o kadar
normalleştirilmiştir ki beş tutuklu ve
hükümlünün yanarak ölmesi karşısında devlet daha o zaman olayın
içinden sıyrılma hesaplarıyla hareket
ediyordu... Ama gerçek çok çıplaktı
ve o zamanki burjuva basının attığı
başlıklarda bile bu gerçek çok açık
olarak görülüyordu...
- Akşam; "Adalet kül oldu" , Haber Türk; “Cezaevi aracında dehşet:
5 mahkum yanarak öldü”, Milliyet;
"Diri diri yandılar", Radikal; "Ölüme
nakil", Cumhuriyet; “5 kişi diri diri
yandı”, Hürriyet; “Ölüm mahkumları,” Sabah; “Kilitli facia”, Vatan;
“Yanarak ölmeye mahkum oldular”,
Milliyet; “Can güvenliği değil tasarruf
düşünülmüş”, Haber Türk; “Yanan
araç üst düzey teknik özelliklere sa-

hip”
Bu başlıkları attıran
devletin katliamcı anlayışının herkesin gözüne girecek
kadar çıplak
olmasıdır.
Ve o dönem
dergimizde
bu konuda yazdığımız yazıda
devletin katliamcı mantığını
ve yaklaşımını tüm yönleriyle
anlatmış ve şunları belirtmiştik:
“Devlet için esas olan tutukluların can güvenliği değil,
onlara "hak ettikleri cezanın"
en ağır şekilde çektirilmesidir.
Devletin görevi, tutuklu ve
hükümlülerin ÖLENE KADAR
da olsa CEZASININ ÇEKTİRİLMESİDİR.
“Kayseri'de nakil aracının
içinde 5 kişinin yakılmasının
arkasından yapılan açıklamalarda, ölen tutukluların "uyuşturucu"dan yargılandıklarına
özel bir vurgu yapılıyordu.
Devletin mantığı budur: Aracın içindeki 5 tutukluya "CEZASI ÇEKTİRİLMİŞTİR"…
” (Yürüyüş, sayı 287)
İşte devletin ve başındaki
AKP’nin bu kafa yapısı katliamdan sonraki dönemde de
devam etmiştir... Katliamdan
hemen sonra yapılan ilk soruşturmaların sonucunda gerçek sorumlu olan devletin
Adalet Bakanlığı hakkında
hiçbir dava, soruşturma açılmamıştır. Cezaevleri Genel
Müdürlüğü hakkında yapılan
suç duyurusundaki talepler de
reddedilmiştir. Ve en son ola-

u Kayseri Pınarbaşı’da 5
tutuklu ve hükümlüyü ring
içinde diri diri yakan devlet,
tazminat isteyen ailelere;
8“Eşi başka evlilik yapabilir”,
8“Zaten mahkumdu, size
faydası olmazdı”,
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8“sizinle birlikte yaşamıyordu”
dedi!
Faşist devletin
Hapishanelerinde tutuklu isen;
u RİNG ARACINDA DİRİ
DİRİ YAKILABİLİRSİN!
u İŞKENCEYLE
KATLEDİLEBİLİRSİN!
u OPERASYONLARLA
KATLEDİLEBİLİRSİN!
u TEDAVİN
YAPILMAYARAK
KATLEDİLEBİLİRSİN!
u “ONLAR MAHKUM”
DENİLEREK SON ON
YILDA 1800 TUTUKLU
KATLEDİLDİ!

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!
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rak sadece ring aracının şoförü ile
iki jandarmaya dava açılmasıyla
yetinilmiştir...
Oysa bunların insani değil ama
yasal anlamda, yaşanan katliamda
hiçbir sorumlulukları görülmemektedir. Zira tüm yasa ve yönetmelikler
yangın da olsa aracın içindeki tutukluların kaçmamasının öncelikli
görev olduğunu söylemektedir. Bunu
söyleyenler ise devletin ilgili bakanlıklarından başkası değildir.
İşte bugün tutuklu ailelerinin açtığı
davayla ilgili olarak devletin Hazine’sinin yaptığı savunma tam da bu
anlayışı ortaya koyar niteliktedir.
Halka zerre kadar değer vermeyen
bu anlayış, tutsak ailelerinin yaptığı
tazminat başvurusuna karşı aşağılıkça
bir savunmayı yapacak kadar insanlıktan nasibini almamış, ahlaksız bir
anlayıştır. İşte bu anlayışın gazete
haberinden aktardığımız savunması:
“...Tutuklu yargılanırken ölen Akif
Karamalı’nın babası Maşallah Karamalı tarafından Ankara 25. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada
ilk savunma, 6 Ocak 2012’de dosyaya
girdi. Savunmada, destekten yoksun
kalma tazminatının reddi istenirken,
“Müteveffa, vahim olay gerçekleşmeseydi dahi ailesi ile birlikte bir
yaşam sürdürmemektedir. Olay esnasında gözaltında bulunduğu, üzerine
atılı suç, bu suç için öngörülen cezanın
hürriyeti bağlayıcı olup olmadığı hususları nazara alınmalıdır” denildi.
“Akif Karamalı’nın eşi Meliha
Karamalı’nın tazminat isteğine ilişkin
de şu ifadeler kullanıldı: “Müteveffanın kazancının tamamını eşi Meliha
ile küçük Esmanur’a tahsis ettiği
ifade edilmekte ise de gelirinin bu
miktarını (Bu oran genel kabule göre
yüzde 40’tır) kendisi için harcayacağının kabulü gerekir. Sağ kalan
eşin yaşı, başka bir evllik yapma
olasılığı da değerlendirilmelidir”
denilerek, tazminat miktarına ona
göre karar verilmesi önerildi.
“Cezası Yargıtay’da kesinleşmeden ölen Sinan Aşga’nın ailesince
Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ise 9 Şubat
2012’de savunma yapılarak “Müte-

veffanın kısıtlılık durumu nazara
alındığında destekten yoksun kalma
adı altında talep edilen meblağın fahişliği tartışılmaz bile” ifadesi kullanıldı.
“10 yıllık cezası kesinleştikten
sonra can veren Medeni Demir’in
ailesi tarafından Ankara 21. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada
da 27 Nisan 2012’de şu savunma
yapıldı: “Medeni Demir 10 yıl hüküm
giymiştir. Cezaevinde bulunduğu sürece ailesine destek olması sözkonusu
olmadığı gibi bilakis ailesinin maddi
desteğine ihtiyacı bulunmaktadır.
Destekten yoksun kalma talep etme
şartlarının bulunmadığı, dolayısıyla
davanın reddi gerektiği...” (Radikal
Gazetesi, 12 Ekim 2012)
İşte, ahlaksızlık bu boyuttadır...
“Eşi başka evlilik yapabilir”, “zaten
mahkumdu, size faydası olmazdı”,
“sizinle birlikte yaşamıyordu” vb...
İnsanları göz göre göre katlediyor... Sonra da sanki kendisinin bunda
hiçbir suçu, kusuru yokmuş gibi üzerini kapatıyor, tazminat istendiğinde
ise üç kuruşun hesabını yaparak en
aşağılıkça, ahlaksızca sözleri birbiri
ardına dizerek savunma yapıyor...
Devlet çok açık konuşuyor. “Mahkumun değeri yok” diyor, “zaten işe
yaramaz” diyor. Onun için her şey
çıkar ölçüsünde değerlidir. İnsan yoktur. Bunun için halka F Tipi hücre
hapishanelerini uygun görürler. Tutuklulara işkence yapar, sevklerde
en kötü koşulları dahi kullanmaktan
geri durmazlar. Hiçbir uygulamalarında insan yoktur. Ve bu sağlıksız
koşullarda tutuklular adeta ölüme
terk edilmesinden sonra pişkince
açıklamalarla yaptıklarını savunur.
Hatta tutukluların yakınları suçlarlar.
Daha önce de, Engin Çeber’in
işkencede katledilmesine ilişkin ailesinin açmış olduğu tazminat davasında, Engin Çeber için 36.720 TL
tazminat biçilmişti. Bu davada tazminatın belirlenme usulü tartışma
konusu olmuştu.
Habertürk’ün haberine göre Engin
Çeber için tazminat şöyle hesaplanmıştı: “Nüfus Kayıt Tablosu'na göre
Çeber, öldüğünde 29 yaşında. Yaşam

Tablosu'na göre kalan ömrü 38,32.
Yani yaklaşık 38 yıl. Muhtemel yaşam
süresi olarak 38 yıl eklendiğinde Çeber'in ortalama ömrü 67. Ancak
devlet memurları için emeklilik yaş
haddi 65 olarak belirlenmiş, Yargıtay
ise aktif çalışma hayatının 60 yaşına
kadar süreceğini kabul ediyor. Bu
durumda Çeber'in aktif yaşam süresi
60-29 yani 31 yıl. Ölenin bekar olması ileride evlenerek iki çocuk sahibi olacağı varsayımı göz önünde
tutulmalıdır. Engin Çeber'in olay
tarihinde işsiz olduğu için aylık gelirinin 457 lira olarak hesaplandığı
raporda kazancın ileriki yıllarda yüzde 10 artırabileceği belirtildi. Çeber'in ölmemesi halinde şu anki yaşları gözönüne alındığında babasına
17, annesine de 20 yıl destek olabileceği de kaydedildi”
Bu ahlaksızlık değil midir hapishanelerde hala işkenceler yapan, hala
katliamlar gerçekleştiren.
19 Aralık’ta insanları diri diri yakan, yaktığı insanların karşısına geçip
kahkahalar atan bu anlayış için bir
ring aracında beş kişinin ölmesi sıradan bir durumdur...
Bu nedenle de çok pişkin ve ahlaksızca bir savunma yapmakta sakınca görmüyorlar...
Bilirkişi raporları çıkıyor ve “araçta hiçbir kusur yoktur” diyor, bakanlık
kusurludur” diyor. Ama hiçbir yargıcın buna aldırdığı yoktur. Bakanlık
kendi suçunu görmezden gelip neredeyse tutukluları ve ailelerini suçluyor...
Bu anlayış katliamcıdır. Bu anlayış işkencecidir. Bu anlayış ahlaksızdır. Bu anlayış adaletsizdir.
Bu nedenledir ki geçen sayımızda
da değindiğimiz gibi; bu anlayış katliamcıların, işkencecilerin koruyucusudur. Açılan davaların sonucunun
ne olacağı şimdiden yaptıkları savunmalarla neredeyse belirlenmiştir...
İşte tüm bu nedenledir ki bu anlayıştan adalet beklenemez. Ve bu
anlayışın yaşama hakkı yoktur... Bu
anlayış tacıyla tahtıyla tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Ve bunu
binlerce kez hak etmektedir!

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Engin Çeber’in Katilleri
Kandıra’da da Bir Tutukluyu İşkenceyle Katletti!

Bütün Hapishaneler İşkencehanedir!
Bütün Gardiyanlar ve Müdürler İşkencecidir!
2 Ekim 2001... Kandıra F Tipi
hapishanesi. Hasan Özer telefonda
çığlık atıyor; “anne, baba, beni öldürecekler?” diye. Kim bilir kaçıncı
çığlığıydı bu, nihayet duyurabiliyor
ailesine. Aile şaşkın, telaşlı, çaresiz....
"Ne zaman öldürecekler, kim öldürecek" diyor. "Bu gece öldürecekler,
acilen cumhuriyet savcısına gidin,
buraya gelin, kurtarın..." diyor. Anne
çaresiz "seni kim öldürecek, müdüre
çık" diyor. Hasan aceleyle "anne
zaten beni müdürler öldürecek" diyebiliyor ve telefon kesiliyor.
O arada hapishane koridorlarında
8 gardiyanın Hasan Özer’i hapishane
koridorunda kovaladığı görüntülerini
izliyoruz.
Hapishane... dört duvar arası, koridorlar uzun ama nereye kadar kaçabilecek? Yakalıyor gardiyanlar Hasan Özer’i. Leş üzerine üşüşür gibi
üşüşüyorlar Hasan’ın üzerine gardiyanlar. Tekme tokat yatırıyorlar yere.
Kamera görüntüsü kesiliyor. Görüntü
tekrar geldiğinde Hasan Özer artık
kıpırdayamıyor, 15-20 gardiyan koridorda; bacaklarından, kollarından
tutulmuş bir ceset torbası gibi taşınıyor Hasan.
Bu olaydan dört gün sonra Hasan
Özer’in gömleğiyle banyoda duşa
kendini astığı açıklanıyor.
Bu olaylar 2 Ekim 2011 yılında
oluyor. Hasan Özer’in yardım çığlıklarını, Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde kimse duyamamıştı. Öldükten
sonra da Hasan Özer’in ailesi feryatlarını kimseye duyuramadı.
Bu olay ancak avukatların girişimiyle bir yıl sonra 16 Ekim 2012’de
Haber Türk gazetesinde haber olabildi.
Hasan Özer’in kimler tarafından
öldürüldüğü açıkça ortada, gizli saklı
bir şey yok. Telefon konuşmaları
çok net: “Beni öldürecekler” diyor.
Öldürecek kişileri de söylüyor. Te-

lefon konuşması anında kesiliyor ve hapishane koridorlarındaki koşuşturmaca ve işkence görüntüleri var.
Hapishane idaresinin klasik
“intihar” açıklaması nedense
bu devletin yargısında hiç kuşku uyandırmıyor.
Olayın üzerinden bir yıl
geçmesine rağmen tutuklanan
kimse yok. Katiller görevlerine
devam ediyor.
F Tipleri açılmadan Buca,
Ümraniye, Diyarbakır, Ulucanlar, katliamlarını hatırlatarak E
Tiplerinden 30-40 kişinin birarada
kaldığı koğuşlarda bu işkenceleri,
katliamları yapan devletin F Tiplerinde neleri yapmayacağını söylüyorduk.
Son on yılda F Tiplerinde “ölen”
tutuklu sayısı 1800’ün üzerinde...
Devletin koruma altındaki hapishanelerde 1800 ölüm...
“Vadesiyle öldü” denilip katlediliyor tutsaklar...
Tedavileri engellenerek katlediliyor tutsaklar...
İşkenceyle katlediliyor tutsaklar...
“İntihar etti” denilerek ya da “intihar
ettirilerek” katlediliyor tutsaklar...
1800 ÖLÜM!

İşte F Tipleri Gerçeği Bu:
İşkence ve Ölüm!
8 Ekim 2008’de Metris Hapishanesinde bir hafta süren işkence sonucu
katledilen Engin Çeber’in katilleri 1
Ekim 2012’de görülen mahkemede
“iyi hal”li bulundu. 60 işkencecinin
yargılandığı davada 40 işkenceci beraat ettirilirken ceza verilen birkaç
işkenceciye de “iyi halli” bulunduğu
için ceza indirimi yapıldı.
Geçen hafta bunları yazmıştık.

Aynı hafta içinde yine İzmir’de, bir
polis karakolunda, bir kişinin öldürüldüğü işkence görüntüleri yansıdı
medyaya.
İzmir’deki bu işkence olayının
üzerinden de iki ay geçmişti. İşkenceci polisler yine görevlerinin başında
duruyor. Olay üzerinden iki ay geçmesine rağmen olay yine karakolda
ölen kişinin yakınlarının yoğun çabası
sonucu gündeme gelebildi.
Bu olaylar yoğun bir çaba sonucunda ancak basına yansıyabiliyor.
Bu halde bile her hafta birçok işkence
ve öldürme olayları yaşanıyor.
Bunların tek sorumlusu AKP iktidarıdır. AKP iktidarı bu kadar pervasızca, açıkça kanıtları olan işkenceleri, katliamları koruduğu sürece
işkenceler ve katliamlar bitmeyecektir.
Bütün polisler işkenceci, bütün
karakollar işkencehane olduğu gibi,
bütün hapishane yönetimleri de işkenceci ve hapishaneler işkencehanedir.
İşkenceciler bu düzen tarafından
hep korundu ve korunuyor. AKP işkencecilerini koruyor.
İşkence yapmak en aşağılık insanlık suçudur. Şerefsizliktir.
İşkenceciler affedilemez, işkencenin ceza indirimi olmaz. CEZALANDIRILMADIR!
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20 EKİM 2000’DE BÜYÜK DİRENİŞİN
BAŞLADIĞI GÜN

Zaferin de İlan
Günüdür!
20 Ekim 2000,
7 yıl sürecek olan
ve 122 şehit
500’ün üzerinde
gazi verdiğimiz emperyalizmin tecrit politikasına karşı Büyük Direniş’in başladığı gündü.
Emperyalistler ve işbirlikçileri F Tipi tecrit hapishaneleri ile Türkiye devrimci hareketini fiziken ve ideolojik olarak tasfiye etmek
istemişti.
Bunda ne kadar “kararlı” olduklarını göstermek için önce Ulucanlar katliamını yaptılar. “Ya teslim olacaksınız ya öleceksiniz!” diyerek devrimci tutsaklara saatlerce işkence yaptılar. Odun kesilen hızarlarla kafa kestiler ve
10 tutsağı katlettiler. Ama kimseyi teslim
alamadılar.
Faşist devlet Ulucanlar katliamıyla (26 Eylül 1999) tutsakları teslim almak için neleri
göze alacağının göstermek istemişti. “Direnirseniz Ulucanlar gibi yaparım.” diyordu.
Bu katliam F Tiplerine karşı direnişte solun tavrını belirlemekte etkili de oldu.
F Tiplerinin amacı ve saldırının kapsamı
konusunda hemen tüm siyasi örgütler aynı
tespitleri yaparken, aylarca süren tartışmalara rağmen F Tiplerine karşı direnişte ortak bir tavır belirlenemedi. 20 Ekim 2000’de
DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP Ölüm Orucu’na Süresiz Açlık Grevi direnişi ile başlarken oportünizm direnişi göze alamadı.
‘96 Ölüm Orucunda olduğu gibi yakın zafer hayalleri kuran TKP(ML) ve TKİP ise
direnişin uzamasıyla 19 Aralık katliamından sonra Ölüm Orucu ve Açlık Grevine başlayan diğer sol yapılarla birlikte
direnişi yarı yolda bıraktılar.
Başında direnişin 7 yıl süreceğini
öngöremesek de mevsimler boyu
süreceğini, büyük bedeller ödememiz gerektiğini biliyorduk. Onun
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için erken zafer hayalleri kurmadık. Ödenecek
her türlü bedeli göze alarak direnişe başladık.
Onun içindir ki, Büyük Direnişin başladığı 20 Ekim, aynı zamanda büyük direnişin zaferinin ilan günüdür.
20 Ekim 2000’de, Ulucanlar’da olduğu gibi
işkencelerle, katliamlarla bizi asla teslim alamayacaklarının ilanıdır.
Düşmanın ölümle teslim alma politikasına
Ölüm Oruçlarıyla meydan okumaktır.
20 Ekim’de; bizi teslim alamayacaksınız,
dedik.
Düşüncelerimizi teslim alamayacaksınız,
dedik.
Emperyalizmin tecrit saldırısıyla ilgili direniş sürerken şu değerlendirmeyi yapmıştık:
“Emperyalizm, teslim almak istediği, politikalarının önünde engel olmaktan çıkarmak istediği güçleri önce tecrit etmekte, yalnızlaştırmakta; kuşatıp, sonra “terörizm” demagojisini de kullanarak imhaya yönelmektedir.
Gözden kaçırılmaması gereken nokta, bu politikanın temelinde fiziki imhanın ötesinde beyinlerin imha edilmesi, teslim alınması ön
plandadır. Fiziki imha, buna hizmet eden bir
araçtır. Zira, direniş yolunu seçenler yenilseler
de, yok olmazlar ve yeniden ayağa kalkarlar.
Bu nedenle düşüncelerin teslim alınması,
yani düzen içine çekilmesi, egemen sınıflar açısından çok daha belirleyicidir.”
F Tipleri ile bize dayatılan da, esas olarak
siyasi tasfiyeydi. “Ya küreselleşmenin solcusu olursunuz ya da yok olursunuz” denildi.
Büyük Direnişimizle emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin bizi bu saldırılarla devrim,
sosyalizm iddiasından asla vazgeçiremeyeceğini tüm dünyanın ezilen halklarına gösterdik. Emperyalizmin dayattağı yaşam ve düşünce biçimini kabul etmeyeceğimizi, halkların
emperyalizme ve oligarşiye karşı her türlü araç
ve yöntemlerle direnebileceğini gösterdik.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Erdal DALGIÇ
Avrupa Birlikçilik maskesi altında oynanan demokrasicilik oyunlarının
aleti olmayacağımızı gösterdik.
Emperyalizmin onyıllardır propagandasını yaptığı “sosyalizm öldü...
hiçbir düşünce uğrunda ölümü göze
almaya değmez... yaşam kutsaldır”
pespaye düşüncelerini yerlebir ettik.
Kapitalizmin yoz, bencil, asalak kültürüne ve ahlaki çöküntüsüne karşı
yeni bir ahlakı, yeni bir insan tipini,
sosyalist insanı yaratmanın tohumlarını attık.
Yunus Gündoğdu, Engin Çeber,
Mehmet Başbağ, Erdal Dalgıç, Hasan Selim Gönen, İbrahim Çuhadar
bunun en somut kanıtlarıdır.
Oligarşinin F Tipi saldırıları başladığında yukarıda saydığımız isimlerden sadece İbrahim Çuhadar tutsaktı. Çuhadar, “19 Aralık 2000’de
hiçbirimiz teslim olmadık, direndik” diyor.
İşte, oligarşinin 19 Aralık’ta tarihin en büyük hapishaneler katliamı
yapılmasına rağmen 20 hapishanenin
yirmisinde de tek bir tutsağı teslim
alamamasının nedeni budur. Biz zaferi daha 20 Ekim’de oligarşinin
elinden ölüm silahını alarak kazandık.
8 Nisan 2007’de Dersim Hozat
kırsalında şehit düşen Yunus Gündoğdu hareketimizle oligarşinin ordusunda askerlik yaparken, Ölüm
Orucu direnişçisi Fatma Hülya Tümgan’ın başında nöbet tutarken tanıştı. Yunus’un o anda yaptığı iş, ölüm

Hasan Selim GÖNEN
orucu savaşçımıza karşı oligarşinin
bekçiliğiydi. Ama direniş o kadar
güçlü, o kadar onurluydu ki, başında
nöbet tutan askeri de etkiledi. Yunus
askerliği biter bitmez hareketimizle
buluştu ve mücadeleye katıldı. Büyük
direniş hala sürüyordu ve Yunus bu
süre içinde tutsak düştü, bir süre F
Tiplerinde kaldı. F Tipleri teslim alamadı, tahliye olduktan sonra dağların
şahanı oldu, gerillaya katıldı.
Rıza Komutan (Hasan Selim Gönen), hareketimizle tanıştığında Büyük Direniş üçüncü yılındaydı. Rıza
da F Tiplerine karşı süren Büyük Direnişin içinde örgütlendi. Büyük direniş sürerken tutsak düştü. Dışarıya
öfkesini, iddasını, kinini büyüterek
çıktı. Daha büyük görevler üstlendi.
Halkın adalet savaşçısı olmak istedi.
Bu sürede ikinci kez tutsak düştü.
Hasan Selim üniversite üçüncü sınıftaydı. Pekala düzen içinde bir yaşam sürdürebilirdi. Ama O, kendi kurtuluşunu değil, bütün halkın kurtuluşunu istiyordu. F Tipleri düzenin istediği gibi Hasan’ı kendinden başkasını düşünmeyen, bencil bir kişi
yapmayı başaramadı. Hasan dışarıya
çıkar çıkmaz kavgaya koştu.
İşte şu sözler komutan Rıza’nın
sözleridir; “Tekrar dışarıda mücadelenin, savaşın bir parçası olacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Aldığım eğitimi, tüm yeteneklerimi savaşımızın ihtiyaçlarına sunacağım ve
başarılı olacağım. Omzumda çok

İbrahim ÇUHADAR
büyük bir sorumluluk hissediyorum. Sadece şehitlerimizin hesabının
yakıcılığını değil; yıllarını, ömrünü
hapishanelerde geçirecek olan tutsaklarımızın adalet özlemlerini de
içimde taşıyarak geldim dışarı. Onlara layık olmak, onların özlemlerini yerine getirmek, düşmanlarımızdan
hesap sormak en büyük hedefim....
Bana verilecek her göreve hazırım. Silahlı birliklerimizde görevlendirilmeyi çok istiyorum. Ne kendimi ne
halkımı ne de Partimi utandırmayacağım.”
Oligarşi F Tipleri açılmadan önce
“hapishaneler örgütlerin eğitim
kampı gibi” diyerek F Tiplerine, saldırı ve katliamlarına meşruluk kazandırmaya çalışıyordu. Tutsaklar bir
ve üç kişilik hücrelere dağıtılarak komün yaşam yok edilecekti. Örgüt bitirilecek, tecrit altında tutsakların düşünceleri yok edilecekti.
İşte Hasan Selim Gönen’in oligarşinin bu politikalarına cevabı;
“Benden alıp götürdü dediğim
hiçbir şey olmadı bu tutsaklık sürecinin. Aksine kazandırdıkları oldu. Herkese emek harcamak gerektiğini, sabrı, paylaşımın önemini pratik üzerinden daha net kavrama, kafama kazımak... Bunlar benim kazanımımdır.
Özcesi çok moralliyim ve coşkuluyum. Heyecanlıyım...
Hapishaneden güçlenerek çıktım
diyorum. Kafamda en küçük bir soru
işareti yok mücadeleye dair.
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F Tipi tecrit politikasını kesin
olarak yendiğimizi de net bir şekilde gördüm ayrıca. Düşmanın yaratmak istediği psikolojinin tam tersi bir
etkiyi yaratmayı başarıyoruz. Mesela F Tipine örgütsüz giren ve yıllarca bizimle ilişkisi sınırlı olan bir arkadaşımızın sürülecek düzeyde net tavırlar koyabilmesi bunun göstergesidir.”
Hapishaneler “Değirmen taşı gibi
insan öğütür”. F Tipleri ise bu amaçla yapılmış fabrikalardı. Hasan Selimler bu fabrikanın paramparça edildiğinin kanıtıdır.
28 Eylülde İstinye'de gözaltına alınan Engin Çeber’e İstinye Polis
Merkezi'nde ve Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldı; tutuklandıktan sonra götürüldüğü Metris
Hapishanesi'nde işkenceler bir hafta
boyunca devam etti. Yapılan işkenceler sonucunda beyin kanaması geçirdi ve kaldırıldığı hastanede 8 Ekim
2008’de şehit düştü.
ENGİN ÇEBER; düzenin içinden gelmiş, arınıp devrimcileşmiş ve
başka insanları düzenin bataklığından
kurtarmak için mücadeleye atılmış bir
emekçiydi.
Devrimcilerle 2001 yılında Küçükarmutlu’ya ölüm orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı.
“Devrimcilere Sempati duymama
neden olan ölüm oruçları ve de
böyle bir hayatla ilk kez karşılaşmış

olmam.” diyordu. Düzenin her türlü yoz kültüründen etkilenmiş, esrar
içen ve satan biriydi Engin. Devrimci
mücadeleye girdikten sonra düzenin
yozlaştırma politikalarına karşı mücadelede iki kez tutsak düştü. Şehit
düşmeden çok kısa bir süre önce 2
Eylül’de tahliye olmuştu.
Tahliye olduktan sonra şöyle demişti; “Bundan sonraki hayatımda
kavgamızın içinde, örgütlülüğün
ailemizin içinde olarak mücadele etmek istiyorum.”
Direniş odağı olan Metris yeniden
Engin’in işkenceye karşı direnişiyle
tarihe geçti.
46 yaşındaydı Erdal Dalgıç. O da
Büyük Direniş sürerken tutsak düştü. Sincan F Tipi Hapishanesi’nde 4
yıl tutsaklık yaşadıktan sonra tahliye
olduğunda “Ömrüm 19 Aralık Şehitlerimize ve beni yeniden yaratan
Özgür tutsaklara borcumdur. Feda
olsun...” demişti. Ömrünü adalet savaşçısı olarak halkına adadı.
İşkencede katledilen Engin Çeber’e işkence yapılan İstinye Polis
Karakolu’na gerçekleştirilen baskında şehit düştü.
Hiçbirinde de F Tiplerinin yaratmak istediği bencil, örgütsüz, düzen
kişiliği yok. F Tiplerinde ayrı ayrı
hücrelerde, ayrı ayrı hapishanelerde,
demir parmaklıkların, beton duvarların içine hapsedilseler de büyük bir

komün içinde örgütlü yaşıyor devrimci tutsaklar.
Yürekleri halk için, vatan için,
devrim için atıyor. “İnsanlarımız
aç, yoksul, evsiz, adaletsiz bırakılmış,
vatanımızın her karış toprağı emperyalizmin işgali altında” diyor
Hasan Selim Gönen. F Tiplerinde yaşadığı tecrit, işkenceler, keyfi uygulamalar... Hiçbir şey halkımızın yaşadığı acıların önüne geçemiyor.
İbrahim Çuhadar Büyük Direnişin zaferlerindendir. 19 Aralık katliamını yaşadı İbrahim. “Düşmanın
ateş çemberinden geçtik. F Tiplerinde kendimi daha fazla geliştirdiğim bir süreç oldu. Bir yıl tek kişilik hücrelerde kaldım, kendimi hiç
yalnız hissetmedim. Ki, en başta
şehitlerimiz ve Büyük Direnişimizin
gücü vardı.”
İbrahim o BÜYÜK GÜÇLE fedaya yürüdü. Tutsaklara yazdığı mektubunda, “GÖZÜM ARKADA GİTMİYORUM YOLDAŞLARIM. SİZLERDEN ALDIĞIM GÜÇLE ÖLÜMÜ GÜLEREK KARŞILAYACAĞIM. MUTLUYUM SİZLER GİBİ
HİÇBİR KOŞULDA DÜŞMANA
TESLİM OLMAYAN YOLDAŞLARIM OLDUĞU İÇİN.”
İşte ZAFER bu; Büyük Direnişimiz İbrahimler’i yaratıyor. Anadolu’nun dörtbir yanında yüzlerce, binlerce İbrahim yaratacak.

Neşet Ertaş Alevi’dir!
İnancımızı Yok Sayamazsınız!
İdil Kültür Merkezi
Kursları Başlıyor!
İstanbul’da 12 Ekim günü Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde 2 yere
İdil Kültür Merkezi kurslarına çağrı pankartı asıldı. Ayrıca çevrede bulunan kafelere bildiri bırakılarak
halka duyuru yapıldı.
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25 Eylül 2012 tarihinde, tedavisini gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş’ın cenaze töreninin, AKP tarafından
Ertaş’ın dini inancı yok sayılarak yapılmasıyla ilgili olarak Devrimci Alevi Komitesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
12 Ekim tarihli açıklamada, “Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyen AKP iktidarı, Ertaş’ın cenazesini de tıpkı ölen askerin cenazesinde olduğu gibi camiden kaldırdı. AKP iktidarı, Alevi halkına düşmanlığını yine göstermiş oldu. Neşet Ertaş’ın türküleri, Alevi kimliğinden bağımsız olmamasına rağmen, AKP iktidarı ‘yok sayarsan yok olur’ mantığı ile Alevi inancını yok
saymaya devam ediyor. AKP iktidarının, inancımızı yok saymasına, kendi istediği gibi şekillendirmesine, asimile etmesine izin vermemeliyiz. Örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz.” denildi.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Halkımız!
Kütahyalı Kadınlar Öğretiyor
AKP’nin Yağma ve Talanını Durdurmanın
Direnmekten Başka Yolu Yoktur!
Zulme Karşı Direnmek Meşrudur!
u YIKIMLARA KARŞI

diler. 2006 yılında köy statüsünden
çıkartılarak Kütahya merkeze bağlı
DİRENMEK,
bir mahalle haline getirilen İnköy’ün
imar planı yok. Bu nedenle köylüVATANIMIZI İŞGAL
EDENLERE, VATANIMIZI nün binaları kaçak görünüyor. Kütahya Belediyesi’de, bir şikayet olSATANLARA KARŞI
duğu gerekçesiyle uzun süredir biDİRENMEKTİR!
nasının yıkım kararına karşı direnen
Halil Çevik’e ait 3 katlı binayı yıkTaş, Sopa, Benzin,
mak için geldi. Ama köye hizmet
getirmeyen, onun yerine yıkım için
Kazma, Kürek, Balta,
gelen Kütahya Belediyesi halkın
Tırpan, Dirgen... Ne
direnişiyle karşılaştı.
Bulursanız Direnin!
Binayı yıkmak için yasal izinDİRENMEK İÇİN HER leri, Danıştay’ın verdiği karar vardı.
Binanın ruhsatı yoktu. Görünüşte
ŞEY SİLAHTIR!
devlet haklıydı ama gerçekler öyle
değildi. Yıkımlar, devletin çıkarı
Alibeyköy, Gazi,
söz konusu olduğunda yasal hale
getirilebiliyor. Ama bu durum,
Okmeydanı, 1 Mayıs,
halkın direnişinin önünde engel
Esenler, Güzeltepe Halk
değildir. İnköy halkı da bunun
Komiteleri Yıkımlara
güzel bir örneğini göstermiştir.
Karşı İstanbul Büyükşehir
Evlere çıkan sokakları traktör,
Belediyesi’nin Önündeydi
tomruk, harman makinesi ve römorklarla barikat kurarak yıkım
EVİMİZİ YIKANIN
ekiplerine kapatan İnköy halkı, 4
saat
direndi… Ellerinde kazma,
VİLLASINI YIKARIZ!
kürek, çapa, tırmık, dirgen, balta,
Geçtiğimiz hafta Kütahya'da mertırpan ve çapayla direnen İnköy
keze bağlı İnköy Mahallesi'nde Kükadınları, İnköy’ün tekrar köy statahya Belediyesi’nin yıkım ekiplerine
tüsüne alınması ve binalarının yıkılmamasını istediler. İnköy kadınları,
karşı köylüler barikat kurarak diren-

u

u
u

u

kararlılıklarını, ellerindeki kazma ve
kürekleri yere vurarak gösterdiler,
Direniş sırasında köyde “Bu Köy
Yunan'ı Sokmadı Kütahya Belediyesi'ni Hiç Sokmaz” yazılaması yapıldı.
Belediye, yıkımdan vazgeçmek
zorunda kaldı, bina sahibi ile anlaşma
yapıldı.
Yıkımlara karşı direnmek vatanı sahiplenmektir. Halk düşmanları
topraklarımızı emperyalistlere peşkeş
çekerken; işgalcileri topraklarına sokmayan Kütahyalılar, bugünün işgalcilerine karşı direniyor. Dün emperyalistler ve onların işbirlikçileri
topraklarımızı işgal ediyordu; bugün
onların yerine iktidardaki halk düşmanları üstleniyor bu görevi. Etiyle,
kanıyla içimizden çıkan düşmanlar
yıkıyor evlerimizi, bizi sokakta bırakıyorlar…
Bu yüzden gözümüz daha da açık
olmalıdır. Düşmanlarımız, evlerimizi
bizim iyiliğimiz için yıktıklarını söylüyorlar. Dini inançlarımızı, korkularımızı kullanıyorlar. İsimleri bizim
isimlerimiz gibi, dilleri bizim dilimiz
ama konumları halk düşmanlığıdır…
Vatanımızı satan vatan hainleridir
onlar…
İnköy halkı işgalciye direnmiş,
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şimdi de vatan hainlerine direniyor.
Direnme kararlılığı için, toprağına
sahip çıkmak, vatanını sevmek yetiyor. Bu direnişin meşruluğunu sağlıyor, haklı davanın peşinde tüm halkın direnebileceğini gösteriyor.
İnköy halkı gibi yıkımlara karşı
direnmeliyiz çünkü Kentsel Dönüşüm
vatanımızın satılmasıdır. Buna gözyummamalıyız.
Geçtiğimiz hafta burjuva basında
sürmanşetten Ali Ağaoğlu’nun hayaline ilişkin ilanları gördük…
TV’lerde reklamları çıktı… Ağaoğlu
insanların iyiliğini istediği için Maslak’ta kuleler yapmış, bizi de bunları
satın almaya çağırıyor…
İstanbul Maslak'ta inşa edilen
Maslak 1453'ün tanıtımı ilk olarak
Dubai Cityspace fuarında yapıldı.
“Ağaoğlu, projenin 500 dairelik
iki kulesini Abu dhabi veliahtı prensi
Muhammed Bin Zayed Al Mahyan'a
satacaklarını açıkladı. Dubai şeyhi
El Maktum'un oğlu şeyh Hamdan
Bin Muhammed Bin Rashid Al

katlarımızı kurmalıyız. Direnişi bir
yerde başlattığımızda arkası gelecektir. AKP, saltanatının yıkılmayacağını sanıyor. Yasaları istedikleri
gibi çıkartıp, uygulayabileceklerini
düşünüyorlar. Bu yüzden pervasızlar… Bu yüzden sokak ortasında insanları öldürüyor AKP’nin polisleri… Bu yüzden hapishanlerinde kameralar önünde öldürüyorlar gencecik
çocuklarımızı… Bu yüzden okullarımızı bir gecede imam hatiplere
dönüştürüyorlar… Bu yüzden evini
ya kendin yıkarsan ya da biz dayatmasında bulunuyorlar…
İnköy kadınları, direnirken, bunun
vatanlarına sahip çıkmakla eşdeğer
olduğunu “Bu Köy Yunan'ı Sokmadı
Kütahya Belediyesi'ni Hiç Sokmaz”
sloganıyla anlatıyorlar. Kentsel Dönüşüm Projesi’ne direnmek, yıkımlara
karşı mücadele etmek tam da vatana
sahip çıkmak anlamına gelmektedir.
Vatan hainlerine karşı vatanımıza sahip çıkalım. Her karış toprağımızı
işgalciye direnir gibi koruyalım…

YIKMAYA GELDİKLERİNDE BARİKATLARIMIZLA
KARŞILAŞACAKLAR!
5 Ekim’de ülkemizde birçok ilde
kentsel dönüşüm adı altında yıkımlar
başladı. AKP iktidarı aylar öncesinden yıkımlarla ilgili çalışmalara başlamıştı. Tamamen rant amaçlı yapılan
yıkımları sessiz sedasız yürütmek
için her türlü yolu denediler. “TOKİ’den yeni daireler verilecek” dendi.
Gecekonduların depreme karşı dayanıksız olduğu söylendi, kat karşılığı, tapu karşılığı halkımızdan evlerini yıkmaları için imzalar alındı,
daha sağlıklı lüks evlerde yaşam vaatleri sunuldu.
Halkımızın boş vaatlere ihtiyacı
yoktur. Bugüne kadar AKP iktidarının
halkın çıkarı için yaptığı hiçbir şey
yoktur. Halka, açlık, yoksulluk, zam
ve zulümden başka bir şey veremez.
TOKİ’den alınan evler başımıza yıkıldı, sel sularında çöktü, kat karşılığı
evleri alınan aileler borçlandırıldı,
çadırlarda yaşamaya mahkum edildi.
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Maktoum ile görüşen Ağaoğlu, Dubai prensinin önümüzdeki günlerde
İstanbul'a gelerek projenin 1 kulesini
satın almak istediğini vurguladı...”
(Cumhuriyet, 14.10.2012)
Ağaoğlu, yabancılara 2 milyar
dolarlık satış yapmayı planlıyor. Proje
ilk çıktığında metrekare fiyatı 3 bin
900 lira iken, şu anda 4400-5000
lira arasında… Ağaoğlu, proje bittiğinde metrekaresinin 10 bin liraya
çıkmasını beklediklerini de açıkladı.
Kentsel Dönüşüm, Ağaoğlu gibileri zenginleştirirken, vatanın emperyalistlere satılmasının da yolunu
açıyor. Metrekaresi 10 bin liralık
evler halka hangi iyiliği yapmak için
var acaba? Yoksul halkın oturamadığı,
sadece temizliğini yapmak için sokulacağı bu binalar halkın arazilerinin
üzerine inşa ediliyor. Kentsel Dönüşüm bir soygundur; kazananlarsa
halk düşmanlarıdır.
Bu saldırıya karşı İnköy halkı
gibi direnmeliyiz. Elimizde kazma
küreklerle, tüm haklılığımızla bari-

Bu gerçekleri halkımız yaşıyor.
Bunun içindir ki evlerini öyle kolay
kolay yıkamazsınız.
AKP iktidarı 5 Ekim’de yıkımlar
için düğmeye bastığında, önce resmi
daireleri büyük törenle yıkmaya başladı. “Devletin gücünü göstermek,
istersem saniyeler içinde yerle bir
ederim” demek için gövde gösterisi
yaptı. Halkımızın yararına bir iş
yapar gibi kutlamalarla başladılar
yıkıma.
Günlerce televizyondan izletildi
bu görüntüler, amaçları halkı korkutmak ve direnişleri engellemekti.
Halkımızın kaybedecek bir şeyi
kalmadı. Dişiyle tırnağıyla ördüğü
gecekondusunu elinden almanıza seyirci kalacağını mı zannettiniz.
Evlerimizi yıkmaya geldiklerinde
onları barikatlarımız karşılayacak.
“Kütahya'da, İnköylüler nasıl di-

rendilerse evlerini yıkmaya gelenlere
karşı bizler de mahallelerimizde öyle
direneceğiz.
İnköylü kadınların ellerinde
sopa, balta, kürek, kazma, tırpan
vb. araçlarla direnmeleri halkımızın meşruluğudur, haklılığıdır.
Devletin, polisin; biber gazları, kepçeleri, dinamitleri varsa halkımızın
da bedenleri var. Halkın öfkesi her
şeyi yaptırır. Yaşlı analar babalar ellerinde kazma kürekle çıkıp direniyor.
Bu öfkeyi hangi dinamit durdurabilir.

Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!
Halkın öfkesinden korkun, dinamitlerinizle bu kadar gözdağı vermeye çalıştınız, halkı sindirip korkutamazsınız.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Yıkımlardan Rant Sağlayan Tekellerin Uşağı Çeteler
Halka Hesap Verecek!

AKP iktidarı çetelerle, uyuşturucu
ve fuhuşla yozlaştıramadığı devrimci
mahalleri şimdi de yıkımlarla yok
etmeye çalışıyor. Çetecilerle işbirliğindeki iktidar faşist saldırıların
önünü açıyor, yapılan her yasal eyleme ya polisin sıktığı gazlarla, coplarla saldırıyor ya da faşistleri, çetecileri devrimcilere saldırtıyor.
17 Ekim günü saat 21.00'da, yani
yıkımlara karşı Halk Cephesi'nin
başlattığı tencere tava eylemlerinin
ikinci gününde, mahallelinin yakından
tanıdığı uyuşturucu çetesi üyeleri 34
FRA 77 plakalı araçlarıyla devrimcilerin üzerine saldırdı. Gençlik Federasyonu üyesi Dilan Poyraz’ın da
içinde olduğu 3 devrimci ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dilan
Poyraz, belinden yaralanırken; baygın
halde, dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Eyleme katılan onlarca kişi de bacağından ve kollarından yaralandı. Bedirhan isimli Federasyon üyesinin burnu kırıldı ve
ameliyat olacak. Bütün mahallenin
gözleri önünde çeteler yıkımlara karşı
duran devrimcilere saldırdı.

Gençlik Federasyonu, çetelerin
saldırısıyla ilgili olarak aynı gün
yaptığı açıklamada, "Okmeydanı devrimcilerin gelenekleri üzerine kurulu
İstanbul’un en onurlu mahallelerinden
biridir. Çünkü her taşında, her karışında devrimcilerin kanı, ödediği bedeller vardır. Bizler mahallemizde
yozlaşmaya, çeteleşmeye ve yıkımlara
karşı bu onurlu geleneği sürdürmek
için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz
arttıkça faşist saldırılar da azgınlaşıyor. Can pahasına mahallerimizin
yozlaştırılmasına, halkımızın evsiz
bırakılmasına karşı duruyoruz. Halk
düşmanı AKP iktidarı, yozlaştıramadığı mahallelerimize şimdi de halkın
evini yıkma tehdidiyle saldırıyor.
Polisiyle giremediği mahalleye bu
kez çetelerle girmeye, bizi sindirmeye
çalışıyor. Çetecilerle birlik olup mahallede yıkımlar sonucu oluşacak
ranttan pay koparmayı amaçlıyor.
Bunun önünde tek engel olarak da
halkın örgütlü gücünü yani mücadele
eden devrimcileri görüyor. Pervasızca
ve sürekli saldırılar hep bu korkunun
sonucudur.
Bugün arkadaşımız Dilan’ın başına gelen, gelecek katliamların da
habercisidir. Yıkım karşıtı eylemlerimiz daha ikinci gününde AKP’yi
bu kadar korkutmaya yetti. Ama biz
korkmuyoruz! Biz her gün daha çok
olacağız ve halka karşı yapılan saldırılara hep birlikte karşı duracağız.
Eğer bugün durdurmazsak, hesabını
sormazsak ileride daha büyük saldırılarla karşılaşacağız. Halkımız; ço-

cuklarımızın can güvenliği, barınma
hakkımız ve burada yarattığımız kültür bizim vereceğimiz mücadeleye
bağlıdır. Faşist saldırılara karşı birlik
olup villaları onların başına yıkalım!"
dedi.

10 Ekim’de İstanbul’da AKP’nin
yağma ve talanına karşı yoksul halkın
yaşadığı mahallelerde oluşturulan
Alibeyköy, Gazi, Okmeydanı, 1
Mayıs, Esenler, Güzeltepe Halk
Komiteleri yıkımlara karşı Büyükşehir Belediyesinin önündeydi. 680
kişiden oluşan Halk Komiteleri
AKP’nin Büyükşehir Belediyesi
Önünde EVİMİZİ YIKANIN VİLLASINI YIKARIZ diyerek yıkımlara karşı sessiz kalmayacağını bir
kez daha gösterdi.

Halkımız! Gecekondularımız yerinde ıslah edilerek sağlıklı yaşanılabilir hale getirilebilir. Çözümsüz
değiliz. Yaşadığımız sorunları, vatan
topraklarını Amerika’ya satan işbirlikçi AKP iktidarı çözemez. Çözüm
adı altında yaptıklarını gördük. Evlerimizi yıktırmayalım, yıkmaya geldiklerinde; “Biz ne yapabiliriz ki
onların dinamitleri, kepçeleri, dozerleri var” demeyelim. Birleşirsek,
barikatlarımızı kurarak, taş ve sopayla, kazma ve kürekle direnirsek

evlerimizi yıktırmayız. Yarınlara
çocuklarımıza bırakacağımız kültürümüz, geleneklerimiz, değerlerimiz
var bizim. Devletin yok etmek istediği, yıkmak istediği, yerle bir etmek
istediği evlerimizle birlikte bu değerlerimizdir. Buna izin mi vereceğiz?
Barikatlarımızla koruyacağımız işte
bu değerlerimizdir, onurumuzdur.
Onurumuzun ayaklar altına alınmasına izin vermeyelim. Gelin iktidara
halkın yenilmez gücünü gösterelim.

AKP'ye Teslim
Olmayacağız
Milyonları
Örgütleyeceğiz!
AKP iktidarı ile her geçen gün
artan zamlara, polisin halk çocukları ve devrimcilere yönelik sokaklara taşan işkencelerine, katliamlarına, yıkımlara karşı 15 Ekim’den
itibaren her gün saat 21.00’da İstanbul’un yoksul mahallelerinde
sesimizi yükseltiyoruz.
Her akşam saat 21.00’de mahallelerimizde kimimiz sokakta,
kimimiz evimizin balkonunda, kimimiz işyerlerinde ellerimizde tencere tavalarımızla, ıslıklarımızla,
alkışlarımızla, sloganlarımızla, arabalarımızın kornalarıyla “AKP’ye
Teslim Olmayacağız, Bu Vatan Bu
Halk Bizim, Biz Yoksullarız, Biz
Milyonlarız Örgütleneceğiz, Bir
Avuç Zorbayı Yeneceğiz” diyerek
öfkemizi haykıracağız.
Tüm halkımızı bu çağrıya kulak
vermeye çağırıyoruz. Tüm basın
emekçilerini tencere tava eylemlerini takip etmeye davet ediyoruz.
HALK CEPHESİ
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Gülsuyu

Çayan

İKTİDARI, SALTANATLARINI BÜYÜTMEK İÇİN KULLANANLAR
HALKIN ÖFKESİNDEN KORKMALIDIR
MİLYONLARCAYIZ, ÖRGÜTLENECEK VE
O İKTİDARINIZI ALAŞAĞI EDECEĞİZ!
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"AKP iktidarı ile her geçen gün
artan zamlara, polisin halk çocukları
ve devrimcilere yönelik sokaklara
taşan işkencelerine, katliamlarına,
yıkımlara karşı 15 Ekim’den itibaren
her gün saat 21.00’de İstanbul’un
yoksul mahallelerinde sesimizi yükseltiyoruz.”
Halk Cephesi, bu çağrıyla “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası
dahilinde, 15 Ekim'den itibaren her
akşam saat 21.00'de sloganlarla, alkışlarla, ıslıklarla, tencere tavalarla,
“AKP’ye Teslim Olmayacağız Milyonları Örgütleyeceğiz” yürüyüşü
başlattı.
Halk Cephesi’nin çağrısıyla, 15
Ekim itibarıyla İstanbul’da birçok
mahallede tencere-tava eylemi gerçekleşti.

İstanbul-Okmeydanı
16 Ekim günü Halk Cepheliler
saat 21.00’de “AKP zulmüne karşı”
tencereleriyle tavalarıyla Okmeydanı’nda eylemi yaptı. Eylemde, mahalledeki yıkımların zenginlere rant
sağlamak için yapıldığı, uyuşturucu
çetelerini mahallelerimize AKP’nin
soktuğu vurgulandı ve "AKP’ye olan
öfkenizi birleştirin, devrimcilerle birlik olun” çağrısı yapıldı. “Halkız
Haklıyız Kazanacağız", "Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım", "Zam
Zulüm İşkence İşte AKP", "Yıkımlara
Karşı Gücümüz Birliğimizdir", "Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!” sloganlarının atıldığı eylem Fuat Soylu
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İlköğretim Okulu’nun önünde başladı;
Dikilitaş Parkı’nda yapılan basın
açıklamasıyla sona erdi. Mahalle halkının sokaklardan alkışlarla destek
verdiği eyleme 45 kişi katıldı. Eylem
sonunda tüm halk her gün AKP zulmüne karşı tencere tavalarıyla birlikte
eyleme çağrıldı.
17 Ekim günü tencere ve tavalarıyla eyleme başlayan halka, eylem
esnasında çeteler saldırdı. Yolda sloganlar eşliğinde yürüyen halkın üzerine arabasını süren çeteciler 9 kişiyi
yaraladı. Yavaş yavaş yaklaşan beyaz
renkli “34 FRA 77” plakalı araba
kitlenin üzerine sürdü; hızla kitlenin
içine dalarak, insanlara çarpıp kaçtı.
Çetenin saldırısı sonrası mahalleye
çağrılan ambulansla arabanın çarpıp
havaya savurduğu Dilan Poyraz, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayrıca çarpmadan kaynaklı vücutlarında ezik ve kırıklar olan 8 kişinin
de tedavisi Okmeydanı SSK Hastanesi'nde yapıldı.
Halk Cephesi, saldırıyla ilgili olarak "Çetelerin saldırılarını da,
AKP’nin zulmünu de yeneceğiz. Çeteler halka hesap verecek. Biz her
akşam saat 21.00’de tencere tavamızla
eylemimize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İstanbul-Sarıgazi
13 Ekim günü Sarıgazi’de, 15
Ekim’den itibaren her gün saat
21.00’de yapılacak olan “AKP’ye
Teslim Olmayacağız Milyonları Ör-

gütleyeceğiz” yürüyüşünün çalışmaları
çerçevesinde merkezi yerlere toplam
5 adet ozalit asıldı. Çağrılarla Sarıgazi
halkı yürüyüşe davet edildi.

İstanbul-İkitelli
İkitelli Atatürk Mahallesi’nde 10
adet eyleme çağrı ozaliti asıldı. Ayrıca
20 adet “Milyonları Örgütleyeceğiz”
afişi yapıldı. Bu sırada halkla sohbet
edilerek, eyleme çağrı yapıldı. Bir
teyze “Tüm komşularımı toplayıp
geleceğim” dedi. İkitelli’de eylem
Atatürk Mahallesi 1. Sokak Beşkat
Kahvesi önünde başlayacak ve her
akşam yapılacak.
15 Ekim günü saat 21.00’de Atatürk Mahallesi'nde tencere tavalı eylem yapıldı. 1. Sokak'ta başlayan eylemde tencereler ve kaşıklarla vuruldu, sloganlar atıldı. Yapılan konuşmalarda AKP’nin halka yönelik
zulmü anlatıldı. Eylemin her akşam
yapılacağı vurgulanarak katılım çağrısı yapıldı. 1. Sokak boyunca tencere
kaşıklar dövülerek yürüyüş yapıldı.
Mahalleli halkın alkışlarla da desteklediği eyleme 20 kişi katıldı.
Eylem 20 dakika sürdü.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Mahallede yapılan afişlemelerle
halk 15 Ekim gününden itibaren yapılacak olan yürüyüşlere davet edildi.

İstanbul-Bağcılar
9 Ekim tarihinde Bağcılar’da ev
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Bursa
toplantısı yapıldı. Sohbete gidilen
aileyle mahalledeki yozlaşma üzerine
sohbet edildi. Aynı zamanda 6 Ekim
tarihinde AKP'nin katil polislerinin
mahalleye yönelik saldırısıyla ilgili
sohbetler edildi. Polisin saldırganlığına karşı yapılan onurlu direnişi
aile fertleri olumlu karşıladı, polisin
ahlaksızlığını dile getirdiler. Aileyle
mahallemizi savunma ve yozlaşmaya
karşı birlikte hareket etmek için halk
komitesi üzerine sohbet edildi. Birlik
olmaya ihtiyaç olduğunu aile de belirtti. Sohbetin ardından mahallede
yapılacak olan tencere vurma eylemlerine aile de davet edildi.
Ayrıca kampanya çerçevesinde
10, 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde
yüzlerce kuşlama yapıldı.
Halk Cephesi'nin başlatmış olduğu
tencere vurma eyleminin ilki Yenimahalle’de 15 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. 80 kişiyle gerçekleştirilen
yürüyüşlü eyleme halkın yoğun ilgisi
vardı. Halk eyleme, balkonlardan ve
kapı önlerinden tencerelere ve demir
korkuluklara vurarak ve alkışlayarak
destek verdi. 20.30’da mahalledeki
kadınların ve çocukların katılımıyla
eylemin duyurusu megafonla sokak
sokak dolaşılarak yapıldı. Eyleme
davetle birlikte halktan katılımlar
oldu ve eylem de başladı. "AKP Zulmüne Direneceğiz", "Halk Düşmanı
AKP Halka Hesap Verecek", "Katil
ABD İşbirlikçi AKP", "Direne Direne
Kazanacağız", "Halkız Haklıyız Kazanacağız", "Halkımız Saflara Hesap
Sormaya" sloganlarının atıldığı eylemde halka AKP’nin katilliği ve
soygunculuğu teşhir edildi. Saat
21.30’a kadar süren eylem halaylar
çekilerek bitirildi.
Yenimahalle’deki eylemin ikincisi
17 Ekim günü saat 21.00’de yapıldı.
22 kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşe mahalle halkı da balkonlardan
alkışlayarak destek verdi.

İstanbul-Gülsuyu
15-16 Ekim günleri Gülensu Dinler Sokak'tan Heykel Meydanı'na yüründü. Dinler Sokak'ta halka AKP
iktidarının sömürü ve zulmü anlatılarak halk yürüyüşe çağrıldı. Sloganlar, alkışlar, ıslıklarla ve yapılan

konuşmalarla heykel meydanına
kadar yüründü ve ertesi akşam
yapılacak yürüyüşün duyurusu
yapıldı.

İstanbul-Çayan
Mahallesi
15 Ekim akşamı Çayan Mahallesi’nde Hüseyin Aksoy Parkı’nda toplanan Halk Cepheliler
“AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartı açtılar. 38 kişinin
katıldığı eylemde “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Zam Zulüm İşkence İşte AKP”,
“Kurtuluş Kavgada Zafar Cephede” sloganlarıyla Hüseyin Aksoy Parkı girişine gelindi. Burada
Halk Cephesi adına bir açıklama
yapan Dursun Göktaş, bir avuç
asalağın halkı yıkımlarla, zamlarla durdurmaya çalıştığını ama
başaramayacağını söyledi.
“AKP topraklarımızı Amerikan
askeri üslerine çevirdi. Bunlara
izin vermeyeceğiz!” denilen açıklamanın ardandan Dilan Kafe önüne kadar yürüyüşe devam edildi.
Halk Cepheliler yol boyunca “akrep” diye tabir edilen polis araçları
tarafından taciz edildi. Cepheliler
polisin provoke etme çalışmalarına
izin vermediler.

Sarıgazi

İstanbul- TAYAD

Ankara

İstanbul-Bahçelievler
13 Ekim günü, Yenibosna
Zafer Mahallesi’nde toplu bildiri
dağıtım yapıldı. Dağıtım sırasında
sloganlar eşliğinde Zafer Mahallesi sokaklarında dolaşıldı.
Halka yönelik yapılan konuşmalarda AKP’nin zulmü, faşist
yüzü anlatıldı. Bir yandan bildiri
dağıtılırken; bir yandan da kuşlama ve afişleme yapıldı. Yenibosna pazar pazarına gelen kitle
burada Dev-Genç, Zafer Yakında
ve Haklıyız Kazanacağız marşlarını söylediler.

Okmeydanı

İstanbul-TAYAD
TAYAD’lı Aileler Perpa,
Pangaltı, Şişli, Osmanbey, Ihla-
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mur, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Çağlayan, Çağlayan Dere, Gültepe, Maslak,
Ortaköy, Derbent, Sarıyer ve Büyük
Armutlu’da 50 bin kuşlama yaparak,
zulmü yenmek için bir araya gelmenin
gerekliliğini gösterdiler.

Ankara
5, 7 ve 10 Ekim günleri Ankara'nın
Natoyolu ve Şirintepe Mahallesi'nde
“Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası dahilinde 300 afiş asıldı.

Adana

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

13 Ekim günü Adana Akkapı’da
“Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının bildirileri dağıtıldı. Halk
Cepheliler önlüklerini giyerek ev ev,
kapı kapı dolaşarak ellerindeki megafonla AKP zulmünü anlatarak bildiriyi okudular. AKP polisi hazımsızlığını göstererek devrimcilerin çalışmalarını engellemeye çalıştıysa da
başarılı olamadı. Güvenlik Şube’den
geldiklerini söyleyen polisler, bildirinin toplatmasının olup olmadığına
baktılar. Ayrıca megafonla dağıtım
yapılmasının yasak olduğunu, halkın
bundan rahatsız olduğunu söyleyen
polislere, “Halk bizden değil sizden

rahatsız oluyor” denilerek gerekli
cevap verildi.
Cepheliler, orada bulunan halka
“İşte kendi gözlerinizle görün AKP’nin
polisinin yaptıklarını, işte böyle yıldırmaya ve sizleri korkutmaya çalışıyorlar” diye seslenerek polisleri
teşhir ettiler. Polisler gittikten sonra
aileler Cepheliler’i evlerine davet ettiler. Yapılan çalışma sonunda yaklaşık
400 bildiri halka ulaştırıldı.
14 Ekim günü de Dağlıoğlu, Gül
Bahçesi ve Meydan mahallelerinde
afişleme yaptılar. Bir kahvehanenin
önünden geçerken orada oturanlar
tarafından çay içmeye çağrılan Halk
Cepheliler otururken, mahallenin
gençleri fırçaları ve afişleri alarak
“siz dinlenin biz yaparız” dediler ve
mahallenin duvarlarına afişleme yaptılar. Gençler daha sonra yine gelinmesini, her zaman devrimcilerin yanında olduklarını ve yardımcı olacaklarını söylediler. Duvarına afişleme
yapılan esnaflar Halk Cepheliler’i
yemek yemeye ve çay içmeye davet
ettiler. AKP’nin halka karşı saldırılarının teşhir edildiği çalışmada halkın
sahiplenmesinden korkan polisler
arabalarından inemediler. 50 adet

afişin asıldığı çalışma üç saat sürdü.

Bursa
11 Ekim günü Teleferik Mahallesi’nde 50 adet kampanya afişi asıldı.
13 Ekim’de Ortabağlar Mahallesi
halkına bildiri dağıtılarak, AKP’nin
saldırı ve pervasız politikaları teşhir
edildi.
Gemlik Halk Cephesi, 12 Ekim
günü toplu bildiri dağıtımı yaptı. Halk
Cepheliler, Dereboyu, Orhangazi ve
İstiklal caddelerinde esnafları ve kahveleri dolaşarak, Gemlik halkını düzenleyecekleri yürüyüşe çağırdılar.
13 Ekim günü Dereboyu Taşköprü’de toplanıp “AKP Zulmüne Karşı
İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz”
pankartını açan Halk Cepheliler, bildiri dağıtımı yaptılar. Taşköprü’den
yürüyüşe başlayan Halk Cepheliler,
sloganlar atarak, AKP ilçe binası
önüne geldiler. Burada basın açıklaması yapılarak; AKP’nin Amerikan
uşaklığı ve işbirlikçiliği, halka uyguladığı zulüm, terör, baskı politikaları teşhir edildi. Halkın alkışlarıyla
ve ıslıklar çalarak desteğini verdiği
eylem ilgiyle izlendi.

Liseli Gençlik, Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı
Suriye Halkının Yanındadır
Eylül Yayınevi’nin 4+4+4 eğitim
sistemine göre hazırladığı 11. sınıf
GDS hazırlık bulunurluk sınavında
sorulan bir soru Hatay Bedii Sabuncu
Lisesi öğrencilerinin tepkisini çekti.
28 Eylül 2012 tarihinde yapılan sınavda, emperyalizmin desteğiyle vatan hainlerinin yaptığı katliamı ve
baskıları Suriye yönetimi yapmış
gibi gösterdiği için, öğrenciler bu
soruyu cevaplamadı.
Burjuva medyanın yalanlarının
Suriye gerçeğini örtemediğini gören
işbirlikçi AKP iktidarı, bir sınavda
bile yalan söyleyerek gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Soru şu şekildeydi:
“26- Ahmet, Hatay’da yeni tanıştığı arkadaşı Halil’e aslında Suriyeli olduklarını, fakat yönetimde
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olan Esad rejiminin uyguladığı baskılar nedeniyle ülkelerinden ailece
kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını dile
getirmiştir. Yukarıda gerçekleşme
şekli verilen göç türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Beyin göçü
B- İşçi göçü
C- Sosyal göç
D- Zorunlu göç
E- Gönüllü göç”
Hatay Liseli Dev-Genç, konuyla
ilgili yaptığı 16 Ekim tarihli açıklamada, “AKP iktidarı şunu iyi bilmelidir ki Hatay ve Türkiye’deki
öğrenciler bu tür sorularla kandırılamaz. Hatay’da öğrencilerin soruları
bile cevaplamaması bunun en büyük
örneğidir. AKP bu tür sorularla kafa

bulandırarak Suriye’deki silahlı çeteleri masum insanlar olarak göstermeye çalışmaktadır. Bizler Liseli
Dev-Genç’liler olarak bu tür yalanlara
karşı Suriye’deki gerçekleri halka
ve öğrencilere anlatmaya, AKP’nin
bu tür oyunlarını teşhir etmeye devam
edeceğiz” dedi.
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DİRENEN İŞÇİLERİN ORTAK
EYLEMİ BÜYÜYOR
Di̇reni̇ş Kar Topu Mi̇sali̇ Büyük Bi̇r Çığa Dönüşerek,
Bizi̇ Sömürenleri̇n Başına Düşecek!
Direnen işçilerin ortaklaştırdıkları eylem büyüyerek devam ediyor.
Hakları için mücadele eden işçiler birleşerek seslerini daha gür çıkarıyorlar. İstanbul Taksim’de sekizinci haftasına giren eyleme geçen hafta Elit
Çikolata işçileri dahil olmuştu. 13
Ekim’de yapılan eylemde ise işten çıkarılan Türk Hava Yolları (THY) işçileri dahil oldular.
Eylem, Taksim Meydanı’nda toplanılıp kortej oluşturularak yürüyüşe
geçilmesiyle başladı. “Roseteks, Hey
Tekstil, BEDAŞ, Kiğılı, Elit İşçisi ve
Cansel Malatyalı Yalnız Değildir”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılan eylemde, direnişteki
işçilerin haklarının nasıl patronları tarafından çalındığı tek tek anlatıldı. İşçilerin hepsi benzer şekilde, patronları tarafından neredeyse aynı keyfi
gerekçelerle işten çıkarılmış ve almaları gereken hakları da verilmemişti. Patronların bu ortak tavrına karşı eylemlerini birleştiren işçiler de
kendi ortak tavırlarını belirlemişler,
yani direnişi seçmişlerdi. Yapılan
konuşmalarda bu direnişin işçilerin sadece kendileri için olmadığı, bütün işçilerin ve onların çocuklarının yarınını
kurtarmak için olduğu vurgulandı.
“İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Alacağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartı arkasın-

da birleşen işçiler, kendi eylemlerinin
pankartını da taşıdılar. Bunun yanında AKP iktidarının son on yılda iş
cinayetlerinde katlettiği işçileri yıl yıl
gösteren istatistiğin olduğu, “İş Cinayetlerinin Sorumlusu AKP İktidarıdır – Son On Yılda 11.123 İşçi
Katledildi” ve şu an direnişte olan işçileri gösteren iki büyük döviz de işçilerin eylem boyunca ellerindeydi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde Roseteks işçilerinden Meral Özdilek işçiler adına hazırlanan açıklamayı okudu. “Direnişlerimizi birleştiriyoruz çünkü birleştiğimizde patronlara karşı kazanımlarımızı çok
daha kolay elde edebileceğimizi ve sesimizi çok daha kolay duyurabileceğimizi biliyoruz” diyen Özdilek,
AKP’nin sürekli tekrarladığı gibi
güllük gülistanlık yaşamadıklarını
ifade etti. Özdilek sermayenin işçilerin
kanları üzerinden yükseldiğini ve direnişlerinin de bunun için olduğunu
vurguladı.
Eylemde son on yılda AKP iktidarında 11 bin 223 işçinin katledildiği,
göz göre göre cinayet işlendiği ve
buna da kaza dedikleri belirtildi.
THY işçilerinin de eyleme dahil olduğu belirtilerek, “Havayolu İşçisi
Yalnız Değildir” sloganları atıldı.
120 kişinin katıldığı eylem Çav Bella marşının söylenmesiyle son buldu.

Direnen Tekstil İşçileri Haykırıyor: İstanbul Moda Haftasında Sergilediğiniz Bütün
Zenginlikleri Üreten Biziz!
Zenginler, Bizden Korkun!
Üreten Biziz, Yiyen Onlar!
Ellerimiz Hak Yiyenlerin
Yakasında, Ta ki Hakkımızı
Alıncaya Kadar!
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Hazır giyim ve modasını dünyaya
tanıtmak üzere, 10-13 Ekim tarihleri
arasında bu yıl 7.si düzenlenen İstanbul Moda Haftası’nın düzenlendiği İstanbul Modern Antrepo 3 önünde Direnen Tekstil İşçileri haklarını
alabilmek için eylem yaptılar.
12 Ekim günü akşamı yaptıkları
eylemde hakları ve gelecekleri için direnen Darkmen, Roseteks ve Hey
Tekstil işçileri İstanbul Moda Haftasında sergilenecek zenginlikler karşısında patronlara, modacılara “Bizi
yok sayarak emeğimizden milyonlar
kazanıyorsunuz! Bizden çaldıklarınızı
istiyoruz!” dediler.
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz!”
sloganlarıyla eyleme başlayan işçiler
burada önce basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada, Moda Haftası’nda
sergilenen bütün zenginliklerin gerçek
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Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

sahiplerinin işçiler olduğunu söyleyen
işçiler, burada işçilerin yok sayılarak,
patronların, modacıların işçilerin emeğinden milyonlar kazandığını söyleyerek, “Çalınan emeğimiz için söylenecek sözümüz var” dediler.
Açıklamalarının devamında Hey
Tekstil İşçileri olarak 246 gündür, Roseteks İşçileri olarak 14 haftadır, Darkmen işçileri olarak 42 gündür haklarını almak için direndiklerini belirten işçiler, patronlara “Bizden Korkun!” diyerek kararlılıklarını gösterdiler.
Direnen işçiler Türkiye’de tekstil
gerçeğini milyon dolarlık defilelerin
değil kölece çalışma koşullarının dayatıldığı, hakları gasp edilen, tazminatları ödenmeyen işçilerin temsil
ettiğini ifade ederken son olarak
“İçeride haklarımızı gasp edenler
var, dışarıda ise biz direnen işçiler ve
bir kez daha haykırıyoruz: Direne Direne Kazanacağız!” dediler.
İşçiler ardından temsili olarak hazırladıkları podyumda ellerinde pankartlarıyla, dövizleriyle, sloganlarıyla yürüyerek, zenginlerin, patronların
çirkin suratlarını bir kez daha direnişleriyle teşhir ettiler. Defileye gelenler
şaşkın bir halde eylemi izlerken etrafta
bulunan halk eylemi alkışladı. Direnen işçiler halkın yaratıcılığıyla zenginlerin hiç de görmeye alışık olmadığı bir yerde karşılarına çıktılar. İşçiler dünya işçilerinin marşları olan
Çav Bella ve Avusturya İşçi Marşı’nı
söylerken, onların ürettiklerini sömürerek zengin olanlar kaçarcasına
şaşkın şaşkın oradan uzaklaştılar.

“Haklılığımıza ve
Meşruluğumuza Olan
İnancımızla Direneceğiz!”
Darkmen İşçileri: “Usta ve Yardımcı Remayözcüler Aranıyor, Trikoda Çalışacak Usta Singerciler Aranıyor, Trikoda Çalışacak...” bunlar yazıyor Darkmen’in kapısında. Yani
eleman arıyor Darkmen patronları.
Kapısında da hakları verilmeden işten atılan işçiler. Haklarını alabilmek
için direniyorlar. Sistem bu şekilde.
Milyonlarca işsiz, patronların işçilere karşı silahı olmuş durumda. Bundan dolayı keyfiler. İstedikleri her şeyi
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yaptırabileceklerini düşünüyorlar işçilerine. Yapmazlarsa iş bekleyen daha çok işsiz var nasıl olsa!
Böyle davrandı Darkmen patronları da... Mesaiye kalmaya
zorladı işçilerini. Keyfiliği kabul
etmeyen işçilerin hiçbir hakkını
vermeden işten attı. Ama işçiler
bunu sineye çekmedi. Darkmen
işçileri haklarını Darkmen’e vermemekte kararlı. Bunun için her
hafta Cumartesi günleri fabrika
önünde pankartlarıyla, sloganlarıyla haklarını istediklerini haykırıyorlar. İşçilerin direnişi karşısında patronların acizliği de ortaya çıktı. Darkmen patronlarından Sibğettullah Dark, işçileri, direnen işçilere selam vermeleri
durumunda kovmakla tehdit etti.
Son olarak da mesaiye kalmadığı için direnen işçileri görmesinler diye, işi erken bitirerek işçileri gönderdi.
Direnen Darkmen işçileri 13
Ekim günü yine fabrika önündeydiler. Güngören Belediye Stadı önünde toplanan işçiler buradan
fabrika önüne kadar yürüyüş yaptılar. “Mehmet Dark, Mustafa
Dark, Sibğettullah Dark Çaldığınız Haklarımızı İstiyoruz” pankartını açan işçiler, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “İşçi
Uyuma Emeğine Sahip Çık”,
“Direne Direne Kazanacağız”
sloganlarını attılar.
Fabrika önünde işçiler adına
Bahar Bozan bir açıklama yaparak, “Buradan Darkmen patronlarına sesleniyoruz. Bizler evimizde helal zeytin ekmek yiyoruz.
Peki sizler çocuğunuza helal ekmek götürebiliyor musunuz?”
diye sordu. Bozan ayrıca Sibğettullah Dark’a seslenerek “Bizler eşkiya değil, direnen işçileriz.
Haklarımızı istiyoruz!” dedi. Fabrika önünde bir süre oturarak eylemlerine devam eden işçiler,
Güngören Belediye Stadı’na kadar yürüyüş yaptıktan sonra eylemlerini sonlandırdılar.
Roseteks İşçileri: Roseteks işçilerinin direnişleri 14. haftasın-
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da devam ediyor. İşçiler,
kendilerini işten atan ve
haklarını vermeyen patronlarının sahiplerinden
olduğu restaurant zinciri
olan Köşebaşılar’ın önünde çalınan haklarını istediklerini haykırıyorlar. Bu
hafta 14.’sü yapılan eyleme Hey Tekstil işçileri ve Elit Çikolata işçileri de destek verdiler.
4. Levent Metro Durağı önünde
toplanan işçiler buradan tek sıra halinde Köşebaşı Restaurant’a doğru yürüdüler. Restaurantın bulunduğu caddeye gelince pankartlarının arkasında üçerli sıraya giren işçiler yolu trafiğe kapatarak, “Hakkımızı Köşebaşı’na Yedirmeyeceğiz!”, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz!” sloganlarıyla
yürüyüşlerine devam ettiler. Köşebaşı
Restaurant yine polis tarafından korumaya alınmıştı. İşçiler polis barikatına karşı “İşçilere Değil Hırsızlara Barikat!”, “İşçilere Değil Patronlara Barikat!” sloganlarını attılar.
Burada Roseteks işçileri adına
Sevda Yıldız bir açıklama yaptı.
“Bizi ne barikatlar, ne biber gazları
yıldıramaz!” diyen Yıldız, üzerlerine polisi salan patronların böyle korkutabileceklerini sanıyorsa yanıldıklarını belirtti. İki aylık maaşları, kıdem
ve ihbar tazminat haklarını almak için
direndiklerini söyleyen Yıldız, Çalışma Bakanlığı ve mahkemelerin
hakları için hiçbir şey yapmadığını,
haklarını alabilmek için kendilerinin
haklılıklarına ve meşruluklarına olan
inançlarıyla direndiklerini ve haklarını alana kadar da direnmeye devam
edeceklerini vurguladı.
Yıldız’ın ardından Hey Tekstil
işçisi Mehmet Zeki Gördeğir bir
açıklama yaptı. Gördeğir, kendilerini işten çıkaran patronlara, haklarını
yedirmeyeceklerini söyledi.
Açıklamaların ardından polis barikatı önünde türkülerle, şiirlerle,
marşlarla ve halaylarla beklendi.
Bekleme esnasında pankart ve direnişlerini anlatan dövizleriyle işçiler
yoldan geçen araçlardan kendilerine
bakanlara neden direnişte olduklarını anlattılar. Polisin işçilerin eylemi-

ne olan tahammülsüzlüğü bir kere
daha görüldü. Yoldan geçerken işçilerin eylemini gören ve selam veren
bir araca, sırf eylemcilerle konuştu
diye ceza kesildi. Bunun üzerine aracın sahibi de gelip işçilerin eylemine
dahil oldu. Sadece kendileriyle konuştuğu için kendi arabasına ceza yazıldığını belirterek, bundan sonra her
hafta eylemde olacağını söyledi.
Yeniden üçerli sıra halinde pankartın arkasına geçen işçiler, restaurantın diğer girişlerine doğru yürüdüler. İşçiler orada da polisin barikatıyla karşılaştılar.
Bu direnişe kadar polisle fazla karşı karşıya kalmayan işçiler, direniş sayesinde polisin de gerçek yüzünü
gördüler. Haklı direnişleri karşısında
saldırıya uğrayıp işkence görmüşler,
biber gazına maruz kalmışlar, avukatlarının eli kırılmıştı. Polisin işçilere olan düşmanlığını daha yakından
gören işçiler polisle her karşılaştıkları
yerde “İşkence Yapmak Şerefsizliktir!” sloganlarını attılar. Bir müddet
daha yürüyen işçiler, eylemlerini
sonlandırdılar.
Cargill İşçileri: Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Cargill isimli
Amerikan fabrikasında çalışan Kemal
Kapar, sendikaya üye olma “suçunu”
işlediği için 4 Ekim günü işten atıldı.
Kuruluşundan bugüne her yanıyla
tartışılan, en son Meclis’ten adına özel
yasa çıkarılan Cargill, sendikaya üye
olmasının ardından “performans düşüklüğü” diyerek Kemal Kapar’ı işten çıkardı.
Haziran ayından itibaren iş kolunda yetkili Hak-İş’e bağlı Öz Gıdaİş’e üye olmaya başlayan işçilere
baskı uygulayan Cargill, Kemal Kapar’ı işten atarak işçilerin örgütlenmesini engellemeye çalışıyor.
Hak-İş'e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası, Kapar'ın işten çıkarılması ile il-

gili 6 Ekim günü fabrika önünde
bir eylem yaparak Kemal Kapar’ın işine geri iadesini istedi.
Fabrika karşısında “Anayasal
Hakkımı Kullandım. Sendikaya
Üye Oldum. İşten Çıkarıldım
Cargill Çalışanları” pankartı asarak gün boyu direnişte olan Kemal
Kapar’a işçiler vardiya çıkışında
destek verdi.
Gemlik Devrimci İşçi Hareketi de
işçilerle görüşerek ziyaret edeceklerini belirttiler.
Şeker Tekstil İşçileri: Kırklareli’nde bulunan Şeker Tekstil Fabrikası’nda 4 Ekim tarihinden itibaren
370 tekstil işçisi 3 aylık maaşlarını
alamadıkları için iş bıraktı. Bunun
üzerine Trakya Kültür Merkezi aileleri, direnişin 8. gününde 12 Ekim
günü öğlen saatlerinde işçileri fabrikada ziyaret etti ve durumla ilgili bilgi aldı.
Öğleden sonra fabrika önünde bir
açıklama yapan işçiler, açıklamanın
ardından Kırklareli merkeze doğru yürüyüşe geçtiler. İlk başta yolu kapatarak yürüyen işçilerin önü polis tarafından kesildi. Yapılan yürüyüşün
yasal olmadığını savunan emniyet
müdürüne, “işçilerin 3 aydır maaş alamamasının yasal olup olmadığı soruldu.”
Eyleme destek olmaya geldiğini
söyleyen bir kadın avukatın “Bu yaptığınız yürüyüş yasal değil, izin almak
lazım, zarar görürsünüz” diyerek işçileri fabrikaya geri döndürmesi ve
devrimcileri provokatör olarak göstermesi üzerine, işçilere desteğe gelen kişilerin bu şekilde değerlendirilmemesi gerektiği, işçilerin haklarını şimdiye kadar nasıl meydanlarda,
sokaklarda kazandıysa bundan sonra
da öyle olması gerektiği, yanlış yönlendirmede bulunulmaması gerektiği
anlatıldı.
Yürüyüşün ardından Trakya Kültür Merkezi’nden gelen aileler alacaklarını isteyen işçilerle, acilen dayanışma kutusu oluşturulması, direnişi temsil edecek bir çadır kurulabileceği ve fabrika bahçesinde bekleyenlere çay verilmesinin örgütlenmesini konuştular. Trakya Kültür
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Akşam işçilerin yaktığı ateş başında türküler seslendirilirken, halaylar çekildi.

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

Merkezi aileleri, işçilere direnişlerinin yanında olacaklarını belirterek
fabrikadan ayrıldılar.
Fabrika bahçesindeki direnişin 11.
gününde, 15 Ekim günü ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Av. Taylan Tanay
işçilerle fabrikada görüşerek, işçilere
yasal haklarını ve bugün İstanbul’da
benzer durumda olan işçilerin verdikleri mücadeleyi anlattı. Sonrasında Trakya Kültür Merkezi aileleri de
bir kez daha işçilere desteğe geldi.
Fabrikadaki direniş hakkında bilgi
alındı ve direnişin acil ihtiyaçları konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Direnişte bir ana askerde olan
oğluna iki aydır para gönderemediğini
belirtirken, fabrika patronu Mustafa
Şeker’in altında yüz milyarlık ciple
gezdiğini anlattı.
İşçilerle sohbet edilirken Ankara’da İMO önünde açlık grevinde olan
Cansel Malatyalı’ya telefonla ulaşılarak direnişten selam gönderildi ve
destek mesajı iletildi.

AKP'nin Saldırılarına
Karşı İşçilerin
Dayanışmasını
Örgütleyelim
DİSK Trakya Şubesi, 16 Ekim
günü Tekirdağ'da Tuğlalı Park’ta
yaptığı basın açıklamasıyla AKP iktidarının son dönemde çıkardığı sendikalara yönelik saldırı yasalarını ve
emekçilerin haklarına yönelik saldırılarını teşhir etti.
DİSK Trakya Bölge Temsilcisi
Arif Kuday tarafından yapılan açıklamada, AKP hükümetinin iktidara
geldiği günden bugüne emekçilerin
haklarına yönelik saldırıları tek tek anlatıldı.Yapılan açıklamaya yaklaşık
100 kişi katılırken; Trakya Kültür
Merkezi ve TKP de destek verdi.
Açıklama bitiminde Kırklareli Şeker Teks İşçileri için, Trakya Kültür
Merkezi aileleri tarafından oluşturulan dayanışma kutusuna emekçiler
katkılarını sundular. Açıklama 20
Ekim günü Kırklareli Şeker Teks
Fabrikası’nda direnişteki işçilerle
olunacağı yönündeki çağrıyla son
buldu.

“Cansel Malatyalı’yı
Görmezden Gelmek
Kendimizi İnkar Etmek
Demektir!”
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, 14
Ekim’de yaptığı yazılı açıklama ile
Cansel Malatyalı’nın eylemine destek
verdi.
Açıklamada, “Direnişteki işçileri
ziyaret eden, alanlarda tüm emekçilerle omuz omuza yürüyen bizler
için, günlerdir talepleri için direniş çadırında olan ve çözümsüzlük karşısında açlık grevine başlayan Cansel
Malatyalı’yı görmezden gelmek kendimizi inkar etmek demektir. Bu durum ‘İnşaat Mühendisleri Odası'nın iç
sorunudur’ veya ‘gruplar arası çatışma sorunudur’ kıskacından kurtarılmalı, TMMOB'nin demokratik teamüllerine uygun olarak başta İMO yöneticileri olmak üzere TMMOB'nin
tüm yöneticileri, üst kurulları ve bağlı tüm odalarının gerekli duyarlılığı
göstermesiyle çözülmelidir. Yönetici olmanın çalışanların ve üyelerin sorunlarına duyarsız kalmayarak çözüm
yolları aramak olduğunun bilinci ile
mağduriyetin ve yaşanan sürecin
sonlandırılması için tüm tarafları çözüme davet ediyoruz” denildi.

Dev-Genç’lileri Tarih Boyunca Susturamadınız!
Yine Susmayacağız Haykırmaya Devam Edeceğiz!
“Suçları”; 1 Mayıslara katılmak, Grup Yorum konserleri düzenlemek ve “Füze Kalkanı Değil Demokratik
Liseler İstiyoruz” diyerek yasal eylemlere katılmak olan
16 Dev-Genç’li hala tutsak bulunuyor. Tutsak arkadaşlarını zulmün elinden almaya kararlı olan Dev-Genç’liler, arkadaşlarının serbest bırakılması için yine Beyazıt’taki
İstanbul Üniversitesi’nin önünde oturma eylemi yaptılar.
Dev-Genç’liler 16 Ekim günü, arkadaşlarının resimlerinin de üstünde bulunduğu “1 Mayıslara Katılmak Grup
Yorum Konseleri Düzenlemek, Füze Kalkanına Hayır Demek Suç Değildir” yazılı bir pankart açarak, “Yaşasın DevGenç Yaşasın Dev-Genç’liler!”, “Komploları Boşa Çıkaracağız!”, “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir” sloganlarını attılar.
Eylemde Gençlik Federasyonu adına açıklama yapan
Erdem Hanoğlu, “AKP iktidarının 10. baskı, terör ve zulüm yılında her geçen gün katledilen, işkence gören, tu-

20

tuklanan yeni insanların haberlerini almaya devam ediyoruz” dedi. Hanoğlu, AKP iktidarının “dindar gençlik”
adı altında dinci, faşist bir gençlik yaratmaya çalıştığını
vurguladı. Faşizme karşı tek çarenin direnmek olduğunu söyleyen Hanoğlu, herkesi birlikte direnmeye çağırdı. İki buçuk saat devam eden oturma eyleminde DevGenç’liler, türküler ve marşlar söylediler, halaylar çektiler.
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ÜRETEN BİZİZ, EMEĞİMİZİ
ÇALAN İSE BİR AVUÇ ASALAKTIR!

Örgütsüz İşçi̇leri̇ Nasıl
Örgütleyeceği̇z?

ve Güvencesi Yasa
Tasarısı, 2B arazilerinin peşkeş çekilmesine yönelik çıkarılan yasa, "Kentsel Dönüşüm Projesi" adı altında pazarEMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP lanan yıkım ve talan
ÇIKMAK İÇİN; ÖRGÜTLENMELİYİZ! yasası, Ulusal İstihdam Stratejisi Projesi, yeni Teşvik PaBir önceki yazımızda Türkiye'deki
keti
ve
daha
da
sayabileceğimiz
pek
işçilerin örgütlülük durumları ve örçok
proje,
genelge
ya
da
KHK
(Kanun
gütsüzlüğü yaratan nedenlerden bahHükmünde Kararname) ile amaçlanan
setmiştik.
aynıdır. DAHA FAZLA SÖMÜRÜ.
Yazı dizimizin bu son bölümünde
Halkımızın payına düşen ise artan
de örgütsüz işçileri nasıl örgütleyeişsizlik, çığ gibi büyüyen açlık ve
ceğimiz üzerinde duracağız.
yoksulluktur.
75 milyon insanın yaşadığı ülkeBu noktada en azgın sömürüye
mizde en zengin 100 aile bütün bir
maruz kalan işçi sınıfıdır. Haftada
halkın sahip olması gereken gelirin
60 saate varan çalışma süreleri, iş
%30'unu ellerinde tutuyor. Bu en
güvencesiz-sözleşmesiz çalıştırılma,
zengin 100 aileden Koç'lar ve Sataşeron sistemi, kayıtdışı çalışma,
bancı'lar, 5'er milyar dolarlık servetgüvencesiz-sağlıksız koşullarda çaleriyle dünyanın en zengin 225'i
lışmaya zorlama, mevsimlik çalıştıiçinde 56. sırada yer alıyorlar. Türkiye
rılma gibi kölece çalışma koşulları
ise dünya ülkeleri arasında dış borçaltında en çok ezilen, sömürülen,
lanma da 4. sırada!
horlanan kesimdir işçi sınıfı.
Ülkemizdeki 4 kişilik bir ailenin
Bu aynı zamanda sömürüye doaçlık-yoksulluk sınırı 878, 18 lira
laylı değil, doğrudan maruz kalmasını
olarak tespit edilmiş ancak asgari
da beraberinde getirir.
ücret ise 701,14 lira. Asgari ücretle
Bu iki nedenden ötürü işçi sınıfı
çalışan işçi sayısı 4 milyon 312 bin
üretimin
toplumsallaştırılması ge811'dir. Yani 4 milyon üzerinde inrektiğini
daha
iyi görür. Yani sınıf
sanımız açlık sınırının altında yaşam
bilincini, sosyalizmi kavramaya daha
mücadelesi veriyor.
yatkındır.
Ülkemizin dış borcu 290 milyar
İşçi sınıfı en çok üreten, sosyal
350 milyon dolar olarak açıklandı.
ve ekonomik olarak da en güçlü koDevlet bütçesinin büyük bir kısmı
numda bulunmaktadır.
bu dış borçların sadece faizlerini
Onun kitlesel olarak direnişe geçödemeye gidiyor. İktidarlar ise borçtiği bir ortamda ayakta kalabilecek
ları ödemek için IMF ile Dünya Banhiçbir
ekonomi, dayanabilecek bir
kası ile yeni borç ilişkileri içine giiktidar
yoktur.
riyor. Bunun faturası ise yoksul halTüm bu koşullar işçi sınıfının
kımıza ödettiriliyor.
öncü olmasının nesnel dayanaklarını
AKP'nin sadece son 1 yıl içinde
oluşturmaktadır.
çıkarttığı yasaları ve halen hazırlığı
Ancak pratikte öncülüğün gerçek
sürmekte olan yeni yasa tasarılarını
anlamda
şekillenebilmesi için sınıf
incelediğimizde dahi bu gerçekliği
bilinci
ve
örgütlülük şarttır.
görebiliriz. Sağlıkta, eğitimde özelleştirmeye yönelik çıkarılan yasalar,
Reformist önderlikler ve sarı senKıdem Tazminatı Fonu, İş Sağlığı
dikacılık -yani düzen sendikacılığı-

6

bugün işçi sınıfının örgütlenmesinin
önündeki en büyük engellerdir. Bunların bakış açıları ve yarattıkları tahribatlardan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Kısaca tekrar özetlersek;
- Sadece sendikaya endekslenmiş
mücadele anlayışı,
- Sendikal alandaki mücadeleyi
sadece ekonomik taleplere indirgeme,
- Devrimci şiddeti, militanlığı küçümseyen, karalayan, devrimcileri
burjuvazinin ağzıyla "terörist" demagojisi üzerinden sendikalardan
tasfiye etme,
- Militan, dişe diş, uzlaşmaz bir
mücadelenin karşısına diyalogculuğu,
sivil toplumculuğu yani uzlaşmacı
bir tarzı tercih eden (ki, uzlaşmacılık
özünde teslimiyettir) anlayışlar reformist, revizyonist geleneğin yarattığı
bir tablodur.
Bu tablo, burjuvazinin işçi sınıfı
üzerindeki saldırılarından daha büyük
ve daha derin tahribatlar yaratmıştır.
"Çağdaş Sendikacılık" adına savunulan düzen sendikacılığı sonucu
gerek sendikalar, gerekse de işçi
sınıfı hem kendi içinde hem de burjuvazi karşısında itibar kaybına uğramışlardır. İnandırıcılıklarını ve ciddiyetlerini kaybetmişlerdir. Öyle ki,
bugün AKP iktidarı buna dayanarak
sömürü yasalarını ardı ardına çıkartmakta, bunu yaparken işçi sınıfını
tehdit etmekten ve aşağılamaktan da
geri durmamaktadır.
Bir diğer tahribat ise, "var olanı
koruma kaygısı" ve "işçiye gitmeyen
bir sendikacılık" şeklinde ortaya
çıkan statükoculuktur. İşçilerin mevcut haklarını koruma adına daha fazlasını talep etmeyen, bunun için mücadele etmeyen bir sendikal anlayışın
mevcut hakları dahi koruyamayacağı
açıktır. İşçi cinayetleri ve son süreçte
artan hak gaspları ve sendikaların
bu durum karşısındaki tepkisizlikleri
bu tutuma örnektir. Var olan tepkilerde
temsilciler düzeyinde yapılan basın
açıklamalarından öteye gitmemek-
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tedir. Sorunun asıl muhatabı olan işçilere gitme
zahmetinde dahi bulunmamaktadırlar. Bu elbette
zahmete girmenin de ötesinde bir tercih meselesidir. Çünkü işçilerin patlamaya hazır öfkesi sendikaların statükolarını da
sarsacak, sendika yönetimlerini daha fazlasını hedeflemeye
zorlayacaktır. Bu anlayış aynı zamanda işçi sınıfının geçmişteki militan direniş geleneklerinin bugüne
taşınmasının da önünde bir engel
oluşturmaktadır.
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Bu tahribatlar işçi sınıfında güvensizliği ve sendikal alanda yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir.
İşçi sınıfındaki güvensizlik, sadece
"sendikalara" değil, onlar nezdinde
sosyalizme ve devrimciliğe de karşıdır. SEKA direnişindeki gibi üçbeş kuruş için TÜRK-İŞ tarafından
burjuvaziye satılan işçiler, bu ve benzeri örnekler nedeniyle de güvenlerini
yitirmişlerdir. Direndiklerinde, mücadele ettiklerinde kazanabileceklerine olan inançlarını, kendi güçlerine
olan güvenlerini kaybetmişlerdir. Bu
aynı zamanda sosyalizme ve devrimciliğe olan güven kaybıdır.
İşçi sınıfındaki yozlaşma, fabrikalarda, atölyelerde, iş yerlerinde üç
kağıtçılık, rüşvetçilik, zorbalığa, tacizlere, işten çıkarmalara, adaletsizliklere göz yumma gibi biçimlerde
ortaya çıkmaktadır.
Sendikal alandaki yozlaşma ise;
bu tür yozlaşmalara göz yuman bir
sendikacılık, "sendika ağalığı" anlamına gelen "başkan" kültürü, kendi
çıkarlarını düşünen sendika yönetimleri
biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu saydığımız ve daha da
ekleyebileceğimiz tahribatlar ve bunların yarattığı sonuçlar, işçi sınıfının
örgütlenmesinin önündeki tıkanıklıklardır. Bu tıkanıklıkları aşmanın
birinci şartı reformist, revizyonist
anlayışlara ve burjuvazinin aldatmalarına karşı ideolojik mücadele; ikinci
şartı ise, politik mücadeleyi işçilerin
gündemine sokmaktır.
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Ülkemizde İşçi Sınıfı
Saf "Proleter"
Özellikler
Taşımamaktadır
İşçi sınıfı deyince aklımıza ilk
olarak "zincirlerinden başka kaybedecek birşeyi olmayan" bir sınıf gelir.
Gerçekten de böyle midir?
Tuzla tersanesinin, işçi cinayetlerindeki artışın görmezden gelinemeyecek düzeyde olmasıyla birlikte
gündeme geldiği süreçte, işçilerle
pek çok röportaj yapılmıştı. O röportajlardan birinde, bir işçiye yöneltilen "Ölüm riskinin bu kadar
yüksek olduğu bir işte bile bile nasıl
çalışıyor sunuz?" sorusuna, işçinin
verdiği cevap şöyleydi: "Ben bunu
düşünerek gitmiyorum ki işe, kira
var, faturalar var, çocukları okutmam gerek. Öleceğimi düşünürsem
çalışamam ki."
Bu cevap, işçi sınıfının bugünkü
durumunu anlatmak açısından çarpıcı
bir örnektir. Bugün hangi işçiye sorarsanız sorun, size benzer bir cevap
verecektir. Yoksulluk, işsizlik, geçim
şartlarındaki zorluklar, her gün yapılan
zamlar, sağlıktan eğitime kadar tüm
temel ihtiyaçların paralı hale getirilmesi koşulları altındaki her işçinin
kaybedecek en azından "bir işi" vardır.
İşsizlik rakamının 4 milyon 254 bin
olduğu işsizliğin her geçen gün daha
da büyüdüğü ülkemizde, işçiler tüm
kölece çalışma koşullarına rağmen
işinden olmak istememektedirler.
Bunun yanında, ülkemizde kapitalizmin çarpık gelişmesi, sanayinin
yan sanayi niteliğinde olması, üretimin
ağırlıklı olarak KOBİ(Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler) ve mikro işletmelere (10 kişiden az çalışanın olduğu
ve kayıtdışı çalışmanın en yaygın olduğu ev tipi işletmeler. İstihdam edi-

lenlerin %56,7'si bu tür
işletmelerde çalışmaktadır) dayalı olması, feodal
kalıntıların varlığını sürdürmesi, şehir ve köy yaşamının birbirinden kesin
olarak ayrılmaması gibi
nedenlerden ötürü, işçi
sınıfı saf proleter özellikler göstermemektedirler. Ülkemizdeki işçi sınıfının büyük
çoğunluğu küçük burjuva alışkanlık
ve özlemlerden yoğun biçimde etkilenmiş bir haldedir.
Ayrıca bunlara bağlı olarak işçi
sınıfı içinde çeşitli sosyal farklılıklar
ve gruplaşmalar mevcuttur. İşçi sınıfı
içinde örgütlenme çalışması yaparken
bu farklılıkları ve işçi sınıfının bu
özelliklerini dikkate almak zorundayız. Aksi halde çalışmalarımızdan
sonuç alamayız.

İşçi Sınıfı İçindeki
Sosyal Farklılıklar
ve Gruplaşmalar

1- Genç İşçiler: Ülkemizde
15-24 yaş arasında 11 milyon 548
bin genç bulunmaktadır.
Bunların 3 milyon 465 bini kayıtlı
olarak çalışmaktadır. Kayıtdışı çalışanlarla birlikte bu rakam ikiye katlanmaktadır. 4,5 milyona yakın işsizlik rakamı içerisinde gençlerde
işsizlik oranı %18.1'dir.
İşsizlik oranları, okur-yazar olmayanlarda %16.4, lise altı eğitimlilerde %18.1, lise mezunlarında
%27.2, mesleki veya teknik lise mezunlarında %23.1, üniversite mezunlarında ise %32,5 olarak dikkat
çekmektedir. Bu durum, genç işçilerde
zaten zor bulunan işi kaybetme korkusu yaratmaktadır.
Genç işçilerin yaşadığı başlıca
sorunlar şunlardır:
- İşsizlik
- Kayıtdışı çalışma
- Sağlıksız ve güvencesiz çalıştırılma
- İş cinayetleri (2010-2011 aralığında hayatını kaybeden 1543 işçiden
119'u 15-24 yaş aralığındadır.)
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- Eğitim yetersizliği
(15-24 yaş aralığındaki
11 milyon 548 bin gençten 400 bini okuma yazma
bilmemektedir.)
- Düşük ücretle çalıştırılma,
- İş güvencesiz, sözleşmesiz çalışma,
- Askerlik, evlilik, nişanlılık vb.
gibi durumlar,
- Sosyal, kültürel faaliyetlere katılım sağlayamama,
- "Çıraklık", "stajerlik" adı altında
ucuz işgücü olarak değerlendirilme.
(Bugün bir çok KOBİ, üretimini endüstri meslek lisesi öğrencileri ile
gerçekleştirmektedir. "Stajer" görünümü altında çalıştırılan öğrencilere
asgari ücretin üçte biri kadar ücret
ödenmektedir.)
Bunların yanında bir de çocukların
çalıştırılması sorunu vardır. Bugün
Türkiye'de 7 ile 14 yaş arasındaki
her üç çocuktan biri çalıştırılmaktadır.
Devlet İstatistik Entitüsü'nün araştırmasına göre 6 ile 14 yaş arasındaki
toplam 11 milyon çocuğun, 3 milyon
842 bini çalışmakta ve bu çocukların
yarısından çoğu okuma-yazma bilmemektedir. AKP'nin iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili hazırladığı yeni
yasa tasarısı ile çocuk çalıştırmanın
yaşı 13'e düşürülecektir. Böylece yıllardır kaçak şekilde sürdürülen çocuk
çalıştırma, AKP eliyle yasal bir statüye
kavuşturulacaktır. AKP çocuklarımızı
"eti de kemiği de senin" diyerek tekel
patronlarına peşkeş çekmektedir.

2- Kadın İşçiler: İşçi sınıfı
içinde sömürüye, aşağılanmalara en
çok maruz kalan kesim kadın işçilerdir. Ülkemizde işçi kadınların büyük çoğunluğu hizmet sektöründe
ve tarım sektöründe çalışmaktadır.
2008 Ocak ayı itibariyle tarım sektöründe çalışan 4 milyon 676 bin
işçiden 1 milyon 970 bini; hizmet
sektöründe çalışan 10 milyon 119
bin işçiden ise 2 milyon 150 bini
kadın işçidir. Kayıtdışı çalıştırmanın
en yaygın olduğu sektörlerden biri
olan tarımda, çalışan kadınların %98'i
kayıtdışı çalıştırılmaktadır.

Kadınlar hem sınıfsal olarak hem
de cinsel kimliklerinden ötürü çifte
sömürüye maruz kalmaktadır. İş yaşamında bunun yansıması, erkekten
daha düşük ücret alma, yedek-ikincil
iş gücü olarak görülme ve işten ilk
çıkarılan kesim olmaları şeklindedir.
Bunlara ek olarak kadınların iş
yaşamında karşılaştığı diğer başlıca
sorunlar şunlardır:
- Taciz, aşağılanma
- Doğum izni, emzirme izni gibi
izinler olmaksızın çalıştırılma
- Çoğu işyerinde emzirme odalarının, kreşlerin bulunmaması
- Eğitim

3- Asgari Ücretle Çalışan
İşçiler: Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bugün ülkemizde asgari ücretle çalışan sayısı 4 milyon
312 bin 811'dir. Açlık ve yoksulluk
sınırının 878.18 lira, asgari ücretin
ise 701 lira olduğu düşünüldüğünde
asgari ücretle çalışan işçilerin nasıl
bir sefalete mahkum edildiklerini anlamak zor olmayacaktır.

4- Kayıt Dışı Çalışan
İşçiler: Ülkemizdeki toplam istihdam rakamı 25 milyon civarındadır.
Ancak Çalışma Bakanlığı'na göre
işçi sayısı 5,5 milyondur. Buna göre
18 milyonun üzerinde işçi kayıt dışı
çalıştırılmaktadır. Kayıt dışı çalıştırmanın en yaygın olduğu sektör tarım
sektörüdür. Tarımda kayıt dışılık
oranı %83,4 iken, tarım dışı sektörlerde toplam %25,5'tir. Tarım dışı
sektörler içinde kayıt dışı çalıştırmanın
en yaygın olduğu iş kolları ise inşaat
ve dokumacılık işkollarıdır.
Kayıt dışı çalıştırma ile amaçlanan
daha ucuz iş gücü yaratmaktır. Çalışma

koşulları oldukça ağırdır.
Ayrıca ücretleri de kayıtlı
çalışan kesime göre daha
düşüktür. Ancak maaş az
olsa da prim, vergi vb.
kesintiler olmadığından,
işçi maaşının tamamını
almaktadır. Bu da belli
bir statü yaratmakta ve
işçi de bu statünün bozulmasını istememektedir.

5- İşsiz İşçiler: İşsizlik, işçi
sınıfının en ciddi sorunlarının başında
gelmektedir.
Çeşitli istatistik kurumları her ne
kadar işsizlik rakamlarını düşük göstermeye çalışsa da, işsizler ordusu
her geçen gün büyümeye devam etmektedir. En temel gereksinimlerin
ateş pahası olduğu bu düzende işsizlik
ölüm demektir. Bu çürümüş sistem
4 milyonun üzerinde insanımızı işsizlikle, açlıkla, yoksullukla ölüme
terk etmiştir. Bugün işçilerin büyük
bir çoğunluğunun geleceği patronların iki dudağı arasındadır. Bu nedenle güç bela bir iş sahibi olan işçi
hayatta kalabilmek uğruna işini kaybetmek istememektedir.
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6- Taşeron İşçiler: Taşeron
sistemi en basit haliyle üretimin parçalara ayrılıp küçük çaplı ve çok sayıda işyerine bölünmüş olmasıdır.
Bununla amaçlanan üretimin maaliyetini düşürmek ve ucuz işgücü yaratmaktır.
Türkiye'de taşeronlaştırmanın en
yaygın olduğu işkolları madencilik,
metal, inşaat ve genel işler işkollarıdır.
Taşeron işçiliğinin en büyük sorunlarından biri "iş kazaları" adı altında yaşanan işçi cinayetleridir. Taşeronlaşma arttıkça iş güvenliği azalmakta, buna bağlı olarak işçi ölümleri
artmaktadır.
Taşeron işçilerin yaşadıkları diğer sorunlar şunlardır:
- Güvencesiz çalıştırılma,
- Özlük hakkı, kıdem tazminatı
hakkı ve sigortalı çalışma hakkından mahrum bırakılma,
- Düşük ücretle çalıştırılma,
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- 60 saate varan haftalık çalışma
süresi,
- Sendikasızlaştırılma,
Yukarıda saydığımız, işçi sınıfının
içindeki sosyal farklılıklar ve gruplaşmalara, fabrika işçileri, tarım işçileri, mevsimlik işçiler, emekliler,
çağrı üzerine çalışan işçiler, geçici
süreli işçiler de eklenebilir. Ancak
hepsinde ortak olarak görmemiz gereken şudur; bu farklılıklar gözetilmeden işçi sınıfı içerisinde yürütülen
her türlü mücadele biçimi sonuçsuz
kalacaktır. Bu farklılıkları ve her kesimin kendine özgü çalışma zorluklarını kavrayabildiğimiz oranda öne
çıkaracağımız talepleri belirleyebilir
ve kitlelere ulaşabiliriz.
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Örgütlenme Çalışmamızın
Temelinde Sınıf
Bilincini, Devrimciliği
Hakim Kılmak
Olmalıdır
Yazımızın buraya kadar olan bölümlerinde işçi sınıfının örgütsüzlüğünün nedenlerini ortaya koymaya
çalıştık. Ancak örgütsüzlüğünün bu
kadar yaygın olmasının bir nedeni
de işçi sınıfı içindeki devrimci faaliyetin yeterli olmayışıdır.
75 milyon nüfusa sahip ülkemizde
sayısı 25 milyonu bulan işçi sınıfı
azımsanmayacak bir kesimdir. O halde sorun işçi sınıfını devrim mücadelesindeki mevzisine nasıl yerleştireceğimizdedir.

Bugün sol, reformist ve revizyonist kesimlerin yarattıkları tahribatları
ve burjuvazinin aldatmacaları ile mücadele etmenin başlıca biçimi ideolojik mücadeledir. Ancak ideolojik
mücadeleden sadece, bu kesimleri
eleştirmek anlaşılmamalıdır. Bu yalnızca bir yanıdır. İdeolojik mücadelede asıl öne çıkarılması gereken alternatif olduğumuzu göstermek ve
sınıf bilincini kazandırmaktır. Bu da
işçilerin politik eğitimi, işyerlerinde
komiteleşme ve yaygın kitle çalışması ile mümkündür.
Bu anlamda işçi sınıfı mücadelesi
tek başına sendikal mücadele ile sınırlandırılamaz.
25 milyon çalışanın olduğu ülkemizde sendikalı sayısının 500 bin civarında olduğu göz önüne alındığında,
sendikal alanla sınırlanmış bir işçi
sınıfı mücadelesi daha baştan kendini
dar bir alana hapsetmiş olacaktır.

Nasıl Bir Çalışma
Tarzı İzleyeceğiz?
- İşçiler somut, güncel ve acil talepleri etrafında örgütlenmelidir. Bu
talepler belirlenirken işçi sınıfı içindeki sosyal farklılıklar mutlaka gözetilmeli, her kesime yönelik somut
bir talep öne çıkarılmalıdır.
- Günlük talepler için mücadele,
siyasal talepler için yürütülen çalışmaya bağlı olarak ele alınmalıdır.
Asıl olan siyasal mücadeledir.
- Sendikalar dışında, fabrikalarda,
atölyelerde iki-üç devrimci işçi, me-

mur varsa, orada örgütlenmenin, eğitim grupları, komiteler kurmanın da
koşulları var demektir.
- Bu anlamda her iş yerinde işçi
meclisleri, işyeri komiteleri gibi sürekliliği olan ve tabana oturan örgütlenmeler yaratmak hedeflenmelidir. Bu örgütlenmeler işçi sınıfı
mücadelesi içindeki tıkanıkları aşmanın büyük adımları olacaktır. Bu
aynı zamanda sendikasız, örgütsüz
kesimlere de ulaşmanın anahtarı olacaktır. Bugün tekstil, konfeksiyon,
deri, nakliye, inşaat ve tarım işkollarında örgütsüzlük had safhadadır.
- Sendikal alandı ise, devrimci
bir tarz geliştirilmek zorundadır. Devrimci bir sendikanın ötekilerden farkı
olmalıdır. Düzen sendikacılığının
karşısına sınıf sendikacılığı çıkarılmalıdır.
- Gerek sendikal alanda gerekse
de sendika dışında militan bir direniş
çizgisi yaratılmalıdır. Mevcut hakları
korumanın ve daha başka haklar kazanmanın tek yolu budur.
Sonuç olarak; işçi sınıfı içindeki
mücadele devrimci mücadelenin bütününden ayrı düşünülemez. Bu anlamda genel olarak mücadelenin tüm
alanları için geçerli olan çalışma tarzı,
devrimci ilkeler ve kurallar işçi sınıfı
içindeki mücadele için de geçerlidir.
Yılmadan, ısrarla, tek tek, işçilere
gitmeli ve örgütlenmeliyiz. İşçi sınıfının örgütlenmesinin stratejik hedefimizin bir parçası olduğunu unutmamalıyız.
Bitti

Adalet, İkti̇dardaki̇ler Verdi̇ği̇nde Deği̇l,
Halk Sağladığında Adaletti̇r
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, 8-10-12
Ekim tarihlerinde Ankara’da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ''Türkiye'de Hukuk Yok Mu? Adalet İstiyoruz!
İlhan Kaya ve Barış Önal'a Özgürlük'' kampanyası çerçevesinde masa açarak Türkiye'de devrimciler üzerine
üretilen komploları teşhir ettiler.
Fizik Bölümü önünde açılan masalarda 300 adet
bildiri dağıtıldı. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde İlhan
Kaya ve Barış Önal'ın tutuklanmalarının yasal gerekçelerinin olmadığı ve tamamen keyfi, hak ve özgürlükler
mücadelesi verenleri yıldırmaya yönelik tutuklamalar
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olduğu anlatılarak, komplolarla tutuklanan İnşaat Mühendisi Barış
Önal ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi İlhan
Kaya ve diğer devrimcilerin zulmün zindanlarından
alana kadar mücadele edileceği, Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar tarafından bir kez daha aynı kararlılıkla söylendi.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

KESK’in Kadın Sekreterliği, Kadına; “Sen
Kadınsın, Başka İşlerden Anlamazsın” Demektir!
İstanbul Eğitim Sen 1 No’lu Şube
kadın sekreteri istifa ediyor. Aynı
şubede eğitim sekreteri olan Evrim
Doğan eğitim sekreterliğinden istifa
ettirilerek zorla kadın sekreterliğine
getiriliyor.
Gerekçe; kadın sekreterliğini
yalnızca kadınlar yürütür, tek kadın
da Evrim’dir. Yine bir traji-komik
durum… Aynı dayatma şimdi İstanbul
8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri olan
kadın arkadaşımıza yapılıyor. Şubede
istifa eden kadın sekreterinin yerine
tek kadın yönetici olan hukuk sekreterinin istifa ederek gelmesi dayatılıyor.
KESK’te reformizm ve oportünizm güya kadının politikaya daha
fazla katılmasını sağlamak için “kadın
kotası” konulması, “kadın sekreterliği” kurulması gibi düşünceleri yıllardır savunuyordu.
KESK’te kadın sekreterliği var.
Ama bırakın bu anlayışların kadının
politikaya daha aktif katılımını sağlamasını tam tersine kadına burjuvazinin çizdiği rolden farklı bir rol
çizmemektedir.
Burjuvazi kadını hep bir meta
olarak görüyor. Kadını cinselliği ile
öne çıkarıp kullanıyor. Burjuvazinin
kadına “özgürlük” istemesinin temelinde onu bir meta olarak özgürce
kullanması yatar.
Reformizmin kadına bakışının da
özünde burjuvaziden bir farkı yoktur.
KESK’in kadın sekreterliklerinin
pratiği bunu somut olarak ortaya
koymaktadır.
Adeta KESK’te kadınlara denmektedir ki, “siz kadınsınız, elinizin
hamuruyla erkek işine karışmayın,
sadece ‘kadın sorunlarıyla’ ilgilenin!
Onun dışındaki ülkemizde ne olup
bitiyor, halkın yaşadığı sorunlar, örgütlenme sorunları, hak alma mücadelesi sizi ilgilendirmez!..”
Kadınlara reva görülen kadın sekreterliği ve yüzde 40 kadın kotasının
pratikte geldiği nokta burasıdır.

KESK’e bağlı sendikaların yönetimlerine eğer bir kadın seçilmişse
onun yönetimdeki görevi KADIN
SEKRETERLİĞİ olmak zorunda.
Görünüşte kadın sorunları düşünülmüş, kadına bir ayrıcalık tanınmış
gibi ama öyle değil.
Yönetime seçilen bir kadın yönetimde başka görevlere aday olamaz.
Şube başkanlığı yapamaz, örgütlenme
sekreterliği yapamaz. Sen kadınsın,
ancak kadın sekreteri olabilirsin denilmektedir.
KESK’teki anlayışlar kadına pozitif ayrımcılık yapma konusunda
samimilerse kadınları KESK’te, Eğitim Sen’de başkan, şube başkanı
yapmalılar. Kadına sadece kadın sekreterliğini layık gören bir anlayış
yanlıştır. Çarpıktır. Burjuvazinin kadına biçtiği rolle aynıdır. KESK bu
anlayışını değiştirmelidir. “Yönetim
kurullarında kadın sekreterliğini kadınlar yürütür” demek; yönetime seçilen kadına, sen kadınlardan başka
bir işle ilgilenemezsin demektir. Kadın, mücadelede aday olduğu her
yerde görev almalıdır.
KESK’teki hakim anlayışlar kadın
yöneticileri sekreterleri gibi kullanmayı bırakmalı, kadın yöneticileri
basın açıklamalarında pankart taşıyıcı
ve mikrofon tutucu olarak görmekten
vazgeçmelidir. Kadının politikaya
katılması ona kota vermekten geçmez,
kadının yaşamın her alanında erkekle
birlikte omuz omuza mücadele edebileceğine inanmaktan geçer.
KESK ve bağlı sendikalarda kadın
sekreterliği ve kadın kotası politikalarını destekleyen kadınları da kendilerini sorgulamaya ve şu soruları
sormaya davet ediyoruz?
Kadın sekreterlikleri neden karar
alma ve uygulama hakkına sahip değildir?
Sendikalarda kadın kotası neden
başkanlık için değil de kadın sekreterliği için kullanılıyor?
Neden yönetimde tek bir kadın
olduğunda o kadın başkan olamıyor

da ancak kadın sekreteri olabiliyor?
Neden KESK’li kadınlar ya da
kadın sekreterlikleri Cansel Malatyalı’nın 200’lü günlere ulaşan direnişini görmezden gelmektedir?
8 Martlarda kadın-erkek beraber
alanlarda yer almalıyız diyen devrimci
kadın sendikacıları yönetimden uzaklaştırmada, onların disipline sevk
edilmesini istemede en ufak tereddüt
sergilemeyen KESK’li kadınlara sesleniyoruz; neden Cansel Malatyalı’nın
direnişinin yanında değilsiniz?
Siz hangi kadının haklarını savunuyorsunuz? Burjuvazinin öne çıkardığı “kadın sorunları”nın dışındaki
direnen kadınlar sizi ilgilendirmiyor
mu? İşten atılan bir kadının işi ekmeği, onuru için direnmesi sizin ilgi
alanınıza girmiyor mu? Cansel Malatyalı’yı işten atan, polise ihbar eden
İMO yönetimine karşı neden sesinizi
çıkarmıyorsunuz?
KESK de Cansel Malatyalı’nın
direnişini kınayarak ihbarcı, emek
düşmanı İMO yönetiminin yanında
yer aldı. KESK’in bu kararı karşısında
neden susuyorsunuz?
Burjuvazinin çizdiği çerçevede
kadına sözde sahip çıkarsınız. Bir
kadın olan Cansel Malatyalı 240
güne yakın zamandır direniyor. Açlık
Grevi 40 günü aştı. Neredesiniz?
Neden sesiniz çıkmıyor? Sustuğunuz
sürece siz de Cansel Malatyalı’ya
yapılanları onaylıyorsunuz demektir.
Sizin kadına bakışınız, mücadele
anlayışınız böyle mi? Kadına biçtiğiniz rol bu mu?
KESK’in kadın mücadelesine bakışı KESK’de “kadın-erkek” diye
mücadeleyi bölen bir anlayıştır. Kadına sadece “kadınca” misyonlar biçen bir anlayıştır. Özünde burjuvazinin kadına bakışından farkı yoktur.
Kadınsan sadece kadın sekreteri
olabilirsin dayatmasını kabul etmeyeceğiz. Kadın-erkek birlikte omuz
omuza mücadeleyi büyütecek, emek
mücadelesini bölen anlayışlarla mücadele edeceğiz.
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Devrimci Memur
Hareketi
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AKP, meclisin açılışından hemen
önce gerçekleştirdiği parti kongresinde “2023 vizyonu” adı altında 63
maddelik halka saldırı kararlarını
açıkladı. AKP Hükümeti, 46 yıldır yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirmeyi hedefliyor. Böylece kamu emekçilerinin
de iş güvencesini ortadan kaldıracak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık, kafa kafaya verip kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını nasıl ellerinden alırım, iş güvencesini nasıl
ortadan kaldırırım diye hali hazırda
yürürlükte olan kamu çalışanlarının
özlük ve sosyal haklarını düzenleyen
5 ayrı kanunu tek yasada toplamaya
hazırlanıyor.
- Bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi,
- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi,
- Kadınların iş gücüne katılımının
yüzde 38 seviyesine çıkarılması,
- Kamuya 15 bin engelli alınması, kayıt dışı istihdamın yüzde 15'e düşürülmesi,
- İşsizliğin yüzde 5'e çekilmesi,
- İş ve meslek danışmanı sayısının
kısa vadede 4 bine çıkarılması,
- Yeni bir kamu personel sistemi,
- Sosyal güvenlik açığının GSYİH'nin yüzde 1'ine düşürülmesi…
şeklinde basına yansıyan halka saldırı
kararları AKP yalakaları tarafından
“memurlara hükümet piyangosu”,
“asrın reformu” diye allanıp pullanarak sunuldu. Gerçekten memura piyango vurdu mu? Bizzat AKP’liler
bunun böyle olmadığını ortaya koyan
açıklamalar yaptı.
“Biz verimliliği esas alan sistemin
çalışmasını yapıyoruz. 3 milyon memurdan daha fazla verim almanın yollarını arayacağız” diyen Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-

AKP Kamu Emekçilerinin
İş Güvencesini Kaldırıyor

lik açıkça kamu emekçilerine posanızı çıkaracağız, iliğinizi kurutacağız diyor.
Bakanın açıklamaları AKP’nin
hedeflerini de ortaya koyuyor:
“Verimli kamu çalışanlarından
oluşan bir yapı kuracağız. Verimli
personelle verimsiz personel arasında bir fark olacak. İşte öyle bir sistem getireceğiz ki çok üreten çok
maaş, üretmeyen de düşük maaş alsın istiyoruz” sözleriyle kamu emekçilerini iliğine kadar sömürmeyi esas
alan performansa dayalı ücret sistemi getirileceklerini; “Nitelikli memur
hep İstanbul’da Ankara’da ve Bursa’da mı olsun? Neden Edirne’de, Diyarbakır’da veya Erzurum’da olmasın? Ben bakan olarak, istediğim genel müdür veya müsteşarla çalışamayacak mıyım?” diyerek kamu
emekçilerinin ailelerinden, memleketlerinden uzağa şehirden şehre sürmek, muhalif düşünenleri işten atıp
kendi kadrolarını oluşturmak istediklerini; “Şimdi siz kamu çalışanısınız, nasıl olsa devlete kapağı attık
anlayışındasınız. 25 yılınız da garanti
olduğu için suya sabuna hiç dokunmadan idare edelim düşüncesindesiniz” diyerek kamu emekçilerinin iş
güvencelerine göz diktiklerini açıktan ilan ediyor Faruk Çelik.
Çalışma yaşamında temel olmayan
konularda göz boyamaya dönük yapılan “emekli olan memura ödenen
harcırahın yüzde 50 artırılması, çocuğu olan babalara iznin 3 günden 10

İktidarın
manifestosunda halka
saldırı varsa kamu
emekçileri de
işçi-memur tüm
çalışanlar için
mücadele
manifestosunu ilan
etmelidir.

güne çıkarılması, doğum yapan kadınların 24 ay ücretsiz izin kullanması, hamileliklerinin 24`üncü haftasından itibaren doğumdan sonraki
1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilememesi” gibi düzenlemelere bakarak bundan bir reform çıkartmak mümkün değil.
AKP’nin 2023 vizyonunda çalışanlardan yana iyileştirmeler yok, işçisi
memuruyla tüm çalışanlar için ücret
adaletsizliği, vahşi sömürü var.
AKP’nin, kıdem tazminatını kaldırmak isterken de, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirmek
isterken de hedefi aynı. İşbirlikçi tekeller için güvencesiz, geçici, ucuz çalışmayı yaygınlaştırmak, bunun yasal
dayanaklarını oluşturmak.
AKP, “manifesto”sunda kamu
emekçilerinin yıllardır mücadelesini
verdiği taleplerini de demagoji malzemesi olarak kullanmakta sakınca
görmüyor, “eşit işe eşit ücret vereceğiz”, “memurların maaş ve sosyal
hakları artacak” yalanlarıyla bütün
kamu emekçilerini sözleşmeli personel haline getirmek istiyor.
Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıran yasa değişikliğine karşı başta KESK olmak üzere
kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmelerinden AKP’yi uyaran açıklamalar yapıldı. Sendikal mücadelenin pratiğe hizmet etmeyen, mücadeleyi örgütlemekten uzak “iktidara
alanları, ülkeyi dar etme” söylemlerinde bulunmak yerine, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı başta
olmak üzere somut taleplerimiz için
mücadeleyi önümüze koymalıyız.
AKP manifestosunu açıkladı. Toplumsal bir hareketin duyurulması ve
savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da
bildiri deniyor. İktidarın manifestosunda halka saldırı varsa kamu emekçileri de işçi-memur tüm çalışanlar
için mücadele manifestosunu ilan etmelidir.
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Adresimiz de,
yeri gelince bağrına
gömüldüğümüz vatandır.
İşte bu yüzden,
emperyalistler ve
uşakları, yüreğimize el süremezler. Gizlendikleri
pusulardan alçakça
kurşun sıkarlar sadece. "Bize Ölüm
Yok"tur fakat.
Çünkü, ölürsek Hasan Selim’ce, kalırsak Hasan Selimlerce kalırız BİZ.
Olup olancası bir canımız ve uğrunda can verdiğimiz vatanımız var.
Ki bu can bu vatana bir değil, bin kez
feda olsun diyen Kızıldere geleneğinin sıra neferleriyiz. Biz Cepheli'yiz
ve öfkeliyiz, vatanımıza kasteden
emperyalistlere ve onların her türden
uşaklarına…
Vatanımızı Amerikan emperyalistlerinin uçak gemisi haline getirenlere hınç doluyuz. Hıncımız, vatan
aşkımızın hudutsuz ateşidir ki, düşmanı yakıp kavurur. Ve işte ancak, bu
ateşin aydınlığında vatana kastedenlerden hesap sorulur.
Değil mi ki, peşkeş çektiler bu toprağın bereketini emperyalistlere...
Değil mi ki, içirdiler emekçinin
alınterini doymak bilmez tekellere...
Değil mi ki, çiğnettiler vatanın
onurunu Amerikan emperyalistlerinin
kovboy çizmelerine...

Sınıf Kini

Hasan Selim’in
Adresi Yüreğimizdir
Kavga türkülerimizin susturulmayan sesi Grup Yorum, bir şarkısında devrimcileri şöyle tarif ediyor: "Ne bir adresleri vardır onların
/ Ne de aşktan başka bir sığınakları..."
Söz konusu olan aşk hakkında
Sovyet Devrimi'nin önderlerinden
olan Kalinin, Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak kitabında şöyle diyor: "...
tüm emekçileri coşkun bir vatanseverlik ve vatana karşı hudutsuz bir aşk
ruhu ile eğitmemiz gerekir... Düşmanlara karşı hiçbir acıma tanımayan, vatan adına hiçbir fedakarlık karşısında duraksamayan aşktan
söz ediyorum." (syf: 69)
Bizim adresimiz de, aşkımız da vatanımızdır.
Vatan bizim uğruna ölümlere gidip geldiğimiz aşkımız, yegane sığınağımız ve hayatımızdır. Böyle olduğu içindir ki, "Ya Özgür Vatan Ya
Ölüm!" diyoruz tereddütsüzce. Ve
bunu, sadece BİZ diyoruz Hasan Selim'ce...

CAN FEDA
Sen gel İbrahim
Can feda
Sars hepimizi
Sökülsün pas
Dökülsün toz
Ne gördünse anlat
Sorusu, cevabı ol
hayatın
Bir gecede büyüsün
çocuklarımız
Gençleşsin koca
çınarlar
Sen gel İbrahim

Can feda
Umudun
Öfkenin
Direncin
Ve sevginin sınırı
Ne gördünse anlat
Bir Aralık sabahı
Alev alev yanan
Fidan
122'ler gibi gel
Sen gel İbrahim
Can feda

Bir şiir
Türkü ol halkın
dilinde
Ne gördünse anlat
Ve yine gel
Kahramanı ol
tarihin
Gelecek
sende filizlensin
Sen gel İbrahim
Can feda
Açlık
Yoksulluk
Ve adaletsizlik
Ne gördünse anlat

Değil mi
ki, Avrupa
Birliği'nin
emperyal kalemlerine
yazdırmaya
kalktılar Anadolu'nun kaderini...
Değil mi
ki, döktüler
Mahir'den
Hasan Selim'e
nice vatanseverin kanını...
Tarih tanıktır; Ne halkın ahı, ne vatanın hıncı ne de Hasan Selimler'in
kanı yerde kalmaz. O kadim karşımızda söylendiği gibi, hayat denilen
meydanda cengimiz vardır: "Kollarımız kopsa bile yüreğimiz tetik çeker
/ Bir devrimci ölse bile adı titretmeye yeter / Son sözümüz söylenmedi
kavga yeni başlayacak / Bir devrimci ölse bile milyonlar var savaşacak
/ Zulüm bir gün bitecektir halk zinciri
kıracaktır / İşçi köylü yoksul halkım
iktidarı alacaktır"
İşte o gün, bütün halkları, şehiri
dağı, denizi toprağıyla özgürleşecektir vatan. Hasan Selimler'in kanıyla
tarihe yazılan iddia, onur ve umut Özgür Vatan'ımızın güvencesidir.
Hasan Selimler'in adresi yüreğimizdir. Yüreğimiz, özgürleşen vatan
parçasıdır. Ve içinde, vatan aşkı ile Erdal'ların hıncı alev alev yanıyor...

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

Hasan için de
Okkalı bir tokat
patlat
bir bilmeze
Dağılsın şarapnaller
Sağanak olup
yağsın
Zulmün üstüne
Bereketlensin
topraklarımız
Sevdamızın
sellerine kapılsın
Tüm insanlık
19.09.2012

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!

27

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Dünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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“... Benim garazım fukarayı sıyanettir (korumaktır). Voyvodaların
zulmünden memaliki (memleketi)
vilayettir, (kollamaktır)...”
19. yüzyılın başlarında, Osmanlı'ya karşı ilk büyük isyanın önderidir
Atçalı Kel Mehmet Efe. Yabancı
kaynaklarda “Aydın ihtilali” olarak
yer almaktadır bu isyan.
Atçalı Kel Mehmet dağa çıkmadan
önce yoksulluk içerisinde yaşayan
bir köylüdür. Babasının ölümüyle
yetim ve kimsesiz kalmıştır. AydınArpazlı ve Atçalı beylerin ve ağaların
yanında ırgatlık yapar. Bu sırada
Şerif Hüseyin Ağa’nın kızı Fatma'ya
sevdalanır. Bu ortaya çıkınca ağadan
ve adamlarından eziyet görür. Köy
kahvesinde ağanın adamlarının saldırısına uğrar. Bu kavgada ağanın
kahyası ve birkaç kişi yaralanırlar.
Atçalı için tek yol kalmıştır; Dağa
çıkmak! Dağa çıktıktan bir süre sonra
Şerif Hüseyin, kızı Fatma'yı Aydın'ın
zenginlerinden birinin oğlu olan Hasan'la evlendirmeye kalkışır. Atçalı
hem Şerif Hüseyin'i hem Hasan'ı
uyarır, sonra Hasan’ı bir bağ eğlencesindeyken dağa kaldırır. Hasan'ın
yaşamına karşılık düğünden vazgeçmelerini ve fidye ister. Fidye verilir
ve Atçalı, Hasan'ı serbest bırakır.
Osmanlı'da olduğu gibi, Osmanlı'nın ağalarında da oyun çoktur. Atçalı'yı ortadan kaldırmak için, eski
efelerle anlaşır Şerif Hüseyin Ağa.
Arpaz beyi Osman Bey ve Şerif Hüseyin birleşerek Uzun Efe adında birini Atçalı'nın peşine takarlar. Uzun
Efe, efe değil *‘çalıkakıcı’dır. Köşk
kasabasında oturan Atçalı'nın anasına
hakaretler yağdırarak işkence yapar.
Atçalı bu olayı duyar duymaz kasabayı basar ve Uzun Efe'yi öldürür.
Atçalı'nın namı ile birlikte say-

ATÇALI KEL
MEHMET EFE

gınlığı, halkın üzerindeki etkisi gittikçe artmaktadır.
Ağalar bu defa Atçalı’yı vurması
için, Kara Efe ile anlaşır. Ancak bunu
önceden öğrenen Atçalı, Kara Efe'ye
pusu kurarak onu öldürür. Ağaların
çiftliğini basar ve aldığı bu parayı
yoksul halka dağıtır, kimsesizleri ev
sahibi yapar, dağlardaki yörüklere
verir.
Şerif Hüseyin, Atçalı’dan kaçırmak için, Fatma'yı köyden Aydın'a
götürür. Ancak Atçalı, Aydın'da da
Fatma'yı kılık değiştirerek sık sık
görmeye gider. Fatma ısrarla Atçalı'nın kendisini kaçırmasını ister. Ancak Atçalı bunun zeybeklik töresine
yakışmayacağını söyleyerek onu düğün-dernekli alacağını söyler ve dediğini yapar Fatma'yla düğün dernek
kurarak evlenir.
Zeybeklerle baş edemeyen Osmanlı Atçalı'nın dağa çıkışından birkaç yıl sonra “af” çıkarır. Sevdası
ve uğradığı haksızlık, adaletsizlik
yüzünden dağa çıkan Atçalı da düze
iner. Ancak bu düze iniş Atçalı'nın
kurulu düzeni sorgulamasına ve bilinçlenmesine yarar. Ve Atçalı asıl
olarak ondan sonra gerçek kişiliğini
bulur. Artık hedefleri genişlemiştir.
Adaletsizliğe uğrayan halk, yoksulluk
ve zulüm altında inletilmektedir. Zalim bir ağayı cezalandırarak tekrar
dağa çıkar. “Yoksulların ve düşkünlerin korunması baskı, zulüm ve soygunun önlenmesi” talepleri halktan
büyük destek görür.
Atçalı, başta “Nazilli zeybekleri”
olmak üzere sayısı binlerle ifade edilen bir zeybek topluluğuna önderlik
etmeye başlar. Atçalı bu önderliği
yaparken tek başına davranmaz, kolektif bir örgütlenme oluşturur. Çakmakoğlu Mehmet, Çakmakoğlu Şecereli, Turnalı Ali Palabıyıkoğlu, Yörük Ahmet, Çopur, Hasan ve Hüseyin

hep bu oluşum içinde aktif rol alan
zeybeklerdir.
Atçalı Kel Mehmet Efe ve zeybeklerin gücü yedi sekiz bini geçen
sayılara ulaşmıştır. Bölgede yönetimi
ele geçirmeye karar verirler. İlk önce
Kuyucak Kasabası’na, ardından Nazilli'ye yönelirler. Nazilli'den sonra
Aydın-Güzelhisar üzerine yürüyen
zeybekler, Osmanlı güçleriyle karşılaşır ve onları yenerler. Aydın merkezini de ele geçirdikten sonra adil
bir yönetim kurarlar. 1829 yılı Ekim
ayı ortalarında, halkın da desteğiyle
Tire ve Bayındır’ı da ele geçirirler.
Sonrasında peşi sıra Turgutlu, Arpaz,
Atça, Bey Dağ, Birgi, Bozdoğan,
Koçarlı, Köşk deresi, Savd, Yenipazar, Yenişehir, Kütahya'ya bağlı
Kula ve Eşme kasabaları, İzmir'e
bağlı Ödemiş, Manisa'ya bağlı Alaşehir, Denizli’ye bağlı Buldan kazaları ve yerleşim yerlerini ele geçirirler ve ele geçirdikleri her yerde
yoksul halktan yana adil bir düzen
oluştururlar.
Bu gelişmeler Osmanlı'yı ürkütür.
Osmanlı’nın paşalarından İbrahim
Paşa, 18 Aralık’ta Manisa'ya askeri
bir yığınak yapar. Osmanlı'nın saldırıya geçtiğini öğrenen Atçalı halka
yönelik bir kıyım olmaması için mevcut güçlerinin halkı savunmaya yetmeyeceğini düşünerek, yanına zeybeklerini de alarak dağlara çekilir.
Bir kısım zeybeği de şehrin savunulması için bırakır. Atçalı'nın baş
zeybeği Çakmakoğlu Mehmet, Aydın’da çıkan çatışmada yanında diğer
zeybeklerle birlikte öldürülür. Bir
kısım zeybek sağ yakalanır İstanbul’a
götürülür. Osmanlı tekrar Aydın’ı ele
geçirir. Osmanlı ele geçirdiği yerlerde
hemen baskı ve zulüm düzenini tekrar
kurar. Dağlara çekilen Atçalı saldırının
yaralarını sarıp güç toplayana kadar
Osmanlı ile çatışmaya girmez. Bahara
kadar halk arasına karışmış zeybekler
güç toplarlar.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

1830 Mayıs ayının son günlerinde
zeybekler, yönetimi tekrar ele geçirmek için tekrar birleşerek Nazilli üstündeki Madran Dağı’na çekilirler.
Zeybeklerin bu hazırlıklarını öğrenen
ağalar karşı hazırlığa girişirler. Zeybekler 8 Haziran’da Nazilli'yi tekrar
ele geçirirler. Daha sonra Atça, Arpoz
ve Karahayat'ı da ele geçirerek Aydın
üzerine doğru yürüyüşe geçerler. Burada yapılan savaşta zeybekler yenilirler. Atçalı Kel Mehmet bir halk
önderi olarak hayatını kaybeder.
Atçalı Kel Mehmet Efe ve kızanlarının kafaları kesilerek İstanbul’a
gönderilir.
Baskının ve sömürünün, gelecek

dönüşmüştür.
kaygısının olmadığı bolluk ve güven
içindeki bir ortamda ayaklanmalar,
*Çalıkakıcı: Efelik geleneklerine
direnişler, olur mu? Olmaz elbet. Ataykırı davranan, zengin-fakir ayrımı
çalı uğradığı haksızlığa baş kaldırıp
yapmadan çalan-çırpan, halka zarar
sırtını dağlara yaslamıştır. Dağlar
veren çetelere halkın taktığı bir isimonda yeni bir kişilik yaratmış ve
dir.
“Irgat Kel Mehmet” halkın isyaAtçalı Kel
nına liderlik eden
Mehmet
Efe
bir halk önderine
Cepheliler’e
d ö n ü ş m ü ş t ü r.
diyor
ki:
İnsan
sadece
sevdası
için
dahi
adalet araKendisine haksızyabilir,
hak
isteyebilir,
dağa
çıkabilir.
Ama tek
lık yapanlara karbaşına,
tek
bir
kişinin
sorununu
çözmekle
adalet
şı mücadelesi, büsağlanmaz. Ancak tüm halkın sorunları çözülürse,
tün bir halka karşı
düzen değişirse insanların tek tek sorunları da çöhaksızlık edenlere
zülebilir.
karşı mücadeleye

Tarihten Günümüze

Halkın Sağlığı Tekelleri̇n
Karına Peşkeş Çeki̇lemez
Geçtiğimiz hafta basında Purinethol adlı lösemi ilacının, SGK(sosyal güvenlik kurumu) tarafından bedeli ödenecek ilaçlar kapsamına
alınmaması ve fiyatının da 9 TL’ye
düşmesi nedeniyle ithalatçı firmanın
ithalattan vazgeçmesi üzerine lösemi
hastalarının çaresiz kaldığı haberleri
çıktı. Löseminin tekrarlanmasını önleyen ve alternatifi olmayan 'Purinethol' adlı büyük öneme sahip bu
temel ilaç, uzun zamandır eczanelerden temin edilememektedir.
Bu haberden de anladığımız gibi
halkın sağlığı ilaç tekellerinin daha
fazla para kazanmasına feda edilmektedir. Yani tekellere yeterince
kar sağlamayan ilaçlar ne kadar
önemli olursa olsun halka ulaştırılmayabilir. Öncelikli olan sağlık değil
ilaç tekellerinin ne kadar kar elde
edeceğidir.
Sağlık alanında durum bu kadar
ortada iken bu ülkenin bakanları
başbakanı çıkıp “artık kimse hastane
kapılarında kalmayacak, herkes tedavi olabilecek” diye nutuklar atmaktadırlar. Oysa yaşananlardan da
biliyoruz ki parası olmayan ne doktora gidebiliyor nede ilacını alabiliyor.
Hatta kanser ilacında olduğu gibi
parası ile bile ilaca ulaşamamaktadır

halkımız. Her
şey ilaç tekellerinin iki dudağı arasından
çıkacak sözlere bağlıdır.
Bin bir güçlükle muayene olan
halk sonrasında da ilacını alamamaktadır. Her şeyi para olarak gören emperyalist tekellerin yoz kültürü hastanelere adımımızı attığımız andan
itibaren yüzümüze çarpıyor. İşte örneği; Günler haftalarca uğraşıp bir
doktora muayene olduktan sonra gidip
eczaneden ilacınızı almaya çalışırsınız
ama muayene sonrası sizi hastane
kapısında atmaca gibi duran eczane
çalışanları bekler. Bir biçimde sizin
reçetenizi kapıp ilacı kendilerinden
almanızı sağlarlar. Buraya kadar anormal bir şey gözükmez, sonuçta her
hasta ilacını mutlaka bir eczaneden
alacaktır eczacıların bu yaptığında
ne var ki diyebilirsiniz ama bizim
karşı çıktığımız şeyde tam burada
ortaya çıkıyor. Çünkü bu eczacılar
ile doktorlar arasındaki ilişkidir asıl
yoz olarak nitelediğimiz. Görevleri
halka hizmet olması gereken kişiler
kurumlar halkın sırtından kendilerine
pay kazanmaya çalışıyorlar. Doktor
hastaya ilacı yazıp eczaneye yönlendirir ve karşılığında eczaneden bir
şey alır ki bunun adı rüşvettir. Hatta
öyle bir hale gelmiştir ki; hastane
kapısında bekleyen eczane çalışanları
hastanenin bir personeli gibi çalışmaktadır! Hastalar günlerce tedavi

olmayı beklemek yerine bu eczacılara
gidip anında doktora muayene olmaktadır. Bu şekilde tedavi işlemlerinin hızlı olmasının nedeni ise eczacı
ve doktor arasındaki alış veriştir. Yani
sen benim şu dediğimi yaparsan karşılığında bende senin getirdiğin hastayı
hemen muayene ederim böylece sende
ilacını satar paranı kazanırsın şeklinde
bir pazarlık vardır.
Bu anlattıklarımız sağlıkta yapılan
oyunlardan sadece bir tanesidir. Amacı halka hizmet olan bir sektör kapitalizmin kar hırsı nedeniyle yozlaşmanın yaşandığı, insan hayatı
üzerinden karşılıklı pazarlıkların yapıldığı bir alan haline getirilmiştir.
Bu durum elbetteki tek başına doktorların eczacıların suçu değildir.
Asıl suçlu sağlığı alınıp satılan bir
mal haline getirenlerdir. Asıl suç;
eczacıların, doktorların ve tüm sağlık
çalışanlarının çalışma koşullarını
iyileştirmeyip onların sırtından daha
çok kar elde etmek isteyen bu düzen
ve onun sahiplerinindir. Bu düzen
var olduğu sürece halk sağlık hakkından yoksun kalacak, sağlık çalışanları köle gibi çalışıp yoz kültürün
etkisinde kalacaktır.
Bütün bu sorunların çözümü sağlığın bir mal gibi alınıp satılmadığı
tüm halkın eşitçe sağlık hizmetini
alabildiği, sağlık çalışanlarının köle
gibi çalıştırılmadığı, emeğinin karşılığını aldığı bir düzendedir. Yani
sosyalizmdedir..
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Sağlıklı ve
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Geçen hafta, Kamu Hastaneleri
Birliği'ni yazmıştık. Kamu hastanelerini tek elde toplayan ve merkezi
yönetimle birer ticarethaneye dönüştüren AKP, yeni hastaneleri ise
şehir hastane şeklinde kurmayı planlıyor. Şehir dışında, bir kampüs şeklinde oluşturulacak olan bu hastaneler
için başta emperyalist tekeller olmak
üzere halk düşmanları aç kurtlar gibi
bekliyorlar...
"Şehir Hastanesi Kampüslerinin
ihalelerine dünyanın her yerinden
sağlık tekelleri katılıyor. ABD'li sağlık
devi Methodist, sağlık kampüsleri
için harekete geçti. Ardından ise
Harvard Clinic, Cleveland Clinic
ve Mayo Clinic gibi markalar da
gözünü Türkiye'ye çevirdi. İkitelli'de
toplamda 1980 yataklı 8 ayrı hastane
kurulması planlanıyor. Kayseri'de
1500 yataklı, Ankara'da 3056 yataklı
Etlik entegre sağlık tesisi, yine Ankara'da 3056 yataklı Bilkent entegre
sağlık tesisi, 400 yataklı Manisa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 950
yataklı Elazığ entegre tesisi ihaleleri
tamamlandı". (Yurt Gazetesi,
14.10.2012)
İhalelerle satılan binalar değil,
bizim parasız sağlık hakkımızdır.
Halk borçlu hale getirilirken, halkın
sağlığı üzerinden kar elde etmek isteyen sağlık tekelleri daha da zenginleşiyor.
Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, eşinin
tedavisi için rüyaya yatmış, gördüğü
bir rüya üzerine "Allah Cleveland
dedi" diyerek, tedavi için eşiyle
Amerika'daki Cleveland Hastanesi’ne
gitmişlerdi. Şimdi o Cleveland, Türkiye'ye geliyor.
AKP, halka ait her şeyi satıyor.

Hastaneleri Otel Yapacaklar,
Bizleri Şehir Hastanelere
Mahkum Edecekler!
Çalınan Sağlık Hakkımıza
Sahip Çıkalım!

Sağlığımızı satıyor. Doktorları-hemşireleri işçi, emir kulu yapıyor; sağlık
sistemini kölelik düzeni haline getiriyor. Halk ise üzerinden kar edilecek
birer müşteriye dönüştürülüyor. Biz
hızla iyileşmek, hastalıklardan kurtulmak isterken; onlar müşteri kaybetmemek için hasta olmamızı, uzun
tedavilerden geçmemizi istiyorlar.
Tedavi yöntemlerine, hangisi gerekli
ve iyi tedavi diyerek değil; hangisi
hastanemize para kazandırır diyerek
bakıyorlar. Bu arada olan yine halka
oluyor. Hastaneler, sağlıkla ilgisi olmayan yöneticilerin eline bırakılıyor.
Sağlık hizmeti veren bir kurum, hastane, ticaret yapan, kar amacı güden
bir şirkete dönüştürülüyor. Parası olmayanın kapı önüne konulacağı hastaneler yaratılmak isteniyor.
İlk olarak 25 ilde şehir gibi hastane
kampüsleri kurulacak. Bu yeni hastanelerle birlikte hasta yatak kapasitesinin 43 bin 200 adet artacağı söyleniyor. AKP, bunu söyleyerek, yeni
düzenlemeyi halkın yararınaymış
gibi göstermeye çalışıyor. Oysa AKP
yalan söylüyor. Çünkü yatak sayısının
artması gibi bir durum söz konusu
değil. Yüksek Planlama Kurulu
(YPK) kararına göre, şehir hastanelerinde yatak açılabilmesi için mevcut
eski hastanelerdeki yatak sayısının
azaltılması gerekiyor. Üstelik sadece
yatak sayısının azaltılması da değil;
şehir hastanelerini inşa edecek olan
şirketlere, otel, alışveriş merkezi vb.
yapmaları için eski hastaneler verilecek.
Şehir hastanelerini ihaleye çıkartıp
şirketlere verecekler. Kampüsleri inşa
eden şirketler, bu kampüsleri devlete
kiraya verecekler. Kira bedelinin bir

kısmı ise eski hastanelerin bu şirketlere verilmesiyle ödenecek. Kamu
hastaneleri, devlet hastaneleri ise otel
vs. yapılmak üzere tekellere devredilecek.
Bu işin bir yanı. Diğer bir yanı
ise; her halükârda masrafın halktan
çıkartılacak olması.
9 ilde ihalesi açılan şehir hastanelerinin yıllık maliyeti 1 milyar
904 milyon 779 bin 555 lira 17 kuruş. Bu paraları halktan çıkartacaklar.
AKP, yalan söylüyor, demagoji
yapıyor. Tüm yalanlarının sebebi kurulan sağlıkta soygun sistemini gizlemektir. Halkı adım adım sigorta
tekellerinin, sağlık tekellerinin eline
bırakıyorlar.
Ağababalarından öğrendikleri, onlardan aldıkları sistemleri Türkiye’de
uygulamak istiyorlar. Sağlık hizmeti
halkın ayağına götürülmüyor, aksine
halkın sağlık kampüslerine gitmesi
bekleniyor. Tüm bu işleyiş ile halkın
düşünülmediği sadece ulaşım sorunuyla dahi görülüyor.
Sağlığımızı, ameliyat masasında
yatan hastanın canını, kronik hastaların çaresizliğini, ölümcül hastaların
umudunu çalıyorlar. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek hakkımızı gasp ediyorlar. Bu gasbın karşısında, tüm
yasaların-devletin sahibi olan halk
düşmanlarının karşısında tek yolumuz
var: Örgütlenerek hakkımızı aramak.
Biz sustukça tepemize çıkıyorlar. Yakınlarımızın, çocuklarımızın, kendimizin… hastane kapısında ölmesini
istemiyorsak halk için sağlık cephesinde birleşelim…

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

hepsi bir bütündür.
İnanç, cüreti de
yaratır.
Emperyalizm
ve işbirlikçilerinin
bizi ve halkları teslim almaya ne kadar önem verdiklerini biliyoruz.
Devrimin zorunluluğunu biliyoruz.
O halde bu bilinç bize yaptığımız
işten sonuç almanın zorunluluğunu da
kavratmalıdır.
Cüretimizin, inancımızın kaynağında kendimize, yoldaşlarımıza, halkımıza güvenimiz vardır. İşimizi yaparken bu güvenle daha cüretli ve

Ders: Bir İşi
Örgütlemek
Merhaba Devrimci Okul Okurları,
Devrimci mücadelede sonuç almak önemlidir.
Her sonuç, her somut iş devrime
bir adım daha yaklaşmak demektir.
Her zaman istediğimiz sonucu
alamıyorsak, bunun mutlaka yanlış
düşünme ve yanlış çalışma tarzı ile ilgisi vardır. Kimi zaman programsızlık, plansızlık; kimi zaman bilgi eksikliği yada yanlış
yol ve yöntemler izleme... vb.
pek çok nedeni olabilir.

– Bir işi nasıl
programlayacağız?

hareket etme vardır.
İki birden büyüktür.
Bireysel çalışma; içinde en büyük
zayıflıkları taşıyan çalışma demektir.
Sınırlı insanın o güne kadar bildik tarzda sürdürdüğü, belli sayıdaki
insanın “alışkanlıklarına mahkum”
olunan çalışma devrimci ruh ve coşkudan uzaktır.
Sorumlu planlar, programlar...
Kimin ne yapacağını belirler ve talimatları verir... İş yapılır.
Eğer sürecin değişmesinden kaynaklanan yeni sorunlar, düşmanın
saldırıları yada engelleri yoksa iş tamamlanır. Ki mutlaka süreç değişmiş,
yeni ihtiyaç ve görevler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla artık o işin
kendisi de o işi yapan devrimciler de sürecin gerisinde
kalmışlar demektir.
Bürokratik çalışma tarzını
yok etmek için işi, o alan ya da
birimde halkın, yoldaşlarımızın katılımıyla, tartışarak örgütlemeliyiz. Faaliyetimizin
tüm süresi boyunca, her gün
kim, hangi işi, nerede, nasıl, ne
zaman yapacak, bunu somut
olarak belirleyeceğiz. Böylelikle ne
bürokratik çalışma tarzına ne de işimizin kendiliğinden, yarım yamalak
yapılmasına izin vermiş oluruz.
En önemlisi en geniş kesimin sahiplenmesini sağlayarak DEVRİMCİ
RUH VE COŞKUYU AÇIĞA ÇIKARIRIZ.
Bu ruh ve coşkunun olduğu yerde aşılamayacak engel, çözülmeyecek
sorun yoktur.

Bir İşi Örgütlerken
Halkın Yaratıcı
Gücüne, Kolektivizmin
Üretkenliğine
Güveneceğiz

1- Bürokratik çalışma tarzının
tahribatına izin vermeyerek,
2- Emek üretkenliğini sağlayarak,
3- Disiplinli çalışarak,
4- Kolektivizmi hayata geçirerek...
Kolektivizm herhangi bir çalışma
tarzının ifadesi değildir. Devrimci
çalışmanın can damarıdır.
Biz güçlerimizi, deneyimlerimizi
birleştirmek ve bizden önceki kolektif deneyimleri de kendi pratiğimize
uygulamak zorundayız.
Kolektivizm görünüşteki kurallar
bütünü değildir.
Üretimde, hayatta, günlük çalışmalarımızda davranış kurallarımızı
oluşturacak koşulların yaratılmasıdır.
Devrimci mücadelenin başarısı kolektif çalışmanın benimsenmesinin
oranı ile doğrudan ilişkilidir.
Nasıl başaracağız?
Cüretli ve inançlı olacağız.
Bir işten sonuç alacağımıza inanmak, halka inanmak, bizden önce başarıya ulaşmış olan devrimci deneylere inanmak, sosyalizme inanmak...

inançlı olurken; halkımızın yaratıcılığını, kolektivizmin üretkenliğini
dikkate alacağız.
Halkın yaratıcılığını, kolektivizmin
üretkenliğini yaptığımız işe yansıtmıyorsak orada bürokratizm vardır.
Orada işi, yapmış olmak için yapmak vardır.

– Bürokratik çalışmaya
izin vermemeliyiz
Bürokratizm; inancımızı, cüretimizi yok eder. Halkın yaratıcılığı,
kolektivizmin üretkenliği bizim inancımızı, cüretimizi büyütür. Biz halkımıza, yoldaşlarımıza güvenecek
ve hemen her işi halkımızın yaratıcılığıyla kolektivizmin üretkenliğiyle
yaparak sonuç alacağız.
Yaptığımız işte halkın yaratıcılığı,
düşünceleri ve sahiplenmesi yoksa;
halkımızın ve yoldaşlarımızın o işi,
faaliyeti sahiplenmesinin zeminini
yaratmıyorsak orada kendi başına
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– Emek üretkenliğini
artırmalıyız
Yaptıklarımızla yetinmeyerek,
daha fazlasını yapabileceğimize inanmalıyız. Devrimci irademizin bir sınırı yoktur. İstemek yapmaktır.
İnandığımızda, istediğimizde, sınırlı olanaklarla, kuşatma altında,
bütün gücümüzü seferber ettiğimizde neler başardığımızı Büyük Direniş’imizden biliyoruz. Oligarşiye
olan öfkemizle, halkımıza duyduğu-
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muz sevgimizle, devrime olan inancımızla bütün gücümüzü seferber
ederek sonuç alamayacağımız iş yoktur. Burada önemli olan yoldaşlarımızı
teşvik etmektir, yönlendirmektir. Bizim emek üretkenliğimizi artıran,
üretme coşkumuzu artıran mücadelemizin ihtiyaçları ve haklılığımızdır.
Haklı olduğumuzu bilmek, işimizle
mücadelemizin ihtiyaçlarına cevap vereceğimizi bilmek; işimizi daha iyi
yapmayı, emeğimizi seferber etmeyi,
emek üretkenliğini sağlayacaktır.
1942 yılının Mayıs ayında
SSCB'de Sibirya Kuznetsk'teki demir
çelik fabrikası işçileri, Nazilere karşı savaşan Kızılordu'ya cephedeki
bütün Sovyet güçlerine en fazla yardımı yapmak için yaratıcı yarışmaya
girmeye karar verirler. Kısa zamanda onların çağrısı Sovyetler Birliği'nin
her yerine yayıldı. Onları teşvik eden,
onları daha fazla çalışmaya sevkeden
soru şuydu; “Cephenin isteklerini
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kim daha çabuk ve diğerlerine göre
daha iyi şekilde yerine getirecek?”
(Sosyalist Toplumda Yaratıcı Yarışma,
S. Gersberg, Konuk Yayınları)
Her faaliyetimizde öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, bilmeyen yoldaşlarımıza öğretmeliyiz. Bir pankart nasıl yapılır, bir yazı, bir bildiri nasıl hazırlanır, halkın silahlı savaşında hangi
teknik bilgilere ihtiyaç varsa hepsini öğrenmeli, öğretmeliyiz. Öğrendiğimiz ve
öğreteceğimiz her teknik bilgi; işimizi daha iyi, daha verimli yapmamızı
sağlayacak. Bilgi ve deneyimler pratik
içinde öğrenilip, öğretildikçe kalıcı
olacak ve gelecekte, savaşın büyüdüğü koşullarda savaşta üstünlük sağlamamıza hizmet edecektir.

– Disiplinli olmalıyız
Disiplin, neyi programlamışsak,
neye karar vermişsek onu hayata geçirmektir. Disiplini sağlayan inancı-

mız, gönüllülüğümüzdür. Emeğimizi seferber etmede, sonuç alma kararlılığıyla bıkmadan, yorulmadan
çalışma gönüllülüğüyle bir disiplin yaratırız ve o disiplinle kolektivizmin de
temellerini güçlendiririz.
Bir işi örgütlerken, planlarken
baştan sona kolektif işlerliği, kolektif çalışmayı bir kültür haline getirmek; her insanımızın işe katılmasını,
emeğini, bilincini, yüreğini işe verip,
işi bir kurmay gibi sahiplenmesini
sağlayacaktır.
Sonuç olarak, bir işi örgütlemede,
planlamada ve sonuç almada halkın
yaratıcı gücüne kolektivizmin üretkenliğine güvenecek ve emek harcayacağız. Kendi gücümüzü, halkın
gücünü pratikte gördükçe iddiamıza
ulaşma kararlılığını büyüteceğiz.
Sevgili Devrimci Okul okurları, bu
haftaki dersimizi burada bitiriyoruz.
Haftaya yeni bir konuda buluşmak
üzere hoşcakalın.

Kayıplarımızı Aradan
20 Yıl da Geçse Bulacağız!
TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun bulunması için her cuma günü
İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda toplanıp Galatasaray Lisesi’nin
önüne yaptıkları yürüyüşlerine 14 Ekim günü de devam ettiler.
Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun fotoğrafının olduğu “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız!”
yazılı pankart taşıdılar. “Kaybeden Devlettir Hesap Soracağız”, “Ayhan Çarkın Ayhan Efeoğlu’nun Cesedini Nereye Gömdü”, “Ayhan
Efeoğlu’nun Mezarı Nerede Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız!”
dövizlerinin de taşındığı, 27 kişinin yaptığı yürüyüş boyunca
kayıplara ve gündeme ilişkin konuşmalar yapılarak halk bilgilendirildi.
Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindiğinde açıklamayı Nuri Cihanyandı okudu. Cihanyandı, devletin infaz ve kayıp politikasına değinerek, Ayhan Efeoğlu’nun da devlet tarafından kaybedilen onlarca
devrimciden biri olduğunu ifade etti. AKP
iktidarı süresince 140
“faili meçhul” cinayet
işlendiğini belirten cihanyandı, “Evlatlarımıza
uzanan o kanlı elleri kıracağız!” dedi. Son olarak
kayıpların hesabını sormak için birleşme vurgusu yapılarak açıklama
bitirildi. Sloganların
ardından eylem sona
erdi.

Futbol Yozlaşmanın Deği̇l
Bi̇rleşmeni̇n Aracı
Olacak!
İstanbul’da, Kuruçeşme Halk Komitesi’nin düzenlediği “Yozlaşmaya Karşı
Umut Gedik Futbol Turnuvası”nın ilk hafta
maçları 14 Ekim günü, Esenyurt Kıraç –
Kuruçeşme’de başladı. Aralarında Esenyurt
Özgürlükler Derneği ve Kuruçeşme Halk
Komitesi’nin de bulunduğu 16 takımın
katıldığı turnuvada maçlar başlamadan önce
oyunculara ve seyircilere turnuvanın amacı
anlatıldı. İlk hafta toplam 8 maç yapıldı.
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ALTIN PORTAKAL, HALKIN DEĞİL,
DÜZEN KÜLTÜRÜNÜN FESTİVALİDİR!
"Sanatçılarımız insan ruhunun
mimarıdırlar" diyor Stalin.
Halkın sanatçılarının böyle olması
gerektiğini söylüyor. Peki Altın Portakal Film Festivali’nin insan ruhunu
geliştiren ne gibi katkısı olmuştur?
Altın Portakal Film Festivali’nde
halk adına ne vardı? Ne kattı bize?
Kimi anlattı, neyi anlattı bu festival?
Bu festivalde HALK yoktur. Halk
için sanat ve sanatçılık yoktur.
Oscar özentili, Hollywood sanatçılarının geçiş töreni tarzında bir
festivaldir. Aynen orada olduğu gibi
Halk KIRMIZI HALIDAN geçen
sanatçılara bariyerler arkasında el
sallıyordu Antalya'da. Halka tepeden
bakan kırmızı halı festivali! Holywood özentili sanatçılar ve patlayan
flaşlar festivali!
Altın Portakal Film Festivali
CHP'nin öncülüğünde yapılan tek
büyük film festivaldir. Evet AKP
kendi belediyelerine akıttığı parayı
Antalya Belediyesi’ne akıtmıyor;
tam tersine ne kadar kısabilirsem o
kadar cezalandırırım diye bakıyor.
CHP'li belediye de eleştirelere
bu savunmayla cevap veriyor. AKP
iktidarı kendisine oy vermeyen bütün
halkı cezalandırmak istiyor. Kendisine oy verenleri el üstünde de tutmuyor tabii. Abartılı, şaşaalı, gösterişli organizasyonlar düzenlemede
AKP-'nin üzerine yoktur. Kendi belediyesinin hazırladığı etkinliklerde,
eğer basına da yansıyacaksa para
sular seller gibi harcanıyor.
Ama burada söz konusu olan parasızlık değil; halktan kopuk olmak,
düzenin yoz kültürünü beslemektir.
CHP'nin ne solla ne de halk ile bir
alakası vardır. Tabii CHP sadece
kendi reklamını yapmak istediği
için, bir festival örgütlemeyi bile
yüzüne gözüne bulaştırıyor. Devrimcilerin yaptığı Armutlu Güz Festivali, Tavır Festivali, Doğançay
Halk Festivali vb. festivaller, yüz
binlerce lira para olmadan da festi-

vallerin içi dolu dolu yapılabileceğine örneklerdir. Hem
görselliği, hem de içeriğiyle.
Festivalde, burjuva kültürünün pespaye temsilcileri Hülya Avşar'ın jüri başkanlığı yapmasına ve Ömür Gedik’in şarkı
söylemesine ayrıntılı değinmeyeceğiz. Burjuva basın da
zaten bunu yapmak istemiştir.
Sadece onların üzerinden yapılacak bir tartışma yanlıştır.
Altın Portakal’da bunlar bir
sonuçtur. Halktan kopuk, halkın değerlerinin olmadığı bir festivalden
başka bir sonuçda beklenemez zaten.
Ömür Gedik’in festivalde şarkı söylemesinin tek amacı reytingtir. Bunlar
sadece, yoz olan Altın Portakal’ın
yozluğunun derinleşmesine sebep
olmuştur.
Filmlerin içeriğine değinmiyoruz.
Filmleri izlemedik. Filmlere başka
bir sayımızda değineceğiz. Ama genel anlamıyla şunu söyleyebiliriz:
Sinema halkı bilinçlendirmek için
sinemanın dili ile halka gerçekleri
götürmektir. Bu festivalle ilgili yazılan ve gösterilenlerden bunu yansıtan yeterli filmler yoktur.
Sinemanın halka gerçekleri götürme ve halkı bilinçlendirme sorumluluğu olmalıdır. Sinemanın güçlü dilini kullanarak, şu anda ne varsa
halkı ilgilendiren bunun filmleri yapılmalıydı. Örneğin; emperyalist işgaller, işkenceci polisler, yıkılacak
olan evlerimiz, HES'ler, AKP'nin
eğitimi tekeline alması, Avrupa’da
ırkçılık. Eğer bu festivalde bunlar
eksik veya hiç yoksa, festival gerçek
anlamıyla bir işlevini yerine zaten
getirmemiş demektir.
Sanatın dallarından biri olan sinema halkımızın ve vatanımızın kurtuluşu için var olmalıdır. Eğer sinema
halka mal olursa gerçekten başarılı
olur.
Sanat halkın zevklerini geliştir-

meli, taleplerini sürekli olarak yükseltmeli, halkı yeni güçlü fikirlerle
donatmalı ve onların ileri hep ileri
gitmesine yardım etmelidir. Gerçek
sanat budur, sinemada da bu farklı
değildir. Eğer festivalde gösterilen
filmler bunlara cevap veren filmler
ise ancak o zaman bir anlam ifade
edecektir. Ama devrimci değerlere
sahip olmayan hiç bir sanatçı böyle
filmler yapamaz.
Devrimci sanatçının görevi ise
halkı, yüce idealleri yüksek, zevkleri,
gelişmiş ahlaki ve kültürel talepleri
olan aydın bir halk haline getirmektir.
Yani o jüride olması gerekenler
halktır. Bizim yapacağımız festivallerde halk olmalıdır. Devrimden sonra da, şimdi yapacağımız festivallerde
de halk olacaktır. Biz eğer halkı bu
değerlerle donatırsak; iyi filmin ne
olduğuna halk kendisi karar verecektir. Onun beğeneceği filmlere
Hülya Avşar gibi pespaye, sözde sanatçılar karar veremez, vermemeli.
Sanatçıların bu düzende özgürce
film yapması mümkün değildir. Yapsa dahi o devasa sinema salonlarında
gösterilmesi çok yoğun emek, bedel
ve çalışma gerektirecektir.
Örneğin bir yönetmen, ABD'nin
katil olduğunu, AKP'nin nasıl işbirlikçi bir hükümet olduğunu anlatan
bir film çevirse, AKP bu filmin sinemalarda gösterilmesine izin verir
mi? Hayır vermez, o yüzden halkın
içinde olmalı sanatçı ve halkın ma-
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hallerinde göstermeli filmlerini.
“Sovyet Sineması” halk için sinemaya çok iyi bir örnektir. Ve bizim
sanatçılarımız da sosyalist sanatçıları
örnek almalıdır.
Sovyetler Birliği “Yeni İnsan
Yeni Sanat!” bakış açısı ile bakmıştır
Sovyet sinemasına. Devrim Sineması
/ Sovyet Sineması”nın Altın Çağı
adlı kitapta; “Bu yeniden oluşum
sürecinde kuşkusuz en çoşkulu ve

devrime heyecanla sarılan, devrimin
yarattığı sonsuz özgürlük ortamından
alabildiğine yararlananlar sanatçılardır. Çünkü birdenbire büyük ve
hantal bir yapı çöküyor. Bu çöküşle
birlikte o hantal yapının kuralları
da bu ‘görkemli’ enkazın altında
kalıyor. Alabildiğine özgürleşen ve
kendilerine bu özgürlük ortamını
sağlayan Büyük Ekim Devrimi’ne
olağanüstü bir heyecanla sahip çıkan

sanatçılar ellerinden, dillerinden, yüreklerinden geldiği gibi yeni döneme
hazırlıyorlar kendilerini, sanatlarını
ve ülkelerini” denilerek, Sovyetler’in
sinemaya bakış açısı anlatılıyor.
Bizim sanatçılarımızın da elleri,
dilleri ve yüreklerinde halk için sanat
olmalıdır! Altın Portakal gibi film
festivallerine alternatif halk için
sanatı yücelten festivaller yapmalıyız.

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

raktan gelip toprağa
dönmek.." yalnızca bir
inanç konusu değil, tarihsel bilimsel bir gerçektir. Toprak anamız
bizi besleyen-büyütendir. Kimimiz kundağındaki sıcaklıktan tanımıştır ilkin, kimimize beton yığınlarına dönen şehirlerde bile doğsak
ilk öğretilenlerden olmuştur toprak
sevgisi, toprak hasreti. Evet, toprağa
hasretlikle de tanıştık sömürü düzeninde. Yalnız hapishanelerde değil
dışarda da hasret kaldık toprağa basmaya, toprak kokusuna.
Toprak ve halk bir bütündür. Ağaçlar, bitkiler nasıl kök salıyorsa toprağa
halk da kök salar. Halkın kökleri yarattığı değerlerdir, geleneklerdir,
haksızlığa ve zalime isyanı ödediği
bedelleri-şehitleridir. Halkın tarihi
bunlardır.
Halk bilir ki bu gün yaşanan-yaşatılan ne varsa kökleri vardır onların.
Toprağımızdaki yalnız atalarımızın,
sevdiklerimizin kemiği değil, verdikleri emeklerdir akıttıkları terleri,
kanları, yarattıkları gelenekler ve
kültürdür.
Halkın öfkesinin, kininin de kökleri vardır. Ne vatan dediği, namus
dediği, "...en sadık yar" dediği toprağı
isyan edeni unutmuştur ne de ödediği
bedelleri şehitleri... Topraksız kal-

Dünden Bugüne
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Halk ve toprak ayrılmaz bir bütündür... Nasıl ki toprak olmadan
halk yaşayamazsa; halksız bir toprağın
da anlamı olmayacaktır. Toprağa değer kazandıran, üzerinde yaratılan
hayattır. Umuttur.
Anadolu'da çok köklü ve zengin
bir toprak kültürü vardır. Çünkü insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği
bölgelerden biridir. Binlerce yıl nice
emeklerle, nice acılarla-sevinçlerle
yoğruldu bu topraklar. Evet yoğruldu
hemde suyla değil halkın alın teriyle,
kanıyla... "Anadolu'yum ben, tanıyor
musun?" diye soran halkın devrimci
ozanı Ahmet Arif bu tarihi gerçekliği
anlatır. Kaç kez, ne kadar kanımızı
döktük bu topraklar için. Kaç canımız,
kaç yiğidimiz karıştı toprağımıza.
Toprak deyince geniş anlamıyla
vatanımız, tarlamız, hatta tümden
yeryüzü aklımıza gelse de yalnızca
bu kadar da değildir. Toprak; inancımızın, kültürümüzün önemli bir
kaynağı, parçasıdır.
Pek çok dünya halkı gibi biz de
toprağı anamız olarak görürüz. "Top-

Halk ve Toprak
manın acısını, çaresizliğini unutmadığı gibi bu derinleşen-yayılan bir
dava ve öfkeye dönüşmüştür. Bir
yandan da dün toprağına el koyanlar
bugün emeğini-ürününü yağmalayarak sömürüye ve zülme devam etmektedirler. Halkın mücadelesi, toprağına ve emeğine sahip çıkma mücadelesi olarak somutlanır. Dün emperyalizmin işgalini, sömürüsünü yeterince göremeyen halk, bugün daha
açık görmektedir. Ve mücadeleyi büyütmektedir. Bırakalım namus bildiği,
onur bildiği geleceğe dair güzel hayallerinin kaynağı vatanının işgaline
sessiz kalmayı-katlanmayı, halkımız
kendi arsasını-tarlasını az çok zorunlu
kalmadıkça satmak istemez. "Toprak
satılmaz, kutsaldır" diye bir kültürü-geleneği vardır halkın. Öylesine
güçlü bir bağ oluşturmuştur ki toprakla, bu halkın türkülerine de yansımıştır.
"Karnın yardım kazmayınan belinen
yüzün yırttım tırnağınan elinen
yine beni karşıladı gülünen
benim sadık yarim kara topraktır..."
Bu vatan da, bu dünya da bizimdir.
Özgür bir vatanı da, sınıfsız-sınırsız
bir dünyayı da mutlaka yaratarak
toprağın altındakilere de, toprağın
üstündekilere de, geçmişimize de
geleceğimize de sahip çıkacağız.
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Sincan F Tipi Hapishanesi
TEMMUZ AYI HAK İHLALLERİ

Özgür Tutsaklardan
Merhaba,
Devlet, “terörist” ilan ettiği devrimcilere, yoksullaştırıp, yozlaştırıp
suça ittiği on binlerce insana ceza verip içeri atmakla yetinmiyor. Bu cezaların infazını da işkenceye çeviriyor. Her dönem egemen olan bu anlayış işbirlikçi AKP iktidarı döneminde daha da sistemli hale getirildi.
Pek çok hapishanede şimdi bu politika; onlarca tutsağı kutu kadar hücrelere atıp su, hava, yatak, temizlik
gibi en temel insani şeylerden bile
yoksun bırakarak, bu koşullara isyan
edenlerin Urfa'daki gibi diri diri yanması sağlanarak uygulanırken, F Tiplerinde ise tecrit koyulaştırılarak, tutsaklar yalnızlaştırılarak uygulanıyor.
Aynı davadan yargılananlar da birbirinden ayrılıyor. Birlikte kalmaları da
sistemli olarak engelleniyor.
Buradaki uygulamalar da farklı değil. Neredeyse her gün yeni bir hukuksuzlukla yüzyüze kalıyoruz. İdare öyle pervasızlaştı ki, lehimize olan
hiçbir düzenlemeyi dikkate almıyor.
Bunları mümkünse hiç uygulamıyor. Mümkün değilse herkesi aptal yerine koyan gerekçeler ileri sürerek sınırlandırıyor. Kullandırmamak için
zorlaştırma, zulüm haline getirme
anlayışıyla hareket ediyor.
Hiç yabancısı olmadığımız bu
anlayışla buraya Celalettin Konca'nın 1. Müdür olarak atanmasından sonra daha sık karşılaşmaya başladık. Öyle ki, müdür burayı babasının çiftliği gibi görmeyi, personele
kahya, tutsaklara maraba - köle muamelesi yapmayı, itiraz edene disiplin
cezası vermeyi, “neden” diye sorana
“neden açıklamak zorunda değiliz,
istersen şikayet et” diyerek efelen-

meyi alışkanlık haline getirmiş durumda.
Adeta her gün yeni bir dayatmada bulunmayı adet haline getirdi.
Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz
hafta başladı. Ziyaret yönetmeliğinde geçen “Herkes kendi ziyaretçileri ile görüşebilir” ifadesinden hareketle ailelerin kendi ziyaretçileri dışındaki tutsaklara dergi, kitap gibi süreli süresiz yayınları yatırmaları engellendi.
Ziyaret yapma ile eşya, kitap yatırmanın bir ilgisi yok elbette. Ama
idare kurunca oluyor. Şimdi ziyarete
gelenler istediği tutsağa eşya yatırabilirken dergi-kitap yatıramıyor. İdare 2 ay önce de dergileri gazete bayisinden paramızla alma dayatmasında bulunmuştu. Bu kararları İnfaz
Hakimliği tarafından iptal edilince
şimdi de böyle bir dayatmayla yayınlara ulaşmamızı engellemeye,
başladılar. Bununla idare bir kez
daha infaz Hakimliği Kararını boşa çıkararak, “buranın hakimi de, savcısı
da, sahibi de benim, istediğim sınırlamayı yaparım” dedi.
İşin ilginci bu adım savcılıkla
konuşularak atılmış. Yani, idare ve
savcılık kafa kafaya verip İnfaz Hakimliği'nin kararını boşa çıkarmışlar.
Görüşme sırasında bu adeta normalmiş hak hukuk tanımazlık değilmiş
havasında ve sanki babasının mülkünü bağışlıyormuş gibi “postayla gelenleri alıyoruz ya” denilerek söylendi. Bununla süreli süresiz yayınlara
ulaşmamızı daha da zorlaştırdılar.
Düzenli ziyaretçisi gelmeyenleri kargo parası vermeye zorunlu bıraktılar.
* 10 KİTAP SINIRLAMASI...
Yasada yanımızda bulundurabileceğimiz kitap sayısına ilişkin bir sınırlama yok. Ama idare “Kütüphane
Genelgesi”ndeki bir maddeyi gerekçe göstererek kitap sayısını sınırladı.
Her tutsağın yanında 5'i idarenin kü-

tüphanesine ait, 5'i de kendilerine ait
olmak üzere en fazla 10 kitap bulundurabileceği yönünde bir karar aldı.
Yasaya aykırılığı açık olan bu karar İnfaz Hakimliği ve Ankara 2
No'lu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da “YASA ve USULE UYGUNDUR” denilerek onaylandı ve
yıllardır uygulanıyor.
Oysa değil. Çünkü yasada “Süreli
süresiz yayınlardan yararlanma”
ayrı bir hak olarak düzenlenmiş ve
idare de mahkemeler tarafından toplatması olmayan süreli süresiz yayınları sahibi olan tutsaklara vermekle yükümlü kılınmıştır.
Yasada bu şekilde düzenlenmiş
bir hak herhangi bir genelge ile sınırlandırılamayacağı gibi, “Kütüphane Genelgesi” ile hiç sınırlandırılamaz.
Çünkü kütüphaneden yararlanma, yasada ayrı bir hak ve idari bir hizmet
olarak düzenlenmiştir. Ve sınırlamaya
gerekçe olarak gösterilen genelgede de
bunun esasları belirtilmektedir.
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İdare bu keyfi sayı sınırlamasının
dışında çoğu zaman toplatması olmayan süreli-süresiz yayınları da
“YASAK” kararı alarak vermiyor. Bu
da yetmiyor, bazen de arşiv olarak tuttuğumuz dergileri “FAZLA” diyerek
alıp depoya atıyor.
* SOHBET HAKKI
İdare “iyi halli değilsiniz” diyerek
ağırlaştırılmış müebbetliklere hiç
kullandırmadığı sohbet hakkını diğer
tutsaklara da kullandırmamak için sürekli çeşitli engellemelerde, sınırlamalarda ve dayatmalarda bulunuyor.
Ekim 2011'de “yer yok, personel
yetersiz” diyerek haftada 10 saat
olan sohbet hakkını 6 saat olarak uygulayacağız demişler ve biz de kullanmaya başlamıştık. Bir süredir ayın
ilk haftası hariç bunu haftada 4,5 - 5
saat olarak uyguluyorlardı. İki hafta
önce “yer yokluğu ve personel ye-
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tersizliği”ne bir de “güvenlik” yalanın ekleyerek, bunu haftada 2,5 - 3
saate indirdiler. Böylelikle haftada 10
saat olması gereken sohbeti ayda
10 saati bile bulmaz hale getirdiler.
Genelgede 10 kişiye ve 10 saati
aşmamak üzere ve hücre cezası infaz
edilenler dışında isteyen herkesin
bu haktan yararlanabileceği açıkça
belirtilmektedir. İdare bu açık hükme
rağmen barındırma genelgesindeki bir
ifadeye dayanarak tutuklu ve hükümlüleri ve aynı dosyadan yargılananları beraber sohbete çıkarmayarak bu hakka keyfi bir sınırlama
daha getirdi.
Bu kadar da değil. Sohbet yerine
su dışında yiyecek, içecek, kitap, kalem, kağıt vb. götürmemiz engellendiği gibi, sohbet sırasında tuvalet
ihtiyacı için hücreye gidenler de tekrar geri getirilmiyor.
“Ağırlaştırılmış Müebbet” hükümlüleri ise hiç sohbete çıkarılmıyor. Bunu önce hiçbir gerekçe söylenmeden yaptılar. “Sizin sohbet
hakkınız yok” deyip çıktılar. Genelgede böyle bir sınırlama olmadığını
belirtip, yazılı gerekçe istememizin
ardından ise bu pervasızlığı 2011 yılında verilmiş disiplin cezalarını ileri sürüp “iyi halli” olmadığımızdan
dolayı çıkarmadıkları yönünde aldıkları “Gözlem Kurulu” kararına dayandırdılar.
Oysa genelgede sohbet için “iyi
halli” olma koşulu yok. Uygulamada da zaten ağırlaştırılmış müebbetlikler dışındaki tutsaklar için böyle bir
koşul aranmıyor. Disiplin cezası olsun olmasın ağırlaştırılmış müebbetlikler hariç talep eden herkes sohbete çıkarılıyor.
İdare elindeki bütün imkanları
kullanarak bizleri her şeyden yoksun
bırakmaya, herkesten yalıtmaya çalışıyor.
Yoksun bırakmayı bazen, zaten sınırlı olan eşyalara yeni sınırlamalar
getirerek yapıyor; bazen de kantinde
satılan ve dışarıdan alınan eşyaları
“yasak” veya “fazla” ilan edip zorla
hücrelerden toplayıp depoya atarak
yapıyor.

Yalıtmanın araçlarından birisi süreklilik kazanmış olan disiplin cezaları. Direnme hakkımızı kullandığımız, düşüncelerimizi savunduğumuz, şehitlerimizi andığımız için
peş peşe verilen disiplin cezaları nedeniyle zaten sınırlı olan haberleşme
ve ziyaret hakkımız fiilen ortadan kaldırılmış durumda. Diğeri de tutsakların zorla yerlerinin değiştirilerek, insanların istemediği kişilerle kalmak
zorunda bırakılması.
Bir süre önce zaten tutuklularla
hükümlüler ve aynı dosyadan yargılanan tutuklular beraber kalmayacak
diye bu durumda olanları zorla ayırmışlardı. Buna karşı çıkan, itiraz
eden arkadaşlarımızdan birçoğu dövüldü, tartaklandı, hakarete uğradı.
Yetmedi hakkında disiplin soruşturması açılıp haberleşme, ziyaret ve
hücre cezası verildi. İtirazımız reddedildi. Her zamanki gibi savcılık, İnfaz Hakimliği ve mahkeme idarenin
bu pervasızlığında da yasaya, usule
bir aykırılık bulamadı. Onaylayarak “devam et” dedi.
Aylardır bu duruma aykırı olmayan yer değişikliği talepleri bile kabul edilmedi. Başvuran arkadaşlardan
bazılarına hiç cevap verilmedi. Yani
dilekçeleri sümenaltı edilerek, talepleri görmezden gelindi. Bazılarına ise “uygun bulunmadı” ve “gerekçe yetersiz” denilerek ret cevabı
verildi. Yani arkadaşlarımızın ailelerinin durumları da, uygun ziyaret
gün ve saatleri de, tanıdığı, anlaşabileceği veya aynı davadan insanlarla
kalma talepleri de dikkate alınmıyor.
* TELEFON HAKKI
2010 yılı başından bu yana haftada 10 dakika olan telefonla görüşme hakkımızı kullanamıyoruz. Yasada belirtilen şekilde arayacağımız
numara ve görüşeceğimiz kişilerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri önceden
vermemize ve bu bilgileri her hafta
verdiğimiz dilekçelerde de belirtmemize rağmen idare bunları yeterli bulmuyor. Görüşmeye başlamadan
önce bir de hem bize hem de görüşeceğimiz kişiye ad, soyad ve telefon

numarasını sözlü olarak tekrar etmeyi
dayatıyor.
Bu keyfiyeti kabul etmediğimiz
için görüşmemiz fiilen kartımız çekilerek engelleniyor. Yetmiyor bir de
bu engellemeyi protesto etmek için
attığımız sloganlar gerekçe gösterilerek soruşturma açılıp haberleşme ve
ziyaret cezası veriliyor.
* KANTİNDE HER ŞEY
ATEŞ PAHASI
Dışarda renkli bir tane A- 4 kağıdı
kaç kuruş bilmiyorum, ama burada 5
kuruş.
Dışarıda ortalama 25 kuruş, 2
No’lu F Tipi’nde 50 kuruş olan bir
tane fotoğraf burada yıllardır 1.20 liraya satılıyordu. 2 -3 ay önce 1 liraya indirdiler.
Kırtasiye malzemesi sınırlı. Çeşitli
gramajlarda çizim vb. de kullanılacak
kağıt çizim araçları, izole bant, tutkal,
zımba, delgeç vb. kantinde satılmıyor.
Dışarıdan gelenler de alınmıyor.
Kantinde olan mukavva, bali,
tutkal çeşitli boncuk, el işi ve resim
malzemeleri (renkli kuru boya kalemi, pastel - sulu - yağlı boya gibi) de
sadece atölyelere çıkanlara satılıyor, hücrelere verilmiyor.
Son dönemde yapılanlar kısaca
böyle. Bugüne kadar yapılanlar da olduğu gibi bunlarda da amaç boyun
eğdirmek, irademizi teslim almak.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuç
alamayacaklar. Hangi koşullarda tutarlarsa tutsunlar, kavganın havasını
solumamıza engel olamayacaklar.
Kanıtı; Apolarımız, İlginçlerimiz,
122’lerimiz, onların kurduğu halaya
katılan Enginlerimiz ve Erdalımız.
And olsun ki, anılarını zafere taşıyacağız...
Bu inanç ve coşkuyla sizleri tekrar sımsıkı kucaklıyor, hepimizin en
içten sevgilerini ve selamlarını iletiyorum.
Rabbena Hanedar
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
04. 07. 2012
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Dev-Genç 43 Yıldır Devrimin Öncüsüdür!

Dev-Genç, 43 Yıllık Tarihine
Yeni Gelenekler Ekleyerek,
Hasan Selimler’le Büyüyor!
“... Bir DEV-GENÇ'imiz var!...
Daha bilinçli, daha örgütlü bir
kavgayla mücadele bayrağını yükseltmeyi amaçlayan ...”
Kemikleşmiş revizyonist anlayışı
yıkıp, Türkiye devriminin yolunu
çizmenin adıdır Dev-Genç!
Cüretin, kararlılığın, militan mücadelenin adıdır Dev-Genç!
Alacakaranlıkta umudun ateşini
her zaman yükseltebilmektir...
Dev-Genç devrim demektir, sosyalizm iddiasıdır...
Kuruluşunun 43. yılında DevGenç Hasan Selim Gönenler’le devrimin yolunu aydınlatmaya devam
ediyor. Bu mirası sahiplenen DevGenç’liler, 43. yılında Dev-Genç’i,
bu sene Hasan Selim Gönen’in adıyla
düzenledikleri, “Hasan Selim Gönen
3. Geleneksel Dev-Genç Kültür Şenliği”yle selamladılar.
14 Ekim günü İstanbul Okmeydanı’da bulunan Sibel Yalçın Parkı’nda yapılan şenlik programında
ilk olarak “Dev-Genç’li Olmak” konulu panel düzenlendi. Gençlik Fe-

derasyonu’ndan Mehmet Ali Yıldız,
ölüm orucunda şehit düşen DevGenç’liler Canan Kulaksız ve Zehra
Kulaksız’ın babası ve TAYAD’lı Ahmet Kulaksız ile 2002 yılında kurulan
Gençlik Federasyonu’nun kurulma
aşamasında yer alan Yeter Gönül,
panelde konuşma yaptılar.
Konuşmasına “Dev-Genç’in bugüne kadar gelebilmesi Mahirler’in
kültürünü alması sayesindedir..” diyerek başlayan Mehmet Ali Yıldız,
Dev-Genç’in tarihine ve eylemlerine
değindi. Yaptıkları kampanyaları anlattı.
Ahmet Kulaksız ise Dev-Genç’li
olmayı; “Yaşamının her anında sosyalizm mücadelesini hisseden bir kişiliğe sahip olmaktır” sözleriyle tanımladı. Kulaksız ayrıca sadece akademik sorunların değil, ülkenin bütün
sorunlarının Dev-Genç’lilerin gündeminde olmak zorunda olduğunu
ifade etti. Bunu 43 yıllık tarimizde
görebileceğimizi belirten Kulaksız,
“Geleceği geçmişimizin üzerine inşaa
edebiliriz. Hiçbir zaman geçmişi ay-

nen kopyalayamayız. Hep daha ileriye
götürmeliyiz. Saldırılar, katliamlar
boyutlanıyor, biz de mücadelemizi
ilerletmeliyiz” dedi.
Yeter Gönül ise Gençlik Federasyonu’nun kuruluş sürecini ve yaşadıkları tecrübeleri anlattı. Koşulların
hiçbir zaman bizim lehimize işlemeyeceğini söyleyen Gönül, kazanımlar için bedeller ödemek gerektiğini vurguladı.
Panelin ardından amfi tiyatroya
geçildi.
“Anadolu topraklarında bin yıllardır dönüyor sömürü ve zulüm çarkı... Ama zulüm ve sömürü karşısında
susmamış, boyun eğmemiştir Anadolu
halkları. Ve bir isyan tarihi yaratmışlar
Anadolu topraklarında” sözleriyle
başlayan programda ilk olarak DevGenç’liler bu kez hazırladıkları tiyatro
ile anlattılar Dev-Genç’li olmayı. Ve
haykırdılar sahneden: Dev-Genç’li
olmak anti-emperyalist olmaktır. Yeri
geldiğinde silaha sarılıp hesap sormaktır!
Tiyatronun ardından Apolas Ler-
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mi, Şair İbrahim Karaca ve Vedat
Yıldırım sahne aldılar. Karadeniz ezgilerini seslendiren Apolas Lermi,
“Size beş bin yıllık bir kültürün ve o
kültürün başkenti Trabzon’un selamlarını getirdim” diyerek başladığı
konuşmasında, bölgesinde genellikle
“bayrak edebiyatı” yapan şarkıların
çalındığını, kendisinin de bundan
dolayı beste yapma ihtiyacı hissettiğini söyledi ve “Seçim Zamanı”
isimli bestesini seslendirdi.
Vedat Yıldırım ise adalet olmadan
özgürlüğün olamayacağını belirtti.
Yıllardır devrimcilerin bunun mücadelesini verdiğini belirten Yıldırım,
“Buradan onları selamlıyorum” dedi.
Vedat Yıldırım’ın konseri sırasında
Dev-Genç’liler alevle Dev-Genç yazdılar. Dev-Genç’liler tiyatronun duvarının üzerine hazırladıkları yazıyı
benzinle tutuşturdular. Alevden DevGenç yazısı devrim mücadelesinde
ödenen bedellerde en önde olmayı,
bu günlere kuşatmalardan, ateş çemberlerinden geçerek gelmiş olmayı
anlattığı gibi, Dev-Genç’in coşkusunu
da yansıttı.
Dev-Genç tarihini anlatan bir
sinevizyon gösteriminin ardından
Büyük Ailemizin 43. kuruluş yıldönümü mesajı okundu. Mesajda, “Ülkemiz gençliğinin onuru ve namusunu
Dev-Genç’lilerin koruyacağı sorumluluğu”nun bu şenliklerin örgütlenme
süreçlerinde de kendini gösterdiği
belirtildi. Burjuvazinin gençliği yozlaştırma saldırılarının anlatıldığı mesajda, gençliğin bu saldırılar karşısında örgütlenmeyi sürdürdüğü ve
hareketin kadro kaynağı olduğu vurgulanarak, “Hasan Selim Gönen yani
Komutan Rıza bunun en son örneğidir. Komutan Rıza şahsında 43 yıllık
tarihimizde Dev-Genç içinde örgütlenmiş, kahramanlaşmış tüm şehitlerimiz düşmanın tüm saldırılarının
iflasının ispatıdır” denildi.
Mesajın ardından Hasan Selim
Gönen’in anlatıldığı bir sinevizyon
gösterimi yapıldı.
Şenlikte son olarak “Umudun türkülerini haykıran, kavganın sesi” denilerek Grup Yorum sahneye davet
edildi. “Bugün Hasan Selim’in yolunda, umudun adı olmaya ve hesap

sormaya devam edeceğiz!” diyerek Dev-Genç’lileri selamlayan
Yorum üyeleri, “Hey DevGenç’li” marşıyla konserlerine
başladılar. Yorum üyeleri yaptıkları
konuşmalarda faşizmin saldırıları
karşısında birleşmenin vurgusunu
yaptılar. 43 yıldır Dev-Genç’i biteremediklerinin belirtildiği konuşmada, “Çünkü Dev-Genç’lilik
yaşa başa bakmaz. Dev-Genç,
‘Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız!’ diyebilme cüretidir” denildi. Şenlik Grup Yorum’un marşları ve halaylarla sona erdi.

İ.Ü. Beyazıt

****
Dev-Genç’lilere
Özgürlük İstiyoruz!
Tutsak arkadaşlarının serbest
bırakılması için her hafta Salı
günü 2 saatlik oturma eylemi yapan Dev-Genç’liler, bu hafta 3.
kez Beyazıt Meydanı’nda toplandı.
Yapılan açıklamada baskıların birleşip direnerek ortadan kaldırılabileceği söylendi. Beyazıt Meydanı’nda toplanan Dev-Genç’liler,
eylemlerini yoğun polis tacizi altında gerçekleştirdi. Sivil polislerin
ellerinde kamerayla fişlemeye çalıştığı Dev-Genç’liler polisin çekim yapmasına izin vermeden eylemlerini sürdürdü.
Dev-Genç’liler, AKP’nin 10.
baskı, terör ve zulüm yılında en
ufak hak talebinde bulunanlara
dahi işkenceci polisin gazlarıyla,
copuyla ve kalkanlarıyla saldırdığını, gittikçe daha çok pervasızlaştığını söyledi. Eylemde, 11 milyon insan yoksulluk sınırının altındayken, “kentsel dönüşüm” ile
evlerimiz yıkılacakken, ülkemiz
Amerikan üsleriyle, füze kalkanıyla,
sözde “muhaliflerin” silahlı eğitim
kamplarıyla emperyalizmin halklara
karşı kullandığı savaş üssü haline
getirilmişken, eğitimi günden güne
ticarileştirip gericileştirirken,
AKP’nin gücünü ülkemize çöreklenen emperyalizmden, işbirlikçi
sermaye sahiplerinden, paralı işkencecilerinden ve halkın örgütsüzlüğünden aldığı vurgulandı.
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Mersin

Dersim

Sibel Yalçın Parkı

1 Mayıs’a katılmak, Grup Yorum
konseri düzenlemek gibi gerekçelerle
tutuklanan arkadaşlarının faşizme
korku saldıklarını söyleyen DevGenç’liler, “Ödediğimiz bedeller, tutsaklarımız, ülkemizin faşizmle yönetildiğinin kanıtıdır. Faşizmin olduğu
bir ülkede tek yol direnişten, mücadeleden geçer” diyerek herkesi DevGenç tutsaklarını sahiplenmeye çağırdılar.
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Komploları Boşa Çıkaracağız” sloganlarının atıldığı eylemde
Dev-Genç’liler, AKP iktidarının “parasız eğitim” yalanına karşılık, dersini
geçemeyenlerin, 2. öğretimde ve
açıköğretimde okuyanların harç ödemeye devam ettiğini, ulaşım ve yemekhane zamlarıyla öğrencilerin günden güne daha çok belinin büküldüğünü belirttiler.
7 Ekim günü ise Liseli DevGenç'liler, komplolarla tutuklanan
Dev-Genç'li yoldaşlarının serbest bırakılması için Okmeydanı’da yazılama yaptılar. Ayrıca duvarlara umudun adı nakşedildi. SPB komutanı
Dev-Genç'li Hasan Selim Gönen selamlandı.

43. Yılında Dev-Genç’i
Selamlıyoruz
İzmir
10 Ekim günü Dev-Genç'liler,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık
binasına "Komutan Hasan Yaşıyor
43. Yılında Dev-Genç Savaşıyor"
yazılı pankart astılar. Eylemin ardından binanın önüne anında ÖGB’ler
ve 24 saat okul içinden ayrılmayan
işkenceci ve katil sivil polisler toplandı. 2 saat asılı duran pankart sivil
polisler tarafından indirildi. Pankarta
öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Dev-Genç'liler baskılara, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen bitmeyeceklerini, bitirilemeyeceklerini
faşizme ve oligarşiye 43. yılında birkez daha gösterdiler.
Aynı gün Dev-Genç'liler, Ege
Üniversitesi Hazırlık Fakültesi önünde
Dev-Genç'in 43. yılını selamlamak
için “Komutan Hasan Yaşıyor, 43.

Yılında Dev-Genç Savaşıyor” yazılı
bomba süsü verilmiş pankart astılar.
Eylemin ardından ders için gelen
öğrencilerin ve personelin pankartı
görmesiyle fakülte önüne çok sayıda
sivil polis geldi. Fakültedeki öğrenciler dışarı çıkarıldı ve fakülte öğretime kapatıldıktan sonra olay yerine
gelen bomba imha ekipleri tarafından
2 saat sonra kutu şeklindeki bomba
süsü patlatıldı. AKP'nin korkak
polisleri tarafından Ege Üniversitesi'ne çok sayıda çevik kuvvet, TOMA
ve itfaiye aracı getirildi.
9 Ekim'de ise Hazırlık, Eğitim
ve İletişim fakültelerine “Komutan
Hasan Yaşıyor 43. Yılında Dev-Genç
Savaşıyor", "Selam Olsun DevGenç'in 43. Yılına", "Bağımsızlık
Yolunda Dev-Genç 43. Yılında", "Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” yazılamaları yapıldı. Yazılamalar,
AKP'nin polisleri tarafından karalandı.

Dersim
14 Ekim günü Dersim’de DevGenç’liler, Dev-Genç’in 43. yılını
kutladı. Hep birlikte hazırlanan yemeklerin yenmesinin ardından başlayan programda, Dev-Genç’in tarihini anlatan sinevizyon izlendi. Liseli
Dev-Genç’liler, Ümit İlter’in “Şahidimsin” şiirini okudular. Ardından
Dev-Genç’in tarihi ve Dev-Genç’li
olmanın bir ruh hali olduğu anlatıldı.
15 kişinin katıldığı program hep birlikte söylenen türkülerle sona erdi.

Mersin
11 Ekim günü, öğrencilerin yoğun
olarak oturduğu Çiftlikköy’e DevGenç’liler yazılama yaparak DevGenç’in 43. yılını selamladı. 10
ayrı noktaya “Komutan Hasan Yaşıyor 43. Yılında Dev-Genç Savaşıyor”, “43. Yılında Dev-Genç
Savaşıyor”, “Dev-Genç”, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler”
yazılamaları yapıldı.

yapılacak Dev-Genç Kültür Şenliği'ne
çağrı yaptı.
Kampüsün Hukuk, Mülkiye, İletişim ve Eğitim fakültelerinde afişleme yapıldı ve 200 bildiri öğrencilere
ulaştırıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi
gösterdiği bu çalışma 3 saat sürdü.

İstanbul
Liseli Dev-Genç'liler, bu yıl 3.sü
düzenlenecek olan Geleneksel DevGenç Festivali'nin bildirilerini Şişli
Halit Rıfat Paşa Endüstri Meslek Lisesi
önünde 1 saat boyunca dağıttılar. 200
adet bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

Balıkesir
10 Ekim tarihinde Balıkesir Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nin
10 ayrı noktasına Dev-Genç'liler yazılama yapakrak Dev-Genç'in 43. yılını selamladı.
Yazılamaların yanında öğrencilerin
okul yolu güzergahına ve kampüse giden dolmuş yolu üzerine "Hasan Selim
Gönen Yaşıyor 43. Yılında Dev-Genç
Savaşıyor" yazılı pankart asıldı.

3. Geleneksel Dev-Genç
Kültür Şenliği’nde
Buluşalım

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
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9 Ekim tarihinde Dev-Genç'liler
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu önünde 3. Hasan Selim Gönen 3. Dev-Genç Kültür Şenliği'ne
çağrı yapmak için masa açtılar. Gün
boyu açık kalan masada Grup Yorum
şarkıları çalındı. Aynı zamada Yürüyüş
dergisinin satışı da yapıldı. Öğrenciler
tarafından masaya yoğun ilgi vardı.
Masaya gelen yeni öğrencilerle tanışıldı.

Ankara
Dev-Genç'liler, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde 11
Ekim günü, 14 Ekim'de İstanbul'da
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

YÖK'ün Demokratikleşme
Yalanını Boşa Çıkartacağız!

Ülkemizde gençlik her zaman için adaletten, bağımsızlıktan yana olmuştur. Bunu bilen emperyalizm 12 eylül sonrasında kurulan YÖK ile gençliğin bu yanını törpülemeyi hedeflemişti. 1982’de kurulan YÖK’ün icraatlarını 30 yılda saymakla bitiremeyiz. AKP iktidarı 30 yıldır sürekli teşhir olan ve yıpranan YÖK’ün adını değiştirerek halkı yine aynı demokratikleşiyoruz yalanı ile kandırmaya çalışıyor.
YÖK'teki son değişikliklere göre YÖK'ün adı Türkiye
Yükseköğretim Kurulu olarak değişiyor. Tabi bu sıradan bir isim değişikliği değil. Yeni yasa ile akademisyenlere
"performans" dayatması geliyor. Performansın kriterinin
ne olacağı ise belirsiz. Böylece işine gelen akademisyeni okuldan atabilecekken, üniversiteleri de kendi kadroları ile doldurmayı hedefliyor. Daha "başarılı" okullara daha
fazla ödenek ayrılarak eğitimi daha da paralı hale getirmek istiyorlar. Üniversitelerde sözde “harçları kaldırdık”
diyen AKP iktidarı okulları birer ticarethane haline getiren bu yasa ile halka hiç de parasız bir eğitim sunmak gibi

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012
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bir derdinin olmadığını açıkça gösteriyor.
Oluşturulan bu kurulun üyeleri de yine YÖK gibi cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bu kurulun yetkileri
YÖK’ün yetkilerinden daha da çok. Üniversitelerin yapacakları yatırımlardan, harçların fiyatının belirlenmesine, kontenjanlara kadar her şeyi bu kurul belirleyecek. Üniversitelerde öğrenci gençliğin söz ve karar hakkı olmadığı gibi
şimdi rektörlerin, senatonun bile yetkileri elinden alınıyor.
AKP iktidarı birçok okula kendisi gibi düşünen rektörleri
atadığı halde bununla yetinmiyor, baskı ve terörünü daha
çok artırıyor. Bugün AKP yalakası basında bile ufak bir eleştiri görmeye tahammül edemeyen AKP, üniversiteler için
de aynı tahammülsüzlük içinde saldırıyor.
YÖK, faşizmin, öğrenciye kalkan copu, biber gazı,
okuldan attırmasıydı. Bizler YÖK kurulduğundan beri kaldırılması için mücadele ediyoruz. Uzun soluklu bir mücadele. AKP iktidarı da demokrasi perdesi adı altında yine
halkı kandırmaya çalışıyor. AKP'nin bu oyunun bozacak
olan yine gençliktir.

mız kalmamıştır! Bu
sebeple en
demokratik hakkımız olan eylemlilik sürecimizi başlatıyor ve eylemlerimize, taleplerimiz kabul edilene
kadar devam edeceğimizi duyuruyoruz” dedi.
Açıklama okunurken öğrencilerden
kimi Yabancı Diller Yüksekokulu binası içine girerek “Eylemlilik Sürecimizi Başlatıyoruz” yazılı pankartı binaya astılar. Daha sonra öğrenciler taleplerini rektörlüğe sunmak için rektörlük önüne doğru tekrar yürüyüşe
geçtiler.
Rektörle görüşme sağlanana kadar
oturma eylemine başlayan öğrenciler,
marş söyleyip halay çektiler. Öğrencilerin kararlı duruşları karşısında
daha fazla dayanamayan rektör, yardımcısıyla haber göndererek 3 kişilik
temsilciyle talepleri görüşmek istediğini belirtti. Görüşmeye, eylem için
oluşturulan komite üyeleri gittiler.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından, temsilciler geri geldiler. Taleplerin rektöre sunulduğu ve bir kısmının kabul edilip çözüm için söz verildiği, bir kısmının ise çeşitli bahanelerle reddedildiği belirtildi.

İyilik Değil Haklarımızı İstiyoruz!
İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı öğrencilerine uygulanan İngilizce yeterlilik sınavı, öğrencileri mağdur etmeye devam ediyor. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler REMEDIAL
(Beklemeli) öğrenci statüsünde sayılarak, normal öğrenci haklarından
faydalanamıyor ve resmi kurumlara
sunmak üzere dahi öğrenci belgesi
alamıyor. Öğrenciler yaşanan bu hak
gasplarına karşı kampüste 17 Ekim
günü gerçekleştirdiler.
Kuzey Kampus Kütüphane önünde toplanan öğrenciler "Eğitim Hakkımızı İstiyoruz Alacağız" yazılı
pankart eşliğinde Güney Kampüs'e
doğru yürüyüşe geçtiler. “Müşteri Değil Öğrenciyiz”, “Eğitim Hakkımızı
İstiyoruz, Alacağız”, “Öğrenci Belgesi İstiyoruz” dövizleriyle yürüyüşe başlayan öğrenciler yolun bir şeridini trafiğe kapatarak Güney Kapı'ya doğru sloganlarla yürüdüler.
Önce Yabancı Diller Yüksek Okulu önüne yürünerek, basın açıklaması
okundu. Basın açıklamasını okuyan
Melih Özmen “Bizler 'iyilik' değil,
haklarımızı istiyoruz. Artık sabrı-

Öğrenci belgesinin artık verileceği, sınav sayısının artırılacağı, yeterlilik sınav puanlarının 7'den 6,5'a
düşürüleceği, öğrencilere materyal
sağlanacağı, “writing center” diye adlandırılan yazı kursunun genişletileceği üzerine sözler verilirken, yurt sorununa dair belediyeden imar alınamadığı için yurtların sınırlı kapasitede
olduğu ve ders açılmasının yeterli öğretmen sayısının olmadığı bahane
edilerek reddedildi. Temsilciler bayramdan sonraya kadar verilen sözlerin tutulması için rektörlüğe süre tanıyarak, sürecin takipçisi olacaklarını
belirttiler. Daha sonra hep birlikte eylemi değerlendirmek ve bundan sonra yapılacaklar üzerine Kuzey Kampus'e yürüyen öğrenciler, görüşmenin sonucunu megafonla orada bulunan herkese duyurdular.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!
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Gençlik Federasyonu’ndan

Emniyette “Canlı Bomba” Paniği
İbrahim Çuhadar’ın, Dev-Genç’li
Hasan Selim Gönen’in hesabını sormak
için yaptığı feda eylemi kamuoyunda
çok büyük bir etki bıraktı. Bu eylem işkencecilerden, güpe gündüz katliam
yapanlardan da hesap sorulabildiğini tüm
ezilen halklara gösterdi. Yapılan tüm kara
propagandaya, korku ve sindirme çabalarına rağmen cenazesi binlerce insanın omuzlarında kaldırıldı.
Cenaze süreci boyunca polisin ne
kadar korktuğunu gördük. Adına sloganlar atıldığı anda polis azgınca saldırmaya başladı. Günlerce televizyonlarda ve gazetelerde canlı bomba listeleri açıklandı, yanı başımızdaki insanların infazına zemin hazırlandı adeta. Ama Dev-Genç’liler onların bu çabasını boşa çıkardı, yalan haberlerini
teşhir etti. Ve düzen medyasının emniyetle girdiği kara propaganda oyunu
su yüzüne çıktı. Medya liste haberinde
kaynak olarak emniyeti işaret ederken
emniyet liste haberini yalanlayarak
kenara çekildi.
Tüm çabalarına rağmen görüyoruz
ki onların korkusu gittikçe daha çok büyüyor, çoğalıyor. Yapılan ısmarlama haberler az geldi şimdi de emniyet mü-

dürlüğü çektiği bir kamu spotuyla ailelere sesleniyor. Onları çocuklarını
dizlerinin dibinden ayırmamayı öğütleyen bir video ile “bilinçlendirmeye”
çabalıyor. Videoda genç bir kızın hayatı
anlatılmış. “Acılı baba” bir yanda,
“harcanan, kullanılan, beyni yıkanan”
genç kızlar erkekler diğer yanda. Demokratik hak talebiyle başlayan asilikler genç kızımızı “canlı bomba” olmanın eşiğine kadar getiriyor. Ve patlayan
bombayla ekran kararıyor. Filmin özeti şu; çocuklarınızı demokratik hak
talebi gibi görünen o eylemlerden
uzak tutun, yolu yol değil!
Polise göre en haklı taleplerin terörist
sınıflandırmasında yer almak için yeterli olduğu zaten yıllardır tecrübe edilen bir
şey. Ama gönül isterdi ki – en azından filmin inandırıcılığı açısından- polisin biber gazı ve copla saldırdığı sahneler de
olsaydı filmde. En azından hangi ülkede yaşadığımızı az buçuk anlardık. Polis
teşkilatının feda paniği öyle bir hal almış
ki adeta hangi araçla neyin filmini haberini yapacağını şaşırmış. Her türlü
hak talebini terör zırvalarıyla boğmaya,
insanları sindirmeye çalışıyor.
Korkmakta haklılar, mücadele tüm

Mahir Bektaş Tahliye Edildi
Bütün Tutsak Dev-Genç'liler
Tahliye Edilene Kadar
Mücadelemiz Sürecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı işkenceci polisler tarafından 8 Mayıs 2012'de Gençlik Federasyonu’na yapılan baskının ilk mahkemesi 17 Ekim’de görüldü. Dernek binası talan edilmiş ve içinde bulunan 10 Dev-Genç’li katil polislerin
özel gazları ile işkenceleri altında gözaltına alınmıştı. 4 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde hukuksuzca tutulmuşlardı. Çıkarıldıkları mahkemede, Federasyon üyesi Mahir
Bektaş komplo ile tutuklanmıştı.
Aylardır keyfi şekilde F Tipinde tutuklu bulunan Mahir
Bektaş ve tutuksuz yargılanan diğer Dev-Genç’liler için 17
Ekim günü mahkeme öncesi Gençlik Federasyonu tarafından Çağlayan Adliyesi önünde bir eylem düzenlendi. Gençlik Federasyonu adına Cansu Alataş bir açıklama yaparak saldırılara ilişkin, “Siz saldırdıkça biz mücadelemizi büyütüyoruz.

yakıcılığıyla yükseliyor. Amacı ve hedefi
net eylemler polislerin korkularına daha
da yenilerini ekliyor. Saflarımıza katılan
her yeni Dev-Genç’li onları daha çok korkutuyor. Bu yüzden en demokratik eylemlerin altından dahi olmadık senaryolar
üretiyorlar. İnandırıcılık katmak içinse ailelerimizi kullanıyorlar.
Günlerce aileler üzerinden ‘yürek
burkan’ haberler yaparak mücadeleyi daraltmaya, bize saldırmaya çalışıyorlar.
Polis işkence merkezi yalan haberlerle ve kamu spotlarıyla mücadelemizden geri çeviremez bizi. 43 yıllık
Dev-Genç tarihi sayısız kahramanlıklarla ve özverilerle doludur. Bize terör
yakıştırmasını yapanların ta kendisidir
terörist olan. Halkına işkence yapan, onu
sömüren düzenin savunucularıdır asıl terörist olan. Yasal eylemlerimize canlı
bomba paniği yayarak saldırmanıza
izin vermeyeceğiz. Feda eylemlerini ve Sayı: 335
demokratik taleplerimizi sonuna kadar
Yürüyüş
savunacağız, korkularınıza yeni korkular
21 Ekim
eklenecek. 43. Yılımızı coşkuyla ve yeni
2012
şehitlerle selamlıyoruz. Bizler DevGenç’liyiz, Hasan Selim Gönen’in ve
onun hesabını soranların yoldaşlarıyız, korkmakta haklısınız

Bağımsız Türkiye konserinde yüz binler, 1 Mayıs’ta on binler olmaya devam ediyoruz. Korkunuz bunadır. Gözaltına aldığınız tek bir Dev-Genç’li sizin korkularınızı büyütmeye devam ediyor. Saldırmaya devam edin. Biz de vatanımızı sahiplenmeye, halkımızın umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.
Eylem boyunca “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, "İşkencecilerden Hesap Sorduk, Soracağız”, “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç’liler” sloganları atıldı.
Eylemin ardından Dev-Genç’liler topluca mahkemeye girerek, tutsak arkadaşlarının yanında yer aldı. Oligarşinin polisi ve hakimleri faşistçe tavırlarını mahkeme boyunca da sürdürdü. 2 Dev-Genç’li, Mahir Bektaş’la konuşmaları gerekçe gösterilerek salondan çıkarıldı.
Mahir Bektaş, mahkeme sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dev-Genç’liler hiçbir yoldaşlarını bırakmadıkları gibi onu da sonuna kadar sahiplendi ve ödenen bedeller sonucu Mahir'in özgürlüğü kazanıldı. Arkadaşları
ve ailesi sevinç içinde onu karşılamaya. Edirne F Tipi Hapishanesi'ne gitti.
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AKP İktidarının Suriye Sınırına Askeri Yığınak Yapması, Uçak
Durdurma Şovları, Hepsi Amerika’ya Daha Fazla Uşaklıktır!

Halkımız, Suri̇ye Halklarının Yanındadır!

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

İşbirlikçi, Amerikan uşağı AKP,
Amerika adına, Suriye’ye karşı yaptırım
adı altında her türlü dayatma, yalan
dolan hile oyunlarına devam ediyor.
Türkiye’nin içinde bulunduğu pespaye durum o kadar bariz ki Suriye ile
ilgili haberlere baktığımızda yapılan
hiçbir şeyin AKP’nin ve TSK’nın kendi
kararı ile olmadığı, söylenen sözlerin
tek bir kelimesinin dahi Amerika talimatı
dışında olmadığı görülmektedir.
AKP geçtiğimiz haftada sınır ötesi
askeri harekatı onaylayan tezkereyi
meclisten geçirerek uşaklığının belgelerine bir yenisini daha eklemişti.
Suriye politikasında, başından beri
Amerika ne derse gözü kapalı yapan
AKP, tıkanan politikaları karşısında
Amerika’nın içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için, kendisinden istenilen daha fazla uşaklık konusunda da
elinden geleni yaparak, efendilerine
yaltaklanmaktadır.

Suriye Yolcu Uçağı
Neden İndirildi
11 Ekim günü Moskova-Şam seferini yapan bir Suriye yolcu uçağı; Türkiye karasularında, “İstihbarat aldık.
Askeri mühimmat taşınıyor” denilerek
F-16’lar eşliğinde Ankara’ya zorunlu
iniş yaptırıldı. Uçaktaki dinleyici olduğu
söylenen kargolara el konuldu. Uçağın
durdurulması ve kargolara el konulması,
başta Amerika olmak üzere, emperyalistler tarafından desteklendi.
Bu olayın üzerine Suriye hava sahasını Türkiye’ye kapattığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’da
“zaten kullanmıyorduk” diyerek kendilerinin de Suriye’ye Türkiye hava
sahasını kapattıklarını açıkladı.
Daha sonra Avrupa Birliği Dışişleri
Bakanları da Suriye'ye ilave yaptırımlar
kapsamında, daha önce mal varlıkları
dondurulan Suriye Arap Havayolları'na
ait uçakların AB havalimanlarını kullanmasını yasakladıklarını açıkladılar.
AB bu kararıyla birlikte Suriye hakkında
19'uncu kez yaptırım kararı almış oldu.
Ayrıca Suriyeli toplam 181 yetkiliyi
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ve 54 kuruluşu kara listeye dahil etti.
28 Suriyeli yetkilinin mal varlıkları
dondurularak AB'ye seyahatleri yasaklandı. Suriye’ye silah ve finansman
sağladığını iddia ettikleri iki şirketin
de AB'deki mal varlıkları donduruldu.
Görünen o ki, Esad iktidarı direnişi
sürdürdüğü sürece Suriye’ye yönelik
kuşatmalar da sürecektir.
Ancak emperyalistlerin ve uşaklarının bu kararları aynı zamanda ne
kadar çaresiz olduklarını da göstermektedir. Çünkü bu kararların pratikte
bir karşılığı zaten yoktur. Suriye’nin
emperyalist ülkelere zaten uzun süredir
hava taşımacılığı durmuştur. Bu kararların Suriye üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye
“istihbarat aldık” diyerek 15 Ekim’de
Ermenistan’dan Suriye’nin Halep kentine insani yardım malzemesi taşıyan
yolcu uçağına Türkiye hava sahasına
girdikten sonra Erzurum’a zorunlu iniş
yaptırdı. Uçakta arama yapıldı ve “mühimmat bulunamadı” denilerek uçak
bırakıldı.
AKP Suriye politikalarında içine
düştüğü çaresizlikle güç gösterisi yapıyor. Ancak bu da yine esas olarak
Amerika adına yapılan bir “güç gösterisi”dir. AKP iktidarı yine Amerika’nın
maşası olarak kullanılıyor.
Ve bu “güç gösterisi” de Suriye’ye
karşı yapılan bir “güç gösterisi” olmayıp,
Suriye’ye destek veren ve her geçen
gün Ortadoğu’da politik etkinliğini artıran Rusya’ya, İran’a, Çin’e karşıdır.
Her iki uçakda doğrudan Amerikanın
isteği doğrultusunda arattırılmıştır.
Amerika, Ortadoğu’da özellikle Esad
iktidarının direnişi karşısında istediği politikaları hayata geçiremese de Rusya’ya
“biz buradayız” diyor. Esad iktidarına
destek veren Ermenistan ve iki hafta
önce Rusya ile 4.5 milyar dolarlık silah
anlaşması yapan Irak’daki Maliki yönetimine de gözdağı vermek istiyor.
AKP de bu durumu Suriye politikalarındaki çaresizliği karşısında kendi
tabanının milliyetçi, şoven duygularını

kabartmak için “güç gösterisi” olarak
kullanıyor. Oysa yaptıkları Amerikan
çıkarları için uşaklıktan başka bir şey
değildir.

Özel ABD Birlikleri Sınırda
İngiliz The Times gazetesinde
ABD’nin özel birliklerini, TürkiyeSuriye ve Ürdün-Suriye sınırlarına
yerleştirdiğini Türkiye’dekilerin zaten
haftalardır İncirlik Üssü’nde bekletildikleri, yine İngiltere’nin de Türkiye
Suriye sınırına özel birlikler yolladığı
yazıyor.
Emperyalistler başından beri Suriye’ye askeri müdahaleyi göze alamıyorlar. Çünkü daha önce Irak’ta ve Afganistan’da boylarının ölçüsünü aldılar.
“Arap baharı” dedikleri süreçte ise halkın işbirlikçi diktatörlüklere olan öfkesini de arkasına alarak Ortadoğu politiklarını Müslüman Kardeşler Örgütüne
dayanarak gerçekleştirmeye çalıştılar.
Mısır’da, Tunus’da, Libya’da bunu kısmen başardılar. Ancak Suriye de işbirlikçilere her türlü desteği vermelerine
rağmen başarılı olamadılar. Esad iktidarının direnişi emperyalizmin Ortadoğu’daki planlarını bozuyor.
Suriyeli işbirlikçilerle sonuç alamayan emperyalistler bunu Türkiye
üzerinden yapmanın hazırlıklarını da
yapıyor. Fakat Türkiye halkı buna karşı.
Halkımız biliyor ki, mesele Suriye’de
demokrasi, özgürlük meselesi değil.
Tamamen emperyalistlerin çıkarları
sözkonusudur. Akan kanın sorumlusu
emperyalizmdir. Ve AKP iktidarının
tüm saldırılarına, yalan ve demagojilerine rağmen artık halkımız daha açıktan emperyalist saldırganlığa karşı direnen Esad iktidarına destek vermektedir.
Bu yanıyla emperyalistlerin Türkiye
üzerinden yaptıkları hesapları da tutmamaktadır.
Onun için emperyalistler ve işbirlikçi
AKP iktidarı, bir taraftan Suriye sınırına
yığınak yapıp; “güç gösterileri” yaparken, bir yandan da çark etmenin yolunu
aramaktadırlar.
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Aşağıdaki Satırları Okuyun: Konuşan
ÖDP’li İMO Başkanı Taner Yüzgeç’tir!

Katliamcı Hikmet Sami
Türk’ün Düşüncelerinden
Farkı Var mı?

Cansel Malatyalı’nın İŞİNE GERİ
DÖNME talepli direnişi 270’li günlere geldi. Açlık Grevi direnişi ise
40’lı günlerde.
Direnişin doğrudan muhatabı olan
TMMOB-İMO yönetimi direniş düşmanlığına devam ediyor, her fırsatta
direnişe saldırıyor.
Kendi kapısının önünde bir direniş
var. 300’lü günlere yaklaşıyor. O ne
yapıyor? Yok sayıyor. Görmezden
gelirsem, yok sayarsam yok olur misali...
Devrimci, sosyalist değil demokratlık bunun neresinde? Başka bir
ülkede benzer bir şey olsa emin olun
gazetelerinde yazarlar, konuşmalarında sözünü ederler. İlericiliklerini,
demokratlıklarını, emekten yanalıklarını göstermek için kullanırlar. Ama
iş kendi ülkesinde, yanıbaşında, kapısının önünde olduğunda bunu yapamazlar, yapamıyorlar. Bu durum
yüzlerindeki maskelerini indiriyor.
Gerçek yüzlerini açığa çıkarıyor.
Direniş artık yok sayamayacakları,
görmezden gelemeyecekleri bir noktaya gelmiştir. Kamuoyuna özellikle
sol, devrimci-demokrat kamuoyuna
da mal olmuştur. İşte bu noktada yok
edemedikleri direnişe saldırıyorlar.
En son İMO Başkanı Taner Yüzgeç’in 6 Ekim tarihinde TMMOB’nin
42. Dönem Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada bu saldırganlık açık biçimde ortaya çıktı.
“Cansel Malatyalı’nın destekçisi
bazı çevreler, TMMOB’yle, İMO`yla
tarihsel hesaplaşmalarını Cansel
Malatyalı üzerinden yapmaya kalkışmışlar, genel kurullarımızda kargaşaya yol açmışlardır.” (İMO Baş-

kanı Taner Yüzgeç)
Devam ediyor ÖDP’li Taner Yüzgeç saldırmaya, kışkırtmaya, çarpıtmaya: “Yaşanan tatsızlıkların nedeni
budur. Herkesin adını sanını bildiği
bir politik grup bütün militan gücünü İMO önünde vardiya usulü
tutmaktadır. ... Malatyalı’nın sorunu
ile bu çevrelerin sorunu aynı değildir,
aralarında uçurum vardır... Ancak
ne yazık ki Malatyalı, bu çevrelerin
etkisi altındadır.” (İMO Başkanı Taner Yüzgeç)
Ortada bir hak alma mücadelesi
yok diyor Taner efendi. Peki ne var?
“Etki altında olma var, kullanılma
var” diyor.
Söylesene sen hangi hakkın için
bu kadar direndin? Senin için her
şey kullanma ve kullanılmadan mı
ibaret? Tam düzen kafası. Her şeye
böyle bakıyor. Kafa kirlenmiş.
Cansel Malatyalı’nın iradesine
saygısızlık ediyor. Başta Cansel Malatyalı olmak üzere onu destekleyenleri “etki altında kalmakla”,
“kullanılmakla” mahkum ediyor.
“Eski çalışanımızın sağlığı tehlikededir. Bu işin sorumlusu, Cansel
Malatyalı üzerinden politik çıkar sağlamaya çalışan çevredir. Bir an önce
bu duruma son verilmelidir. Bu süreçte,
şu ya da bu niyetle ‘sorunun’ çözümü
doğrultusunda girişimlerde bulunan
kurum, çevre ve kişilere, ‘açlık grevi’ni
sonlandırma yönünde sorumluluk
düşmektedir... Buradan sizlerin karşısında bir kez daha Cansel Malatyalı`yı destekleyen ve işin bu noktaya
taşınmasına sebebiyet veren çeşitli
kurum temsilcilerine sesleniyorum.
TMMOB ve İMO’yla tarihsel hesaplaşma peşindeki bazı çevreler Cansel
Malatyalı’nın hayatı üzerinden tehlikeli
bir oyuna kalkışmıştır. Bu oyunun bir
parçası olmayın. Farklı politik saik-

lerle, bir insanın hayatıyla, sağlığıyla
oynanmasına izin vermeyin, işin ciddiyetini artık idrak edin.” (İMO Başkanı Taner Yüzgeç)
Ah o örgüt yok mu o örgüt. Oligarşinin yetkili ağızlarında “malum
örgüttür”, ÖDP’li Taner Yüzgeç’in
ağzında ise “adı, sanı bilinen politik
grup”. Herkesi etki altına alıyor,
kendi tarihsel hesaplaşması için yapmayacağı şey yoktur bu örgütün. O
örgüt yok mu o örgüt, insanları gözünü kırpmadan ölüme gönderir.
Nasıl yapıyor bunu? “Örgüt baskısıyla”...
Bakın şu konuşana; ne bildik söylemler, ne tanıdık söylemler değil
mi? Oligarşi bu söylemleri dilinden
hiç eksik etmemiştir.
Sanki ÖDP’li Taner Yüzgeç değil
bu konuşan 19 Aralık katliamının
baş sorumlularından Eski Adalet Bakanlarından katil Hikmet Sami Türk.
Katliam ve saldırının her biçiminde Ölüm Oruçlarına yayın yasağı
koymaya, tahliye rüşvetiyle ölüm
oruçlarını bitirmeye, “sahte oruç”
söylemleriyle yalanlara kadar her
yola başvurdular. “Örgüt baskısı”
katil Hikmet Sami’nin en bilindik
klişeleşmiş söylemi oldu. Hatırlayın
o günleri, hatırlayın yapılan açıklamaları.
Taner Yüzgeç’in açıklamasını tekrar
okuyun. Katil Hikmet Sami Türk’ün
söylemlerinden hiç farkı var mı?
Taner Yüzgeç’in devrimci harekete sadece “terör örgütü” demediği
kalmıştır.
Evet bir tarihsel hesaplaşmamız
vardır. Devrim yolunda asla uzlaşmayan, çizgisinden şaşmayan “Kurtuluşa Kadar Savaş!” diyen bir anlayışımız vardır. Sizin gibilerinin asıl
düşmanlığı da bu çizgiyedir.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Genel Merkezi’nin Devrimci Alevi
Komitesi Düşmanlığı Sürüyor!
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) Genel Merkezi’nin yıllardan bu yana sürdürdüğü Devrimci
Alevi Komitesi (DAK) düşmanlığı
devam ediyor. Genel Merkez yönetiminde bulunan yöneticiler değişse
de baki olan tek şey var ki; o da
DAK düşmanlığı. Yöneticiler değişiyor, yönetimlerdeki siyasi anlayışlar
değişiyor ama DAK düşmanlığı her
nedense değişmiyor. Genel Merkez
yöneticileri, kendi siyasi anlayışlarının
eylemlerine katılırken, katılım çağrısı
yaparken herhangi bir sorun olmazken, şubelerde yapılan denetimlerde,
şube yöneticilerine “DAK’ın eylemlerine katılmışsınız”, “DAK’ın basın
açıklamasını okumuşsunuz” gibi
sorular sorularak, yapılan denetim
adeta bir ifade almaya dönüştürülmek
isteniyor. Sanki DAK’ın eylemlerine
katılmak suçmuş gibi, şubelerin üzerinde baskı kurulmaya çalışılıyor.
PSAKD Çorum ve Afyon Temsilcilikleri’nin kapatılma nedenleri
de DAK düşmanlığından başka bir
şey değildir. Konuyu duyurduğumuz
basın açıklamamıza karşı PSAKD
Genel Merkezi bir açıklama yaptı
ve Çorum Temsilciliği’nin kapatılma
nedeni olarak “Çorum’da yaşayan
canlarımız Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’nin musahip kurumu olan
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür
Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi bünyesinde örgütlenmişlerdir. Çorum ilimizdeki canlarımızın ihtiyacı üçüncü
bir Alevi Kurumu değil, var olan
kurumlarımızın güçlendirilmesidir”
dedi ve “Çorum Temsilciliği’nin 12.
Dönem Yönetim Kurulu tarafından
alınan kararla kapatıldığını” söyledi.

PSAKD Genel Merkezi’nin, şube
açma-kapama kararı alırken ne gibi
kriterlerle hareket ettiğini de böylece
öğrenmiş olduk.
Tabii bu gibi mantıksız açıklamalara inanmamızı kimse beklemesin
bizden. Çorum Temsilciliği’nin neden
kapatıldığını bizzat Genel Merkez
yöneticileri, polisin hazırladığı komplo, iddianame ile aynı gerekçeleri
kullanarak açıkladılar. “Halil Top,
Çorum’da Halk Cephesi örgütlenmesi yaptığı için kapatıldı Çorum
Temsilciliği” Kaldı ki Çorum Temsilciliği’nin kapatılma kararını 12.
Dönem Yönetim Kurulu almıştır ama
şu anki yönetim kurulu da alınan
kararın tebliğ edilmediğini belirtmiş
ve tebliğ etmiştir. Yani altına imzasını
atmıştır. Kemal Bülbül ile yaptığımız
görüşmede Çorum Temsilciliği’nin
tekrar açılmasını talep ettiğimizde
de bunun mümkün olmadığını söyleyen bizzat PSAKD Genel Başkanı
Kemal Bülbül’dür.
Bir an için Çorum Temsilciliği’nin,
PSAKD Genel Merkezi’nin dediği
gerekçe ile kapatıldığını kabul edelim!
Peki, bu iki musahip kurum, Çorum’a
temsilcilik verildiğinde yoklardı da
sonradan mı açıldılar? Çorum’a temsilcilik verildiğinde de bu örgütlerin
varlığından pekala haberdardı PSAKD
yönetimi. Ancak Çorum Temsilciliği’ni
kapatmak için bir bahane bulamadıkları noktada bu yalana başvurmak zorunda kaldılar.
Ayrıca yeni açılan beş şubenin
olduğu il-ilçelerde hiç mi Alevi örgütü
yoktu da yeni şube açılmasına karar
verildi? Buralardaki diğer Alevi örgütleri neden “güçlendirilmedi”? Bir
örgüt, örgütlenme yapacağı alanda
başka bir örgüt var diye kendisi çekilmez. Bu, kendi varlık nedenine
terstir o örgütün. Meşruluk zeminini
yok saymaktır. PSAKD’nin bu açıklaması, Çorum’daki diğer iki örgüt
olan “Hacı Bektaş Veli Anadolu Kül-

tür Vakfı” ve “Alevi Kültür
Merkezi”nin yaptığı tüm etkinliklere
tabi olduğu anlamına gelir
PSAKD’nin. Böyle bir şey kabul
edilemez. Her kurumun Aleviler’i
kendine özgü ele alışı ve örgütlenmesi
vardır. O zaman PSAKD kendini
feshetmeli ve bu kurumlara dahil olmalıdır. Alevileri örgütlemek, baskılara, asimilasyona karşı birleştirip
mücadele etmek gibi bir perspektifi
olmayıp sadece koltuk sevdası olanlar
bu bakış açısı ile bakabilirler ancak.
Ayrıca PSAKD Genel Merkezi, Afyon Temsilciliği’nin de neden kapatıldığını açıklamalıdır. Afyon’da da
mı Aleviler musahip kurumlarda örgütlenmişlerdir?
Halil Top, 9 Ekim’de görülen ilk
duruşmada tahliye olmuştur. Yani
PSAKD Genel Merkezi’nin kendine
dayanak yaptığı “Halk Cephesi örgütlenmesi yapmak, eylemlerine katılmak suçlarından” da “aklanmıştır.”
Devrimci Alevi Komitesi olarak,
Çorum Temsilciliği’nin geri iade
edilmesi talebi ile PSAKD Genel
Başkanı ile yaptığımız görüşmede
Genel Başkan tarafından “bunun
mümkün olmadığı” belirtildi. Devrimci Alevi Komitesi olarak; PSAKD
Genel Merkezi yöneticilerine sesleniyoruz; Çorum ve Afyon Temsilcilikleri’nin kapatılma kararlarını bir
an önce geri alın. Öne sürdüğünüz
bahanelerle kimseyi kandıramazsınız.
Aleviler’in demokratik örgütlenme
hakkını keyfi kararlarınızla gasp etmenize izin vermeyeceğiz.
PSAKD ÇORUM
TEMSİLCİLİĞİ GERİ
AÇILSIN!
DEVRİMCİ ALEVİ
KOMİTESİ
DÜŞMANLIĞINDAN
VAZGEÇİN!
ALEVİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Kaçırma, Şantaj, Tehdit, İşkence...
Bunlar ‘90’larda Kalmış Değil, Devletin Her
Zaman Başvurduğu Kontrgerilla Taktikleridir!

İşkenceler, infazlar, kaçırıp gözaltında kaybetmeler, asit kuyularına
atmalar ve daha pek çok kontrgerilla yöntemleri ‘90’lı yıllar boyunca
adeta sıradan bir hale gelmiş, neredeyse kanıksanır olmuştu. Evlerin,
dergi bürolarının kar maskeli katil sürüleri tarafından gece yarıları basıldığı, binlerce insanın günlerce sürecek işkenceli sorgular için işkencehanelere taşındığı, silahlarla bombalarla harabeye çevrilen evlerde onlarca insanın katledildiği, onlarca
devrimcinin çatışma süsü verilerek
güpegündüz infaz edildiği, yüzlerce
insanın kaçırılıp öldürüldüğü ya da öldürülmekle tehdit edildiği yıllardı
‘90'lar. Yine, resmi verilere göre 17
bini aşkın "faili meçhul", binlerce işkence, onlarca gözaltında kayıp vakasının yaşandığı yıllardı bunlar.
Kaçırılarak infaz edilen ya da işkencede katledilen yüzlerce devrimcinin, yurtseverin bedenlerinin asit kuyularına atıldığı, karakol binalarının
temellerine gömüldüğünün yine
kontrgerilla tetikçileri tarafından itiraf edildiği yıllardı bunlar. Dönemin
en tanınmış kontrgerilla şeflerinden
Mehmet Ağar’ın “Bin operasyon
yaptık” sözleriyle en üst düzeyde sahiplendiği ve yine Mehmet Ağar’ın
“bu operasyonların kararı MGK’da
alındı” diyerek, bu politikaların “derin devlet” ya da “karanlık güçler”in
değil bizzat devletin operasyonları olduğunu itiraf ettiği yıllardı ‘90’lar…
Buraya kadar hep geçmiş zaman
dili kullandık ya, sanmayın bunlar
bugün yaşanmıyor; sanmayın bunlar
geçmişte, tarihin tozlu sayfalarında kaldı. İşkenceler, infazlar, katliamlar,
gece yarısı baskınları dün olduğu gibi
bugün de devlet politikası olarak güncelliğini koruyor. Evet, belki karşımızda 90'lı yıllardaki kadar sık karşılaştığımız, günlük, sıradan olaylar halinde yaşanmıyor; belki sokak ortasında güpegündüz infazlara, işkencede ölümlere, kaçırıp kaybetmelere
90'lı yıllardaki kadar sık tanık olmuyoruz. Ancak bu durum, ne kontrge-

rillanın tasfiye edilmiş, kontrgerilla politikalarının uygulanmasından vazgeçilmiş olmasından ne de ülkenin AKP
eliyle demokratikleşmesinden dolayıdır. Bugün fiilen uygulanmadığı
için geçmişte kaldığı, artık bir daha yaşanmayacağı, yaşanan tekil örneklerin
de “münferit” olduğu yanılgısına düşülen bu politikalar hala yürürlüktedir.
Bu politikalar, toplumsal ve siyasal mücadelenin, silahlı mücadelenin seyrine paralel olarak bugün de uygulanmaya devam edilmektedir.
Geride bıraktığımız son üç ayda yaşanan gelişmelere baktığımızda ‘90’lı
yıllara egemen olan kontrgerilla politikalarının bugün de hala yürürlükte olduğu açık şekilde görülecektir. İlk
olarak 12 Haziran 2012 tarihinde İstinye Polis Merkezine yönelik olarak
gerçekleştirilen eylem ve sonrasında
polise yönelik gerçekleştirilen bir dizi
eylemin ardından kontrgerillanın maskesini indirmeye başladığını gördük.
Bu eylemler sonrasında demokratik kurumlarda faaliyet yürüten pek çok
devrimcinin fotoğrafları, tıpkı ‘90’lı yıllarda olduğu gibi, basına servis edilerek günlerce “aranan kişiler”, “eylemlerin failleri” olarak afişe edildiler.
Adeta görüldükleri yerde infaz edilecekleri önceden ilan edildi. Nitekim infaz edileceği ilan edilen devrimcilerden Hasan Selim Gönen 20 Temmuz
2012’de sokak ortasında infaz edildi.
Son olarak 11 Eylül 2012’de Gazi Polis Karakolu’na yönelik gerçekleştirilen feda eylemi sonrası birçok devrimcinin fotoğrafları basında yayınlandı ve bu kişilerin “canlı bomba” olarak, yüksek öncelikle aranan kişiler olduğu şeklinde haberler basına servis
edildi. Son bir aydır ise pek çok devrimci, sivil polisler tarafından sürekli
takip ve taciz edilmekte, silah gösterilerek tehdit edilmektedir. Bu konuda yapılan tüm yasal girişimler sonuçsuz kalmakta, suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanmaktadır.
Şimdi de, yine ‘90’lı yıllar boyunca sıkça görmeye alıştığımız bir kontrgerilla yöntemi olan, kaçırarak gözal-

tında kaybetmekle ya da katletmekle
tehdit etme yöntemine başvurmaya
başladılar. Yalnızca geçtiğimiz hafta,
bu konuda iki örneğe tanıklık ettik. İlki
9 Ekim günü yaşandı. Birdal NAKAY
adlı bir devrimci 1 Mayıs Mahallesi’nde tek başına bildiri dağıttığı sırada, bir araçla önü kesilerek, 6-7 işkenceci tarafından araca bindirilerek
kaçırıldı. Kaçırıldığı andan itibaren elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanan NAKAY, Çamlıca Ormanı’na götürüldü ve burada yaklaşık 5 saat işkence ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. AKP’nin işkenceci polisleri domuz
bağı ile bağladıkları Birdal NAKAY’a
saatlerce işkence yaptı, susturucu taktıkları bir silahı ağzına dayayarak
“Seni burda gebertsek kimsenin haberi olmaz” diye öldürmekle tehdit
edip hareket halindeki araçtan Çamlıca Ormanı’na atmışlardır.
Bu olaydan 3 gün sonra, 12 Ekim
Cuma gecesi, Murat SUR isimli
başka bir devrimci Okmeydanı’daki
evinin önünden kaçırılarak bir minibüsün içinde saatlerce işkenceye maruz kaldı. AKP’nin katil polisleri saatlerce işkence yaptıkları ve karnına
silah dayayarak öldürmekle tehdit
ettikleri Murat SUR’a işbirlikçilik teklif ederek sabaha karşı evinin yakınlarında araçtan atarken “yine geleceğiz” diyerek gözdağı vermeyi de ihmal etmediler.
Birileri "AKP kontrgerillayla hesaplaşıyor, geçmişle yüzleşiyor" mu
demişti? Ve hala bu yalana inanıp
bunu tekrarlayanlar mı var? Peki, o
halde pervasızlıkta sınır tanımayan bu
katil sürüleri bu gücü ve cesareti nereden alıyor? Bu soruların cevabı
bizce çok açık. AKP’de bugüne kadar
ki tüm düzen partileri gibi kontrgerilla
politikalarının uygulayıcısıdır. Bize
düşen ize özelde AKP’nin, asıl olarak
ise faşizmin bu yüzünü teşhir etmek
ve bugüne kadar ihtiyaç duymadığı
için kullanmadığı kontrgerilla politikalarını daha fazla uygulamaya muhtaç bırakmak, yani faşizme karşı mücadeleyi yükseltmektir.

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012
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KOMPLOYLA TUTUKLANAN DEVRİMCİLER
SERBEST BIRAKILSIN!
Ankara

şinin katıldığı eylem alkışlarla ve sloganlarla son buldu.

İşbirlikçi AKP polisi tarafından Ankara'da yapılan baskınlar sonucunda tutuklanan 6 devrimcinin serbest bırakılması için yapılan eylemlere 13 Ekim günü devam edildi. Halk
Cepheliler, Yüksel Caddesi’ne açtıkları masada komploların anlatıldığı bildiriyi halka dağıttılar. Yaptıkları açıklamada
ise, polisin nasıl bir senaryo yazdığını ve bu yalanlar doğrultusunda savcı ve hakimlerin de komploya ortak olduğunu anlattılar. “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme 17 kişi katıldı.
Eylemin ardından yarım saatlik oturma eylemine geçildi. Komployla tutuklananların serbest bırakılması için her
Salı saat 13.30'da Ankara Adliyesi önünde ve her cumartesi 17.00-19.00 saatleri arasında Yüksel Caddesi'nde yapılacak
eylemlerin çağrısı ile eylem sona erdi.

Hatay
Halk Cepheliler, 4 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılmayan arkadaşları için her hafta yaptıkları oturma eylemine 13 Eylül günü de devam ettiler. Güney Arslan'ın yaptığı açıklama ile başlayan oturma eyleminde, Arslan, arkadaşlarının beraat etmesi gerekirken tutukluluklarına devam
kararı verilerek bu ülkede hukukun bir kez daha nasıl yok
Sayı: 335
sayıldığına dikkatleri çekti.
Yürüyüş
Açıklamanın devamında ise, "Bizleri müebbetle yargı21 Ekim lasalar da, işkencelerden geçirseler de bizler yolumuza hak2012
lılığımızın verdiği güçle devam edeceğiz. Tüm halkımızı bizlerle birlikte devrimcileri sahiplenmeye çağırıyoruz" denilerek oturma eylemine geçildi.
Halktan insanların çocuklarıyla eyleme katılıp söylenen türkülere eşlik etmesi, yoldan geçen bir çok insanın "Katil ABD
Ortadoğu’dan Defol" sloganının hemen ardından alkışlarla eyleme destek vermesi dikkat çekti. Eylem boyunca söylenen
türküler, çekilen halaylar eylemin çoşkusunu arttırdı. 28 ki-

Adana
15 Ekim günü Adana İnönü Parkı’nda her hafta yapılan oturma eylemlerine devam edildi. Halk Cepheliler, tutsak arkadaşlarını zulmün elinden alana kadar sahiplenmeye devam edeceklerini bu hafta da yapılan oturma eylemiyle bir kez daha gösterdiler. “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”
pankartının açılmasının ardından basın açıklaması yapıldı.
Açıklama yapan Hasan Farsak, AKP ile emperyalizmle
en işbirlikçi dönemin yaşandığını ifade etti. 4 Ekim günü görülen duruşmada hakimin keyfi tutumunu anlatan Farsak, aynı
davadan tahliye olan Halime Keçeli’yi hakimin, “Seni bıraktık ama eylemlerde görüyoruz” şeklinde tehdidine değindi
ve “Anlaşılıyor ki diğer arkadaşlarımızı da eylemlere katılmasınlar diye tutukluluk hallerinin devamına karar vermiştir.
Evet, 4 Ekim’de yapılan duruşmada hakim bu korkusundan
kaynaklı hiçbir arkadaşımızı tahliye etmemiş ve bir sonraki duruşmayı 13 Aralık tarihine atmıştır. Bu, “yatır yatırabildiğin kadar mantığıdır” dedi.
Açıklamanın ardından on dakikalık oturma eylemine geçildi. Bu sırada halktan iki kişi de eyleme katıldı. Sloganların atıldığı eylem, gelecek pazartesi günü yapılacak olan
eyleme çağrıyla bitirildi.

Ali Gökmen Derhal Serbest Bırakılsın!
6 Ekim günü İstanbul Bağcılar’da, Halk Cepheliler’in toplu bildiri dağıtımı eylemine saldıran polis, gözleri görmeyen
Ali Gökmen’i de gözaltına alarak, tutuklatmıştı. Karanfiller
Kültür Merkezi, Gökmen’in derhal serbest bırakılmasını isteyerek, yazılı bir açıklama yaptı. 14 Ekim tarihli açıklamada, “Ali Gökmen'e yapılan işkencenin hesabını soracağız. Yoldaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onun başına gelebilecek her türlü şeyden AKP ve onu saçma gerekçelerle tutuklatan katil polisler sorumludur” denildi.

Avukatlar, Halktan Yana Taraf Olmalıdır!
13-14 Ekim günlerinde İstanbul Barosu Genel Kurulu toplandı ve yeni Yönetim Kurulu seçildi.
Genel Kurul, Faaliyet Raporu’nun sunulmasıyla başladı, ardından başkan adayları ile grup temsilcilerine söz verildi.
Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın konuşması sırasında
Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri “Suriye’den Elini
Çek” yazılı pankart açtı. Pankart tüm salon tarafından ayakta alkışlandı. Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı Filiz Kerestecioğlu’nun konuşması sırasındaysa KCK davasından
tutuklu avukatların fotoğraflarıyla beraber “Savunmaya Özgürlük” pankartı açıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği standında, son birkaç yılda yayınladığı dergi ve kitapların dağıtımını yaptı. Ayrıca
işçi avukatlar için hazırlanan ve onları işveren avukatların
sömürüsünden korumak ve uyarmak amacı ile hazırlanan
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“TİS Sözleşme Taslağı” isimli broşürü ücretsiz olarak dağıttı. Ayrıca Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin hukuk
ve yasadışılıklarını anlatan bir broşür de ücretsiz olarak avukatlara ulaştırıldı.
14 Ekim günü yapılan seçimde; ikiye ayrılan Önce İlke
Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Ümit Kocasakal
12.836 oyla, İstanbul Barosu başkanlığına yeniden seçildi. Hukukun Üstünlüğü Platformu’nun Başkan Adayı Av. Rıza Saka
4.650 oy, Katılımcı Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Av. Filiz Kerestecioğlu 3495, ikiye ayrılanlardan
diğer Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun Başkan Adayı Av. Muammer Aydın 1.038 oy aldı.
Halkın Hukuk Bürosu da bir stant açarak iki gün boyunca
“Mücadelede Devrimci Avukatlar” broşürünü avukatlara
ulaştırdı.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Emperyalizme Direnen Suriye Halkının Yanındayız!
2 yıldır çeşitli yalanlarla emperyalistler ve işbirlikçileri
tarafından Suriye halkına yönelik saldırılar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Defalarca “özgürlük götürme”, “halkı diktatörden kurtarma” yalanları ortaya çıkmış olsa da emperyalistler yine aynı yalanlara başvuruyor. Bunu halklara kanıksatma işi de burjuva medyaya düşüyor. Haberciliğin bütün ilkelerini çiğneyerek, yalanlara halkı inandırmaya çalışarak, halkların katledilmesine ortak oluyorlar.
Fakat bu yalanları artık burjuva medya da meşrulaştıramıyor.
Emperyalistlerin ayyuka çıkan yalanlarına artık kimse inanmıyor. Biliniyor ki emperyalizm, topraklarında hiç bir emperyalist üs bulunmadığı için, zenginliklerini sömüremediği için Suriye’ye saldırıyor.
Bu durumu protesto etmek ve Suriye halkının yanında olduğunu göstermek için Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi tarafından İstanbul Şişli’de Cevahir Alısveriş Merkezi önünde bir eylem yapıldı. 13 Ekim günü
yapılan eylemde, “Emperyalist Saldırganlığa Direnen Suriye Halkının Yanındayız” pankartı açıldı “Katil ABD İşbirlikçi AKP!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Direnen Suriye Halklarının Yanındayız!” sloganları

atıldı. Halk Cephesi adına bir açıklama yapan Sezai Demirtaş, Suriye halkının direnişinin meşru olduğunu belirtti.
Demirtaş, “Özgür Suriye Ordusu” denilerek işbirlikçi çetelerin ve emperyalizme hizmet eden paralı askerlerin burjuva medya tarafından “özgürlüklerini isteyen muhalif Suriyeliler” olarak tanıtılmaya çalışıldığını vurguladı.
Açıklamanın ardından, Suriye halkına yönelik saldırıların amacını anlatan bildiriler halka dağıtıldı.
Halk Cepheliler, İzmir’de de 12 Ekim günü AKP il binası önünde eylem yaparak, Suriye halkının yanında olduklarını haykırdılar. “Emperyalizmin Karşısında Suriye
Halkının Yanındayız” yazan bir pankartın açıldığı eylemde, “Katil ABD İşbirlikçi AKP!”, “Katil Amerika Suriye'den
Defol!”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Mücadelesi!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!” sloganları atıldı.
25 kişinin katıldığı eylemde, halk düşmanı AKP’nin
yalanlarına inanmama çağrısı yapıldı. Eylemlerin devam
edeceği vurgulanarak “Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı savaşımızı büyüterek sürdüreceğiz” denildi.

AKP’nin Eğitimi Gericileştirme ve
Cemevlerimize Saldırısına Karşı
Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Alevi Dernekler Federasyonu’nun (ADFE) çağrısıyla, 7 Ekim günü Ankara Sıhhiye Meydanı’nda ‘Laik Demokratik Türkiye İçin Eşit Yurttaşlık Mitingi’
düzenlendi. Mitinge, aralarında Devrimci Alevi Komitesi’nin de
bulunduğu Alevi kurumları, köy dernekleri ve devrimci-demokrat
örgütler katıldı.
Devrimci Alevi Komitesi de yürüyüş sırasında en önde “Aleviyiz
Haklıyız Kazanacağız” pankartı, onun arkasında da “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum Temsilcisi Halil Top Serbest Bırakılsın” ve “AKP’nin; Gerici Eğitim Sistemine, Asimilasyon Politikalarına, Katliam Provalarına Karşı, İnanç Özgürlüğümüz İçin Birleşelim, Mücadele Edelim” pankartları ile yürüdü.
Kızıl flamalar ve “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Zorunlu Din Dersi İstemiyoruz”, “AKP, Alevi Halkın Düşmanıdır”, “4+4+4 Gerici Eğitim Sistemine Teslim Olmayacağız”, “Cemevlerimiz Ucube Değil İnanç Merkezleridir”, dövizlerinin taşındığı kortejde, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz”, “Halil Top Serbest Bırakılsın”, “Zorunlu Din Dersi İstemiyoruz” sloganları atıldı. Ayrıca yürüyüş boyunca Halil Top’un serbest bırakılması için bildiri dağıtıldı.
Kortejlerin yürüyüşe geçmesiyle başlayan program, tüm kurumlar alana girdikten sonra yapılan konuşmalarla devam etti. Yapılan konuşmaların ardından, mitinge destek olan sanatçıların söyledikleri türküler dinlendi. Ayrıca sahneden, Halil Top’un 9 Ekim’de
görülecek mahkemesi için çağrı yapıldı.
Yapılan konuşmaların ardından miting sona erdirildi. Devrimci
Alevi Komitesi, mitinge 170 kişi ile katıldı.

Yozlaşmaya, Suriye’ye
Emperyalist Müdahaleye,
AKP’nin Zulmüne Karşı
Milyonları Örgütleyeceğiz!

Sayı: 335
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Bursa’da Teleferik Halk Komitesi yozlaşmaya,
uyuşturucuya, çeteleşmeye, Suriye’ye emperyalist müdahaleye, AKP’nin zulmüne karşı 13
Ekim günü yapılacak yürüyüş çalışmalarını
sürdürüyor. 14 Ekim günü mahallede yapılacak
olan “Yozlaşmaya Karşı 3. Teleferik Halk Şenliği” duyurusunun da yapılacağı yürüyüş için mahalleye ozalitler ve duyurular asıldı. Mahalle halkına el ilanı dağıtılarak hem meşaleli yürüyüşe,
hem de şenliğe davet edildi.
Mahalleye 100 adet şenlik afişi asılırken 7
adet de ozalit asılarak şenlik duyurusu yapıldı. Bu
arada boş durmayan faşist AKP polisi, yapıştırılan afişlerin bir kısmını söktü. Sökülen afişlerin yerlerine ozalitler yapıldı.
Yürüyüş Teleferik Akçağlayan Cemevi yanından başlayacak.
Bursa

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!
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Savaşan
Kelimeler

“Beni ilgilendirmez”, “beni bağlamaz” düşüncesinin altında yatan gerçeklik bencilliktir. Kendini korumacılıktır. Sadece bir memur gibi “kendi işime bakarım” düşüncesiyle hareket eder. “Her
şeye karışmayayım”, “durduk yere başımı belaya sokmayayım” diye düşünür. Bir devrimci için belanın kendisi, bu düşüncedir. Çünkü artık beynine kurt girmiş ve
onu kemirmeye başlamıştır. Kendini korumaya yönelik her düşünce, devrimci kişiliğe saldırıdır. Kendini korumaya yönelik her davranış, devrimci yaşama karşı bir saldırıdır. Böyle düşündüğümüzde biliriz ki örgütümüze ait her
sorun bizi ilgilendirir ve bizim sorumluluğumuzdadır. Bizim sorumluluğumuzda olan her şeyi sahiplenmek bizim
görevimizdir. Bu görev bize her zaman örgütsel hiyerarşi
içinde verilmiş olmayabilir. Yani bize “bu iş senin sorumluluğundadır” denmemiş olabilir. Ancak iş, örgütümüzün işi ise o zaman bizim sorumluluğumuzdadır.
Elbetteki bu, her işe karışmak, üzerimize olan olmayan
her şeye bilip bilmeden karışmak demek değildir.
Peki ayrımı nasıl yapacağız? İlkelerimiz ve kurallarımız
var. Her şeyi belirleyen ilkelerimiz ve kurallarımızdır. Sahiplenirken de ilkelerimiz ve kurallarımız çerçevesinde, örgütsel işleyişimiz çerçevesinde yaparız. Böyle olduğunda
neye, nerede ve hangi koşullarda, nasıl müdahale edeceğimizi biliriz ve bir kuralsızlık yapmayız.
Son olarak tekrar belirtmekte fayda var ki; işin püf noktası örgüt bilinci ile ve sahiplenme duygusu ile, biz olma
bilinci ile hareket etmektir. Her türlü bencil, bireyci düşüncenin önündeki barikatımız bizi sahiplenmek, yaşamımızın
her anını örgütlemektir. Beynimizi örgütlemektir!

“BENİ BAĞLAMAZ…
BENİ İLGİLENDİRMEZ”
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21 Ekim
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Kimi zaman bir eksiklik karşısında, kimi zaman bir sorun karşısında, hiç düşünmeden, ne anlama geldiği konusunda kafa yormadan kullandığımız bir kelimedir.
Çoğu zaman dillendirmeyiz ama tavırlarımızda ve
davranışlarımızda “Beni ilgilendirmez, ben kendi işime bakarım” düşüncesi kendini gösterir. Bu düşünce ve davranış biçimi kesinlikle devrimci bir yaklaşım ve düşünce tarzı değildir. Devrimci, etrafındaki her soruna, her eksiğe ve
her duruma ilgilidir. Çünkü devrimci, beni değil bizi temsil eder. Biz olarak yaşar. Biz olarak düşünen ve yaşayan
kimse, her sorunu sahiplenir. Devrimin her sorununun bizim sorunumuz olduğunun bilincindedir.
Tersi durumda ise; “beni bağlamaz”, “beni ilgilendirmez”, “ben kendi işime bakarım” gibi örgütlü olmayan düşünceler kendini gösterir. Bu aynı zamanda bir örgütsüzleşme ve bireycileşmedir. Bireycileşen kimse, kendisi dışındaki sorunlara, işlere ve eksiklere ilgisiz kalır. İlgisiz kaldıkça da örgütlülükten kopar. Örgütlenmeden kopuş ilk önce
kafada başlar. Önce beyin ilgisizleşir ve örgütsüzleşir. Bu
durumdaki kimsenin örgütlülük içinde kalması sadece fiziksel bir olaydır. Ruhen, beynen örgütten kopmuştur.

İşkence-Kaçırma-Tehdit-Gözdağı Nafile, Boşuna Uğraşmayın!
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği çalışanı Murat Sur, 14 Ekim günü gece saat 01.00 civarında faşist
AKP’nin işkenceci polisleri tarafından kaçırıldı.
Sur hakkında komplo kurmaya çalışan halk düşmanları, Sur’u bir arabaya bindirerek işkence yaptılar. Üç saate
yakın arabada işkence yapan AKP’nin polisi, sorduğu “Aldığınız paraları hangi eylemde kullanacaksınız?” vb. sorularla yeni bir komplo peşinde olduğunu gösterdi. İstediği komployu kurmak için Sur’dan yararlanamayan AKP’nin
katil polisleri, 15 gün sonra tekrar geleceklerini söyleyerek gittiler.
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği, polisin bir
devrimciyi kaçırarak işkence yapmasıyla ilgili olarak aynı
gün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Murat Sur ’un
başına gelebilecek her şeyden komplocu katil polisler sorumludur. AKP’nin katil polisi ne yaparsa yapsın biz mahallemizde yıkımlara, yozlaşmaya karşı mücadele etmeye
devam edeceğiz” denildi.
9 Ekim’de de Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde yıkımlara karşı bildiri dağıtan Birdal Nakay, polisler tarafından
kaçırılarak, tehdit edilmişti.
Halk Cephesi, Nakay ve Sur’un kaçırılmasıyla ilgili ola-
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rak 16 Ekim günü Çağlayan Adliyesi’nde eylem yaptı ve
ardından suç duyurusunda bulundu. “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarının atıldığı eyleme 20 kişi katıldı. Birdal Nakay
ve Murat Sur’un devrimci oldukları için kaçırıldığı belirtilen eylemde, AKP’nin polisinin bu tür yöntemlerle devrimci mücadeleyi durduramayacağı vurgulandı.
“Durmayacağız… Islah olmayacağız… Yola gelmeyeceğiz… Milyonları örgütlemeye, AKP’nin korkusunu büyütmeye devam edeceğiz” denilen eylemin ardından, Adliye’ye gidilerek suç duyurusunda bulunuldu.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) da konuyla ilgili 19 Ekim
günü İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu'nda basın açıklaması yapacağını duyurdu. HHB, “Kontrgerilla İş Başında” başlıklı açıklamasında, “Biz, bu kontrgerilla
yöntemlerinin yabancısı değiliz. 90’lı yıllar boyunca ve o günden bugüne aralıksız bu yöntemlere maruz bırakıldık veya
tanıklık ettik. Konuyla ilgili, kaçırılıp işkenceye maruz bırakılan ve ölümle tehdit edilen iki müvekkilimizin de katılacağı bir basın toplantısıyla tasfiye edildiği iddia edilen kontrgerillanın gerçek yüzünü teşhir edeceğiz” dedi.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Komiteler, Halkın Kendi Gücünü Görmesi İçin Bir Araçtır!
Trakya Halk Komitesi, “Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” belgeselini Ergene boyundaki köylere taşımaya, Trakya köylüsüne izletmeye devam ediyor. Haftalık köy köy, belde belde, ilçe ilçe, il il
belgesel gösterimleri sürüyor. Trakya Halk Komitesi’nin
belgesel gösterimi kararlılıkla Nisan ayına kadar bu şekilde devam edecek.
Komite bu hafta Küplü Beldesi ve Meriç İlçesi’ne bağlı Yenice Görece Köyü’nde “Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” belgeselini izletti. Ve sonrasında köylülerle, köy komiteleri üzerine sohbet edildi,
komiteleşmenin bugün bir ihtiyaç olduğu köylülere anlatıldı.
9 Ekim günü Küplü Beldesi’ne giden Trakya Halk Komitesi çalışanları, önlükleriyle esnafları gezerek, Atatürk
Meydanı’nda yapılacak belgesel gösteriminin duyurusunu yaptılar, bildiri dağıttılar. Jandarmanın engelleme çabası, belde halkına yapılan konuşmalarla teşhir edildi. Gösterim öncesi yapılan konuşmada, Trakya Halk Komitesi’nin
kim olduğu, ne istediği, nasıl başarıya ulaşılacağı halka

anlatıldı. Belgeseli 100’ün üzerinde kişi izledi.
10 Ekim günü de Meriç ilçesine bağlı Yenice Görece
Köyü’ne gidildi. Köylülerle sohbetler edilerek, akşamki
gösterime davet edildiler. Akşam köy kahvesinde yapılan
gösterim öncesinde yine Trakya Halk Komitesi’ni anlatan bir metin okundu. 47 kişinin izlediği belgesel gösteriminin ardından, köy muhtarı çalışmaya dair görüşlerini ifade ederek, “İnşallah çalışmanız başarıya ulaşır, yanınızdayız” dedi. Trakya Halk Komitesi, köylülere “Biz
sizden destek istemiyoruz, bu sorun hepimizin, sizleri çalışmanın içinde görmek istiyoruz” dedi. Komiteleşme anlatıldı. Sohbet
sonunda köyden üç kişi
komiteye katılmak istediklerini söyleyerek,
komite çalışanlarına
çay ikram ettiler.

Ferhat’ın, Engin’in Hesabını Sormak İçin

Yürüyüş’ü Daha Fazla İnsana Ulaştıracağız…
İzmir
10 Ekim günü İzmir’in Gültepe Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. 5 Yürüyüş okurunun gerçekleştirdiği çalışma sırasında “AKP Zulmüne
Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasından bahsedildi. İşten atılan binlerce insanın olduğu ülkemizde ancak örgütlü olanların ve direnenlerin kazanım elde edebileceğinden söz edildi ve direnişlerini birleştiren işçilerin
eylemleri anlatıldı. İşçilerin, emekçilerin çoğunlukta
olduğu Gültepe Mahallesi’nde 36 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
14 Ekim günü de Narlıdere-İnönü Mahallesi’nde dağıtım yapıldı. Kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde yıkım yapılacak yerlerden biri olan bu mahallede dergiyi
tanıtmak için kapısı çalınan evlerden birinde AKP’nin İzmir il yöneticilerinin bir toplantı düzenlediğini gören Yürüyüş okurları bu kuyrukçulara alçaklıklarını, halka da gerçekleri anlattı.
“Biz farklı düşüncelere açığız buyurun bakalım ne diyorsunuz?” diyerek demokrat görünmeye çalışan il yöneticilerine AKP’nin
demokrasi, özgürlük,
İzmir
eşit yurttaşlık gibi söylemleri dillerinden düşürmediğini ancak gelmiş geçmiş en işbirlikçi, en halkına zulmeden hükümet olduğu söylendi. Halk düşmanı politikaları tek

tek eleştirildi.
Bu sırada daha başlamamış olan toplantıya gelenlere, kentsel dönüşümün bir rant projesi olduğu anlatıldı.
Yoksul gecekondu halkını kandırmaya çalıştıkları söylendi
ve “Zengine Tapu Yoksula Yıkım Getiren Yasaları Kabul
Etmeyeceğiz” başlıklı bildirilerden dağıtıldı.
2. İnönü ve Atatürk mahallelerinde yapılan dergi tanıtımlarında toplam 29 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

Adana
12 Ekim günü Halk Cepheliler Şakirpaşa’daydılar. Yürüyüş dergisinin tanıtımını ve dağıtımını yapan devrimciler, halka AKP’nin zulmünü anlattılar. Yapılan iki saatlik dağıtımda 19 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Liseli Gençliği Eğitim Sistemi
İçinde Tutsak Etmek İsteyen
Düzene Karşı Örgütlenelim!
İstanbul’da Liseli Dev-Genç’liler, 17 Ekim günü Okmeydanı’nda bulunan Kaptanpaşa Lisesi (Halil Rıfat
Paşa) önünde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız
İstiyoruz, Alacağız!” kampanyasının bildiri dağıtımını
yaptılar. Sesli çağrı yapan Liseli Dev-Genç’liler, “Bu ülkede adaletsizliğe hep biz uğruyoruz. Sınav sisteminde
yaptıkları değişikliklerle akıllarımızı karıştırıyorlar.
Doğru bir eğitim istediğinde ise tutuklanıyorsun. Bu eğitim sistemine hep birlikte karşı olup mücadele edelim”
denildi. Çalışmanın sonunda 300 bildiri liselilere ulaştırıldı.

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!
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Avrupa’da
Dünyanın Neresinde Olursak Olalım
Bizler Dev-Genç’liyiz!

Fransa’da Tutuklu Bulunan
Halk Cepheliler’in
Yargılanması Başlıyor!
2008 yılında, Paris ve Fransa'nın çeşitli illerinde Fransız polisi tarafından, 9 Haziran ve 21 Kasım tarihlerinde Halk Cephelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti.
Bu operasyonlarda dernek ve evler basılmış, onlarca
kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
4 yıldır yürütülen soruşturmalar sonunda hazırlanan
iddianame doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklananların yargılanmasına kasım ayında başlanacak.
Demokratik hak ve özgürlüklerini kullanıp faaliyet yürüten bu kişilerin yargılanacağı mahkeme aynı zamanda
Avrupa adalet sisteminin ve hukukunun nasıl işlediğinin
de bir göstergesi olacak.
Sayı: 335

Yürüyüş
21 Ekim
2012

İlkay İşler Derhal Serbest
Bırakılmalıdır!
Feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini sahiplendiği için tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’ne
konulan Anadolu Gençlik üyesi Dev-Genç’li İlkay İşler
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Yunanistan’daki Halk Cephe’liler, 10 Ekim akşamı
Atina’da Dev-Genç’imizin kuruluşunu, pasta keserek kutladı. “43. yılında Dev-Genç’liler Hasan Selim Gönen’leriyle savaşı büyütmeye devam ediyor.” diyen Yunanistan Halk Cepheliler, dünyanın neresinde olunursa
olunsun Dev-Genç’li olmanın bir ruh hali olduğunu hatırlattılar.

Mahkeme tarihleri;
7 Kasım 2012 saat 9.00
8 Kasım 2012 saat 13.30
14 Kasım 2012 saat 9.00
15 Kasım 2012 saat 13.30
21 Kasım 2012 saat 9.00
22 Kasım 2012 saat 13.30
28 Kasım 2012 saat 9.00
29 Kasım 2012 saat 13.30
Mahkemeye tüm halkımızı bekliyoruz...
için, 10 Ekim günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de
Türkiye Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Anadolu Gençlik imzalı “Cenaze istemek suç değildir.
İlkay İşler serbest bırakılsın” yazılı bir pankartın açıldığı, İlkay’ın resimlerinin ve kızıl bayrakların taşındığı eylemde, “İlkay İşler’e Özgürlük”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”,
“Yaşasın Halkın Adaleti” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada halkın savaşçılarını sahiplenmenin suç olmadığı belirtilerek şöyle denildi: “İlkay’ın tutukluluğu hukuksuzluktur. Faşist AKP iktidarı cenazelerin sahiplenilmesine bile tahammül edemiyor ve bu yüzden işkence yapıyor, baskı uyguluyor. Hiçbir güç cenazelerimizi, halkı için şehit düşmüş devrimcileri sahiplenmemizi engelleyemez. Biz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyen bir sahiplenmeyle daha önce nasıl Güler Zere’yi düşmanın elinden çekip aldıysak, nasıl bir cenazemizi bulmak için ölümlere yattıysak, bundan sonra
da baskı ve tutuklamalara rağmen değerlerimizi sahipleneceğiz. BUNA HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAYACAK.
İlkay İşler’i de sahiplenip alacağız elinizden” denildi.
20 kişinin katıldığı eylem atılan sloganların ardından
son buldu.
Yunanistan Halk Cephesi de 16 Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak, “İlkay İşler ve 7 devrimci derhal serbest bırakılmalıdır. Asıl tutuklanması gereken, geleneğimizin sürdürülmesini engellemek için saldıran, işkenceler yapan polisler ve sorumlularıdır. Bizler de bu keyfi hukuksuz tutuklamaya karşı çıkıyor ve tutuklu devrimcilere özgürlük
istiyoruz” dedi.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Davutoğlu’ nun Ziyareti Yunan-Türk Halklarının
Dostluğu İçin Değil, Tekellerin Çıkarı İçindir!

Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim günü Yunanistan’ı ziyaret
etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos ile görüşen Davutoğlu, iki ülke sınırındaki “kaçak göçmen” geçişi, Ege sorunu, Suriye, Kıbrıs sorunu ve Türk- Yunan ticaret ilişkileri gibi konuları konuştu.
Artık tüm dünya tarafından emperyalizm adına postacılık görevi gördüğü bilinen Davutoğlu, Yunanistan’a Türk-Yunan dostluğunu canlandırma adına gitmedi. AKP’nin dolayısıyla, emperyalizmin bölge ülkelerinden beklentilerini dile getirmek adına dolaşmaktadır.
Yunanistan Halk Cephesi, Davutoğlu’nun ziyaretiyle ilgili 12 Ekim’de
yazılı bir açıklama yaparak, “Davutoğlu kardeşlik-dostluk mesajları değil,
emperyalizmin mesajlarını taşımaktadır. Bu yüzden AKP’nin bu dostluk maskesine halklar inanmıyor. Çünkü bu emperyalizm, halkları birleştirmeyi değil, bölmeyi hedefler. Emperyalizme karşı halklar arası dostluğu sadece karşılıksız, çıkarsız devrimciler savunabilir. Halkların kurtuluşu masa başı pazarlıklarda değil, halkların mücadelesindedir” dedi.

14 Ekim günü Cepheliler, Almanya’nın Köln şehrinde, merkezde ve
Türkiyelilerin yoğun olduğu Hansaring
semtinde feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ı yazılamalarla selamladı.
“İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür,
DHKC/SPB Katillerin Peşinde, DHKPC, DHKC, Parti-Cephe” yazılamaları
ayrı noktalara yapıldı.

Asıl Teröristler Emperyalistler ve
Onların İşbirlikçileridir!
Almanya’nın başkenti Berlin'de, 10 Ekim günü, Gülaferit Ünsal'a Özgürlük Komitesi tarafından “Terörizm mi, Sınıf Savaşı mı?” isimli bir panel düzenlendi.
Gülaferit Ünsal'a Özgürlük Komitesi, Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu, Network ve Gazeteci Mehmet Bakır'ın katıldığı panelde Gülaferit
Ünsal'ın Berlin'de görülen mahkemesine ilişkin bilgiler verildi. Daha sonra Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik-siyasi ve askeri ilişkiler ile Türkiye'deki haklar ve özgürlükler mücadelesi anlatıldı.
Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu adına yapılan konuşmada, işbirlikçi AKP iktidarının yaptığı halk düşmanlıkları anlatıldı. 60 kişinin katıldığı panel, dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Unutmamak ve Umudumuzu Büyütmek
İçin Dayanışmaya Davet Yemeği
İngiltere'nin Londra şehrinde 14 Ekim günü birlik ve dayanışma yemeği düzenlendi.
Yemeği düzenleyen Kültür Merkezi çalışanları "Topraklarımızdan binlerce kilometre uzaklarda da olsak çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizle
bir arada lokmamızı paylaşmak ve beraberliğin tadını yaşamak unutmamak
ve umudumuzu büyütmek için İngiltere’nin başkenti Londra’da Anadolu Halk
Kültür Merkezinde bu yemek organize edildi" dediler.
Esnafların da desteğiyle organize
edilen yemeğe ülke gündemi ve süren
mücadele anlatılarak başlandı. Yapılan
kısa konuşmanın ardında hep birlikte
yemek yendi.
21 Ekim günü Filistin Mahallesi çocukları için yapılacak olan kermese katılma çağrısı yapılan yemeğe 80 kişi katıldı.

Aygün Kardeşlerin
Cenazesini Belçika
Adaletinin Elinden
Alacağız!
Anadolu Federasyonu’nun Aygün
kardeşlerin cenazelerini almak için
başlattığı kampanya kapsamında 16
Ekim'de İngiltere'nin başkent Londra’da bir eylem yapıldı. İngiltere
Anadolu Gençlik tarafından Belçika elçiliği önünde yapılan eylemde İngilizce
bildiriler dağıtıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak “Aygün Kardeşlerin
Cenazelerini İstiyoruz Alacağız”, “Belçika’da Süren Adaletsizliğe Son”,
“Belçika’daki Irkçı Saldırıya Son”
sloganları atıldı. Irkçılığı ve adaletsizliği teşhir eden İngilizce dövizler taşındı. Alkışlar zılgıtlarla süren protesto
sırasında elçiliğin zili çalınarak görüşme talebinde bulunuldu, Belçika elçiliği görüşme isteğini reddetti. Kapı
altından içeriye İngilizce bildiri atıldı.
Yarım saat süren protesto eyleminde yoldan geçenlere Belçika'nın
yaptığı hukuksuzluk ve ırkçılık anlatıldı. Sesli olarak bildiri okundu yapılan adaletsizlik teşhir edildi. Eylem,
“Aygün Kardeşlerin Cenazelerini İstiyoruz Alacağız” sloganı, alkışlar ve
zılgıtlarla sona erdi.

BÜTÜN GARDİYANLAR VE MÜDÜRLER İŞKENCECİDİR!
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Coca-Cola Halkların Katilidir!
Dünyanın en büyük marka danışmanlığı ajansı Interbrand, bu sene
13’üncü kez yapılan En İyi 100 Küresel Marka araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Coca-Cola bu araştırmada birinci seçildi. Coca-Cola'nın
marka değeri bile şu anda 80 milyar
dolara yakın..

Colareklamından:
“CocaColaiç,İsrail'i
destekle.Amerikan
ürünlerinidestekleyerek,
İsrail'edestekverin.”

Coca Cola dünyaca ünlü emperyalist bir markadır. Emperyalizmin simgesi
haline gelmiş olan bu marka, dünya halklarının katledilmesi için emperyalizme
verdiği desteği gizleme ihtiyacı bile hissetmiyor.
Temmuz ayında Coca Cola’nın sahibi CNN’de
yaptığı açıklamada Temmuz ayının tüm gelirini ve bundan sonra ki ayların kar paylarını İsrail ordusuna devrettiğini açıkladı.

Sayı: 335

Yürüyüş

5 Aralık 1996'da paramiliterler Kolombiya Carepa bölgesindeki Coca-Cola şişeleme fabrikası olan Bebidasy Alimientos şişeleme fabrikasında sendika temsilcisi İsidro Segundo Gill'i öldürdüler. Bunun ardından kaçmayı başaran
başka bir sendika liderini kaçırdılar. Daha sonra katiller
sendika bürolarını yakarak, kalan işçileri sendikayı terk
etmeye zorladılar.

Coca Cola daha önceleri de
Amerika’nın halklara yönelik
bütün katliamlarını destekledi.
Irak’ta, Afganistan’da ve dünyanın her yerinde halklara yönelik saldırıların mali destekçilerinden biri Coca Cola oldu.

Gazze'de yüzlerce Filistinli'yi
katleden, okulları evleri yerle bir
eden İsrail'in en büyük finans kaynağı Coca Cola firması. Coca Cola'nın yaptığı reklamlardan
birinde aynen şöyle deniliyor: “CocaColaiç,İsrail'idestekle.Amerikanürünlerinidestekleyerek,İsrail'edestekverin.”
Coca-Cola, basit bir zengin şirket değildir. Birebir emperyalistleri destekleyen, halkın katillerini finanse eden,
onları yönlendiren bir şirkettir.
Halkımıza çağrımızdır. Coca-Cola içmeyin. Coca-Cola
emperyalizmin simgesidir. Coca Cola'yı her içtiğinizde,
aynı zamanda İsrail ordusuna bomba teminatı sağlıyorsunuz
demektir.

21 Ekim
2012
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Daha sonra ise Coca-Cola tekelinin, Kolombiya'da 9 sendikacıyı öldürtmek için AUC'a
para verdiği ortaya çıktı.

Nerede Olursak Olalım Şehitlerimizi
Anmayı Asla Unutmayacağız!

Yürüyüş Direnenlerin
Sesidir!

İşbirlikçi faşist devletin işkenceyle katlettiği Engin Çeber’in İngiltere’de
yaşayan kardeşleri Şerife ve Erdem Çeber Halk Cepheliler tarafından ziyaret edildi.
10 Ekim’de yapılan anma ziyaretine 12 kişi katıldı. Engin’in şehit olmasının yıldönümü vesilesiyle yapılan anma ziyareti kardeşlerinin ikram ettiği yemek, çay ve un helvasıyla başladı. İkramın ardından, “Bizler ülkemizde ve dünyanın her yerinde şehitlerimizi unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu şehitlerimize olan en önemli borçlarımızdan ve sözlerimizden biridir. Bu gün burada olmamızın sebebi de budur. Anma günlerimizi yiyip içip gülüp eğlenmekten
çıkarıp, onları daha güçlü hissettiğimiz hesap sorma bilinciyle sahipleneceğimiz günlere dönüştürmeliyiz” içerikli kısa bir konuşma yapıldı ve 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Engin Çeber’in özgeçmişi ve kendisine ait sözleri okundu.
Ayrıca 1 Ekim’de İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde yapılan Engin Çeber
karar mahkemesiyle ilgili, Halkın Hukuk Bürosu’nun açıklaması ve Yürüyüş
dergisinin 333. sayısında çıkan “Engin’in Katilleri Asıl Cezayı Halkın Ellerinden Alacaktır! Halkın Adaleti Er ya da Geç Tecelli Edecektir” başlıklı yazı okundu. Daha sonra mahkemeye katılanlar mahkemede olanları anlattılar. Mücadele ve ülke gündemi üzerine sohbet edildi.
Gece saat 22.00’de biten anmadan sonra Halk Cepheliler, Croydon bölgesinde bulunan kahveleri ziyaret ederek Engin’in uğruna ölüme gittiği ve
yoldaşlarına bıraktığı Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptılar. Halka, Engin Çeber anlatıldı. Toplam 5 yere gidilerek, 20 dergi halka ulaştırıldı.

Belçika Yürüyüş okurları, her hafta yaptıkları dergi dağıtımına bu hafta
da devam ettiler. Liege şehrinde kurulan pazarda yapılan çalışmada toplam
9 dergi halka ulaştırıldı.
Bu haftaki dergi dağıtımında Yürüyüş okurları Cansel Malatyalı ile
telefon görüşmesi yaptılar. Kapağında
Malatyalı’nın direnişine destek çağrısı yer alan Yürüyüş halka ulaştırılarak,
direnişin kazanılacağına olan inanç
dile getirildi.

BÜTÜN HAPİSHANELER İŞKENCEHANEDİR!

Mizah Mazlumun Zalimden
İntikam Alma Aracıdır

Sayı: 335
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
27 Ekim - 2 Kasım
1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur.
Annesi Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12
Eylül öncesi katılmıştı kavgaya. 12 Eylül
cuntası öncesi, ortaokuldayken DEVGENÇ'lilerle tanıştı. Lisede aktif bir DEVGENÇ'li oldu. Faşistlerle kavgaların, çaAli DEMİRALP tışmaların içinde yer aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine yardım eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul Çengelköy Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.

Hikmet KURU

Alaattin GENÇ

Ahmet ÇOBAN

Kadir DOĞAN

Karadeniz'in yoksul köylü ailelerinin çocuklarıydılar.
Kasım 1979'da Ordu Aybastı'da, halkın uyanışını engellemek isteyen faşistler tarafından katledildiler.

Anıları Mirasımız
Ali DEMİRALP’i
Yakınları Anlatıyor
Ali, Elazığ Koru Köyü doğumludur. Annesi Kürt, Babası TürkAlevi’dir. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Elazığ Merkez'de okudu. 12 Eylül Cuntası öncesi, ortaokuldayken
Dev-Genç'lilerle tanıştı. Lisede aktif bir Dev-Genç'li oldu. Küçük yaşta mücadeleyle tanışmıştı. Faşistlerle kavgaların, çatışmaların içinde yer aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile
aynı köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine yardım
eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek için çalışırdı.
1980 cuntasının ardından Malatya'da görevlendirildi. Kır gerillasının oluşturulması için yapılan alt yapı çalışmalarına katıldı. Operasyon ve tutsak düşmelerle Malatya'daki faaliyetleri aksadı. Deşifre oldu. Bu yüzden tekrar Elazığ'a döndü. Bu arada hareketle ilişkisi de koptu. Tutsak düşmelerle bölgedeki çalışmamız gerilemişti. Hapishane direnişleri gündemdeydi.
Cuntanın hapishanelere yönelik saldırılarına karşı halkı, tutsak
ailelerini duyarlı kılmaya çalıştı; yazılama, pullama, pankart asma
vb. eylemleri içinde yer aldı.
O süreçte dışarıda pek kayda değer bir örgütlülüğümüz yoktu. Ali, neredeyse tek başınaydı. Yılgınlığın, korkunun, kaçkınlığın
revaçta olduğu bir dönemdi. Bu aynı zamanda, bağlılığın, feda
ruhunun, inancın sınandığı bir dönemdi de. O yıllar devrimciler açısından en önemli sınav yıllarıydı. Ya korkunun esiri olup

“Biriken öfkemiz ve kinimiz var düşmana...
sabrımız sonsuz değil...”
İbrahim Çuhadar
1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe
sempatizanıydı. Eflatun Cem Güney İlköğretim Okulu öğrencisiydi. Okulunda
dergi dağıtır, arkadaşlarına devrimciliği anlatırdı. 29 Ekim 2000'de İstanbul ÜmraŞükrü SARITAŞ niye'de MHP'li faşistlerin kurşunlarıyla
katledildi.

HER BİRİMİZ ERDAL,
HASAN SELİM VE İBRAHİM’İZ ŞİMDİ!
BAYRAK DÜŞMEDİ, DAHA DA
YÜKSEKLERE ÇIKARTACAĞIZ!
7 Ekim günü Dersim Özgürlükler Derneği’nde, halk kurtuluş savaşçıları Erdal Dalgıç, Hasan Selim Gönen ve
İbrahim Çuhadar için anma düzenlendi. Şehit ailelerinin
de katıldığı anmadan önce ailelere helva dağıtılırken İbrahim Çuhadar’ın bütün yoldaşlarına ısmarladığı köfte ve
patates hazırlandı. Hep birlikte yenen yemeğin ardından
anma programına geçildi. Programda Erdal Dalgıç,
Hasan Selim Gönen ve İbrahim Çuhadar’ı anlatan yazı
okunup, yaşamları anlatıldı. Kahveyi çok seven İbrahim
Çuhadar anısına hep birlikte kahve içildi. Tanıyanlar onları ve onlarla yaşadıklarını anlattılar. 21 kişinin katıldığı
anma, şiir okunarak ve türküler, marşlar söylenerek sona
erdi.
tüm değerlere, şehitlere ihanet edilecekti; ya da her koşul altında halka, devrime bağlı kalınacak, zorlu süreci göğüsleyecektik. Elazığ küçük bir ildi. Ali'yi herkes tanıyor, polis de arıyordu. Buna rağmen yazılama-pullama yapıyor; pankart asıyor,
altına da "Devrimci Sol" imzasını atıyordu. Yani, Elazığ'da, Ali
vardı, Ali ile birlikte Devrimci Sol vardı. O, Devrimci Sol'u yaşatıyordu. İşte, gerektiğinde tek başına örgüt olmanın, anlamını bulduğu yıllarda, öğretiyordu. Ali, sessiz, olgun haliyle, ne yapacağına karar veriyor, sessiz görünümünün aksine büyük ve heyecan içinde karar verdiği işi yapıyordu. Elazığ
gibi bir ilde o koşullarda, dört yıl boyunca polisin eline geçmeden faaliyet sürdürmek büyük bir ustalık, uyanıklık işiydi. Ali,
kendi köyünde kalıyor, hergün hangi evde, hangi çatıda, bağda, bahçede kalacağı yeri belirliyor, jandarma ve polis O'nun
köyde kalacağını biliyor, hergün köyü arıyor ama yine de O'nu
bulamıyordu. Çünkü O, kolaycılığa kaçmıyor, rehavete düşmüyordu. Her şeyiyle yürüteceği faaliyetlere, Devrimci Sol'u yaşatmaya kilitlenmişti. Bununla birlikte sanki aranan kendisi değilmiş gibi bildirileri, pankartı ya da hangi eylemi yapacaksa o
malzemeleri alıyor, akşam alaca karanlıkta köyden yola çıkıyor, otuz kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, Elazığ'da yapmak istediği eylemi gerçekleştirdikten sonra, tekrar aynı yolu
yürüyerek köye dönüyordu.
"Hareket beni bulsun" diye bir köyde oturup beklemedi.
Yeniden ilişki sağlamak için kendisi hareketi aradı. Ve 1984 sonlarında İstanbul'a giderek hareketle bağlantı kurdu. Ondan sonraki devrimci yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 27 Ekim 1987'de
istanbul Çengelköy Kulelide polisle girdiği çatışmada şehit düştü.

