TECRİT ZULMÜNE SON!
ABDULLAH ÖCALAN’A
ÖZGÜRLÜK!

Emperyalizm ve Oligarşiyle “Barış”
Kürt Halkına Özgürlük Getirmez!

Haftalık Dergi / Sayı: 336
28 Ekim 2012
Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

Cansel Malatyalı Direndi ve Kazandı!
Müteahhit ÖDP’li İMO Yönetimi Dize Geldi!
Direnişinin 243. Açlık Grevinin 36. Gününde
Cansel Malatyalı Atıldığı İMO’da İşbaşı Yaptı!

info@yuruyus.com

Kürt Halkının Meşru Talepleri
Oligarşiyle Uzlaşma Konusu
Yapılmamalıdır!

www.yuruyus.com

Yüzlerce PKK Tutsağı Açlık Grevinde
Tutsakların Talepleri Haklı ve Meşrudur!

www.yuruyus.com

Zafer Direnişin! Zafer Devrimcilerin!
Zafer İşçi Sınıfınındır!

Ö ğretmenimiz

!
ı
t
k
ı
Ç

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

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

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

Her Parti-Cepheli,
savaşın gereklerini
yerine getirmek için,
beş duyusunun bütün yetenekleriyle,
beyninin bütün hücreleriyle,
bedeninin
bütün gücüyle çalışacaktır.
Kendini eğitecek,
ideolojik olarak güçlenecek,
bütün yeteneklerini ve duygularını
devrim için büyütecektir.
Yani, mücadelenin dişlilerinden biri
olarak, payına düşen görevleri,
büyük bir inanç ve coşkuyla yapan,
sıra neferi olacaktır...
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vazinin yanı olduğunu çok açık bir
şekilde ortaya koymuştur.
aşından beri İMO yönetiminin direniş düşmanlığından birinci derecede sorumlu olan DY kalıntıları
ÖDP ve Halkevcilerdir.
MMOB’ye bağlı odalardaki,
KESK, DİSK gibi sendikalardaki uzantıları ve TEZ-KOOP İŞ’le
yürüttükleri kafa-kol ilişkileriyle bu
sendikaların yönetimlerinden bazı
kişileri yanlarına çekerek direniş düşmanlığına ortak etmeyi başarmışlardır. Ama tüm ‘başarıları’ bundan ibarettir. O ‘başarı’ direnişi kınayan
açıklamayı yapan bu sendikaların tarihlerine bir “utanç belgesi” olarak
geçmiştir.
u utanç belgesi başta kendi tabanları tarafından her platformda yüzlerine çarpılacaktır. Ki, direniş
boyunca Cansel Malatyalı’ya destek
vermişler ve TMMOB/İMO yönetimi üzerinde en büyük baskıyı oluşturanlardan biri KESK ve DİSK’in
üyeleri olmuştur.
urada EMEP’in Evrensel gazetesinin tavrına da özellikle
değinmek istiyoruz: Son tahlilde reformizmin direniş düşmanlığında
burjuvaziye hizmet etmesinin en tipik örneğidir. Reformizm, bedeller
gerektiren bir direnişin karşısındadır. EMEP’in Cansel Malatyalı direnişinde ÖDP’ye yanaşması bundandır. Dilinden emeği, işçi sınıfını düşüremeyen Evrensel gazetesi
243 gün süren direnişi görmemeyi
başarmıştır. Elbette bu başarı(!) da
Evrensel’in hanesine geçmiştir.
devrim düşmanlığına,
EMEP’in işçi sınıfı mücadelesi bir
tasfiyeciliğine karşı kazanılmış bir süre direnişlerin propagandasını
zaferdir.
yapmak, direniş bedel ödeme nok-

nşaat Mühendisleri Odası’ında teu zafer devrimcilerin, devrimci
mizlik işçisi olarak çalışan Cansel
politikaların zaferidir.
Malatyalı “performans düşüklüendika, dernek, oda gibi demokğü” gerekçe gösterilerek 31 Ocak
ratik kurumların yönetimlerine
2012’de işten atılmıştı.
çöreklenmiş, oraları kendi çıkarları
ansel Malatyalı, kendilerini için kullanan ve bunu yaparken devrimciliği, demokratlığı, ilericiliği,
“emeğin ve emekçinin yılmaz saemekten yana olmayı kendilerine
vunucusu” olarak tanımlayan İMO
maske yapan özünde emek düşmanyönetiminin bu emek düşmanı tutularına karşı verilen bir mücadeledir.
muna karşı, “işime, emeğime ve onuu mücadelede son sözü direnenruma sahip çıkmak çıkıyorum” diler
söylemiştir. Zafer, bedel ödeyerek direnişe başladı.
ansel Malatyalı’nın direnişi ken- meyi göze alan Cansel Malatyalı’nın
olmuştur.
di içinde çadır kurmaktan açlık
grevine kadar çeşitli aşamalardan
e bu zefer; 12 Eylül öncesinde
geçti. Çadır eyleminin 243’üncü, açkendini Sol’un “abisi” olarak gölık grevinin 36’ncı gününde zaferle
ren, devrimcilere politika yapma yasonuçlandı.
sağı koyan, eli onlarca devrimcinin
Cansel Malatyalı bir daha kanına bulanmış ama 12 Eylül cuntacılarının karşısında “biz dergi çevİMO’dan içeri adımını atamaz…”
resiyiz” diye nedamet getirip kendidiyen DY kalıntısı müteahhitlerden
ni bile inkar eden tasfiyeci DY kaoluşan İMO yönetimi direniş karşılıntılarının devrim düşmanlığına, tassında dize geldi. Cansel Malatyalı 19
fiyeciliğine karşı kazanılmış bir zaEkim’de yapılan sözleşmeyle tekrar
ferdir.
atıldığı işine döndü.
u zafer; reformizmin sınıf müEmekten yana gözüküp emek düşcadalesindeki yerinin burjumanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz” dedik. Cansel Malatyalı’nın direnişi emekten yana görüe bu zafer; 12 Eylül
nüp emek düşmanlığı yapanların
öncesinde kendini
maskesini düşürdü.
Sol’un “abisi” olarak gören,
nun için bu direniş sadece İşdevrimcilere politika yapma
ten atılan bir işçinin işe geri
yasağı koyan, eli onlarca
dönmesi için yapılan direniş olmadevrimcinin kanına bulanmış ama
yı aşmış ve İMO yönetimi gibi
12 Eylül cuntacılarının karşısında
işçi sınıfına, devrimcilere, halka ya“biz dergi çevresiyiz” diye
bancılaşmış yönetimlere karşı bir dinedamet getirip kendini bile inkar
renişe dönüşmüştür.
eden tasfiyeci DY kalıntılarının
u zafer işçi sınıfının zaferidir.
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u zafer direnişin zaferidir.
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ğunluğu müteahhitlerden değil ezitasına geldiğinde de “hukuk mücalen, sümürülen, köle gibi kullanılan
delemiz sürecek” diyerek direnişlemimar ve mühendislerden oluşmakri tasfiye etmekten ibarettir. “Hukuk
mücadelesi” nasıl bir mücadeleyse antadır. İMO yönetimindeki gibi mütelatmalıdır EMEP’liler. Direnişleri
ahhitler İMO üyelerinin içinde çok
tasfiye etmenin adı “hukuk mücadeküçük bir azınlıktır. Yönetimlerini selesi” oldu.
çerken bu gerçeklere göre hareket etu direnişin zaferi ve sürmekte melidirler. Kendinden olanları, devrimci, demokrat ilerici mimar ve müolan Roseteks, Hey Tekstil, Darkhendisleri yönetimlere getirmelidirler.
men, BEDAŞ gibi direnişler bu anSorumluluk alıp devrimci, demokrat
layışa da vurulan bir darbedir.
irenişin başından beri söyledik mimar ve mühendislerin yanında örgütlenmeliler ve yönetimleri müteve direniş boyunca herkes buna
ahhitlere bırakmamalıdırlar.
tanık oldu; İMO yönetiminin tavrı sıu konuda ikinci bir nokta ise;
radan bir tavır değildir. Bir işçinin
devrimci
mimar ve mühendisler
“performans düşüklüğü” gerekçekendilerine, daha fazla güvenerek
siyle işten atılması, “işimi istiyoçalışma yürütmelidir. Gerek ideolorum” diyen bir işçinin direnişine karjik olarak, gerek kitle olarak güçlü
şı gösterilen düşmanlık, direniş çaolan biziz. Kitlelere bu gücün bilindırına yapılan saldırılar, aylarca kaciyle gidilmelidir.
pının önünde süren direnişin görüteahhitlerin oluşturduğu İMO
mezden gelinmesi, Cansel Malatyayönetim kurulu düzen devrim
lı ve direnişe destek veren devrimciçatışmasında
düzen saflarında yerini
lerin polise ihbar edilmesi, AKP’nin
alacaktır. Onun için bu kurumlar onmahkemelerine suç duyurusunda buların değil, bizim kurumlarımızdır.
lunmak, direnişe “alçakça saldırı”
Bedelleri ödeyen hep devrimciler oldenilmesi... bunlar sıradan tavırlar demuştur. Odaları müteahhitlere, reğildir. Bu, işçi sınıfına, devrimcilere
formizme bırakmayın.
düşman olan burjuvazinin sınıf tavir başka nokta; Cansel Malatyarıdır. Onun için başından beri İMO yölı’nın direnişi sendika, oda ve
netiminin sınıfsal yapısı üzerinde
DKÖ’lerin yönetimlerine çörekledurduk.
edi kişiden beşinin müteahhitlik nen tasfiyeci reformistlere karşı nasıl
mücadele edilmesi gerektiğine de
yaptığı bir yönetim kurulundan
bir ders olmuştur. Çünkü sorun İMO
emekten yana tavır almasını beklemek
yönetimi ile sınırlı değil. Reformizm
sınıflar gerçeğini inkar etmektir. İMO
fırsatını bulduğu her platformda düyönetimi patronlar sınıfından oluşan
zene karşı vermediği mücadeleyi
bir yönetimdir. İşçilerin en fazla södevrimcileri tasfiye etmek için vermürüldüğü, iş cinayetlerinin en fazmektedir. Çürüme o boyutta ki, tam
la yaşandığı, işçi alıp, hiç bir sosyal
hak vermeden işten atmanın en
yaygın olduğu taşeronluk sistemi
müteahhitlik firmalarının tüm
şçiler, memurlar, köylüler,
alanlarına hakimdir. İMO yöneesnaflar, öğrenci gençlik...
timindeki Müteahhitler hergün
Halkımızın hemen her kesimi çok
Cansel Malatyalı gibi onlarca işkapsamlı saldırılarla karşı
çiyi işten atmaktadırlar. Mütekarşıya. Saldırıları
ahhitlik firmalarındaki çalışma
püskürtmenin, zaferi
düzenlerini İMO yönetimlerine de
kazanmanın her türlü bedeli
taşımaktadırlar. Bunun tersi bir
göze alarak direnmekten başka
davranış eşyanın tabiatına aykıyolu yolu yoktur. Cansel
rıdır.
Malatyalı bunu direnişiyle bir kez
urada İMO üyelerine büyük
daha kanıtladı.
sorumluluk düşmektedir.
TMMOB üyelerinin büyük ço-
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bir fırsatçıdır. Burjuva anlamda bile
demokrat değillerdir.
rneğin, Emekli-Sen Genel Merkez Yönetimi kendisi gibi düşünmeyen şubeleri tasfiye ediyor ya
da şubeyi kapatıyor.
ine yakın zamanda Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği (PSAKD)
Genel Merkez Yönetimi Devrimci Alevi Komitesi’nin yönetiminde olduğu Çorum ve Afyon temsilciliklerini
kapatma kararı aldı. Oysa bu temsilcilikler en faal çalışan temsilciliklerdi. Çorum temsilciliği AKP iktidarının onca saldırısına maruz kalmış,
başkanları tutuklanıp aylarca hapis
yatmış. Faşist AKP iktidarının başaramadığını PSAKD Genel Merkez
Yönetimi başarmıştır. Yaptıkları tam
bir devrimci düşmanlığıdır, başka
bir şey değil.

Ö

Y

Cansel Malatyalı
Direndi ve Kazandı!
Zafer Direnişin!
Zafer Devrimcilerin!
Zafer İşçi Sınıfınındır!

İ

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

şçiler, memurlar, köylüler, esnaflar,
öğrenci gençlik... Halkımızın hemen her kesimi çok kapsamlı saldırılarla karşı karşıya. Saldırıları püskürtmenin, zaferi kazanmanın her
türlü bedeli göze alarak direnmekten
başka yolu yolu yoktur. Cansel Malatyalı bunu direnişiyle bir kez daha
kanıtladı.
edelleri göze almadan hiç bir talep için direnilemez. Bedelleri
göze almadan hiç bir direniş sonuca
ulaşamaz ve hiç bir hak kazanılamaz.
şçilere, memurlara, gençliğe, halka yönelik saldırılara bakın.
şçilerin on yıllar içinde can-kan pahasına kazandığı haklar bir bir
gasp ediliyor.
oplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı
mecliste kabul edildi. Kamu
emekçilerinin mücadelesinin bütün
tarihine damgasını vuran Grevli,
Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı
gasp edildi. AKP iktidarı eğitim sistemini tekellerin ve kendi ihtiyaçlarına göre kökten değiştirdi. Şimdi
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AKP, memurların iş güvencesini gasp
etmenin hazırlıklarını yapıyor. Emeklilik yaşının artırılmasını gündeme getirdi.
unlara rağmen işçi ve memur
sendikalarına bakın: Hak İş ve
Türk İş'e bağlı işçi sendikaların büyük
çoğunluğu, Memur Sen ve Türkiye
Kamu Sen gibi memur sendikları
tam bir ihanet içinde.
İSK ve KESK ise günü kurtarmaya yönelik protestoyu aşmayan eylemlerin ötesine geçmiyor.
Protestocu mantıkla bu saldırıları
püskürtmek mümkün değildir.
rotestocu bu anlayışla hiçbir hak
kazanılamaz. Sahip olunan hiç bir
hak korunamaz. Nitekim AKP iktidarının saldırılarının da ardı arkası kesilmiyor. KESK, DİSK gibi ilerici
sendikların yönetimindeki devrimci,
ilerici sendikacılar, yönetimlerindeki
reformist anlayışlara karşı daha cüretli
olmalıdırlar. Yönetimlerdeki uzlaşmacı reformist anlayışlar aşılmadan
sonuç alıcı direnişler örgütleyemezler. Yönetimlerdeki reformizme karşı daha kararlı mücadele edilmelidir.
Bunun yolu, devrimci politikalarla tabana inmekten geçer. Reformizm politik ve pratik olarak tabanından da büyük ölçüde kopmuştur.
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Sonuç Alıcı Direnişleri
Sadece Devrimciler
Örgütleyebilir

F

Tipi Tecrit saldırısından bugüne
bir bakın. Reformizmin, oportünizmin, sendikaların sonuç alıcı tek bir
direnişi yoktur. Reformizm ve oportünizm direniş kelimesine dahi tahammül edemez olmuşlardır. Direnmek gündemlerinden tamamen
çıkmıştır. Onların iradelerin dışında
gelişen birçok işçi direnişi ise protestocu bir mantıkla bir süre desteklenmiş fakat direniş daha büyük bedeller gerektirdiği noktada, artık
yük olmaya başlamıştır. SEKA’dan
TEKEL işçilerinin direnişlerine bakın. İşçiler ne kadar kararlı olursa olsun bedel ödeme noktasında direnişler gelip bedel ödemeyi göze alamayan reformizm duvarına çarp-

6

mıştır. Direnişler bizzat reformist anlayışlar tarafından tasfiye edilmiştir.

sorgulamalıdırlar. Bu anlayış direnişe hizmet etmeyen tam tersine İMO
yönetimine hizmet eden bir anlayıştır. Düşünün bir kere; Cansel MalatBedel Ödemeyi Göze
yalı sizin dediğinizi yapmış olsaydı,
Almadan Direnilemez!
İMO yönetimi tekrar işe alır mıydı?
eki soruyoruz; siz açlık grevine
ünkü faşizmin iktidar olduğu ülneden karşısınız? Onun yerine
kemizde en temel, en sıradan en
neyi öneriyorsunuz. Açlık grevi yapmeşru haklar için bile çok büyük bemak
sizin hangi önerinizin önünde endelleri göze almadan direnemezsiniz.
ansel Malatyalı’ya zaferi de be- geldir?
i İMO’nun açıklamasında da
del ödemeyi göze almasındaki
kararlılığı getirmiştir.
açıkça itiraf edilmektedir; açlık
ak alma mücadelesi veren herkes grevinin sonuçlarını göğüsleyemedekileri için “bir daha İMO’dan
Cansel Malatyalı’dan öğrenmeiçeri adımını atamaz…” dedikleri
lidir. Cansel Malatyalı’nın direnişine
destekler, direnişin kararlılığıyla birCansel Malatyalı’yı düşmanca tavırlikte büyümüştür.
larını sürdürmelerine rağmen işe alaferi kazandıran, İMO’yu dize mak zorunda kalmışlardır.
ansel Malatyalı’ya açlık grevigetiren esas olarak direnişin bir
ni bırakın diyenler bilerek ya da
aşamadan sonra açlık grevine dönbilmeyerek
İMO yönetimine hizmet
üştürülmesi olmuştur.
ireniş açlık grevine çevrilince etmişlerdir.
ansel Malatyalı’ya açlık grevini
çok geniş bir çevre harekete geçbırak
diyenler de esas olarak dimek zorunda kaldı. Açlık grevinin karrenişte bedel ödemeyi göze alamaşısında İMO yönetimi adeta 19 Aralık
yanlardır.
katliamının mimarlarından Hikmet
Sami Türk gibi konuşmaya başladı.
çlık grevine karşı olmalarının tek
Ancak onlar da aynı Sami Türk gibi dinedeni budur. Herkes aklına
reniş sürdükçe çaresizleştiler.
koymalıdır. “Akıllı” solculuk yoktur.
uradan şunu da belirtmek isti- Bedel ödemeyi göze almadan direnilemez. Bedel ödemeyi göze almayoruz. Başından beri direnişe
dan solculuk, devrimcilik yapılamaz.
destek veren devrimci, demokrat,
Aydın olunamaz.
ilerici birçok kesim direniş açlık grevine çevrilince desteklerini sürdüraferler kazanmak için, faşizmin
mekle birlikte AÇLIK GREVİNİ
her türden saldırılarına karşı koONAYLAMADIKLARINI söyleyabilmek için büyük bedelleri göze almişlerdir. Hatta bunu söyleyenlerin bir
madan direnilemez.
çoğu da Cansel Malatyalı’ya açlık
u anda sürmekte olan çok sayıda
grevini bırakması yönünde telkinişçi direnişi var. Cansel Malatlerde bulunmuşlardır. Direnişe destek
yalı’nın zaferi bütün direnişleri zafere
verip de “açlık grevini onaylamıyobir adım daha yaklaştırmıştır. Cansel
rum” diyenler dönüp kendilerini
Malatyalı, Türkan Albayrak gibi
nasıl tek başına aylarca direnerek
kazanmışsa sizin direnişleriniz de
çlık grevine karşı
kararlı bir direnişin sonucunda zaolmalarının tek
fere ulaşacaktır.
nedeni budur. Herkes aklına
ansal Malatyalı’nın onurla takoymalıdır. “Akıllı” solculuk
şıyıp,
zaferle taçlandırdığı diyoktur. Bedel ödemeyi göze
reniş bayrağı şu anda sizlerin elinalmadan direnilemez. Bedel
de. Direnmeden, bedel ödemeyi
ödemeyi göze almadan solculuk,
göze almadan hiç bir hak kazanıdevrimcilik yapılamaz. Aydın
lamaz. Aksini iddia edenler sahteolunamaz.
karlardır.
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Yaşasın
Cansel Malatyalı’nın Onurlu Direnişi
Cansel Malatyalı’nın işini geri
alabilmek için 8 ay boyunca sürdürdüğü onurlu direnişi, zaferle sonuçlanmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki (İMO) işinden “performans
düşüklüğü” gerekçe gösterilerek atılan
Cansel Malatyalı, direnişini 20 Şubat
2012 tarihinden 19 Ekim 2012 tarihine kadar hiçbir baskıya boyun
eğmeden sürdürmüştür. Zafer kazandığı gün yaptığı açıklamasında kendisinin de belirttiği gibi, Cansel Malatyalı, inancını Kızıldere'de yankılanan "biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik" şiarından almıştır.
Cansel Malatyalı’nın son 36 günde
açlık grevi yaparak sürdürdüğü ve
işine geri alınarak zaferle sonuçlandırdığı direnişi “Yaşasın Direniş,
Yaşasın Zafer” sloganıyla tarihteki
yerini almıştır. 8 ay boyunca devam
eden bu süreç, bir emekçinin hakkı
olanı alma mücadelesinin yanı sıra,
odaların, sendikaların geldiği durumu
anlatması, oda yönetimlerine çöreklenmiş patronların teşhiri ve reformizm-devrimcilik farkını ortaya
koymasıyla da tarihe geçen bir direniş
olmuştur.
Bir kez daha görülmüştür ki; tarihte kazananlar hep direnenler
olmuştur. Faşizmle yönetilen ülkemiz
gerçekliğimizde en ufak bir hak kırıntısı için bile mücadele edilmesi,
insanların işlerini geri kazanabilmeleri, kardeşinin cenazesini kaldırabilmeleri ve hatta onurlu yaşayabilmeleri için bedenlerini açlığa yatırması vardır. Katledilip, toplu mezarlarda kaybedilen kardeşinin cenazesini
alabilmek için ölüm orucu yapan
Hüsnü Yıldız, işini geri alabilmek
için oturma eylemini açlık grevi ile
sürdüren Türkan Albayrak ve şimdi
de 243 gün oturma eylemi, 36 gün
açlık grevi yapan Cansel Malatyalı
zafere ulaşarak bu gerçekliği açıkça
göstermektedir. Bir emekçi, işini geri
alabilmek için kendisine destek veren
devrimcilere güvenerek ve tarihten

aldığı inanca sarılarak, karşısında
birlik olan sendikaların, odaların yönetimine çöreklenmiş çürümüş anlayışları alt etmiş, kendisini yarı yolda bırakan sendikasının, siyasetlerin
politikasızlıklarını yüzlerine vurmuş
ve zafere ulaşmıştır.
Cansel Malatyalı, 8 aylık direnişi
boyunca birçok kez işkence yapılarak
gözaltına alınmış, oda yöneticileri
tarafından sözlü ve fiziki saldırıya
uğramış, direnişi karalanmış ve yalnız
bırakılmıştır. Devletin, emekçileri
daha fazla sömürmek için çıkardığı
“performans” yasasını, devletin kendisinden daha hızlı bir şekilde, kendisine demokrat diyen İMO yönetimi
kullanmış; her polis saldırısının arkasından ise yine İMO yönetiminin
ihbarcılığı, polis ile işbirliği çıkmıştır.
Devrimciler, kurumlarına polis saldırısına karşı barikatlar kurarken,
İMO yönetimi barikatlarını bir
emekçiye karşı kurmuş, Cansel
Malatyalı’nın meşru hakkı olan pankart asma eyleminde ise bizzat kendi
kurumlarına polisi davet etmiş, Cansel
Malatyalı ve ona destek veren devrimcileri gözaltına aldırmıştır. İMO
yönetimi ve yandaşları, yalancılıkta
öyle yüzsüzleşmişlerdir ki; Cansel
Malatyalı’yı bir gecede gözaltına aldırıp İMO çevresine alelacele duvar
ördüren ve inşaat çalışması yapılıyor
görünümü veren oda yönetimi, son
bir ayda hiçbir tadilat yapmayıp,
Cansel Malatyalı’nın direnişinin bitmesinin hemen ertesinde ise kurdurdukları duvarı ve inşaat iskelesini
söktürmüşlerdir. İMO yönetimi, direniş boyunca halka teşhir olmanın
paniği ile karalama çalışmalarını sürdürmüş, ara ara yaptığı açıklamalarda
devletin ağzını kullanarak, bu onurlu
direnişe saldırmıştır. Yine TMMOB,
DİSK, KESK ve TTB yönetimlerinin
peş peşe yaptıkları Cansel Malatyalı’yı kınama açıklamasından sonra;
TMMOB’ye bağlı odalardan, DİSK
ve KESK’in yönetici ve üyelerinden

Cansel Malatyalı’nın işe geri alınmasına yönelik ardı ardına yapılan
açıklamalar, sendika ve oda yönetimlerinde kararların nasıl alındığını,
bu kurumların, üyesinden kopuk bir
şekilde yönetildiğini göstermektedir.
Cansel Malatyalı’nın açlık grevinin kritik bir sürece girmesi ve
devrimci-demokrat örgütler tarfından
desteklenmesiyle geri adım atan İMO
yönetimi, Cansel Malatyalı’nın işine
geri iadesini gerçekleştirmiş ve bunu
da bir açıklamayla odanın internet
sitesinden duyurmuştur. İMO yöneticilerinin tahammülsüzlükleri öylesine büyüktür ki, yaptıkları açıklama
ile son dakikaya kadar hala Cansel
Malatyalı ve ona destek veren devrimcilere saldırmaya devam etmişlerdir. İMO yönetimine çöreklenmiş
eski solcu artıkları direnmek nedir
bilmediği için, tıpkı 2000’lerdeki
ölüm orucu sürecinde Hikmet Sami
Türk’ün dediği gibi, Cansel Malatyalı’nın birilerinin baskısı ile direndiğini iddia etmektedir. Ancak
şunu iyi bilmelidirler; bir insanın talepleri uğruna bedenini açlığa yatırması, baskı ile olacak bir şey değildir,
bu güç ve bu irade ancak ve ancak
haklılığın ve meşruluğun getirdiği
inançla olabilir. İMO yönetiminin
süreç boyunca yaptığı her açıklama
gibi, bu son açıklama da mesnetsizdir,
devlet ağzıyla yazılmıştır. Yapılan
açıklamada, Cansel Malatyalı hakkındaki asılsız iddialarından vazgeçilmemiş, öte yandan ona destek veren devrimciler ise “herkesin bildiği
bir grubun yönlendiriciliği ile direnişe devam edilmiştir” diye nitelendirilerek bir emekçinin direnişi yok
sayılmıştır. Evet, herkes o “bir grubun” kim olduğunu bilmektedir. O
“bir grup” Cansel Malatyalı’nın direnişi boyunca yanında bulunmuş,
onunla birlikte gözaltına alınmış,
onunla birlikte dayak yemiş, onunla
aç kalmış devrimcilerdir. Evet, bu
grubun, mevcut İMO yönetim anlayışı

ZAFER DİRENİŞİN! ZAFER DEVRİMCİLERİN! ZAFER İŞÇİ SINIFININDIR!

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

7

ile derdi de vardır. Bu grup sadece
İMO değil, sendika ve oda yönetimlerine çöreklenmiş tüm patronlara
ve reformist anlayışlara karşı açıktan
tavır almış, odaları olması gerektiği
gibi demokratik kitle örgütü niteliğinde tutabilmek için yıllarca mücadele vermiş, oda önlerinde “demokrasi
nöbetleri”
tutmuş, AKP’nin
TMMOB’ye saldırısı karşısında açlık
grevine girmiş, odasını sahiplenmiş
devrimcilerdir. Tam 8 ay boyunca
odasının kapısı önünde çadır kurup
oturma eylemi yapan bir emekçiyi
görmezden gelen anlayışlara karşı
olup, Cansel Malatyalı’nın direnişine
destek verdiği için, ülkesini emperyalistlere satanlara, halkları katletmek

için kullanılan füze kalkanının kurulmasına karşı çıktığı için şu an F
Tipi tecrit hücrelerinde tutulan devrimcilerdir. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi,
kapitalizme karşı sosyalizmi savunan
devrimcilerdir.
Ülkemiz, emperyalist işgal altındayken, bir tarafta Suriye halklarını
katletmek için halkımız emperyalistlerin oyununa dahil edilmeye çalışılıyorken, hapishanelerde PKK tutsakları açlık grevindeyken, “kentsel
dönüşüm” yalanlarıyla halkımız evsiz
barksız bırakılıyor, HES’lerle, nükleer
santrallerle, fabrikalarla doğa talan
ediliyorken, halkın-emeğin mücadelesinde reformizmin halka yabancı-

11 İşçiye Mezar Olan Marmara Park AVM Açıldı
EMEĞİMİZ, CANIMIZ, KANIMIZ
ÜZERİNDE YÜKSELİYORLAR
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“İnşaatı sırasında 11 işçinin
yaşamını yitirdiği Marmara Park
AVM bugün kapılarını açıyor. 220
milyon Euro’luk yatırımın yapıldığı açıklanan AVM projesi, geçtiğimiz mart ayında yaşanan yangın faciası ile gündeme geldi. 11
işçinin yaşamını yitirdiği olay ile
ilgili açılan dava sürüyor. Davanın,
beşi tutuklu 13 sanığı bulunuyor.”
(18 Ekim 2012, Hürriyet)
Burjuva basının tüm taraflılığıyla, eksik bilgilerle aktardığı
bu satırlar dahi pek çok şeyi açıklıyor. Gerçeği gizleyemiyor.
Tekelci patronlar, milyon dolarlık, euroluk yatırımlar yapıyorlar. Ancak emekçisine can güvenliği, iş güvenliği, insanca yaşam ve çalışma koşulları sağlamıyorlar. Emekçiler bundan kaynaklı ölüyor hergün. 11 Mart
2012’de de 11 işçi, inşaatın şantiyesinde yanarak can verdiler.
Bu bir ihmal değil, bir kaza değil.
Bu, azgın kapitalist sömürü gerçeğinin, hiçbir iş güvencesi olmayan taşeronlaşmanın bir sonucudur.
Yatırımları, bizim alınterimiz,
kanımız, canımız üzerinde yük-

seliyor. Kapitalist sömürü gerçeği
de budur. Onların eurolarında,
dolarlarında kanımız, canımız vardır. Patronlar için daha çok dolar
ve euro, biz işçiler için daha çok
ölüm ve açlık demektir.
Kanlarımız kurumadı, sorumlular bulunmadı. Dev inşaat bitirildi. Hiçbir şey olmamış gibi
Marmara Park’ın tamamlanmasını
görkemli açılışlarla kutluyorlar.
Kutladıkları; yanan cesetlerimizdir,
sömürdükleri emeğimizdir, bunlar
üzerinden sağladıkları kardır.
11 işçinin, iş cinayetiyle öldürülmesi sonucu açılan dava da
sürüyormuş. 13 sanıklı davada 5
tutuklu varmış.
İşkenceye “iyi hal” uygulayan,
iş cinayetini “kaza” diye değerlendiren bu düzenin adaletinden
birşey beklenir mi? Bu davada
asıl yargılanması gereken kapitalist
düzenin, oligarşik devletin kendisidir. Bu dava sizin değil bizim
davamızdır. Sizin kararlarınız nasıl
en başından belliyse, bizim kararlarımız da bellidir; dökülen kanlarımızın, alınan canlarımızın, verilen emeğimizin bedelini ödeteceğiz.

laşmasının önünde barikat olmaya
devam edeceğiz. Demokratik kitle
örgütü olarak halkın mücadelesinde
bir mevzi olması gereken odaları sahiplenmeye devam edeceğiz.
Cansel Malatyalı’nın direnişi, bu
anlamda emek mücadelesi verenler
için örnek olmuş, inancımızı ve gücümüzü artırmış, oda ve sendika yönetimlerine çöreklenen reformizmin
gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş,
bu anlayışlara karşı mücadele etmenin
önemini ortaya koymuştur. Cansel
Malatyalı’nın bu haklı, onurlu direnişi
boyunca yanında bulunmuş olmaktan
gurur duyuyoruz.
DEVRİMCİ MÜCADELEDE
MÜHENDİS MİMARLAR

Cemevi Hakkımızı
Batıkent'te Olduğu Gibi
Söke Söke Alacağız!
21 Ekim günü, Batıkent Pir Sultan
Abdal Cemevi'nin kuruluşundan bu yana
verilen mücadelenin 1. yılı kutlandı. Batıkent
Pir Sultan Abdal Cemevi kurulmadan önce,
belediyenin seçim öncesi vaatleri vardı.
Ama iş pratiğe gelince, vaatler sözde kaldı.
Mahallede yaşayan Aleviler’in ibadetleri
için Cemevi’ne kavuşmaları, uzun soluklu
bir mücadelenin sonucunda oldu. Üzerine
Cemevi inşa edilen yerin Cemevi’ne tahsisi
konusunda hala mücadele sürüyor.
Program, Başkan Cevahir Canpolat'ın
açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, kuruluşundan beri Cemevi’ni savunan Av.
Engin Gökoğlu konuştu.
Cemevi kurulduğunda 3 ay boyunca
gece gündüz orayı terketmeyen, şimdi Sincan F Tipi Hapishanesi'nde olan devrimci
tutsak Hasan Karapınar'a selamlar gönderildi.
Cevahir Canpolat, kendisine ve direnişe
yönelik saldırılardan bahsetti. Sohbet havasında geçen programda, direnişe dair yaşanan anılar anlatıldı. Sonrasında türküler
söylendi, direniş pastası yenilip, çaylar içilerek program bitirildi.

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Teslim Olmayanların,
Direnenlerin Soyundanız!

Direne Direne
Kazandık!
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
tarafından “performans düşüklüğü”
gerekçesiyle işinden atılan Cansel
Malatyalı, 8 ay boyunca İMO önünde
sürdürdüğü direnişini kazanımla sonuçlandırdı.
8 aylık direnişi boyunca Malatyalı,
İMO yönetimi ve çalışanlarının sözlü
ve fiziki saldırılarına uğradı, emekten
ve demokrasiden yana olduğunu iddia
eden kurumlar tarafından yalnız bırakıldı, çalışma arkadaşları tarafından
yalnız bırakıldı, sendikası TEZ-KOOP
İŞ tarafından yarı yolda bırakıldı,
AKP'nin polisi tarafından İMO'nun
şikâyeti üzerine sekiz kez işkence
ile ailesi ve ona destek veren devrimcilerle birlikte gözaltına alındı.
Cansel Malatyalı, işini geri alabilmek
için 8 ay boyunca direndi, en son
aynı gün içerisinde 2 kez İMO-polis
işbirliği ile gözaltına alındıktan sonra,
başka yol kalmadığını anlayarak süresiz açlık grevine başladı.
Malatyalı, direnişinin 243., açlık
grevinin 36. gününde işine geri iade
hakkını kazandı. Cansel Malatyalı
ile İMO arasında, işe iadesine dair
sözleşme yapıldı. Malatyalı, mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
“Karşı koymazsak eğer
tehlikededir günlük ekmeğimiz
bacamızın tütmesi tehlikededir
evimiz, aşkımız, çocuğumuz
pencerede saksı
kitap sevgisi, insan sevgisi
tehlikededir.
Gözlerini ölüm bürüdü onların
uyumak, uyanmak tehlikededir,
tehlikededir çiçek koklamak
bardakta su, ateşte yemek
bahçede güneş tehlikededir.
(Arif Damar)
Merhaba dostlar, yoldaşlar,
İlk günden bugüne kadar fiilen

ve ideolojik olarak kazanacağımı biliyordum. Bu inancımı
Kızıldere'de yankılanan “Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik!” şiarından aldım.
Direnişte bana destek veren bütün
kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.
Özellikle Sincan F Tipi Hapishanesi’nde yatan İlhan Kaya ve Barış
Önal nezdinde bana ayrıca destek
veren devrimci tutsaklara zaferin selamını gönderiyorum.
Ayrıca, yanlıştan dönmeyi gurur
sorunu yapmayan İMO yönetiminin
bu son tavrının, diğer demokratik
kitle örgütlerine örnek teşkil etmesini
temenni ediyorum. Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!"
İHD Ankara Şubesi, ÇHD Ankara
Şubesi, Ankara Düşünceye Özgürlük
Girişimi, Özgür Üniversite, Alınteri,
Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube,
BDSP, DP, EDP, ESM Ankara 1
No’lu Şube ve Halk Cephesi de bir
açıklama yaparak, “Cansel Malatyalı
direnişe başladığında mevsim kıştı.
İlkbahar-yaz geçti, şimdi sonbahar
da bitmek üzere… Ve bu gün açlık
grevinde 36. gün. Bir kadın emekçi,
atıldığı işine geri dönmek için verdiği
onur mücadelesinde bedenini ortaya
koymuş.
Emekçilerin, ezilenlerin hangi
mücadele yöntemini seçeceğine biz
karar veremeyiz ve meşru zeminlerde
yürüttükleri mücadelelerde herhangi
bir biçimde onların iradesini kırmak
da bizim işimiz değildir.
Biz, bugün, burada esas olarak;
sınıf dayanışmasına, devrimci dayanışmaya ve her şeyden önce 8 aylık
direnişinde bedenini ortaya koyan,
onur mücadelesi veren, direngen bir
kadın emekçi için insani duyarlılığa
davet etmek için toplandık.
Biz, “artık İMO (ve TMMOB)

yöneticilerine bir şey demiyoruz!..”
derken nihayet İMO’dan açıklama
geldi!.. Meğer Cansel Malatyalı pekala İMO’ya geri dönebiliyormuş!..
İMO yönetimi, Cansel Malatyalı’yı
tekrar aynı işine başlatacağını sitesinde duyurdu. Gönül isterdi ki bu iş
bu kadar uzamasın. Cansel Malatyalı
da bu kadar eziyet çekmesin, İMO
yönetimi de bu kadar yıpranmasın.
Bir de işe alırken biraz daha özeleştirel
bir dil kullanılabilseydi çok daha iyi
olurdu. Yine de işçi sınıfı kazandı,
emek kazandı, direnen bir kadın
emekçi kazandı, devrimci dayanışma
kazandı, sınıf dayanışması kazandı”
dedi.
* İHD Ankara Şubesi, ÇHD Ankara Şubesi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Özgür Üniversite,
Alınteri, BDSP, DP ve Halk Cephesi,
direniş devam ettiği sırada “İMO
Çalışanlarına ve Kamuoyuna Açık
Mektup” başlığıyla bir mektup yayınlayarak şu çağrıyı yapmışlardı:
“Emekten, ezilenden, çalışma hakkından yana olan, kısaca “insanım”
diyen herkesi Cansel Malatyalı’nın
bu son derece haklı, meşru ve basit
işe iade talebinin yerine gelmesi için
üzerine düşeni yapmaya çağırıyoruz.
Çok geç olmadan… Çeşitli bahanelerle seyirci kalanları, “bana ne” diyenleri, ya da daha kötüsü ‘atanlar
bizdendir, o halde bir bildikleri vardır…’ diye açıkça ezenden yana tavır
koyanları tarih de affetmez…”
* Devrimci Mücadelede Emekliler,
19 Ekim günü, İstanbul Pangaltı İMO
binası önünde Cansel Malatyalı'ya
destek amaçlı bir pankart açarak,
gün boyu bildiri dağıttılar.
* Yunanistan Halk Cephesi de
Cansel Malatyalı’nın zaferle sonuçlanan eyleminin ardından yazılı bir
açıklama yaparak “direnen kazanır”
dedi.
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Toplu İş İlişkileri Kanunu
Meclisten Geçti
AKP İşçilere Örgütlenmeyin
Sömürüye Rıza Gösterin Diyor!

Bir saldırı yasası daha meclisten geçerek yasallaştı.
İşçiler, emekçiler! Oligarşi ve onun
düzen partileri her fırsatta çözüm yeri olarak meclisi gösterirler, meclis dışında bir çözüm yolu olmadığını söylerler. İşte meclisleri; TBMM! Neyi nasıl çözdüklerini son çıkan Toplu İş İlişkileri Kanunu ile bir kez
daha gördük. Onlar hep tekellerin, patronların sorunlarını çözerler. Onlar için çözüm bizim için işsizlik, açlık, hak
kayıpları, iş cinayetleri ve artan sömürü demektir.
İşçiler, emekçiler! Saldırı yasasanın TBMM’de kabul
edilerek yasalaşması hiçbir anlam taşımaz. TBMM’den
geçerek yasalaşması bu yasanın meşru olduğu anlamına
gelmez. Bu yasa da diğer saldırı yasaları gibi gayri-meşrudur, halk ve işçi düşmanıdır. Bu yasaya teslim olmamalıyız.
İşçiler, emekçiler! AKP ve tüm düzen partileri halk düşmanıdır, işçi düşmanıdır. Onların görevi tekelci patronlar,
emperyalistler lehine yasalar çıkartmak ve çıkardıkları bu
yasaları sanki bizim lehimize gibi gösterip bizi aldatmaktan
ibarettir. Kendi yasalarımızı kendimiz yapacağız. Kendi
yasalarımızı direnişlerimizle, mücadelemizle yapacağız.

Toplu İş İlişkileri
Kanunu İle İşçiler Neleri
Kaybedecekler?
Emperyalistler istedi, yerli, yabancı patronlar istedi,
AKP yaptı. Yasa her maddesiyle işçi düşmanı bir yasadır.
Yeni yasa ne getiriyor ne götürüyor?
Yeni saldırı yasasıyla;
- Mevcut sigortalı işçilerin %57’si toplu sözleşme
yapacak sendika bulamayacak.
- 7 sektör örgütlenme barajının altında kalacak.
Sayıları 6 milyon 298 bin kişiyi bulacak inşaat, turizm, sağlık, taşımacılık, ticaret, büro, eğitim, basın ve liman işçileri için toplu sözleşme bir hayal olacak!
-Yasaya göre işkolu barajı %1, %2 ve %3 şeklinde
uygulanacak. Özel sektörde gerçek sendikalaşma oranının %3 civarında olduğu düşünülecek olursa önümüzdeki yıllarda sendikal hareketin bütünü için ciddi bir tehlike söz konusu.
-Yasa uygulanmaya başlandığında %1 barajıyla 10 sendika %2 barajıyla 13 sendika %3 barajıyla 6 sendika daha
baraj altında kalacak. Yani toplu sözleşme yetkisi olan mevcut sendikaların yarısından fazlası, 6 milyon 298 bin kişiyi temsil eden 29 sendika toplu sözleşme yapamayacak.
-8 sektörde tek sendika egemenliği kurulacak ve 2 milyon 268 bin sigortalı işçi (yani %26’sı) tek sendikaya üye
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olmak zorunda kalacaktır.
-30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin
sendikal nedenle işten atılmaları yaptırımsız kaldı. Bu işçiler sendikal tazminat hakkımızdan yoksun bırakıldı.
Artık işverenler 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçileri sendikaya üye oldukları için rahatlıkla işten atabilecekler. 11 milyondan fazla işçinin 7 milyona yakını için sendikalaşmanın güvencesi kalmadı.

Günü Kurtaran Değil
Sonuç Alan Bir Tarzı
Hakim Kılmalıyız
Saldırı yasası göstere göstere geldi. Yasayı püskürtmek
için bir iki cılız tepki dışında bir şey yapılmadı. Özellikle DİSK ve TÜRK-İŞ’e bağlı birkaç sendikanın yasanın
mecliste görüşülmeye başlandığı günler içinde meclise seslerini duyarma temelindeki eylemleri hariç hiçbir şey yapılmadı.
Ne yapıldı? Ankara’da TBMM önünde açıklama
yapıldı, belli saatler içinde oturma eylemi yapıldı, iktidar
ve muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle görüşüldü.
Ankara dışında belli illerde yürüyüş ve açıklamalar
yapıldı. Hepsi bu. DİSK’in başını çektiği bu eylemlerin
yasayı engelleyemeyeceği, geriletemeyeceği başından bilinmektedir. Daha başından inanılmadan hareket edilmiştir.
Ve en önemlisi yasayı geriletecek bir yol benimsenmemiştir.
Örneğin şu kararlılık neden gösterilememiştir? “Yasa
meclis gündeminden çekilene kadar meclis önünden
ayrılmayacağız, sokakları terketmeyeceğiz.” Varolan
güçleri buna yığmak, neden yapılmamıştır?
Gücü büyük sayılarda, elverişli koşullarda, kendi
dışında arayanlar bunu asla bulamayacaklar. Güç en
başta kazanma inancı ve kararlılığıdır. Elverişli koşullar
kendiliğinden gelmeyecektir, tersine bu koşullar dişe diş
mücadele edilerek kazanılmıştır. Büyük sayılarla sokaklara çıkmayı bekleyenler bilmelidir ki öncülük yapılmadan, öne çıkılmadan binler, onbinler, yüzbinler sokaklara dökülmezler. Gücü kendi dışlarında arayanlar, yapılması
gerekeni de kendi dışlarında arayanlardır.
Ülkemiz ve dünya işçi sınıfı mücadele tarihi bedel ödenmeden, bir kararlılık ve inanç taşımadan hiçbir hakkın kazanılamayacı ve korunamayacağının örnekleriyle doludur.
O halde sorumuz DİSK’e, DİSK’in yöneticilerine; saldırı yasasını püskürtmek, geriletmek için ne yaptınız?

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Bırakalım yeni bir hak kazanımını, elindekini dahi korayamayan sendikacılık yok oluşa gitmiyor mu? Beklediğiniz
şey nedir? Tüm “çabalarınıza” rağmen yasa meclisten geçti.
Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
İcazetçilikten, uzlaşılıktan, koltuk kaygılarıyla hareket
etmekten, elindekini korumaya çalışmak anlayışından çıkılmalıdır. Emperyalizmin uşağı AKP iktidarı artık elde de
bir şey bırakmamaktadır.
Hiçbir biçim, hiçbir eylem kazanma iradesinin önünde engel olamaz, sınır oluşturamaz. Meşru olan biziz, haklı
olan biziz. Meclis kürsülerinden geçerek yasalaşması meşru
olduğunu göstermez. İşçilerin, emekçilerin örgütlenme hak-

Halk İçin Sağlık
İstiyoruz
Halk İçin Sağlık Cephesi çalışanı doktor ve hemşireler İstanbul Altınşehir’in yoksul Filistin Mahallesi’nde
çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık iki aydır her hafta sonu
Filistin Mahallesi’ne giderek halkla tek tek görüşen Sağlık
Cepheliler, 21 Ekim günü de bu çalışmalarına devam ettiler. Dört saat mahallede kalarak evleri dolaştılar.
Dolaştıkları evlerde halkın sağlık sorunlarını dinleyip yardımcı olmaya çalıştılar. Havaların serinlemesiyle beraber küçük çocuklarda gribal rahatsızlıklar çoğalmıştı.
Yaşlılar ve çocuklar en çok hasta olan kesim. Mahalledeki
yaşlılar sürekli olarak ilaç kullanıyorlar ancak sağlık sistemindeki çarpıklıktan dolayı ilaçlarını ya alamamakta
ya da çok zor alabiliyorlar. Bazı insanlar eczanelerdeki, sağlık ocaklarındaki prosedürle uğraşmaktan bıktığı için düzenli ilacını kullanmamakta, ilaçlarını temin
etme noktasında yardım istemektedir. Mahalledeki
evleri dolaşan Sağlık Cepheliler, her insanın ayrı ayrı
sorunları olduğunu ve hiç kimsenin sağlık hizmetinden
tam olarak faydalanamadığını hep eldeki ile yetinmeye
çalıştıklarına tanıklık ettiler.
Filistin Mahallesi’ndeki çalışmanın bir parçası olarak, 18 Ekim günü mahalledeki kadınlarla aile planlaması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. On kadının katıldığı toplantıya aile planlamasının neden gerektiği anlatılarak başlandı. Sonrasında ise kadınların sorularının cevaplanması ile bitirildi. Böyle toplantılara ihtiyaçları olduğunu özellikle çocukların eğitimi, gelişimi
ile ilgili bilgilendirme yapılırsa seve seve katılacaklarını
söylediler.
Halk İçin Sağlık Cephesi çalışanları yoksulluktan
dolayı doktora gidemeyen, ilacını alamayan, bilgisiz bırakılan halka yardımcı olmaya ve bu yaşadıklarının
sorumlusunun düzen olduğunu anlatmaya devam edeceklerini bildirdiler. Tüm sağlık çalışanlarını da bu çalışmaya katılmaya davet ettiler.

kını elinden alan; onların iradesini, emeğini yok sayan,
azgınca sömürünün önüne açan hiçbir yasa meşru değildir.
Soru basit: Saldırı yasalarını nasıl püskürteceğiz?
Nasıl kazanacağız?
Cevapta basittir: Kazanmak için ne gerekiyorsa yaparak. Hiçbir sınır, statüko, icazet taşıyamayarak.
Bunu yapmayanlar, “yapıyor görünenler” işçi sınıfına
ve tarihine karşı sorumlu olmaktan kurtulamayacaktır.
Saldırı yasasının meclisten geçmesi hiç kimseyi sorumluluktan kurtarmıyor, daha büyük sorumluluk yüklüyor:
Şimdi ne yapacağız?

AKP, Devrimcileri Keyfi
Olarak, Komplo
Düzenleyerek Tutukluyor
Devrimcilerin Halka
Ulaşmasını
Engelleyemeyecekler!
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, 18
Ekim’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, “Türkiye'de
Hukuk Yok Mu? Adalet İstiyoruz! İlhan Kaya ve Barış
Önal'a Özgürlük” kampanyası çerçevesinde masa açarak, öğrencilere Türkiye'de devrimciler üzerine üretilen
komploları ve yalanları teşhir ederek, devrimcilerin asıl
tutukluluk gerekçelerinin demokratik hak mücadelesi vermeleri olduğunu anlattı. Fizik Bölümü önünde açılan
masada, Grup Yorum'un türküleri eşliğinde 800 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 olduğu anlatılarak, komplolarla tutuklanan İnşaat
Mühendisleri İlhan Kaya, Barış Önal ve diğer devrimcileri zulmün zindanlarından alana kadar mücadele
edileceği söylendi.
Açılan masaya destek veren ODTÜ öğrencileriyle birlikte bildiri dağıtımı yapıldı. Kampanya masası dışında
aynı gün içerisinde ODTÜ İngilizce Hazırlık Binası'nda
kampanya için hazırlanan kuşlamalar atıldı ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Aynı hafta içerisinde yine Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar
okuldaki akademisyenleri gezerek kampanyayı anlatmaya
devam etti. Bu haftaki programda İnşaat Mühendisliği
Bölümü'ndeki akademisyenler ve araştırma görevlileri
gezildi. 17 Ekim akşamı ise kampanya duyurusu yapmak amacıyla İlhan ve Barış'ın resimlerinden oluşan şablonlar ODTÜ yurtlar bölgesindeki duvarlara yapıldı.
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Cansel Malatyalı Direne Direne Kazandı!
Bizler de Kazanacağız!
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Hey Tekstil, BEDAŞ, ROSETEKS, Darkmen, Kiğılı, Elit Çikolata
işçileri ortaklaştırdıkları eylemlerinin
bu hafta 9.sunu gerçekleştirdiler. 20
Ekim günü, İstanbul Taksim Meydanı’nda bir araya gelen işçiler “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız, İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!” pankartının arkasında, pankartları, dövizleri ile kortejlerini oluşturarak, Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. Sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi. Ortak eylemin
bu haftaki açıklamasını BEDAŞ işçilerinden Hacı Ömer Yazıcı okudu.
Yazıcı açıklamada, hemen her
yerde işten atılan işçilerin görüldüğünü söyledi. “Hakları elinden alınmak istenen işçiler, sokaklar’da,
meydanlarda, fabrika veya iş yerlerin önünde haklarını ve işlerini geri
almak için mücadelede” diyen Yazıcı, patronlara ve sermayeye karşı
tek gücün inanmak ve birleşmek olduğunu vurguladı.
Yazıcı devamında, “Patronlar
daha zengin olsun, mallarına mal katsınlar diye, adeta işçiler köleleştiriliyor; hak arayan, ekmeğine sahip çıkan işçiler kapı dışarı ediliyor. Aynen
Cansel Malatyalı gibi kararlı bir şekilde, inançla direnip işlerimizi ve
haklarımızı alana kadar devam edeceğiz” dedi.
Daha sonra Av. Taylan Tanay bir
açıklama yaparak, “Ankara’da İMO
yöneticilerinin tüm emek düşmanı

saldırılarına karşı işine geri dönmek
için, 243 gündür direnen ve 36 gündür açlık grevinde olan Cansel Malatyalı işine geri döndü” dedi. Direnen işçilerin isimlerinin yazdığı tabloda Cansel Malatyalı’nın isminin
karşısına ‘kazandı’ yazılarak, diğer direnişler de kazanımla sonuçlandığında karşılarına ‘kazandı’ şeklinde
yazılacağını ifade etti. “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” sloganı atılarak,
alkışlarla Cansel Malatyalı’nın zaferi
selamlandı.
Yapılan açıklamalardan sonra,
Devrimci Mücadelede Emekliler Tiyatro Ekibi, sendikal mücadele verdikleri için, hakları verilmeden işten
atılmalara karşı direnen işçileri konu
alan bir oyun sergilediler. 95 kişinin
katıldığı eylem, haftaya aynı saatte
yine Taksim’de olunacağı duyurularak sloganlarla bitirildi.

Şeker Teks İşçileri

rosu’nun direnişteki işçilerin sayısının azalmasında hatırı sayılır bir
katkısı bulunuyor. Emek Hukuk Bürosu, şimdi de direnişteki işçileri
“400-500 TL toplayın dava açalım”
vaatleriyle direnişten uzaklaştırıyor.
4 Ekim tarihinde 3 aylık maaşları ödenmediği için iş bırakan Kırklareli Şeker Teks işçilerini, direnişlerinin 15. gününde, 19 Ekim günü
DİSK Trakya Şubesi ziyaret etti ve
fabrika önünde bir eylem yapıldı. Eyleme Trakya Kültür Merkezi de destek verdi.
DİSK Trakya Şubesi Temsilcisi
Arif Kuday tarafından okunan basın
açıklamasında, örgütlü sendikalı mücadelenin önemine dikkat çekilirken, DİSK’in kapısının Şeker Teks işçilerine sonuna kadar açık olduğu
vurgulandı. Eyleme’de “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne
Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”
sloganları atıldı. Direnişte yer alan bir

Kırklareli Şeker Teks işçileri,
fabrika bahçesinde geceli, gündüzlü
direnmeye devam ediyorlar.
Trakya Kültür Merkezi aileleri ve Genel-İş BaKırklareli
baeski Temsilciliği, 17
Ekim günü akşam saatlerinde işçilerin yanına giderek, toplamış oldukları
maddi yardımı işçilere verdiler. İşçilerin anlatımlarına göre direnişin başından
beri tavrı nedeniyle Lüleburgaz Emek Hukuk Bü-

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

EMEK
Taksim - Ortak Eylem

kadın işçi de “Direnen Şeker Teks işçileri” önlüğüyle eylemde yer aldı.
Direnişin 18. gününde ise Kırklareli Şeker Teks işçileri, Kırklareli
merkezde bulunan öğretmen evi
önünde eylem yaptılar.
22 Ekim günü yaklaşık 50 Şeker
Teks işçisinin katıldığı eyleme Trakya
Kültür Merkezi aileleri de destek verdi. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
pankartı arkasında eylem yapan işçilere
EMEP, Kırklareli Eğitim Sen, Kırklareli Emekli-Sen de destek verdi.
Trakya Kültür Merkezi temsilcisi, EMEP temsilcisi ile görüşerek
direnişin başından bugüne işçilere karşı uygulanan yanlış tavrı eleştirirken,
Lüleburgaz Emek Hukuk Bürosu’nun
işçiler üzerinden fırsatçı davranışının
yanlış olduğu, bundan vazgeçilmesi
gerektiği anlatıldı.
Darkmen - Laleli

Cargill İşçileri
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kurulu bulunan Cargill fabrikasında 4 Ekim
günü “performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek,
yasal hakkı olan sendikaya
üye olduğu için işinden atılan Kemal Kapar’ı, Gemlik
ve Orhangazi’den Devrimci İşçi Hareketi ve Gemlikli işçiler ziyaret ettiler.
18 Ekim günü “Cargill Fabrikasında sendikaya Üye Olduğu İçin
İşten Çıkarılan Kemal Kapar Yalnız
Değildir” pankartını açarak sloganlar
eşliğinde fabrika önüne gelen ziyaretçiler, Kemal Kapar ve sendika görevlileri tarafından alkışlarla karşılandılar.

Okiteks İşçileri
Bursa Orhangazi’de bulunan Okiteks Tekstil Fabrikası’nda 1 Mayıs
2012 tarihinde işçilerin yıllık izinlerini kullandıran işveren, 14 Mayıs
2012 tarihinde 200 işçiyi tazminatlarını vermeden, işçilerin evlerine
gönderilen yazılarla işlerinden attı.
Fabrikayı eski sahibinden alan Pamuk
Leasing, fabrikayı, işçilerin tazminatlarını ve bir kısım alacağını da vermeden kapattı.
14 Mayıs’tan bu yana
fabrikanın önünde geceli
gündüzlü nöbet tutan Okiteks işçilerini, Devrimci İşçi
Hareketi ile Bursa, Gemlik
ve Orhangazi’den işçiler ziyaret ederek moral ve güç
verdiler.

Hey Tekstil İşçileri
Hey Tekstil - Saldırı

Hey Tekstil İşçileri, direnişlerinin 9. ayında, direniş çadırında saldırıya uğradılar. 20 Ekim günü Hey
Tekstil fabrikası önünde eylem yapan Hey Tekstil işçileri, yapılan saldırının, patronları Süreyya Bektaş'ın
direnişe ve çadıra tahammülsüzlüğünün göstergesi
olduğunu söylediler. Haklarını alana kadar direnişle-

rine devam edeceklerini söyleyen işçiler adına Zeki Gördeğir bir açıklama yaptı. Gördeğir, “Süreyya Bektaş'a
bir kez daha sesleniyoruz! Bu saldırıları bizi yıldıramaz. Saldırılarınızla bir kez daha işçi-emekçi düşmanlığınızı gösterdiniz. Biz Hey Tekstil
işçileri direneceğiz. Haklarımızı alıncaya kadar direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Darkmen İşçileri
Patronların, işçileri erken paydos
ettirerek direnen işçileri görmelerini
engelleme çalışmaları üzerine, direnişteki Darkmen işçileri eylemlerini
daha erken saate alacaklarını açıklamışlardı. İşçiler dediklerini yaparak,
her cumartesi günü saat 12.30’da
yaptıkları eylemlerini 20 Ekim günü
11.30’a çektiler.
Dövizleri ve sloganlarıyla Güngören Belediye Stadı’ndan Darkmen’in önüne yürüyen işçiler fabrika
önüne gelince, karşılarına çıkamayan
patronları açık olan pencereleri ve
eşya boşaltma kapılarını birer birer kapattılar. İşçileri adeta içeriye hapsettiler.
“Darkmen İşçisi Direniyor, Direniyor, Kazanacak!”, “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak!”, “Direne Direne
Kazanacağız!”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarını atan işçiler
adına Bahar Bozan eylemde bir açıklama yaptı. “Dokuma işçisi, 8 saat çalışması gerekirken 12 saat çalışıyor
ama bu çalışma şartları insan hakları ve kanunlar tarafından yasaklanmıştır” diyen Bozan, çalışma şartlarına, ustabaşları tarafından hakaretlere
uğramalarına, sigortasız çalıştırılmaya karşı işçilerin birlik olması gerektiğini, birlik olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini
ifade etti.
İşçiler, eylemlerini Laleli’deki Darkmen Mağazası önüne taşıdılar. Laleli’deki eyleme Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde çadır kurarak direnip kazanan Türkan Albayrak da destek verdi.
Burada yapılan açıklamada da işçiler,
Darkmen patronlarının kendi emeklerini sömürerek kazandıkları parayla
utanmadan kurban keseceklerini, bayram namazı kılacaklarını vurguladılar.
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EMEK
Ergene’yi Bugünkü Haline Getirenler, Trakya Köylüsüne
Zehri Reva Görenler Aklanmaya Çalışılıyor!
Buna İzin Vermeyeceğiz!
TBMM Çevre Komisyonu üyesi CHP’li milletvekilleri, 18 Ekim günü Çorlu Belediyesi toplantı salonunda,
bölgede bulunan DKÖ temsilcileriyle bir araya gelerek,
Trakya’da yaşanan talan politikalarıyla ilgili görüşleri dinlediler. Toplantıya Trakya Halk Komitesi üyeleri de katılarak Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyüşü
sonunda meclise götürülen, Ergene için toplanan 13.676
imzanın akıbetini sordular.
Toplantıya CHP’li Tekirdağ milletvekili Emre Köprülü, Kocaeli milletvekili Mehmet Emin Kaplan, Çanakkale ve Edirne milletvekilleri katıldı. Toplantıda
DKÖ temsilcileri tarafından, Çorlu’da kurulacak olan Katı
Atık Depolama Tesisi, Tekirdağ Şarköy’e yapılması
planlanan Termik Santral, Muratlı beldesi Aşağısevindikli
Köyü’ne yapılması planlanan Termik Santral, Çorlu’ya
kurulan Angus Çiftlikleri’ne ilişkin görüşler aktarıldı.
Trakya Halk Komitesi üyesi Bülent Uluada, toplantıda milletvekillerine ve imzaları mecliste kabul eden Ko-
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Halktan Korkularını,
Halkı Korkutarak
Bitiremezler!
Adana Özgürlükler Derneği’ne gelip giden bir kişi, eşi ve annesi, 19 Ekim günü
Adana Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak,
Emniyet’e gelmeleri, gelmezlerse 5 yıl ceza
alacakları söylendi. Siyasi Şube’ye giden üç
kişiye, Didem Akman ve Servet Göçmen'in
resimleri gösterilerek, devrimciler karalanmaya çalışıldı.
Demokratik haklarını kullandığını ve
yasal olan eylemlere katıldığını söyleyen Aileyi, “Başına bir iş gelebilir” diyerek korkutmaya çalıştılar. 350 bin kişilik Grup Yorum konseriyle ilgili olarak da, “Biz de
Grup Yorum dinliyoruz ama bak burada ‘Onların Türküsü’ yazıyor, Mahir Çayan ve 9 arkadaşı… Mahir Çayan teröristtir” diyerek,
devrimci önderlerden korkularını gösterdiler.
Adana Özgürlükler Derneği, Adana polisinin acizliğiyle ilgili olarak “Korkuları sebepsiz değildir. Milyonları örgütleyeceğimizi
biliyorlar, işkencelerinin hesabını soracağımızı biliyorlar. Korkuları bundandır. AKP
zulmüne karşı milyonları örgütleyeceğiz, korkularını her geçen gün büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.
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caeli milletvekili Mehmet Emin Kaplan’a “imzaların meclis gündemine taşınıp taşınmadığını ve Ergene’ye ilişkin
neden nehri bu hale getirenlerden, arıtmasını çalıştırmayan
tekellerden hiç bahsedilmediğini…” sordu. Mehmet
Emin Kaplan soruyu, yakın bir zamanda Trakya milletvekilleriyle mecliste ortak bir basın toplantısı yaparak konuyu meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek cevapladı. Ergene’nin sorumluları konusuna yine hiç değinmeyerek AKP iktidarının hazırlamış olduğu Ergene’nin
atıklarının Marmara Denizinin 45 metre altına basılmasını doğru bulduğunu ve başka türlü bu fabrikaların atıkları depolanma ya da imha imkanı olmadığını belirterek
sorunun kaynağını geçiştirdi. Toplantıya katılanlardan bir
kişi “Öyleyse Ergene’yi kurtarıp Marmara’yı çöplük haline getirecekler” diyerek duruma tepki gösterdi.
Toplantı bitiminde milletvekiline, Ergene sorununa dair
kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
1 saat süren toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı.

Birlik ve Dayanışmayı
Büyütelim!
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi, 13 Ekim günü türküler ve halaylarla coşkulu bir piknik yaptı. Gelenleri, üzerinde “Biz Bir Dost Sofrasında, Bir de Harman Dalında Diz Kırarız” ve “Dayanışma Pikniğimize Hoşgeldiniz” yazılı pankartlar karşıladı.
Kamu Emekçileri Cephesi adına yapılan konuşma ile başlayan piknikte dayanışmanın önemine değinilerek, halkların en büyük gücünün
bu olduğu vurgulanarak “Hoşgeldiniz!” denildi.
Kamu emekçileri’nin örgütlenmesini ve mücadelesini geliştirmek
için fedakarca çalışan, defalarca gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, sürgünler yaşayan, mücadelenin çeşitli alanlarında şehit düşen; Ayşenur
Şimşek, Elmas Yalçın, Satı Taş, Arif Öngel, Solmaz Karabulut, Nihat
Şahin, Makbule Sürmeli, Hüsniye Aydın, Necla Çavumirza, Gülseren
Beyaz, Zehra Öncü, Fidan Kalşen, Ahmet Savran’lar anlatıldı.
“Kamu Emekçileri Cephesi olarak; demokratikleşmeyi iktidarlardan bekleyen politikalar yanlıştır, haklar ve özgürlükler mücadelesinde yalvaran, iktidarların icazetine sığınan değil söke söke
alan bir çizgiyi hakim kılmalıyız” denilerek hedefleri anlatıldı.
Konuşmaların ve hep birlikte yenen yemeklerin ardından, müzik grubunun söylediği türkülere eşlik edildi. 70 kişinin katıldığı piknik, çekilen
halaylarla sona erdi.
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Milyonlarca İnsanın Aç, İşsiz, Yoksul, Evlerinin Yıkılacak,
Dilinin Kültürünün Yasak Olduğu Ülkemizde

AKP Zulmüne Karşı
Milyonları Örgütlemek Hayal Değildir!
Halk Cephesi’nin, İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde başlattığı tencere
tava eylemleri halkın katılımı artarak yapılmaya devam
edilmektedir.
Tencere tava eylemlerinin
tarihi çok eskiye dayanır. Bu
eylem türü halkın yaratıcılığının göstergelerinden bir ta- Sarıgazi
nesidir. Ve birçok konuda
sul, evlerinin yıkılacak olduğu, dilinin
halk tepkisini göstermek için bu eykültürünün yasak olduğu ülkemizde
lem biçimini kullanmıştır. Sadece
AKP zulmüne karşı milyonları örTürkiye’de değil dünyanın birçok
gütlemek
hayal değildir. AKP bütün
ülkesinde kimi zaman savaşları, kimi
halkı baskı, zor yoluyla sürekli tehdit
zaman zamları, işsizliği, yoksulluğu,
ederek yönetmeye çalışıyor, halk,
bazen de mahallesinde yaşadığı bölAKP’nin
ne mal olduğunu artık çok
gesel sorunlarına tepki göstermek,
daha net görüyor. Bu durum hergün
çözüm istemek için bugüne kadar
daha da belirginleşerek devrimcilerin
gerek örgütlü, gerekse örgütsüz olarak
lehine büyüyor.
kullanılagelmiştir.
Halkın hoşnutsuzluğu hergün arÜlkemizde ‘90’lı yıllarda yapıltıyor. Cepheliler’e düşen bu hoşnutmaya başlanan tencere tava eylemleri
suzluğu mücadele içine kanalize etbirçok sol yapı tarafından çeşitli dömek, halkın kendini yalnız hissetnemlerde yapılmıştır. Yine zaman
mesinin
önüne geçerek büyük bir
zaman halktan insanlar yaşadıkları
güç olduklarını onlara göstermektir.
sorunlar çerçevesinde bireysel olarak
Bunun için de yapılması, başarılması
tencere tava eylemleri gerçekleştirgereken; ilk olarak yapılan eylemlerin
mişlerdir.
sönük kalmasının, kitlelerden kopuk,
Halk Cephesi bugün sürdürdüğü
sabit
kişilerden oluşmasının önüne
“AKP Zulmüne Karşı Milyonları
geçilmesidir.
Örgütleyeceğiz” kampanyası dahiEylemler kitleselleşmelidir. Dolinde iki haftadır İstanbul’un mahalğallığında çalışmaların daha da yolelerinde belirli periyotlar ile belli
ğunlaşması ve yaratıcılığın artırılması
bir program içerisinde tencere tava
gerekmektedir. Kitleler eylemlere,
eylemleri yapıyor.
durduğu yerde kendiliğinden akmaz,
Eylemlerimizin belirlenen program
kitleleri
getirecek olan bizim kararçerçevesinde sürüyor olması büyük
lılığımız, ısrarımız ve emekçiliğibir olumluluk olmasıyla birlikte, daha
mizdir. Halka gitmek için yeteri kadar
geniş kesimlere ulaşma, bunun için
nedenimiz
var. Halkın eylemleri sasokak sokak, kapı kapı dolaşma eksik
hiplenmesi, katılması için yeteri kadar
kalmamalıdır. Halkın en geniş kesimnedeni var. Kısacası halka gitmemizin
lerine ulaşmak ancak bu şekilde olabilir.
önünde kendimizden başka engel
Yapılan eylemler, tıpkı susurluk
yok. O halde yapmamız gereken yudöneminde gerçekleştirilen “ışık sönkarıda dediğimiz gibi sadece daha
dürme” eylemleri gibi, geniş kitlelere
çok
kapı çalmak, insanlarla birebir
ulaşma, sistemle sorunu olan, AKP’ye
sohbetler geliştirmek ve eylemlere
karşı olan her kesimi eyleme katmayı
davet etmektir. Gecemizi gündümüze
hedeflemelidir.
katıp,
dişimizi tırnağımıza takmaktır.
Milyonlarca insanın aç, işsiz, yok-

Oligarşinin kampanyadan
korkusu büyüktür. Okmeydanı’da tencere tava eylemi yapan
kitlenin üzerine araba süren çeteler kendiliğinden yapmadılar
bunu. Yine devlet kendinin gelemediği yerde çetelerini devreye
soktu. Düşmanın saldırılarını
halka teşhir ederek, daha çok
kitleselleşerek cevap vereceğiz.
Bir söz vardır, “Yeteri kadar istersen yaparsın”, istersek yaparız,
istiyoruz yapacağız.
Halkımız; AKP hapishanelerde
katlediyor, dağda katlediyor, selde,
depremde katlediyor. Sokaklarda,
hastane kapılarında, maaş kuyruklarında katlediyor. Yoksul halkın çocuklarıdır katledilen, bizizdir katledilen, AKP’nin azrailleri kapımıza
dayanmadan, biz AKP’nin kapısına
dayanalım.
AKP evlerimizi yıkıyor. Kış kapıda, bu kışta kıyamette insanların
nasıl yaşayacağını, çocukların nasıl
yaza çıkacağını düşünmüyor. O yapacağı plazalardan kazanacağı paraları, açacağı şirketleri, holdingleri
düşünüyor. Onların çocukları yazın
deniz kenarında, yazlıklarda, kışları
villalarda, kışlıklarda yaşıyor. Eğer
direnmezsek, eğer evlerimizin yıkılmasına müsade edersek, bizim çocuklarımız naylon çadırların altında,
kar altında yatacaklar. Dişimizle tırnağımızla yaptığımız derme çatma
gecekondularımızı bile bize çok görüyorlar. Bizi insan yerine koymuyorlar, hayvan gibi sokaklara sürmek
istiyorlar. Yıkımları, kışa denk getiriyorlar ki direnemeyelim, kendi derdimize düşüp birlik olamayalım, örgütlenemeyelim. AKP’nin bu oyununu bozmak için, çocuklarımızın
çadırlarda kalmasını engellemek için,
örgütlenelim. Cepheliler’in çağrılarına
kulak verelim. AKP’nin boş bıraktığı
tencerelerimiz, tavalarımız silahımız
olsun, tencere tava eylemlerinde örgütlenen milyonlar içinde olalım.
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Okmeydanı

Gazi

Evden Eve, Mahallelerden Köylere, Liselerde
Üniversitelerde Sesimizi Duymayan Kalmayacak!
AKP Zulmünü Yenecek Milyonları Örgütleyeceğiz!
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Halk Cephesi’nin “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası AKP iktidarının yıkım, yozlaşma, işkence
ve katliamlarına karşı İstanbul’da
birçok mahallede ve Anadolu illerinde, üniversitelerde yapılan eylemlerle devam ediyor. Halk Cepheliler
Her akşam saat 21.00’de halkı tencereleriyle tavalarıyla sokağa çağırarak AKP zulmüne karşı mücadeleyi
büyütüyor.

İstanbul-Okmeydanı
19 Ekim akşamı Dikilitaş Parkı’nın önünde bir araya gelerek kortej
oluşturan halk, elde “Hesap Soralım
Birlik Olup Vuralım”, “Zam Zulüm
İşkence İşte AKP”, “Açlığa ve Zulme
Karşı Birleşelim Savaşalım Kazanalım” yazılı dövizlerle, “Yıkımlara
ve Çetelere Karşı Birleşelim Direnelim Mahallemizi Sahiplenelim!
Halk Cephesi” yazılı pankartın arkasında yürümeye başladı.
“Aç ve yoksul bırakarak, yozlaştırarak, uyuşturucu ve fuhuş çetelerini
sokağa salarak halkı teslim almaya
çalışan AKP iktidarı, şimdi de evlerimizi elimizden almaya çalışıyor.
AKP iktidarının çırpınışları boşunadır.
Yozlaşmaya izin vermediğimiz gibi
yıkımlara da izin vermeyeceğiz” denilerek yapılan yürüyüş boyunca
halk, balkonlardan ve camlardan tencere-tava çalarak destek verdi.
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Konuşmalar eşliğinde Beyoğlu’nun Piyalepaşa ve Şişli’nin Mahmut Şevket Paşa mahallelerini dolaşan
65 kişi, Mahmut Şevket Paşa Sağlık
Ocağı önünde; “Yarın yine aynı saatte
ve aynı yerde, tencere ve tavamızla
AKP zulmüne karşı yürümeye devam
edeceğiz” çağrısıyla eylemi sonlandırdı.
21 Ekim günü, Halk Cepheliler
Okmeydanı’da bildiri dağıtarak, her
akşam 21.00’de gerçekleştirilen tencere-tava eylemine çağrıda bulundular. Ayrıca çetelerin saldırdığı sokaktan geçen Halk Cepheliler, halka
hitaben yaptıkları konuşmalarda Okmeydanı’nın devrimcilerin emeğiyle
kurulmuş bir mahalle olduğunu, yıktırmayacaklarını ve çeteleri sokmayacaklarını söylediler. Halk bu sözlere
alkışlarla destek verdi. “Zam Zulüm
İşkence İşte AKP”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” ve “Çeteler Halka Hesap Verecek!” sloganlarının atıldığı
bildiri dağıtımına 15 kişi katıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
20 Ekim günü Halk Cepheliler,
akşam saat 21.00’de tencere ve tava
eylemi yaptılar. Eylem sırasında yapılan konuşmalarda “AKP halka zulmetmeye devam ediyor, yeni yasalarla
kazanılmış hakları gasp ediyor. Ülkemizi Amerikan askeri üssüne çevirdi. AKP iktidarı işkencecidir, halk

düşmanıdır. Bizler her gün 21.00’de
AKP zulmüne karşı yaptığımız tencere tava eylemine sizlerin de destek
vermenizi bekliyoruz” denildi. Eylemi
balkonlarında izleyen halk, tencere
ve tavalarına vurarak eyleme destek
verdiler. Eylem sloganlarla sona erdi.
21 Ekim’de de ajitasyon konuşmaları eşliğinde tencere tava eylemi
yapıldı. Eyleme halk balkonlarında
tencere ve tavalarına vurarak destek
verdi. 23 Ekim günü de eylemlere
devam edildi.

İstanbul-Gazi Mahallesi
15 Ekim’de tencere tavalarla Eski
Karakol Durağı’nda toplanan Halk
Cepheliler, sloganlarla ıslıklarla halkı
örgütlenmeye çağırdılar. Eski Karakol’dan Gazi Cemevi’ne kadar süren
yürüyüş sırasında yoldan geçen arabalar korna çalarak destek verdiler.
Cemevi önünde yapılan açıklamadan
sonra, 80 kişinin katıldığı eylem bitirildi.
16 Ekim günü yapılan eylem de
de davul ve tencelerelerle halk Gazi
sokaklarındaydı. Halayların çekildiği
eyleme 65 kişi katıldı.
Halkın tepkisinin arttığı eylemlerde camlardan verilen destekler,
ışık söndürmeler halkın AKP iktidarına karşı tepkisinin büyüdüğünü
gösteriyor. 22 Ekim günü yapılan
eyleme 50 kişi katıldı. Davul çalınan,
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kuşlama yapılan eylem
sloganlarla sona erdi.

İstanbul-Bağcılar
1 Mayıs

Alibeyköy

Esenler

İzmir

Gazi

18 Ekim’de yapılan
eyleme 35 kişi katıldı.
Mahalle halkı balkonlardan ve yürüyüşe katılarak
eyleme destek verdiler.
Yarım saat süren yürüyüşün ardından halaylar
çekilerek eylem bitirildi.
Halk Cepheliler, 16
Ekim günü Yenimahalle’de ev ziyaretinde bulundular. Ziyarete gidilen
aileyle mahallenin sorunları ve halk komiteleri
üzerine sohbet edildi. Yaşanan sorunların çözümünün örgütlenmekten
geçtiği vurgulandı. Aile
mahalledeki sorunların
çözümü için elinden gelen çabayı göstereceğini
ifade etti.
Aynı gün Bağcılar’a
bağlı Ateştuğla meydan
ve Evren Mahallesi’de 4
binin üzerinde Milyonları
Örgütleyeceğiz kuşlamaları yapıldı.
20-21 Ekim tarihlerinde de tencere eylemleri
yapıldı. 20 Ekim’de yapılan eylemde 20 kişi,
21 Ekim akşamı ise 15
kişi yürüdü.
Yenimahalle'de 22
Ekim günü de Karanfiller
Kültür Merkezi önünden
başlayan eylem 9. Sokak’tan tencere, tava vurularak Ahmet Kabaklı
Caddesi’ne doğru yapılan
yürüyüşle devam etti.
Halkın balkonlardan alkışlayarak destek verdiği
yürüyüş tekrar Karanfiller
Kültür Merkezi önüne
gelinerek bitirildi. Eylemde AKP iktidarının
soygunculuğu ve zulmü
teşhir edildi.

Halk Cepheliler 23 ve 24 Ekim
günlerinde de eyleme devam ettiler.
23’ünde 22 kişiyle yapılan eylem
mahalle halkının balkonlarından destekler vermesiyle daha coşkulu geçti.
24’ünde yapılan eyleme 32 kişi katıldı. Cadde üzerinde de yapılan yürüyüşü hazmedemeyen AKP’nin katil
polisleri zırhlı araçlarıyla kitlenin
yanından geçtiler. "Katil Polis Mahalleden Defol", "İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız", "Katil
Polis Hesap Verecek" sloganlarıyla
polis halka teşhir edildi. Kitlenin akrebin arkasından yürümesi sonucu
katiller mahalleyi terketti.
23 Ekim'de Yenimahalle’de ev
ziyareti de yapılarak, halk komitesi
ve meclisler üzerine sohbet edildi.

İstanbul-Gülsuyu
“AKP'ye Teslim Olmayacağız,
Milyonları Örgütleyeceğiz” yürüyüşleri her akşam saat 21.00'de Gülsuyu Mahallesi’nde de sürüyor. 17
Ekim günü Gülensu son duraktan
toprak sahaya, 18 Ekim günü Gülensu
son duraktan okul durağına yüründü.
20 Ekim günü Nurettin Sözen Parkı’nın üstünden, açıklama ile başlayan
yürüyüş, sokak aralarından sloganlar,
alkışlar, sesli çağrılar eşliğinde dolaşılarak Heykel Meydanı’na kadar
sürdü. Heykel meydanında halka
AKP zulmü anlatılarak, örgütlenme
çağrısı yapıldı. Ertesi gün yapılacak
yürüyüşün toplanma noktası açıklanarak yürüyüş sona erdi.
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İstanbul-Sarıgazi
Sarıgazi Halk Cephesi, 15 Ekim
günü Demokrasi Caddesi’nin başında
“AKP Zulmüne Karşı İşçi Memur
Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartı açarak, tencere tava eylemlerini başlattı.
Bir açıklamanın da yapıldığı ilk eyleme 13 kişi katıldı.
20 Ekim günü Halk Cepheliler,
bildiri dağıtarak, megafondan “AKP
iktidarı her gün elektriğe, suya, doğalgaza zam yapıyor; her gün daha
fazla yoksullaşıyoruz. Bu zulme son
vermek için tencere tavalarımızla,
ıslıklarımızla, alkışlarımızla yürüyo-
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Gülsuyu

Sayı: 336
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2012

ruz” çağrısı yaptılar. Halk Cephelilerle
bildiri dağıtımı sırasında yolda karşılaşan mahalleli gençler dağıtmak
için bildiri aldılar. Ayrıca komşularına
vermek üzere apartman kapısına inen
40-45 yaşlarında bir abla, “Oğlum
siz yorulmayın, bana da verin, ben
de kendi komşularıma vereyim” dedi.
Akşam saat 21.00’de yağan yağmura rağmen yürüyüş Sarıgazi Özgürlükler Derneği’nin önünde başladı.
Sloganlarla başlayan eylem ara sokaklarda halka yapılan çağrılarla devam etti. Aşırı yağan yağmura rağmen
kitle bütün coşkusuyla yürümeye devam etti. Yürüyüş esnasında tenceresini tavasını alıp gelenler oldu. Yağmurdan kaynaklı sokağa çıkamayanlar
ise balkonlardan, kapılardan çaldıkları
tencere tavalarıyla ıslıklarıyla alkışlarıyla destek verdiler. Eyleme halkın
ilgisi yoğundu. Halkı tedirgin etmeye
çalışan AKP’nin işkenceci polisleri,
kitleyi görünce Demokrasi Caddesi’ne
yığınak yaptılar. Eylem, Demokrasi
Caddesi’nin başında Gökhan Taşbaş’ın
okuduğu basın açıklamasından sonra
bitirildi.
22 Ekim’de ise Halk Cepheliler
kapı kapı dolaşarak Sarıgazi halkını
AKP zülmüne karşı yapılacak eyleme
çağırdılar. Ardından Nazım Hikmet
Parkı’nda biraraya gelen Halk Cepheliler tencerelere vurmaya başladılar.
Halkın toplanmasıyla yürünmeye
başlandı. Eylemi gören mahalle halkı
balkonlardan, camlardan tencerelere
vurarak destek verdiler. Eyleme 45
kişi katıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Halk Cephesi’nin Milyonları Örgütleyeceğiz kampanyası çerçevesinde başlattığı yürüyüşlere 15 Ekim
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günü 1 Mayıs Mahallesi’nde de başlandı.
Sağlık Ocağı önünde
yapılan açıklamada
AKP’nin zamlarla, yozlaştırmayla, evlerimizi
yıkarak tüm bir halkı
teslim almak istediği,
halkın ancak örgütlenerek bu saldırıları püskürtebileceği belirtildi.
30 kişinin katıldığı yürüyüşte alkışlarla ıslıklarla sloganlarla AKP zulmü protesto
edildi. AKP’nin katil polisinin akreplerle halka gözdağı vermeye çalışması “Katil Polis 1 Mayıs’tan Defol” sloganıyla protesto edildi. Tencere
tava eylemi 16-17 Ekim tarihlerinde
de sürdü.
22 Ekim’de yapılan eyleme, mahalle halkı balkonlara çıkarak, tencere
tavalara vurarak, ıslık çalarak destek
verdi. Halka, AKP’nin zamlarla köle
bir halk yaratmak istediği anlatılarak,
buna karşı halkın birleşmesi çağrısı
yapıldı. Yürüyüş, “Köle Değil Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla
bitirildi.

İstanbul-İkitelli
İkitelli’de eylem 16, 17 ve 18
Ekim tarihlerinde devam etti. 16
Ekim’de 1. Sokak’ta biraraya gelen
Halk Cepheliler, sloganlarıyla, alkış,
ıslık ve tencere tavalara vurarak 1.
Sokak boyunca yürüdüler. Beytepe
Sokak’tan tekrar 1. Sokak’a dönen
Halk Cepheliler, halka yönelik yaptıkları konuşmalarla halkı AKP’nin
zulmüne, yozlaşmaya ve zamlara
karşı mücadele etmeye çağırdılar. 20
dakika süren eyleme 18 kişi katıldı.
17 Ekim’de 1. Sokak’tan başlayıp
4 sokak dolaşan Halk Cepheliler’i
halk balkonlardan alkışlayarak destek
verdi. Eyleme 25 kişi katıldı. 18
Ekim’de yapılan eyleme ise 17 kişi
katıldı.
20 Ekim günü İkitelli’de toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Atatürk Mahallesi sokaklarında gezen Halk Cepheliler AKP’nin zulmüne karşı birlikte
hareket etme çağrısı yapıp, saat
21.00’de yapılan tencere tava eylemlerine katılım çağrısı yaptılar.

Yağmur altında yapılan dağıtıma 15
kişi katıldı.
21 Ekim günü ise 1. Sokak’ta bir
araya gelen kitle, 2 Sokak’ı, tencere
tavalara vurarak, slogan ve alkışlarla
dolaştı. Halka yönelik yapılan konuşmalarda her akşam yapılan eyleme
katılım çağrısında bulunuldu. 20 dakika süren eyleme 25 kişi katıldı.
22-23 Ekim günleri 1. Sokak’ta
toplanan Halk Cepheliler 4 Sokak’ı
sloganlarla, alkış ve ıslıklarla tencere
ve tavalara vurarak dolaştılar.

İstanbul-Alibeyköy
Halk Cepheliler, 17 Ekim günü
yaptıkları eylemle Alibeyköy halkını
AKP zulmüne karşı birleşmeye çağırdılar. Bir buçuk saat boyunca attıkları sloganlarla, yaptıkları konuşmalarla AKP’yi teşhir eden Halk
Cepheliler, her gün saat 21.00’de
Saya Yokuşu’nda Gülpa Market önünde olacaklarını duyurdular. Saya Yokuşu’nu cadde cadde, sokak sokak
dolaşan Halk Cepheliler sık sık slogan
attılar.
19 Ekim günü Halk Cepheliler,
Karadolap Mahallesi’nde bildiri dağıtıp akşam yapacakları eylemin duyurusunu yaptılar. 100’ü aşkın eve
giren Halk Cepheliler, her akşam
saat 21.00’de Gülpa Market önünde
olacaklarını duyurdular. Tüm mahalle
halkı yıkımlara, zamlara, soygun yasalara, adaletsizliğe karşı yürüyüşe
çağrıldı.

İstanbul-Esenler
Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi’nde tencere tava eylemleri 22 Ekim
günü başladı. “AKP'nin Zam ve Yıkım Saldırısına Karşı Tüm Halk Birleşeceğiz” pankartının açıldığı eyleme
16 kişi katıldı. Eylem boyunca sloganlar atılarak, “AKP iktidarı evlerimizi başımıza yıkıp bizi kent dışına
sürmek istiyor, evlerimizi ellerimizden
alıp buraları zenginlere peşkeş çekecekler. Bu saldırıların tek nedeni
halkın örgütsüzlüğüdür. Örgütlü olursak AKP’nin tüm saldırılarını boşa
çıkartırız” denildi. Eylem, ertesi gün
yapılacak eyleme katılım çağrısıyla
sonlandırıldı. Ayrıca 500 adet kuşlama
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Ankara
yapıldı.
23 Ekim günü yapılan eylemi
balkonlarından, pencerelerinden izleyen halk, alkışlarıyla, “sizinleyiz”
diyerek desteklerini sundular.

İstanbul-Armutlu
AKP zulmüne karşı olan onlarca
yürek yılların ezilmişliği, öfkesi ile
dillerinde slogan zılgıtları, ellerinde
tencere tavalarıyla 15 Ekim günü
akşam saat 21.00’de Armutlu cemevinde buluştular. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte eylemin sonuna kadar
boş tencereleri dövme ve slogan sesleri hiç azalmadı Sokak sokak dolaştıkça ellerinde tencereleriyle katılanlar oldu. Bu sırada evlerden alkış
sesleri hiç eksilmedi.
1 saat süren yürüyüşün sonunda
Armutlu Meydanı’nda yapılan açıklamanın ardından, 110 kişinin katıldığı
eylem sona erdirildi.
19-20-21 Ekim tarihlerinde de
tencereli tavalı yürüyüşler yapılmaya
devam etti. Ellerde tencere tavalarla,
sloganlarla Küçükarmutlu’nun sokakları dolaşılarak AKP zulmü tüm
halka teşhir edildi. Girilen her sokakta
tencere sesleriyle camlara çıkan Küçükarmutlu halkı yapılan eyleme alkışlarıyla destek verdi. Eylemlerin
iki tanesi Küçükarmutlu meydanında
bitirilirken, 21 Ekim'de yapılan eylem
Armutlu tepesinde sözlü olarak halka
açıklama yapılmasının ardından bitirildi.

Antalya
17 Ekim günü saat 21.00-23.00
arasında Antalya Halk Cepheliler
Antalya'nın yoksul mahalleleri olan
Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde

afişleme yaptılar. Zaten
Dergi dağıtımı da yapılan bu mahallelerde
insanlar afişleme yapan
Halk Cephelileri görünce, “Kolay gelsin”,
“Bunlar bizimkiler
mi?” gibi şeyler söylediler. Toplam 80 afişleme yapıldı.
20 Ekim’i 21
Ekim’e bağlayan gece
Halk Cepheliler, Sinan
ve Göksu mahallelerinde kampanyanın çalışmalarını başlattılar. Sinan
Mahallesi’ne 50, Göksu Mahallesi’ne
120 afiş asıldı.
Sinan Mahallesi’nde çalışma esnasında, 5 ekip polis 2 Halk Cepheliyi
2 saat gözaltında tuttu. Ancak ne
Halk Cepheliler üzerinde ne de halkta
istedikleri provokasyonu yaratamadılar. Aksine aileler Halk Cepheliler’e
çay ve su ikram ederek desteklerini
gösterdiler. Balkondan seslenen bir
kişi, “Bu kadar adama 5 ekip polis
getiriyorsunuz, suçları ne? Biz de
AKP’yi istemiyoruz” diyerek öfkesini
dile getirdi. Halkımızdan istediği
tepkiyi göremeyen halk düşmanları,
para cezası kestikten sonra ayrıldılar.
Bu baskılara rağmen Halk Cepheliler
Göksu Mahallesi’ndeki çalışmalarını
tamamladılar.

boyu Grup Yorum şarkılarının çalındığı masaya öğrencilerin ilgisi yoğundu. Masaya tanışmak için gelen
öğrencilerle Dev-Genç Şenliği ve
neler yapılabileceği üzerine sohbet
edildi. Çalışma sırasında kampüs
içindeki çeşitli yerlere 20 adet afiş
asıldı. 100 adet de bildiri dağıtıldı.
Saat 15.00'a kadar açık kalan masada
Yürüyüş ve Tavır dergileri de öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca "Kürt Sorunu Nasıl Çözülür?" ve "Neydik
Ne Olduk" kitaplarının tanıtımı yapıldı.
18 Ekim’de ise Ege Üniversitesi'nde Dev-Genç'liler Öğrenci Çarşısı'nda masa açtı. Açılan kampanya
masasında Grup Yorum şarkıları çalınarak öğrencilerle birlikte halaylar
çekildi, kampanya ve Dev-Genç Şenliği üzerine konuşuldu. 5 saat açık
kalan masada Yürüyüş ve Tavır dergileri ile "Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım" kitap dizisinin de tanıtımı
yapıldı.
22 Ekim günü Dev-Genç'liler,
Ege Üniversitesi öğrenci çarşısında
masa açtılar. Çalışma sırasında Öğrencilere AKP zulmü teşhir edilerek
bugün en temel haklarımızı almak
için tek yolun birleşmek ve savaşmak
olduğu vurgulandı. 100 adet kampanya bildirisinin dağıtıldığı çalışmada Yürüyüş Dergisi’nin de tanıtımı
yapıldı.
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İzmir
21 Ekim günü İzmir’in Gültepe
Mahallesi’nde, üzerinde “AKP Zulmüne Karşı İşçi Memur Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz” yazılı kuşlama yapıldı. İşçilerin çoğunlukta olduğu bu
mahallede sabaha karşı 05.00- 05.30
civarı yapılan kuşlamalar, günün erken saatlerinde işe giden emekçilerin ilgisini çekti.
Dev-Genç'liler, 17
Ekim günü Dokuz Eylül
Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde
masa açtı, afiş astı ve
bildiri dağıttı. Kampanya masası Yabancı Diller
Yüksekokulu önünde
Bursa
saat 10.00'da açıldı. Gün

Tekirdağ
Tekirdağ’da Halk Cepheliler tarafından 15-16 Ekim akşamında çarşı
içi, Otogar, Hürriyet Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Değirmenaltı mevkiinde ve lise önlerinde yaklaşık 10
bin adet kuşlama yapıldı.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
HAK İHLALLERİNE KARŞI, İNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!

Bize Ulaşabileceğiniz
Telefon Numarası: 0533 621 12 04
e-mail: devrimcialevikomitesi@gmail.com
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Ülkemiz halkları, yüzyıllardır baskı ve sömürü düzeni içinde eziliyor,
hakları gasp ediliyor, zulme uğruyorlar. Kan ve can bedeli, mücadele
ederek, bedel ödeyerek kazandıkları
hakları, egemenler tarafından zorla
alınmaya çalışılıyor.
Sömürü düzeni içinde, sınıfsal
olarak ezilen Aleviler, inançlarından
dolayı bir kez daha sömürüye tabi
tutuluyorlar. Alevi olduklarından dolayı, egemenler tarafından ayrıca
baskı görüyor, asimilasyona tabi tutuluyor, yok sayılıyor ve katliamlara
maruz kalıyorlar. Aleviler’in yüzyıllardan bu yana gelen direniş geleneğini yok etmek ve düzene yedeklemek
istiyorlar.
Yüzyıllardan bu yana zulmedenin
adı değişmiş ama zulüm düzeni değişmemiştir. Adları Muaviye, Yezid,
Hızır Paşa, Harun, Yavuz Selim olmuştur ancak baskı, asimilasyon,
yok sayma ve katliamlar hep olmuştur.
Ağzını her açtığında bir yandan
haklar ve özgürlüklerden, Aleviler’in
haklarına duyarlılıktan, inanç özgürlüğünden bahseden, “Alevi Çalıştayı”
düzenleyerek şovlar yapan Başbakan

Erdoğan, bir yandan da Aleviler’in
inançlarına saldırmaktan geri durmuyor. Dergahlarımıza “ucube” yakıştırması yapıyor. Partisinin İstanbul
İl Başkanlığı’nı, Karaağaç Dergahı
üzerine yapıyor.
Egemenler, yüzyıllardır halkları
böl-parçala-yönet politikası ile yönetiyorlar. Bu şekilde güçleri bölerek,
istedikleri gibi yönlendirmeye çalışıyorlar. Devrimci-demokrat değerlere
sahip tüm kesimlere karşı saldırıda
birleşiyorlar ve topyekun saldırıyı
örgütlüyorlar. Biz ise bu saldırılara
karşı yeterli cevabı veremiyoruz. Saldırılara, hak ihlallerine karşı sessiz
kalıyor ve gün geçtikçe de zayıflıyoruz. Ama artık buna bir dur demenin zamanı geldi ve geçiyor da.
Güçlerimizi birleştirmeli, saldırılar
karşısında zalimlerin karşısına dikilebilmeliyiz. İmam Hüseyinler, Pir
Sultanlar, Nesimiler, Hallac-ı Mansurlar ve Bedreddinler gibi biat etmeden, sinmeden mücadele etmeliyiz.
Tüm bu baskılara, hak ihlallerine
karşı bundan böyle HER 3 AYDA
BİR, DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ OLARAK “HAK İHLALLERİ RAPORU” YAYINLAYACAĞIZ. Elbet sadece raporlar yayınlayarak, istatistikler hazırlayarak

hak ihlallerine karşı mücadele edilemeyeceğini biliyoruz. Hak ihlalleri
raporları, o ihlallere karşı mücadele
edilirse anlam kazanır. Tüm Aleviler’i,
Alevi kurumlarını birleştirerek, tek
cephede toplayarak, egemenlerin saldırılarına karşı birleşik mücadele verilerek anlam kazanır. Yoksa sadece
kendi reklamını yapmaktan, egolarını
tatmin etmekten öteye geçmez.
Ortada bir hak ihlali varsa, bu ihlali yapan bir de sorumlu vardır. Bu
sorumluyu göz ardı ederek mücadele
edilemez. Bizler, haklarımızın bu
sistem içinde altın tepside önümüze
sunulacağını beklemiyoruz. Yüzyıllardan bu yana haklarımızı nasıl kan
ve can bedeli kazandıysak, bundan
sonra da aynı şekilde koruyacağımızın
farkındayız. Bizler rapor yayınlamanın, aynı zamanda üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız, yüklendiğimiz misyonu biliyoruz.
Tüm Aleviler’e çağrımızdır: Maruz kaldığınız baskıları, hak ihlallerini
bize haber verin. Tüm bu baskılara
karşı birlikte mücadeleyi örelim.
Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım!
Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!

“Haksızlık Önünde Eğilmeyiniz,
Çünkü Hakkınızla Beraber Şerefinizi de Kaybedersiniz”
Devrimci Alevi Komitesi (DAK), AKP'nin Alevilere yönelik hak ihlalleri ve saldırısıyla ilgili olarak
27 Ekim günü saat 12.30'da AKP Şişli İlçe Başkanlığı önünde "Hak İhlalleri Raporu"nu
açıklayacağını duyurdu.
DAK tarafından yapılan açıklamada, "Tüm bu hak ihlallerine karşı ‘Hak İhlalleri Raporu’
yayınlıyoruz ve hak ihlallerine karşı, inanç özgürlüğümüz için tüm canları mücadeleye çağırıyoruz"
denildi.
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Bu rakam dünyanın en yoksul 48
ülkesinin yıllık
gelirinin 1,5 katına denk gelmektedir. Dünyanın
en zengin 225 kişisinin serveti 2,5
milyon yoksulun
gelirine eşittir. (Kurtuluş, Emperyalizm sayısı)
Rakamlarda da gösterildiği gibi,
emperyalizmin özünü sömürü oluşturmaktadır. Bu sömürü emperyaliste refah ve mutluluk getirirken, dünya halklarına zulüm ve yoksulluk
getirmiştir.
Emperyalistler sadece kendi ülkelerindeki halkları sömürmekle kalmamış, diğer ülkelerin halklarını da
himayesi altına almış, ülkenin tüm ge-

Ders: Emperyalizm
ve Mandacılık
Sevgili Devrimci Okul okurları, bu
haftaki konumuz emperyalizm ve
mandacılık.
Emperyalizmi anlamak için kapitalizmin nasıl bir sistem olduğuna,
neye dayandığına bakmak gerekiyor. Kapitalizm; kara ve emeğin
sömürülmesine dayanan bir sistemdir.
Kapitalist üretimin gelişmesi için
başlıca iki koşul vardır. Bunlardan birincisi, kapitalistlerin işletmelerinde
çalışacak olan ve emeklerinden başka satacak bir şeyi olmayan feodal
bağımlılıktan kurtulmuş özgür birey
için oluşturduğu kitlenin ortaya çıkması; ikincisi ise, bu kitlenin çalışacağı büyük işletmelerin kurulması
için gerekli olan sermayenin oluşmasıdır.
Kapitalizmde sömürülen işçi, sömüren burjuvazidir. Bu sistemde
halka düşen ücretli kölelik, yoksulluk, baskı ve zulümken; burjuvaziye
düşen kasasını doldurmak, yatlar,
katlar yapmak ve zenginleşmektir.
Bu sistemin daha da saldırganlaşmış hali emperyalizmde şekillenmiştir.

 Emperyalizm Nedir?
Emperyalizm burjuvazinin daha da
büyüdüğü, gelişip tekelleştiği; halkın
ise daha da yoksullaştığı bir sistemdir. Lenin'in tanımıyla "Kapitalizmin
tekelci aşamasıdır." Yani bugün
dünya genelinin, sadece küçük bir
azınlığın, tekellerin elinde toplandığı, bütün dünyayı onların yönettiği bir
düzendir.
Emperyalizmin burjuvaziye karını, halka zararını anlamak için şu tabloya bakmak gerekir: 6 milyar nüfuslu
dünyanın toplam servetinin üçte biri
en zengin 10 milyon insanın elinde
toplanmıştır. Dünyanın en zengin 10
kişisinin serveti 133 milyar dolardır.

EMPERYALİZM
VE
MANDACILIK
lir kaynaklarına el koymuşlardır.
Geçmişten bugüne bu sömürü değişik biçimlerde karşımıza çıkmıştır.
Mandacılık da bunlardan birisidir. Ülkemizin emperyalistlerce işgal
edilmesinin ilk adımları bu sistemle
hayata geçmiştir.

 Mandacılık Nedir?
Mandacılık sözlükteki tanımıyla; "Bir ülkenin başka bir ülkenin
himayesi altına girmesidir." Bu
kavram ilk olarak 1. Paylaşım Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Emperyalistlerin, “kendilerini yönetemiyorlar” dediği ülkelerin yönetilmesi için bir devlete verilen yetki ile
mandacılık gelişmeye başlamıştır.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi
mandacılık; sömürgeciliktir. Özünü bu
oluşturmaktadır.

 Sömürgecilik Nedir?
Sömürgecilik bir ulusun başka
ulusları ya da toplulukları, siyasal
ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmasıdır. Yani bazı ülkeler
için varoluş biçimidir sömürgecilik.
Özünde işgal edilen ülkenin doğal
kaynaklarından, üretim ilişkilerine,
üretici güçlere kadar her şeyi kendi
denetimi altına almak, kendi çıkarına göre kullanmak yatmaktadır.
Sömürgecilik kapitalistlerin pazarlarının sürekli daralması ve sermayenin aşırı birikmesi karşısında talep yetersizliğinin üstesinden gelebilmek için başvurulmuş bir yöntemdir. Köleci ve feodal toplumda
daha çok yağma ve talana dayanan sömürgecilik, kapitalist sistemde daha
farklı bir şekle bürünmüştür.
Tekeller, ellerindeki fazla sermayeyi karlı bir şekilde elden çıkarmak
için adeta yarış haline girmişler ve
kendilerine sömürgeler yaratmaya
çalışmışlardır. Böylelikle sömürgecilik
kapitalist tekeller için önemli bir kar
merkezi haline gelmiştir.
Sömürgecilik daha çok 1500’lerin
başında hız kazanmıştır. Kapitalizm
geliştikçe, sömürge elde etme ihtiyacı
artmış ve pazar için kavgalar şiddetlenmiştir. Kapitalist devletler; feodal
yönetimlerden devraldıkları daha
önce işgal edilmiş ülkeleri kendi sömürgesi haline getirmiş, ancak bununla da yetinmeyip o güne kadar
ayak basılmamış neresi varsa gitmişlerdir. Dünya topraklarının yağma
ve talanı hızlandırılmıştır.
Emperyalistler gittikleri ülkelerde
askeri güç kullanarak işgal edilen toprakların yönetimine, ekonomisine,
gelir kaynaklarına, yani her şeyine
açıktan el koyuyordu. Bağımsızlığını kaybeden ve başka ülkelerin malı
durumuna gelen bu ülkeler "sömürge" olarak adlandırılıyordu. Ancak
daha sonra sömürgenin yerini yarı sömürgeler aldı. Yarı sömürgeler, sömürgeler gibi değildi, biçimsel bağımsızlığa sahiptiler. Ancak, gerçekte
ise ekonomik ve sosyal olarak sömürgeci ülkeye bağlıdırlar. Farklılığı yaratan ise askeri olarak işgal edilmemeleri, onun yerine bir takım ti-
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Bugün halkların ulusal
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cari anlaşmalarla sömürülçağında, ulusal onuru temsil
onuru bağımsızlıkta,
eden tek güç devrimcilerdir.
meleridir.
bağımsızlık için savaşmakta
Çünkü ulusal bağımsızlığı
Emperyalizm, 3. bunalım
simgelenmiştir. Ulusal
gerçek anlamda savunan, budönemine girmesiyle birlikte
onurumuz için mandacılığı
nun için savaşan ve bağımsömürü biçimini de değiştirkabul etmeyelim, bağımsızlık
sızlığı sonuna kadar savunan,
di. Yeni sömürü biçiminin
için birleşelim, savaşalım,
ulusal onuruna sahip çıkan
adı "yeni sömürgecilik"
kazanalım... Özgür,
onlardır. İşbirlikçi oligarşi de
oldu. Bu yeni yöntemle sözdemokratik ülkeyi
ulusal onurdan bahseder, ama
de bağımsızlıklarını elde eden
yaratalım...
onların tek amaçları para kasömürge ve yeni sömürgeler
zanmak, halkı sömürmek ve
gerçekte daha bağımlı hale
her şeyi satmaktır.
geldiler.
Ulusal onur bizim kimlirinde, halkın kaderi üzerinde, emBugün sömürü, yeni sömürgecilik
ğimiz, değerlerimiz, gerçeğimizdir.
peryalist devletlerin söz ve karar
yöntemiyle gerçekleşmektedir. BiUlusal onurumuz, üzerinde yaşadıhakkının olmamasıdır.
zim ülkemizde olduğu gibi, sözde bağımız vatan topraklarının emperyaSömürge bir ülke için bağımsızğımsız ama göbekten bağımlılık...
listlerin postalları altında ezilmesine
lığını kazanmak sadece ulusal bayrak,
1945-46'lardan itibaren geliştirilen
izin vermemektir. Ulusal onur halkı,
ulusal marş sahibi olmak değil; ekobu yöntemin esası, emperyalizmin
özgürlük, demokrasi getireceğiz söynomik, siyasi, askeri, kültürel, sosaçık işgallerinin yerini gizli işgalin
lemleriyle kandıran emperyalizme
yal her alanda emperyalizmin egealmasıdır. Yani ülke görünürde bakarşı savaşmaktır.
menliğine son vermek demektir.
ğımsızlığa sahiptir; milli kurumları,
Emperyalizm halka özgürlüğün
Bugün bağımsızlık savaşları da bu
kendi parlamentosu, marşı, bayrağı,
"ö"sünü bile getirmez. O ancak özanlamda çarpıtılmakta, milliyetçi çizordusu vardır... Ancak tüm bunlar esagürlük kılıfı altında işkenceler, katligiye çekilmektedir. Bağımsızlığın bu
sında emperyalizme bağlıdır. Yani
amlar, işgaller, açlık, yoksulluk ve setürü emperyalizmin şemsiyesi altınülke aslında bağımsız değildir.
falet getirir. Irak'a bakın! Afganistan,
da şekillenmektedir. Gerçek bir baBunun örnekleri oldukça fazladır.
Libya, Mısır, Tunus... Suriye’ye bağımsızlıkla hiçbir alakası yoktur.
Mesela ABD ile 22 Mayıs 1947 yıkın! “Halkı baskıdan kurtaracağız” diDayı’nın şu sözleri bu durumu iyi
lında askeri alanda yapılan ikili anyen ABD yüz binlerce Suriyeli’yi katözetlemektedir: "Gerçekte her kolaşmanın maddelerinden biri şöyledir;
lediyor. Bu nasıl bir kurtarmadır?
nuda kendi öz güçlerine dayanma"Türkiye’ye verilen ABD silah ve
Nasıl bir oyundur ki halk ölürken emyan ve emperyalistleri ve onun her
gereçleri, Birleşik Amerika Başkaperyalistler güçleniyor?
türlü uzantılarını karşısına almayan,
nı’nın bilgi ve onayı olmaksızın hiçOrtadoğu halklarının ulusal onuona karşı savaşmayan devrimci bir
bir biçimde amaç dışı kullanılamaru bugün işgalci ABD askerleri ve işörgütün bağımsızlığından ve öz güyacaktır.” (Hayatın İçindeki Teori 2)
birlikçilerinin ayakları altında eziliyor.
cüne güvenden söz edilemez.
Arap, Türk, Kürt... tüm halklar işbirHer şey açık ve net! Türkiye,
"Hangi söylemle yola çıkılırsa çılikçiliğe zorlanıyor. ABD her yeri egeABD olmadan, ABD’den izinsiz
kılsın, ne tür büyük silahlı bir gücü
menliği altına almaya çalışıyor. Bunu
adım dahi atamayacak!
elinde bulundurursa bulundursun,
da tankları, topları, askerleri, ülkede
emperyalizme tavır almayan, onunYıl 2012, değişen bir şey yok! Buyetiştirdiği çapulcu işbirlikçilerle yala uzlaşan bir hareket, nihai sogün ABD’nin uşaklığını AKP iktidapıyor.
nuçta emperyalizmin denetimi altırı yapmaktadır. ABD Başkanı Barack
Bunlara sessiz kalmak, emperyana girmeye ve sömürgeleştirilmeye
Obama ile dakikalarca telefonda kolizmin uşağı olmayı kabul etmek demahkumdur."
nuşan, emirler alan Tayyip Erdoğan bu
mektir. Mandacılığı, sömürüyü onayYani emperyalizme karşı savauşaklığın resmidir. Hatta bağımlılık
lamak demektir. Onur ve namusu
şılmadan bağımsızlık kazanılamaz. Bu
öyle bir noktaya gelmiştir ki ABD'den
ayaklar altına almak, vatanın satılda ancak ve ancak ulusal kurtuluş saizin almadan tuvalete bile gidemezler...
masına seyirci kalmak, ulusal onuru
vaşlarıyla mümkündür. Çünkü bayitirmek demektir.
ğımsızlık için ulusal onuruna sahip
Bağımsız Bir Ülke
çıkmak ve onu kazanmak için savaşBugün halkların ulusal onuru baNasıl Olur?
mak gerekiyor.
ğımsızlıkta, bağımsızlık için savaşmakta simgelenmiştir. Ulusal onuruBugün bağımsızlığın içi boşaltılmuz için mandacılığı kabul etmeyemış, çarpıtılmıştır. En başta şunu orUlusal Onur
lim, bağımsızlık için birleşelim, sataya koymak gerekiyor. Bağımsızlık
Nedir?
vaşalım, kazanalım... Özgür, demosadece bir bayraktan ibaret değildir.
Bağımsızlık; vatan toprakları üzekratik ülkeyi yaratalım...
Günümüzde, yani emperyalizm
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CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Zaman zaman görürüz, bazı yoldaşlarımız bir işi yaparken, bir çalışmada, eğitim grubunda, eylemde,
iş bölümünde hep birliktedirler. İyi
anlaşıyor, birlikte iyi iş çıkarıyorlar;
coşkulu, moralli, isteklidirler. Başka
arkadaşlarla olunca isteksiz, gönülsüz, moralsiz, coşkusuzdurlar.
“O’nunla iyi anlaşamıyoruz. Karakterlerimiz farklı, birbirimize ısınamadık. Yıldızımız barışmadı. Birlikte
iş yapamıyoruz. Zor öğreniyor…” ve
benzeri gibi yanlış, devrimci olmayan
yaklaşımlara tanık oluruz.
“Şu yoldaşla daha iyi, daha kolay
yapabilirim” demek ayrıdır, “Şu yoldaşla yapmam, yapamam” demek ayrıdır.
Hafif deyimle adam seçmeciliktir. Cepheli adam seçmez. Hep söyleriz, her insanımız değerlidir. Emek
verilmeyi hak eder.
Adam seçmek kendini beğenmişliktir. Değişime, gelişime inanmamaktır. Özünde “bu adam olmaz” anlayışı ile aynıdır. Herkeste bir kusur bulur, kimseyi beğenmez, adam seçer. “Asalım, keselim,
atalım” der. Başarılar hep kendisinin, başarısızlıklar, eksik-hatalar
hep başkalarınındır.
Sömürünün olduğu, faşizmle yönetilen bir ülkede insanlar bilinçli olarak cahil, eğitimsiz bırakılır. Lise, üniversite eğitimi ne kadar yaygın olsa
da, tüm eğitim kurumları bilinçsiz,
apolitik insanlar yetiştirmek üzerine
bir müfredat uygular. Bu yönüyle her
birimiz şu ya da bu oranda etkileniyoruz bundan. Hepimiz bu düzenin
ideolojik, politik, kültürel kuşatma-

CEPHELİ
ADAM SEÇMEZ

sı altındayız. Cephelinin işi insanları bu kuşatmadan çıkarıp devrimin
saflarına kazandırmaktır.
İnsanları saflarımıza çeken en
önemli şeyler devrimcilerde, örgütlü ilişkilerde gördüğü paylaşım, değer verme, saygı-sevgi, dayanışma,
emek verme vb. gibi değerlerdir.
İlişkilerimizde bu değerleri yaşatabilmeli, devrimci ahlakımızı, kültürümüzü, demokrasi anlayışımızı,
üretimde paylaşımda kolektivizmin,
sevgimizin güzelliğini sergileyip,
bunun mutluluğunu yaşatabilmeliyiz.
Esas olan insanların beynini devrimcileştirebilmemizdir. Ne ekersen onu biçersin der halkımız.
Biz insana inanır, güveniriz. Her
insan gelişir, devrimcileşebilir. Yetenekleri açığa çıkarılabilir. Aksini iddia etmek kendine, yoldaşlarına güvensizliktir. İşin kolayına kaçıp emek
vermemektir.
Adam seçen, kendine olduğundan
fazla değer biçendir. Karşısındakileri küçümser. İnsanlarımız deneyimsiz, donanımsız, bilgisiz olabilir.
Korkuları, kaygıları, geri yanları da
olabilir. Bu insan neden böyle? Bu
eksik, geri yanlarını aşmaları için ne
yapmalıyım? Nasıl devrimcileştiririm?.. diye düşünmezsek ne insanları,
ne de kendimizi geliştirebiliriz. İnsanları yakından tanımadan kapasitelerini, olumlu-olumsuz yönlerini
tespit etmek mümkün değildir.

Adam Seçmek Adil
Olmamaktır!
Bir yoldaşını sahiplenirken diğeri-

ni sahiplenmemektir. Gelişmesine,
öğrenmesine, gerilemesine göz
yummaktır.
Yeni insanlarımız elbette hatalar
yapacaktır. Yoldaşlarımızın beğenmediğimiz geri yanları, zaafları olabilir. Hatalarını, yanlışlarını gösterip,
doğrusunu öğreteceğiz. Bilmiyorsak biz öğreneceğiz. Bunun için kafa
yorup, devrimcileştirmek için uğraş
vermezsek umutsuzlaşacak, karamsarlaşacak, gerileyip belki de düzene dönecektir.
Birlikte çalışmak, ortak iş yapmak, birbirini tanımak ve tamamlamaktır. Paylaşımın olmadığı yerde
gelişim de, katılım da, üretim de olmaz. Dar bir ilişki ağı ile yetinilir. Bireysel iş yapma ve yaptırma alışkanlığı gelişir ki orada kitleselleşip,
bir halk hareketi örgütlenemez.
Yukarıdan talimatlarla, “yap-et”
diyerek iş yaptırmaya çalışmak, olmayınca da ya da eksik-yanlış yapıldığında kendine, yoldaşlarına güvensizlikler başlar. “Adam yok, onlar da yeni-acemi, işi bilmeyen insanlar. Bunlarla ancak bu kadar
olur…” yakınmaları, isteksizlik, gönülsüzlük, bıkkınlık tablosu çıkar
ortaya. Devrimci ilişki yerini ahbap-çavuş ilişkisine, birbirini çekememeye, dedikoduya bırakır. Düşünme, tartışıp karar alma, hayata geçirme sürecine katan bir işleyiş insanlarımızın üretkenliğini, yaratıcılığını artırıp, gelişimini hızlandırır.
Eğitir, öğretir, devrimcileştirir. Her
Cepheli tüm ilişkilerinde bu bakış açısıyla hareket etmelidir.

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

Devrim Şehitlerimiz
Yolumuzu Aydınlatıyor
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, 19 Ekim günü
+İvme dergisinin Ankara’daki bürosunda, devrimci mühendis Tülin Aydın Bakır ve Hasan Balıkçı’nın anmasını yaptılar. Anmada
Tülin Aydın Bakır ve Hasan Balıkçı’nın hayatlarını ve mücadelelerini anlatan kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

Acı, Öfke, İsyan Yüklü, Zalimden,
Zulümden Hesap Soran

Dünden Bugüne

AĞITLAR-AĞITLARIMIZ

HALK
GERÇEĞİMİZ
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Ağıtın kelime anlamı ağlamadır.
Ölenlerin arkasından, bir acının, felaketin ardından dile getirilen ezgili,
nağmeli, acıklı halk şiirleridir. Basit,
sanatsız, içten geldiği gibi söylenen
çeşitlerinden bestelenip belirli müzik
formlarına sokulmuş değişik türleri
vardır.
Yas törenlerinde ölenin ardından
yakıldığı gibi düğünlerde, kına gecelerinde gelini ağlatmak için de
ağıtlar yakılır. Kına ağıtı, gelin ağıtı,
ağız havası, gelin yası, okşama...
denilen bu ağıtlar da ayrılığın üzüntüsü vardır. Gelinin anası ya da bir
yakınının ağlayarak söylediği ezgilerdir.
Ağıt yakanlara ağıtçı, ağlayıcı,
ağcı, aşık bacı, sağcı, sağucu, boyaztıcı, sızlayan... gibi adlar verilir.
Anadolu ağıtlarında; ağıt, ağıtlama, ağat, ağatmak, ağut, deme, deyiş,
dimek, ağıt koparmak, boyatı söylemek, sagu salma, yas etmek, yası
tutturmak... gibi söylendiği yöreye
göre adlar verilir, farklılıklar gösterir.
Ağıt ölü evinde ölünün ya da yaşanan acının, felaketin ardından yakılır. Erkeklerin ağıt yaktığı da görülür
ama ağıt daha çok kadınlar tarafından yakılır. Çünkü ağlamak zayıflık, güçsüzlük olarak görülür. Ağlamak erkek adama yakıştırılmaz. O
hep güçlü, metin olmalıdır.
Ölüme çare bulamayan, gideni
geri getiremeyen, haksızlığa uğradığında hakkını arayamayan, başına
bir iş geldiğinde gücü yetmeyen insanoğlu ölüme, doğaya, kadere isyan
etmiş, ağıtlar yakmış, ağlamış, acısını
hafifletmeye, dindirmeye çalışmıştır.
Edebiyat türü olarak, Türk ede-

biyatındaki "sagu"lar ağıtların en eski örneklerindendir. Divan edebiyatındaki "mersiyeler"de bir tür
ağıttır.
Anadolu'da en eski geleneklerden
biridir. Akraba, eş dost, komşu tüm
kadınlar ölünün etrafında toplanıp
bir halka oluşturarak, ağlayıp sızlayıp
dövünerek bir tören havasında ağıtlar
yakarlar.
Ağıdı, ölenin anası, eşi, bacısı
başlatır. Sırayla ya da hep birlikte
söylendiği de olur. Usta ağıtçıların
özel olarak davet edilip, ağıt yakıldığı
da görülür. Ama şu da bir gerçektir
ki ölenin acısını yüreğinde duyan,
ciğeri yananlar yakar en etkili, en
duygulu, en kalıcı ağıtları.
"Maraştan bir haber geldi
Dediler ki Merik öldü, oy oyy
Keşke Merik ölmeseydi
Kırılsaydı elim kolum oooyyy
ooyyy"
Merik ağıtını dinleyip de yüreği
sızlamayan, o duygu yoğunluğunu
hissedip üzülmeyen insan var mıdır?
Ölenin ardından aylar-yıllar sonra
bile yas törenleri yapılıp, ağıtlar yakıldığı görülebilir. Bu törenlerde ölenin giysileri, kullandığı sevdiği bazı
eşyalar ortaya konulup, onlar üzerine
ağıtlar yakıllır.
Eski Türk toplumlarında "yuğ"
denen bir cenaze töreni vardır. Mezarın çevresinde ateşler yakılır, saçlar
yolunur, yüzler çizilir, kanatılır, elbiseler yırtılır, dizler, döşler dövülür.
Cenaze mezarın etrafında dolaştırılarak, ağıtlar yakılırdı. Ölen kişinin
meziyetleri, yiğitlikleri, güzel sevilen
yanları övülerek anlatılır, ağıtlarda
yaşatılır. Yas dönemlerinde saçlar
kesilir, siyah elbiseler giyilir, karalar
bağlanır.
Çok uzak olmayan eski zamanlarda okuyup yazma yok denecek

kadar azdı. Yazının kullanılması da
yaygın değildi. Bu nedenle söylenen
her türlü şiir, ağıt, destan, mani, deyimler, atasözleri, masal, hikaye...
gibi halk edebiyatı ürünleri yazıyla
değil, kulaktan kulağa, dilden dile,
gönülden gönüle sözlü olarak aktarılmış hafızalarda taşınarak günümüze
kadar gelmiştir. Halk kültürü çok
geniş anlamda sözlü kültürdür.
Sözlü halk edebiyatı, yaşanmış
gerçek olayların anlatımı, aktarımında
ürünler olduğu için halkı derinden
etkilemiş, hayatında önemli bir yer
tutmuştur. Ağıtlar da bu sözlü edebiyatın en önemli parçalarından biridir.
Günümüzde insanlar geçim derdinden ölüsüne ağlayıp yasını tutamaz
hale getirilmiştir. Bir gün çalışmazsa
aç kalıyor, işinden oluyor... Bunun
bir sonucu olarak köylerde, kırsal
bölgelerde ağıtlar yakma daha yaygındır.
Baskı ve yasakların hakim olduğu
yönetimlerde insanlar tepkilerini mizah, fıkra, türkü, şiir, masal gibi araç
ve yöntemlerle dolaylı da olsa gösterir,
dile getirirler. Ağıtlar da bu araçlardan
biridir.
Halk kültüründe, edebiyatında
en karmaşık duygu ve düşünceler,
türkü, ağıt, mani, şiir gibi ürünlerde
en sade, anlaşılır, dolaysız ve en
güzel şekilde dile gelir. Ağıtlarda
da dil sade ve anlaşılırdır. Feryatlar,
hıçkırıklarla, ağlayarak söylenen dert,
duygu dolu ezgilerdir. Dünyaya, kadere, egemenlere sitem, kahır, öfke,
isyan, meydan okuma bir çırpıda dökülür ağıtlarda...
"Oy dere Kızıldere
Böyle akışın nere?
Bizde hal mi bıraktın
Sana can vere vere oooy ooyy
oyyy
Dere böyle durulmaz
Gence kurşun sıkılmaz
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Sanma faşist olandan
Birgün hesap sorulmaz oooy,
ooyy, oyyy..."
Dünyadaki tüm halkların kendine
özgü ağıtları vardır. Ancak büyük
felaketlere uğramış, acılar yaşamış,
savaşlar, kıtlıklar, kıyımlar yaşamış
halklarda ağıt daha çok görülür.
Anadolu halkları çok savaşlar,
afetler, acılar, açlıklar yaşamış; baskı,
zulüm, katliamlar görmüştür. Öyle
zamanlar olmuştur ki: ekinini ekemez,
bağına bahçesine gidemez, ürününü
toplayamaz olmuş, bu acılar, kıtlık,
kıyımlar Anadolu halklarını canından
bezdirmiştir. Tüm bu acılar Anadolu'nun taşına toprağına, halkın türküsüne şiirine, ağıtına sinmiştir. Bundan
kaynaklı Anadolu bir anlamıyla da
türkü, şiir, ağıt topraklarıdır. İnsanları
türkü, ağıt insanlarıdır. Nerede bir
ağıt duysa kendinden bir şeyler bulur.
Dertlenir, hüzünlenir, yüreği sızlar.
Okuyup yazdığı her şiir, söylediği
her türkü biraz da ağıt yüklüdür. Hangi
söylenişinde türküdür, hangi söylenişinde ağıt olur, ayırmak zordur.
Ölene, kavuşmadığı sevdasına,
gidip dönmeyene, depreme, sele, kaçan kızına, hastalıklara, hayvanına,
herhangi bir eşyasına kadar ağıt yakılmıştır. Hemen her ağıdın bir de
hikayesi vardır... Acılı yaşanmışlıklardır ağıtlar. Gerçektir. Halkın hayat
macerasından süzülüp gelmiştir. Halk
türkülerinde kimseye haksız bir eleştiri, övgü yoktur. Gözüyle gördüğünü,

yüreğinde beyninde, gönlünde duyduğunu hissettiğini bildiğini söyler.
Halkın kimseye yaranma ihtiyacı
yoktur. Dalkavukluk yapmaz.
"Köşkün, sarayın yıkılsın.
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin" diye
beddualar eder, halkın evlatlarını katleden dönemin kudretli başbakanına...
Terörist denilerek katledilen devrimcilere ise;
"Hele Ulaş'a Ulaş'a
Ulaş benzerdi güneşe
Ulaş gardaş can veriyor
Yüreğim düştü ateşe
Ulaş'ın elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler
Tohumlar düştü toprağa
Karıştı yeşil yaprağa
Kurban olam, kurban olam
Seni yaratan toprağa”
Ölülerin ardından söylenen bu
acılı ezgiler her türlü korkudan, kaygıdan, baskı ve yasaktan uzak, içten
gelen duygu ve düşüncelerdir. Bir
duygu selidir ağıtlar. Önüne geleni
sürükler götürür. Ne yasak, korku;
ne bey paşa, ne şah, padişah, kral...
tahtlar, taçlar, hiçbir otorite tanımaz...
"Gece Elmalı'da kalmış ooy oy,
Hamamcı Ali'yi sormuş ooy,
Uzatmalı itin biri,

Ayhan Efeoğlu ve
Tüm Kayıplarımızı
Bulmak İçin Birleşelim!
TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun bulunması
için 19 Ekim günü İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda
toplandılar. Eylem sırasında Ayhan Efeoğlu’nun fotoğrafının olduğu “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede
Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız!” yazılı pankart
taşındı. “Kaybeden Devlettir Hesap Soracağız”, “Ayhan
Çarkın Ayhan Efeoğlu’nun Cesedini Nereye Gömdü”,
“Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede Cevap Alıncaya
Kadar Susmayacağız!” dövizlerinin yer aldığı eylemde
aynı içerikte sloganlar da atıldı.

Yusuf'u gaflette vurmuş
Maşa Türk ordusu maşa ooy oy
Dünya şaştı böyle işe ooy
Ordu madalya göndermiş
Yusuf'u vuran çavuşa"
Malı, mülkü, sarayları, saltanatları
gözü görmez ağıtçıların. Acısıyla,
öfkesiyle başbaşadır o. İsyan vardır.
Bastırılmış, söylenemeyip içe atılmış
duygular vardır ağıtlarda söylediği
söyleyeceği şeylerden dolayı kimse
ayıplamaz. Yargılayıp yadırgamaz
ağıtçıyı, o ölüsüne ağlıyor, acısını
yaşıyor.
"Gidenin ardından
Analar ağıt yakarmış bizim ellerde
Ya gelene anam, ya gelene anam
Düğün bayram edilmez mi doğumlarda (...)
çek tilili, gir halaya
Bile öfkeyle yüreğini
Boya acını kin rengine
Savur düşmanın üstüne
Anam, anam gülüşün tutuştursun acını"
Sevdamızı, acılarımızı, öfkemizi,
kinimizi, türkülerimizi, ağıtlarımızı
kurşun yapıp, bomba yapıp düşmanın
üstüne savuracağız. Analarımızın öfkesi zalimi, zulmü boğana kadar...
Yurdumuz acılı ağıtların değil, mutlu,
umutlu türkülerin söylendiği, düğün
bayram edilip, halayların çekildiği
bir cennet oluncaya dek...
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18 kişinin katıldığı eylemde açıklamayı Nuri Cihanyandı
okudu. Cihanyandı,
“Biz alanlardan bir
kere daha haykırıyoruz. Mezarımızı aramaya devam edeceğiz ve gerekirse gömüldüğü yerleri kendi ellerimizle kazacağız. Cenazemizi alana kadar susmayacağız. Evlatlarımızın analarının özlemlerini giderebilecekleri bir mezarı mutlaka olacak. Bunu hiçbir
iktidar engelleyemez!” diye konuştu.
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganıyla eylem
sona erdi.
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Sağlıklı ve
Güvenli Bir
Yaşam
Hakkımızdır
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AKP’nin sağlıkta yaptığı hak gasplarıyla birlikte
tedavi olamaz, ilaç alamaz hale getirildik. AKP, halka
para kazanma kaynağı olarak bakıyor. Oysa devlet halk
için, halkın sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak
için çalışmalıdır. AKP, değil halk için çalışmak, halkın
sırtına binen yükün tepesindedir. Bu yük sürekli taşınmaz.
AKP, halkın tepesine bindirdiği bu yükün altında kalacaktır. Bunun için ilaç alamayan, yakınını tedavi ettiremeyen, doktorlara yalvarmak zorunda bırakılan, umutsuzluğa itilerek her olmazı kader sanması istenen
halkımızı örgütlenmeye çağırıyoruz. Canımızdan başka
kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. AKP şimdi canlarımıza
da göz koymuş durumda. Ya susacak ve kabul edeceğiz
ya da haklarımız için, onurumuz için, adalet için hesap
sorma mücadelesine katılacağız.
TBMM’de bir gecede kararlar çıkartıyorlar. Kendileri
Amerikalar’da, Avrupalar’da tedavi olanlar; doktorlarıhastaneleri ayaklarına getirtip tedavi olanlar; bizim elimizdeki yeşil kartı dahi alıyorlar.
Bizi yeşil kartlara, sadakalara muhtaç edenler şimdi
onu da aldılar.
Yürüyüş: Sağlık sisteminden memnun musunuz, ne gibi sorunlarla
karşılaşıyorsunuz?
Nihat Yağcı: Sağlık sisteminden
memnun değiliz. Hasta olunca ambulans istiyoruz, adam öldü mü, acil
mi vs. diye soru sorup gelmiyorlar.
Acil hasta olunca ambulans 1 gün
sonra geliyor. Gelse bile yol yok.
Annem yaşlı, hasta, sırtıma alsam
alamam, ancak iki kişi kucaklayacak
öyle yola çıkarıp doktora götüreceksin. Araba da yok, olsa bile evin
yolu yok, yukarı sırtında taşıman gerekir.
Yürüyüş: Hastaneye gittiğinizde neler yaşıyorsunuz?
Nihat Yağcı: 7 sene çalıştığım
yerde 270 gün sigortam yapılmış.
Hastanede yeşil kart iptal olmuş haberimiz yok, kabul etmiyorlar. Güvenlik yolumuzu kesiyor; “neyi var?”
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Yoksul Halkı Hastalıklarla
Başbaşa Bırakan Bu Düzen
Suçludur!
Halk kim?
Emperyalistler diyor ki, sağlık hakkından kısacaksın,
kısıyorlar. Diyorlar ki, emeklilik yaşını uzatacaksın,
uzatıyorlar. Diyorlar ki sendika hakkını elinden alacaksın,
alıyorlar. Diyorlar ki zam yapacaksın, yapıyorlar.
Halk diyor ki; tedavi olmak istiyorum, çocuğumu
okula gönderirken para vermek istemiyorum, evimi-tapumu istiyorum, karnımı doyurmak istiyorum, güvenli
bir ortamda yaşayayım istiyorum.
Peki AKP, Devlet kime hizmet ediyor?
Halka mı?
Devlet, halk için değil, zenginler için çalışıyor.
Hal böyle olunca da halk Devletin gözünde düşman
oluyor. Bize düşman olan bu Devlet’e karşı, halk düşmanlarına karşı birlik olmalıyız.
Nihat Yağcı ve Dürdane Zorlu, çaresiz bırakılan halkımızdan sadece ikisi. Yoksul halkımızın yaşadığı Altınşehir’de oturan Yağcı ve Zorlu ile tedavi sırasında
yaşadıkları üzerine röportaj yaptık.
Anlatılanlar, milyonlarca insanımızın yaşadıklarıyla
aynıdır. Sorunlarımızın çözümü birliğimizde, ortak mücadelemizdedir.

diyor. Hasta işte görmüyorlar mı?..
Aile doktoruna yazı yazdır, yeşil
kartı yok, diyor. Yeşil kartı 15 güne
zor çıkardık. O da iptal oldu. Şimdi
kimlik nosu ile tedavi oluyor. Her
yıl yeşil kartı yenilemek gerekiyor.
Evde bakım doktorunu şikayet ettim
bakanlığa. 9 serum yazmıştı doktor,
gelmiyorlar şikayet ettim, sonra kendileri geldi.
Yürüyüş: Hastalanınca ilaçlarınızı
nasıl temin ediyorsunuz? Eski sağlık
sisteminde nasıldı şimdi nasıl?
Nihat Yağcı: Eskiden iyiydi.
30 TL serum taktırıyordum. 50-60
TL para çıkmıyordu. Şimdi ilaç alıyoruz, sayısı az, ilacın içinde 40
tane vardı 30’a düşmüş. Sürekli
ilaç almaya gidiyoruz. Kutuların içindeki ilaç sayısı az olduğu için sürekli
sık sık ilaç almak zorunda kalıyoruz.
Param da yok, yetiştiremiyoruz. 400
TL yaşlılık maaşı alıyor annem. Ayda

3-4 koli yumurta yiyor, kaymak, et
yemesi gerek. Bu aldığımız parayı
nereye yetireceğim ben?
Bir tane ilaç alacam, bunun için
doktora gidiyorum. 5 lira doktor alıyor, reçete parası; 1,5 lira da ilacın
kendisi, eder 6.5 lira. 6.5 lira verene
kadar 1.5 liraya ilacı alırım daha iyi.
Eskiden böyle değildi.
Yürüyüş: Sağlık sisteminden memnun musunuz, ne gibi sorunlarla
karşılaşıyorsunuz?
Dürdane Zorlu: Yeşil kart vardı,
o zaman sorun olmuyordu. Şimdi
yeni kart çıkartamadım. Tekrar ihtiyaç
olmadı hastalanmadığımız için ama
hastalanırsak ne olur bilmiyorum.
Yürüyüş: Hastaneye gittiğinizde neler yaşıyorsunuz?
Dürdane Zorlu: Yeşil kart olduğu
için tedavi olmuştuk. 1.5 ay oldu
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Hayatın
Öğrettikleri

Halka Güvenmeyenler
İnançlarını Yitirirler

Üniversitede yemek ücretlerine zam yapılmıştı ve
günlük fiş uygulaması yerine haftalık kart uygulamasına
geçilerek öğrencilerden yemek yemedikleri günlerin de
parasını alacaklardı.
Arkadaşlarımızla toplanıp bu durumu konuştuk. Üniversitenin durumunu da göz önünde bulundurarak,
protesto eylemleri ile rektörlüğe karşı olan tepkiyi toparlayalım, uygulamayı da değiştirelim istedik. Tabii
bu, hesabımıza göre uzun bir zaman gerektiriyordu.
Ben de bu noktada düşünüyordum; artık öğrencilerin
eskisi gibi olmadığını, bir takım korkularına yenik düşebileceklerini ve katılmayacaklarını kendi kendime
söylüyordum. Bir nevi inançsızlıktı benimki.
Eylemden yaklaşık 3 hafta önce çalışmalar başladı.
Öğrenciler olarak önce Medico Sosyal Başkanı ile görüşmek istedik. Talebimiz zorla da olsa kabul edildi.
Fakat Mediko başkanının bizi dinlemeye, anlamaya
niyeti yoktu. Sonuç alamadık bu görüşmeden. Sonra da
rektörlük ile görüşme talep ettik. Haliyle üniversite rektörünün bize ayıracak zamanı yokmuş.
Açıklama yapmak için karar aldık. Geçen her gün
öğrenciler tepkilerini dile getiriyorlardı. Çokça "Ne yapabiliriz acaba?" dediklerini duyduk. Basın açıklamasına
çağırdık onları, "Toplanalım, görüşelim sizinle de"
dedik. Demokrat, duyarlı, bu durumdan yakınan pek
çok öğrenci ile toplanıldı, görüşüldü. “Ekmek, Soğan
Eylemi” adını verdiğimiz bir yürüyüş ve eylemle protesto
edilecek, rektörlükle görüşülecekti. Aksi halde, sonuç
alamadığımız durumda başka eylemlere dönüşeceği
kararı da yine aynı öğrencilerden çıktı. Eylem günü için
hazırlıklara başlanıp bildiriler hazırlandı.
Eylem günü rektörle görüşme talep edildi tekrar. Bu
sefer talebimiz kabul edildi. Ama sonuç çıkmadı görüşmeden.
Beni düşündüren üniversitede çokça böyle güncel
eylemliliklerin kararının alınması ve sonrasında bir
takım eksiklik-hatalardan dolayı istenilen-beklenenlerin
olmaması. Bu yüzden endişelerim devam ediyordu.
"150-200 kadar kişi toplanır, yürür görüşürüz. Zorlarız
yeşil kart biteli. Çocuklar 18 yaş altı
uygulamasından faydalanıyor ama
bende bir şey olsa orasını Allah biliyor. 35 TL yeşil kart için para istiyorlar. Bize verdikleri (yardım parası)
para 2 ayda 500. Faturalar oluyor,
çocuğun okulu var, yetmiyor. Var
olan para da su elektrik faturalarına
ancak yetiyor. Bir tüp 68 TL. çocuklara okul masrafı 50 TL istediler.
Müdürle konuşacağım, veremiyorum

fakat sonuç alamayabiliriz" diye
düşünüyordum.
Üniversitede pek çok öğrenci
bildiri dağıtımını kendi fakültesinde, sınıflarında yapıyorlardı. Birçoğu da “etliye
sütlüye karışmaz” denir ya, öyle arkadaşlardı. Bildirilerde
taleplerimizi yinelemiş “Ekmek-Soğan Eylemi” çağrımızı
yapmıştık.
Bildiri dağıtmadığım bir gün, hiç tanımadığım biri
eyleme çağrı yapıp bizim organize ettiğimiz eyleme
çağrı yapıyordu. O bildiriden bana da verdi. Durumu
öyle güzel anlattı ki, güvensizliğimi sorgulattı bana.
Eylem günü geldi çattı. Toplanacağımız alana doğru
yola çıktık. 200 kişi kadar alandaydık. Gelenler ya
SOL'dan ya da bizim çevremizden insanlardı. Bir an
tahminimizin, güvensizliğimizin doğru olduğunu düşündüm.
Yürüyüşe başladık. Slogan attırıyordum... Arkama
bakmadan ön sıralarda yürüyordum. Bir ara slogan seslerinin yükseldiğini farkettim. Arkama dönüp baktığımda
yürüyüşteki kitlenin kalabalık olduğunu gördüm. Yürüyüşteki kalabalığı görünce slogan da birbirine karışmıştı
heyecandan. Eylem alanına, rektörlüğün önüne varmıştık.
2000'in üzerindeydi kitle. Eylem örgütleyicileri olarak
hepimiz şaşırmıştık bu duruma. Sevindirmişti bizleri.
Rektörlüğün önünde yoğun güvenlik önlemi almışlardı.
Rektörlük 15 kişi ile görüşme yapacağını söyledi. O 15
kişiyi seçerken beklemediğim, hiçbir eyleme katılmayan
ev arkadaşımı da gördüm. Epey de hazırlıklı gelmişti.
15 kişi ile rektörlükle görüşmek için yola çıktık. Aşağıda
bekleyen arkadaşlarımız o gün yağan yağmura bile aldırmıyorlardı. Jandarmanın tüm korkutma çabaları da
boşa çıkmıştı. Kitleye silah doğrultanlar bile vardı. Ama
kimse korkmadan bekliyordu.
Rektör yerinde yoktu. Yerine rektör yardımcısı ile
görüştük. Taleplerimizi sıralayıp anlattık. Hiçbir itirazı
olmadı; "Siz öğrencileri buraya topladınız, ayağa kaldırdınız. Bize de talepleri kabul etmek düşer, kabul etmesek olur mu?" dedi ve hemen ertesi gün eski uygulamaya geri dönüldü...
Güvensizliğim ve bunların sonucu yaptığım küçük
tembellikler utandırmıştı beni.

diyeceğim. Kabul etmezse mecburi
vermek zorundayım. Çocuklar olduğu
içinde çalışamıyorum. Kimseye bırakamıyorum. Öğrenci yardımı da
alamıyorum.
Yürüyüş: İlaçları nasıl alıyorsunuz?
Dürdane Zorlu: Eşim öldüğünden beri kardeşim yardımcı oluyor.
Komşular alıyor. Ağrı kesici, ateş
düşürücü fitil gibi şeyleri evde bu-
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lunduruyorum. Çocuklar çabuk grip
oluyorlar, grip olduklarında özel doktora, hastaneye götüremiyorum. Sağlık ocağına götürüyorum. Orada üç
doktor var, durumumu biliyorlar, yardım ediyor doktorlar. Ellerinde olan
ilaçlardan veriyorlar, para vermeden
öyle alıyorum. Bazen yukarda bir
eczacı var, o yardımcı oluyor para
almıyor. Acil hasta olunca da sağlık
ocağına götürüyorum çocukları.
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F Tipi hapishaneler ve 12 yıldır
yürürlükte olan tecrit politikasının
amacı, her türlü yol ve yöntemi kullanarak tutsakları teslim almaktır.
Bir statü haline getirilmeye çalışılan
uygulamalar dayatmalar olduğu gibi,
kişilere ya da döneme özgü şekillenen
idari tavırlarla da karşılaşılmaktadır.
Örneğin, bir dönem oluyor "ayakkabı araması" bahane edilerek ardı ardına soruşturmalar açılıyor, bir başka dönem sloganlar ya da marşlar bahane ediliyor. Mevcut yasalar aracılığı ile hapishane yönetimlerine verilen sınırsız yetki bu amaç doğrultusunda kullanılıyor.
Belli değerlerden, tavır, davranış, ilke ve kurallardan yaşam biçiminden düşüncelerinden, sahip olduğu hakları savunmaktan, örgütlü hareket etmekten uzaklaşmış bir tutsak
kitlesidir, onların görmek istedikleri,
kafalarındaki bu portreye uymayan
herkes hedeftedir. Senelerce devam
edecek yasaklar hücre cezaları engellemeler bunun içindir. Bıktırmak,
yıldırmak, duyarsızlaştırmak, tepkisizleştirmek, inançsızlaştırmak, umutsuzlaştırmaktır dertleri. Bunu başaramadıklarında "sen misin karşı koyan" politikaları devreye girer. Denilebilir ki, yapamadıkları ve yapamayacakları bir şey yoktur bu konuda.
Senelerce fazladan hapis yatırmak bunun ifrat noktasıdır. Yasalar zaten yukarıda belirttiğimiz politikalar
doğrultusunda hazırlandığı için, hapishane yönetimleri tamamıyla keyfi davranışlar içerisinde olsa dahi (ki
öyledir) her türlü hukuksuzluk kabul

görmekte, itiraz mercii olan mahkemeler de yaşanan adaletsizliği büyütmekte ve hak gasplarına ortak
olmaktadır.
İnfaz yakma politikası, ceza infaz kanunu ve Terörle Mücadele Yasası aracılığıyla idarenin eline verilmiş bir "sopa" gibidir. "İnfazın yanar bak" olmuştur. Özellikle adli tutuklu hükümlüler üzerinde bu tehditlerin ciddi bir baskı yarattığını, etkili olduğunu belirtmek gerekir. Devrimci tutsaklar, baskı ve dayatmalara karşı durma iradesine sahiptir. Bu
noktada "infaz yakmak" bir intikam saldırısı olarak gündeme gelmektedir.
Ceza İnfaz Kanunu'nun 48. madde 3-b bendi şöyledir: "Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi
yapılmaz, ancak bu süre hakederek
salıverme tarihini geçemez.”
Aktardığımız düzenleme, hapishane idaresinin keyfi kararları ile
tutsakların şartlı tahliyesinin engellenmesi anlamına gelmektedir. Bulunduğumuz hapishanede anma ve
kutlama programlarına yönelik açılan
soruşturmalar nedeniyle her tutsak
için 4-5 seneye varan iletişim ve ziyaret yasakları söz konusudur. Cem
Kılıç, Fırat Özçelik ve Kenan Günyel, normal koşullarda tahliye olmaları gerektiği halde bu maddeye dayanılarak hapiste tutulmaktadır.
Yasaya göre, bu "disiplin cezaları"nın infazının tamamlanması yetmez! Bir de "iyi hal şartı" aranır.
Yani infaz tamamlandıktan sonra 3 ay
"hücre cezaları"ndan sonra ise 6 ay1 sene boyunca hükümlünün "iyi
hali" olması, yeni bir ceza vs. almaması gerekir!
Çokca tartışmaya konu olan Terörle Mücadele Kanunu'nda İnfaz
Yakma Politikasına dayanak sunar.
Şartlı Salıverme başlıklı 17. madde:

"Bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlardan, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezaları alanlar 36 yıllarını, müebbet
ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını, diğer şahsi hürriyet bağlayıcı
cezalara mahkum edilmiş olanlar
hükümlüler süresinin 3/4'ünü çekmiş
olup da iyi halli hükümlü niteliğinde
bulundukları taktirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.
Bunlardan, tutuklu ve hükümlü
iken firar edenler veya firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine
karşı ayaklanma suçundan mahkum
edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartlı salıverilmeden yararlanamazlar."
Maddenin devamında ikinci kez
TMK kapsamında hüküm giyenlerin
de şartlı salıverilmeyeceği ve ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin
ölünceye kadar hapiste tutulacağı
ayrıca belirtilir.
Bu noktada, hapishane yönetiminin disiplin kurulu kararlarının tamamen keyfi, kendi hukuklarına dahi
ters düşecek şekilde açık bir düşmanlık gözeterek devreye soktuğuna
özellikle dikkat çekmek gerekir.
Somut örneğini aşağıda aktaracağımız üzere arkadaşlarımız Mehmet
Akdemir ve Nedim Öztürk'e yönelik
peş peşe açılan soruşturmalarla infaz
yakma politikası devreye sokulmuştur. Buna ilişkin daha önceki aylarda
çeşitli bilgiler aktarmıştık. Yeniden
özetleyecek olursak: M. Akdemir ve
Nedim Öztürk'ün kaldığı hücreye
yönelik bir "baskın arama" yapıldı.
Senelerdir başucunda duran bir tablo gerekçe gösterilerek "hücre cezası" verildi. İnfaz Yakma Hakimliği’ne yapılan başvuru sonucunda
hücrede keşif yapılması ve hukuksuzluğun açığa çıkması hapishane
idaresinin yeni bir baskın arama yap-
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ması ile sonuçlandı. Bu kez, daha
önce hiçbir şekilde "sakıncalı" görülmemiş, posta ile gidip gelen el yapımı dergiler vb. gerekçe gösterilerek
Mehmet Akdemir'e yönelik soruşturmada 3 ayrı kararla toplamda 51
günlük "hücre cezası" verildi.
Bunların hukukla bağı yoktur!
Aşağıda aktaracaklarımız F Tiplerinde
hukukun nasıl işlediğine dair bir ibret belgesidir aynı zamanda.
İnfaz Hakimliği, hapishane idaresinin 08.12.2011 tarihinde A-27
Hücresine yapılan baskın arama sırasında, 3 yıldır dokunulmayan ve kaldığı bir hücrede aynı yerde, üst katta dolabın yanında, M. Akdemir'in başucunda duran, Türkiye haritası üzerine çizilmiş Dursun Karataş portresi ve "yaşamış sayılmaz zaten yurdu
için ölmesini bilmeyen" yazılı tablonun "teşhir" amaçlı bulundurulduğu
gerekçesiyle Mehmet Akdemir ve
Nedim Öztürk'e verdiği 15'er günlük
"hücre cezası"nın iptaline ve ortadan
kaldırılmasına karar vermiştir.
Kararın gerekçesinde: "Başvurucu Mehmet Akdemir'in resim kağıtlarını kullanarak yaptığı ve üzerinde
Türkiye haritası ile haritanın orta
kısmında Dursun Karataş'a ait yarım
portresinin çizili olduğu tablonun
görevlilerce el konduğu sırada bulunduğu aslen ayakkabılık olan ancak
başvurucu tarafından kitap, dergi,
resim gibi eşyalarını koymak suretiyle
kullandığı plastik malzemenin üst
katında, duvara yaslanmış şekilde
ve önünde fotoğraflar konularak kısmen kapatılmış bulunan tablonun
yasada düzenlediği üzere asılı olmadığı gibi teşhire uygun bir konumda da bulunmadığı, bu itibarla
Başvurucu Mehmet Akdemir'in teşhir kastının olmadığı yönündeki savunmasının aksini kanıtlayacak disiplin yaptırımı uygulamasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden
uzak somut kanıt elde edilmemekte
aşağıdaki şekilde şikayetlerin kabulüne karar vermek gerekmiştir..." denilmiş ve hapishane idaresinin
2011/659 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı bulunduğundan İPTALİNE, cezaların ORTADAN KALDI-

RILMASINA karar verilmiştir.
Dosya No: 2012/145 Karar
No:2012/1440
karar
tarihi:
30.05.2012
Karar açık olmasına rağmen hukuki süreç böyle sonuçlanmaz ama!
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nadir
Yağcı, bu karara itiraz ederek, keyfi
gerekçelerle verilen "disiplin cezası"nın onaylanmasını talep eder.
İnfaz Hakimliği"nin daha önce tutsakların itirazlarını haklı görerek iptal ettiği diğer kararlarda olduğu gibi
itiraz mercii olan Akif Köylü başkanlığındaki 2. Ağır Ceza Mahkemesi
yaptığı "incelemede" Cumhuriyet
Savcısının talebini yerinde bulmuş ve
infaz hakimliğinin kararını İPTAL
ederek hücre cezalarını İNFAZ YAKMAK AMACIYLA YENİDEN
YÜRÜRLÜĞE KOYMUŞTUR!
2- ACM Kararı:28.06.2012, Değişik İş No: 2012/1104 (Bu kararların tebliğ tarihi 13 Eylül 2012'dir)
İnfaz Hakimliği’nin 30.04.2012 tarihinde A-27 hücresine gelerek yaptığı keşif işlemi sonrasında idarenin
uydurma gerekçelerinin açığa çıkması
ve cezanın iptaline karar verileceğinin anlaşılması üzerine, 04.05.2012'de
yani keşiften 4 gün sonra yeni bir baskın arama yapıldı. Bu arama esnasında, önceki aramada el konulmayan
bazı el işi resim, takvim, dergi vb. ne
el konularak 2 ayrı kararla
20+20+11 gün toplamda 51 gün
daha "hücre cezası" verilmiştir.
Bu keyfi soruşturma ve cezaların
amacı İNFAZLARI YAKMAK ve
devrimci tutsakları daha uzun süre hapiste tutmaktır.
Devrimcileri komplolarla tutuklamak, delilsiz, şahitsiz cezalar vermek yetmiyormuş gibi, daha uzun
süre hapis yatırmak için İNFAZ YAKMA Politikası da gündeme getirilmektedir.

Çıplak Arama Dayatması
ve Fiziki Saldırılar
-13 Ağustos 2012 günü Metris Hapishanesi’nden sevkle gelen Murat Fırat, Özgür Karakaya ve Eser Mor-

sümbül zorla soyarak arama saldırısına maruz kaldılar.
Hapishaneye her yeni gelen tutsak
bu saldırı ile karşılaşmaktadır. Burada amaç "güvenliği sağlamak" vb. değil, daha ilk adımda tutsakları baskı
altına alarak pasifize etmektir. Yoksa zaten el dedektöründen X-Ray cihazına, elle üst araması yapmaya kadar tüm arama biçimleri, uygulanmaktadır. Adalet Bakanlğı dahi "çıplak arama uygulamalarının yapıldığı"
defalarca belirtmek zorunda kalmıştır. Çünkü kabul etmek, işkenceciliği de kabul etmek anlamına gelir.
Buna rağmen gerçekleri onlar da çok
iyi bilmektedir.
13 Ağustos günü yaşanan bu çıplak arama dayatmasını reddeden Murat Fırat, Özgür Karakaya, Eser Morsümbül, zorla-üstleri başları parçlanarak soyulmuş saldırıya uğramışlardır.
Engin Çeber'n katledildiği süreçte aynı işkenceleri yaşayan Özgür Karakaya'ya yönelik ayrıca darp ve hakaretlerle saldırı yapılmıştır.
Bu şekilde yapılan her saldırının
ardından idarenin kullandığı yöntem
bir de disiplin soruşturması açmak ve
işlediği suçları bastırmaktır. Yine
öyle olmuş, ahlaksız aramaya karşı
slogan atan tutsaklara bunun için 2 ay
ziyaret yasağı getirilmiştir.
Düz mantıkla düşünülecek olsak
bile "İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek" sloganı atan bir kişinin işkenceye maruz kaldığı, onun için bu
sloganı attığı anlaşılır. Oysa F Tipi hukukta işkence görenin değil işkence
yapanın sözü geçerlidir.
- Bir başka siyasi davadan tutuklu olarak hapishaneye getirilen Ali Kılıç, Ali Özerli, Veysel Karhan Ağbaş,
Kamuran Nemutlu ve Ali Yumli'ye
yönelik de soyarak arama saldırısı yapıldı. Aynı şeklide onlara da "aramaya karşı çıkmak" gerekçesiyle cezalar verildi.
- 22 Ağustos günü akşam sayımından kısa süre önce PKK davası tutsakları Agit Tan, Mahsum ...., Barış Eren
"havalandırmada şarkı söyledikleri
için" fiziki saldırıya maruz kaldılar.
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Keyfi Gerekçelerle Açılan
Disiplin Soruşturmaları

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

Hapishane idaresi anma ve kutlamalara yönelik "türkü söyledin”,
“marş söyledin", "slogan attın" içerikli
soruşturmalar açarak iletişim ve ziyaret yasakları yağdırmaya devam
ediyor. Devrimci tutsaklar her gün
belli saatlerde slogan atsalar da idare bunu kabullenmiş durumdadır. Bu
sloganlara yönelik hiçbir soruşturma
açılmamıştır. Oysa defalarca belirttik:
yasaysa yasa! Uygulayın ve her slogana soruşturma açın! Yıllarca değil
yüzyıllarca ceza yağdırın! En meşru
tavırlarımızdan, değer ve geleneklerimizden, şehitlerimizi anmaktan vazgeçecek değiliz!.. Her şart altında
anma ve kutlama programlarımızı
yapmaya devam edeceğiz.
Bu tavır karşısında soruşturma
açıp yasaklar getirmek dışında yaptırım gücü bulunmayan idare aynı politikayı sürdürüyor. Neredeyse her
arkadaşımızın 4-5 sene kadar iletişim
ve ziyaret yasağı oldu bu süreçte nihayetinde tutsaklara hapiste bulundukları sürece yasaklar getirmek, infazlarını yakarak fazladan hapis yatırmak, F Tipi hapishaneler içerisinde
bu hapishanenin özel uygulaması olarak teşhir olmuştur. Eylül ayı içerisinde
de soruşturma saldırısı sürmüştür.
- 14 Eylül 2012 günü İbrahim Çuhadar'ı anmak amacıyla düzenlenen
etkinliğe dair soruşturma açılmıştır.
- Zorla soyarak arama saldırısına
maruz kalan Murat Fırat, Özgür Karakaya ve Eser Morsümbül'e yönelik
sorşturmada "Aramaya karşı çıkmak" gerekçesiyle 2'şer ay ziyaret yasağı getirilmiştir. (24.08.2012 Karar
No:2012-607)

Mektup Engellemeleri
İletişim yasakları ile tutsakların heberleşmesine sekte vuran idare, yasağı
olmayanlara gelen-giden mektupları
da "sakıncalı" kararları ile engelliyor.
- Hapishane idaresi Kenan Günyel
adına Ali Temiz'den gelen bir taahhütlü mektuba el koyma kararı aldı.
Gerekçe "övücü ve yüceltici ifadeler kullanarak örgüt dayanışması-
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nı arttırmak" 29.08.2012, 2012/614
- Hapishane idaresi, Fırat Özçelik'e, Selda Özçelik'ten gelen bir adet
taahhütlü mektuba ilişkin kısmi engelleme kararı aldı. Gerekçe aynı.
(14.09.2012, 2012/6401)
- 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kenan
Günyel'e Hüseyin Kilis'ten gelen
mektubun engellenmesine ilişkin kararı onayladı. 17.07.2012, değişik iş
no: 2012/1171
- 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Nedim
Öztürk'ün Mustafa Doğru'ya göndermek istediği mektuba ilişkin engelleme kararını onayladı. Değişik iş
no: 2012/1187, 10.05.2012
- 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Nedim
Öztürk'e Taner Korkmaz'dan gelen
mektubun engellenmesini onayladı.
Değişik iş no: 2012/1026, 20.06.2012

Süreli Süresiz Yayınların
Engellenmesi
Yürüyüş dergisinin 26 Ağustos
2012 tarihli 327. sayısı hapishane idaresinin 11.09.2012 tarih ve 2012/152
sayılı kararıyla engellendi.
Karar gerekçesi olarak "Derginin
36. sayfasında ceza infaz kurumları
hakkında asılsız yazı ve yorumlara yer
verildiği, ceza infaz kurumu ve personelinin ismini vererek hedef gösterici tehdit içerikli ifadelere yer verildiğinden" denilmektedir.

Sağlık Hakkı İhlali
Revir muayeneleri yalnız haftada
iki gün, Pazartesi ve Perşembe (yarım
gün) yapılmaktadır. Hasta olan bir tutsak muayene olup ilaçlarını alabilmek
için dört-beş gün beklemek zorunda
kalıyor. Bunun üzerine "dilekçe yok,
kaybolmuş" ya da "yoğunluk var" gibi
gerekçelerle revire çıkıp muayene
olmamız engellendiğinde bir hafta-on
gün geçmiş oluyor yaşadığınız rahatsızlığın üzerinden. Bu koşullarda,
sağlıklı bir muayene teşhis tedavi sürecinin yaşanması mümkün müdür?
Aksine, yaşayan basit rahatsızlıkların
dahi ciddileşmesi söz konusudur. Bu
sorunların idari politikalarla çözülebilecek yönleri olmakla birlikte, asıl

olarak, aile hekimliği uygulaması ile
muayene günlerinin sınırlandırılmasına neden olan, yeterli sayıda doktor
tahsisini sağlamayan Adalet Bakanlığı sorumludur.

Diğer Hak İhlalleri
- Sohbet hakkı haftada 6,5 saat kadar uygulanmakla birlikte çeşitli sorunlar yaşanmaya devam etmektedir.
Kimi gruplar 4 kişiye düşmesine
rağmen diğer sohbet gruplarıyla birleştirilmemekte, tutsakların sohbet
alanına su-bardak vb. götürmesi engellenmektedir. Sohbet alanında konuşmak dışında hiçbir sosyal paylaşım imkanı yoktur. Tutsakların hücreden yazılı bir materyal, kalem-kağıt, kitap, dergi, mektup, müzik aleti vb. götürmesi söz konusu bile olmamaktadır. Başka hapishanelerde bu
mümkün olmasına rağmen burada
sohbet alanında fotoğraf çektirmek talepleri reddedilmektedir.
- Avukatlara gönderilen postaların
kapalı olması avukat müvekkil gizliliğinin getirdiği temel haklardan biri
olmasına rağmen bu hak otadan kaldırılmış durumdadır. Bu postaların diğerleri gibi açık olarak idareye teslim
edilmesi dayatılmaktadır.
- Tekli hücrelerde kalan üç adli tutuklu arasında yaşanan tartışmaların
ardından yer değişikliği talepleri reddedilmiş ve birbiriyle anlaşamayan,
geçinemeyen kişiler yan yana tutulmaya devam etmiştir. "Sorun yaşanmasın" bahanesiyle havalandırmaya
farklı saatlerde çıkarılan tutuklular bu
uygulama ile haftalar boyunca bir tür
hücre hapsine maruz bırakılmıştır. Aylar sonra S.S isimli tutuklu başka bir
hücreye alınarak sorun ortadan kaldırılmıştır.
- Serdar Karaçelik'in Ahmet Salgın'a gönderdiği posta içeriğindeki
mektuplardan biri, Veli Elyakut'un
mektubu kaybedilmiş, yan taraftan bulunan 1 No'lu F Tipi Hapishaneye
ulaştırılmıştır!
(15 Ağustos-20 Eylül arası yaşanan hak ihlalleri ve tebliğ edilen kararlardan derlenmiştir.)
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Evlatlarımız Bir Bayramı Daha Tecritte Geçirdi!
İçeride Hücrelere Karşı, Dışarıda Yaşamımızın
Hücreleştirilmesine Karşı Mücadeleyi Büyütelim!
TAYAD’lı Aileler
Bir bayram daha geçti. Evlatlarımız bir bayramı daha tecrit zulmü altında geçirdi.
Evlatlarımız, halkımızın özgürlüğünü, vatanımızın bağımsızlığını savundukları, zulme karşı oldukları
için hücrelere atıldılar.
AKP iktidarı hücrelerde tecrit
ederek, bağımsız ve demokratik bir
Türkiye isteyen evlatlarımızı mücadelelerinden vazgeçirmeye çalışıyor.
Onları, düşünmeyen ve idealleri olmayan insanlar haline getirmek istiyor. Her türlü zulme rağmen evlatlarımız düşüncelerinden vazgeçmiyor,
vazgeçmeyecek. Evlatlarımız, tecrite direnmeye, düşüncelerini savunmaya devam ediyor. Bunun için bayramları ailelerinden uzakta, hücrelerde
geçiriyorlar.
AKP iktidarı halkımızı bayram
kutlayamaz hale getirdi. Zamlar, yıkım
saldırıları, tutuklama zulmü ve bilcümle
adaletsizlikler içinde halkımız nasıl bayram kutlayabilsin ki? Ayrıca AKP iktidarı her şeyi olduğu gibi bayramları
da alınır-satılır hale getirdi. Bayramların
dayanışma ruhunu öldürdü.
Bakın ülkemiz tablosuna: Ülkemiz,
başta Amerika olmak üzere emperyalistler tarafından sömürülmeye devam edilmektedir. Bu yüzden açlık,
yoksulluk, yozlaşma artarak sürmektedir. Kültürel değerlerimiz yok edilmeye çalışılmaktadır. Bunu bayramlarda da somut biçimde görüyoruz. Eskiden insanlar daha fazla birbirinin yanına gitmekte, acılarını-sevinçlerini
daha fazla paylaşmaktaydı. Şimdi yıllarca oturduğu apartmanda komşusunun yanına bir defa dahi gitmeyen,
komşusuna selam vermeyen bir duruma getirildi. Bu da tecritin sadece hapishanelerde yaşanmadığını, günlük
hayatımızda da etkili olduğunu göstermektedir. Bunun sonucunda umutsuzluğa sürüklenen insanlarımız bir
şeylerini paylaşabilecekleri kimse bulamamakta ve intiharlara varan sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır.

AKP iktidarı hayatımızın her alanına saldırmakta, sorunlarımızı çözmek yerine büyütmek için elinden geleni yapmaktadır. Bir yandan “Kentsel Dönüşüm” adı altında evlerimizi
başımıza yıkarak zenginlere rant sağlamaya çalışıyor. Diğer yandan yaptıkları zamlarla her geçen gün yaşam
koşullarımızı daha zorlu hale getiriyor. Ayrıca çıkardıkları yasalarla işçilerin kazanılmış haklarını daha fazla gasp ediyor. “Performans” adı altında tüm işçi-emekçilerin iş güvencelerini ellerinden alıyor. Emeklilik
yaşını yükselterek emeklilere mezarda emekliliği reva görüyor. Tüm
bunlar yetmezmiş gibi kardeş Suriye
halkının Amerika adına kanının dökülmesi için her türlü çabayı gösteriyor. Sözde muhalif olan Amerika’nın işbirlikçilerine kucak açarak
Suriye’yi Amerika adına tehdit ediyor.
AKP iktidarı çıkardığı yasalarla
kendisi gibi düşünmeyen gazetecileri, öğrencileri, hakları için direnen işçileri, memurları susturmaya ve sömürüyü artırmaya çalışmaktadır. Buna
karşı çıkan evlatlarımızı tutuklamakta
ve aylarca mahkeme yüzü görmeden
F Tipi tecrit hücrelerine atmaktadır.
Amaçları tüm halkı susturarak bu
sömürü düzenini sürdürmektir. Bizler evlatlarımızla beraber her zaman
her yerde direnmeye devam edeceğiz.
Evlatlarımızı tecrit zulmüne ezdirmeyeceğiz.
Tecrite karşı direniş faşizme ve
emperyalizme karşı bir direniştir.
Tecrite karşı direniş haklarımızın elimizden alınmasına karşı bir direniştir. Tecrite karşı direniş, halkın dayanışma ruhunun diri tutulmasıdır.
Halkın birbirinden koparılmasına
karşı mücadele etmektir.
Elinde direniş bayrağını dalgalandırarak tecrit zulmüne karşı en önde barikat olan 122 evladımız zulme boyun
eğmeyeceğimizin ilanıdır. Tam 7 yıl
boyunca direndik ve 122 canımızı
verdik. Tecrit-tredmanı kabul etmeyen

evlatlarımızın direnişleriyle tecriti kabul etmedik. Bu direnişin sonucunda
AKP iktidarına geri adım attırdık ve
“10 Saatlik Sohbet Hakkı”nı kazandık. Buna tahammül edemeyen
AKP iktidarı tecrit koşullarını ortadan
kaldıracağına daha da ağırlaştırmıştır.
Hücrelerde fiili saldırılar, sohbet hakkının gasp edilmesi, infaz yakmalar, disiplin cezalarıyla görüş ve mektup yasakları gibi birçok haklar gasp ediliyor.
Ama nafile… Hiçbir güç evlatlarımızı teslim alamayacak!
Evlatlarımıza yapılan saldırılara
sessiz kalmayacağız. Her zaman evlatlarımızın yanında olacağız. Ne
içeride ne de dışarıda tecritin halkımızın ve evlatlarımızın üzerinde etki
yapmaması için mücadele edeceğiz.
Bizler devrimci tutsakların aileleri
ve yoldaşları olarak evlatlarımıza
yapılan bu zulüm karşısında sessiz
kalmadık, kalmayacağız. Gün geldi
evlatlarımızla ölüme yattık. Gün geldi yıllarca sokaklarda, parklarda zulmü halka anlatmak için karda kışta,
gece gündüz direndik. Ama evlatlarımızı asla sahipsiz bırakmadık.
Evlatlarımız direnme geleneğini
Şeyh Bedrettinlerden, Pir Sultanlardan, Baba İshaklardan, Kerbela’da zalime biat etmeyenlerden, Mahirlerden
alıyor. Halkımızın direniş geleneğini
tecrit hücrelerinde yaşatıyorlar. Bayramları da bu direnişin bir parçası olarak dayanışma ile geçiriyorlar.
Tecrit kaldırılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı
evlatlarımızın yanında olmaya çağırıyoruz. İçeride hücrelere, dışarıda yaşamımızın hücreleştirilmesine karşı
mücadelemizi büyütelim.
Evlatlarımızın özgürce kutlayacağı
bayramlar da gelecek. Onu kendi
mücadelemizle, kendi ellerimizle yaratacağız. TÜM HALKIMIZIN VE
TECRİTE KARŞI DİRENİŞİN
ONURLU SESİ EVLATLARIMIZIN BAYRAMINI BU DUYGULARIMIZLA KUTLUYORUZ.
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Röportaj

PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK İSTEMEYE DEVAM
EDİYORUZ! LİSELİ GENÇLİĞİ TALEBİMİZ ETRAFINDA
BİRLEŞTİRECEĞİZ!
Liseli Dev-Genç’liler, yeni eğitim
döneminde çalışmalarını yeniden
başlattıkları kampanyalarına devam
ediyorlar. Liseli gençliğin içine düşürülmek istendiği yozlaşmaya karşı,
gözlerine perde indirilerek gerçekleri
görmelerinin engellenmesine karşı
Liseli Dev-Genç örgütlenme çağrısı
yapıyor. Çağrılarını sorularımıza
verdikleri cevaplarda da tekrarladılar.

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012
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Yürüyüş: “Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek Hakkımız İstiyoruz Alacağız” adlı bir kampanya başlattınız.
Kampanyaya dair ne düşünüyorsunuz?
Mete Kul: Yaptığımız bu kampanya ile bizlerin en temel sorunlarından biri olan parasız eğitim ve sınavsız gelecek hakkımızı istiyoruz.
Ülkemizde binlerce öğrenci sadece
parası olmadığı için okuyamıyor. Ailelerimiz binbir emekle çalışıp bizleri
okutmak isterken okula gittiğimizde
bizden yüzlerce lira kayıt parası isteniyor. Bu parayı vermezsen okuyamazsın diyorlar. Bu da eğitim sistemindeki adaletsizliği gösteriyor.
Ya da sınav sistemini önümüze engel
koyarak, okumamızı daha çok zorlaştırıyorlar. Sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler ise tek çareyi intiharda buluyorlar. Bir sınav için insanlara ölümü çare olarak gösteren
bu düzendir. Bizler de bu düzenin
yarattığı eğitim sistemine karşı kendi
alternatif eğitim sistemimizi istiyoruz.
Bizim istediğimiz, herkesin okuyabileceği, parasız, demokratik, bilimsel bir eğitim sistemidir.
Cavit Yılmaz: Parasız eğitim tüm
halkın sorunu. Halk tepkili ve aileler
bir öncü arayışında, çıkış yolu arıyorlar. Bu da devrimcilerdir. Bizler
yaptığımız çalışmalar ile hem ögrencilere hem ailelere örgütlü davranmanın ve Liseli Dev-Genç’lilerden
başka hiçbir kurumun onlara yardım
ve sonuç getiremeyeceklerini anla-

tıyoruz.
Berk Ercan: 43 yıldır
ülkemizde parasız, demokratik ve bilimsel bir eğitim
için mücadele ediyoruz.
Parasız eğitim istiyoruz
çünkü biz yoksul halk çocukları olarak bizden çeşitli
bahanelerle toplanan paraları ödeyemiyoruz. Bu yüzMete Kul
Dilan Poyraz
den kimi zaman arkadaşlarımızın yanında bu haettiriyoruz. Paralı eğitim yüzünden
raçları toplayanlar tarafından küçük
binlerce liseli okula gidemiyor.
düşürülüyoruz. En önemlisi de kimi
Sınav sistemi yüzünden ise öğzaman bu paralar yüzünden okula
rencilerin bütün geleceği 1-2 saatlik
kayıt olamıyoruz; olsak da devamını
sınavlarla belirleniyor. Öğrencileri
getiremiyoruz. Sınavsız bir gelecek
yarış atı yerine koyuyor, rekabet yaistiyoruz diyoruz çünkü ezbere dayalı,
ratıyor. Bu sistem yüzünden öğrenbilimsellikten uzak olan eğitim sisciler
sınavı kazanamıyor. Bu sebepteminde aynen bir yarış atı gibi çalerle parasız eğitim ve sınavsız gelıştırılıp sınavlara hazırlandırılıyoruz.
lecek hakkımızdır.
Okullarda aldığımız eğitim, dediğim
gibi hayattan uzak ve bilimsel bir
nitelikte değil. Bu yüzden de dersYürüyüş: Kampanya çerçevesinde
hanelere gitmek zorunda kalıyoruz.
liselerdeki hedefiniz nedir?
Bu dershane paralarını ana babalarıMete Kul: Gittiğimiz liselerdeki
mız ekmeğinden suyundan kesip kıt
hedefimiz
daha fazla örgütlülüğü bükanaat ödüyorlar; ödeyemedikleri
yütmektir. Tek alternatif Liseli Devzaman ise hem biz liseli gençlik hem
Genç’lilerdir. Düzen en çok liseli genailemiz yeni işler bulup çalışmaya
çliği hedef alıyor. Bunun en somut
başlıyoruz. Çalışan birçok arkadaşıörneğini yozlaşmayla görüyoruz. Bimız ve ailesinin iş cinayetlerine kurzim ulaşamadığımız liseliler düzenin
ban gittiklerini gördük. Tüm bunlar
bataklığına
savrulup gidiyor. Bizler
birleşip, artık halkın gözünde birazcık
de tanıştığımız her insanı düzenin babile güvenilirliği kalmamış hileli sıtaklığından çıkartmak için uğraşıyoruz.
navlara katıldığımız zaman ise tüm
Cavit Yılmaz: Birincisi düşünen
bu nedenlerden kaynaklı öğrenci arve sorgulayan birer birey haline gekadaşlarımız bunalıma girip intihartirmek; ikincisi geniş bir liseli kitlesine
lara kalkışıyor. Bizler de Liseli Devulaşmak
ve onları lisede mücadeleye
Genç'liler olarak düzenlediğimiz bu
katmak.
kampanya ile eğitimin halk için paBerk Ercan: AKP iktidarı her
rasız olmasını; elenmek, seçilmek
geçen gün eğitim sisteminde değideğil, bilimsel, demokratik nitelikli
şiklikler yapıyor ve bu değişikliklerin
sınavsız bir eğitim istiyoruz.
hiçbiri halkın ve öğrencilerin çıkarına
Dilan Poyraz: Bizler Liseli Devdeğil. Bunları hepimiz biliyor, hatta
Genç'liler her yıl eğitim-öğretim sügörüyoruz ve liselerde bu gericiliğe,
resinde liselilerin sorunlarına yönelik
adaletsizliğe karşı çıkan tüm liselileri
kampanya başlatıyoruz. Bu yıl da
mücadelemizde yanımıza katmaya
geçen seneki “Parasız Eğitim Sıçalışıyoruz.
navsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz
Dilan Poyraz: Taleplerimizi kabul
Alacağız!” kampanyamızı devam

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Röportaj
ettirmek, liselileri Liseli Dev-Genç'lilerin safında mücadeleye çekmek.

Yürüyüş: Kampanya süresince karşılaştığınız engeller oldu mu?
Mete Kul: Şişli Endüstri Meslek
Lisesi önüne gittiğimizde polisin
keyfi uygulamasıyla karşılaştık. Bildiri dağıtmamıza engel olmak istediler. Ama bunda da başarısız oldular.
Onun dışında bir engelle karşılaşmadık henüz.
Cavit Yılmaz: Faşist çeteler, polis
ve okul yönetimi ile işbirliginde bulunarak saldırmalar gibi ufak tefek
olaylar.
Berk Ercan: AKP'nin okullardaki
düzen bekçisi öğretmenleri tarafından
polise ihbar edilip, gözaltına alınıp
işkence gördüğümüz oldu. Liselileri
düzenin pisliğine bırakmadığımız,
gerçekleri anlatıp parasız, bilimsel,
demokratik bir eğitim için mücadele
etmeye çağırdımız için bizleri gözaltına alıp, işkence yapıyorlar.
Dilan Poyraz: Bir lisede biz bildiri dağıtırken polisler gelip, "Gidin
buradan, burada bildiri dağıtamazsınız." vs. diyordu. Gözaltına alacaklarını söylüyorlardı. Biz de ajitasyon çekip onları teşhir ediyorduk.
Sonra polisler geri adım atınca, biz
de sloganlarımızla bitirmiştik.

Yürüyüş: Kampanya çalışmasında
halktan nasıl tepkiler aldınız?
Mete Kul: Masalar açtık bir çok
yerde. Konuştuğumuz çoğu insanlar
taleplerimizin haklı olduğunu söylediler. Sonuçta istediğimiz şeyler
halkın talepleri. Masa açtığımızda
bir ablamız gelip, “Bir tek siz sesinizi
çıkartıyorsunuz Tayyip’e karşı, helal
olsun sizin gibi çocuklara” demişti.
Halk da görüyor. Biz sesimizi çıkardığımızda gözaltına alınıp, tutuklanıyoruz. Tıpkı Bernalar gibi.
Cavit Yılmaz: Halkın temel sorunlarından birisi olduğu için, bize
ve mücadelemize karşı ilgililer. Mücadelemizi, neden ve ne için parasız
eğitim istediğimizi anlattık. Özel liselerde okuyan ve kolejlerde okuyan

liseli öğrencilerle de tanıştık, anlattık. Haklı olduğumuzu, kazanacağımızı
anlattık.
Berk Ercan: Halk parasız eğitim talepli kampanyamızı biliyor ve bizi
tanıyor. Açtığımız pankartlarla, masalarla yürüyüş
Berk Ercan
Cavit Yılmaz
veya mitinglerimizden bizi
gayet iyi tanıyıp, tüm halrasız sınavsız bir eğitim alıncaya
kın talebi olan parasız eğitimi istiyor
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
ve bunun için neler yapabileceklerini
soruyorlar. Bizler de anlatıyoruz.
Dilan Poyraz: Öğrenciler bu müYürüyüş: Okullardaki öğretmencadelede haklı olduğumuzu söylüyor.
lerin size karşı tepkisi nasıl?
Kimisi de bizlere yardımcı oluyor
Mete Kul: Olumlu yönde olan
imza toplarken.
da var, olumsuz da. Genelde çalışma
yapmak istediğimizde okul idaresinin
Yürüyüş: Kampanya çerçevesinde engelleri oluyor. Okuldan atmakla
tehdit ettikleri oluyor.
neler yapıyorsunuz?
Cavit Yılmaz: Bazen faşist okul
Mete Kul: Çalışma yaptığımız
müdürleri kamera ve fotoğraf çekimi
liselerin önünde masa açıyoruz, bildiri
yaparak psikolojik baskı yapmaya
dağıtıyoruz, imza topluyoruz, afiş
çalışıyor. Bu yaptıklarından korkasıyoruz. Kampanyamız, eğitim-öğSayı: 336
madığımızı onlara söylüyoruz ve
retim dönemi boyunca devam edecek.
baskıların gözaltıların bizi yıldıra- Yürüyüş
Cavit Yılmaz: Lise önünde bildiri
28 Ekim
mayacağını her hafta okul önlerine
ve imza çalışmaları yapıyoruz. Birebir
2012
giderek gösteriyoruz. Eğitim-Sen
de ilgilenip, okuldaki sömürüyü anüyesi öğretmenlerle de tanıştık. 4+4+4
latıp, Başbakan’ın parasız eğitim dösistemini, öğrencileri ve öğretmenleri
nemi dediği dönemin sahte ve düznasıl perişan ettiğini anlattılar bize
mece olduğunu örneklerle anlatıyoruz.
ve
eğitimin hala paralı olduğunu söyEn basit olan ise Sultangazi Meslek
leyen öğretmenler oldu
Lisesi’nde 3 adet rozetin 30 TL’ye
Berk Ercan: Dediğim gibi,
satılması ve okul kıyafetlerinin anAKP'nin
gerici faşist sistemine teslim
laşmalı ve pahalı bir şirket üzerinden
olmuş öğretmenler üzerimize kimi
alınması. Başka şirketten alan öğzaman polisi kimi zaman faşistleri
rencilerin okula alınmayacağı gibi
saldırtıyorlar
ama devrimci demokrat
ailelerden kıyafet ve rozet parası adı
öğretmenler de bizim gibi bu talepleri
altında toplanan haraçları ve sömüsahipleniyorlar.
rünün nasıl işlediğini tek tek anlatıyoruz. Parasız eğitimin neden gerekli
olduğu ve sınavsız gelecek hakkında
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz başka
bilgiler verip, nasıl bir eğitim sistemi
birşey var mı?
istediğimizi anlatıyoruz.
Mete Kul: Son olarak şunu söyBerk Ercan: Kampanyamızı hallemek istiyorum: Kendi alternatif
ka ve öğrencilere duyurmak için
eğitimimizi kurana kadar sürecektir
meydanlarda imza masaları açıp, bilverdiğimiz mücadele. Taleplerimiz
diri dağıtıyoruz. Ayrıca talebimizi
bu halkın talepleridir. Biz hakkımız
en çok sahiplenen liseli gençlere ulaolan parasız eğitim, sınavsız gelecek
şabilmek için lise giriş çıkışlarında
hakkımızı alana kadar liselere gitmeye
bildiri dağıtıp, imzalar topluyoruz.
devam edeceğiz. Kampanyamızı,
okul bitince imzaları TBMM'ye gö43 yıldır sürdürdüğümüz bir tatürüp bitireceğiz.
lebimiz. İstediğimiz gibi nitelikli pa-
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

110 Bin Sıra Boş Duruyor, Öğrenciler Okullara Alınmıyor
Eğitim Halk İçin Değil Zenginlerin Düzeni Sürsün Diyedir

Düzenlerini Sürdürmeyecek, Yıkacağız!

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012
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"Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İstiyoruz" diyoruz.
Çünkü eğitim sistemi ailelerimizin belini bükerken; çocuklarımızın da düzene uygun kafalar olarak yetiştirilmeleri
uğruna yarışa sokulmasına sebep oluyor.
Yarışa sokuluyoruz, çünkü yarışta öne geçenler, daha çok verim
sağlayacakları gerekçesiyle düzenin
kadroları olarak yetiştiriliyor; geride kalanlar ise emek sömürüsüne
tabi tutulmak üzere en alt düzeyde
bilgiyle donatılıyor.
Peki buna rağmen, ailelerimizin
ve bizim, geçmek için alınteri ve
emekle hazırlandığımız sınavlar ne
işe yarıyor?
Geçtiğimiz eğitim döneminde
üniversite sınavına 2 milyon, Fen ve
Anadolu liseleri sınavına 1 milyon
öğrenci girdi. Yoksul halk çocuklarının, ailelerinin yaşadığı sömürüyü
yaşamamak için sınıf atlamak amacıyla hazırlandığı sınavların kendisi bir sömürü aracına dönüştü. Okula para, dershanelere para, sınava girmek için para... para para para... Paradan başka dini-imanı olmayan
AKP, emeklerimizin üzerine yattı.
Üniversitelerde 100 binin, Anadolu ve Fen liselerinde ise 10 binin
üzerinde kontenjan boş kaldı.
Yani toplamda 110 binin üzerinde
boş sıra var lise ve üniversitelerde.
Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın
(MEB) yaptığı kayıt yanlışlığı nedeniyle okumak için can atan milyonlarca öğrenci bu sıralara oturamıyor.
Biz kayıt yanlışlığı diyoruz ama
aslında özü özeti, bu düzenin eğitimi hiç ama hiç önemsememesidir.
Bizim eğitimimiz, zenginlerin fabrikalarındaki makineleri kullanabilecek, yeni teknolojilere hemen
uyum sağlayabilecek, onların ayak
işlerini yapabilecek kadar kavrayışa sahip olmamız için verilmektedir.
İş böyle olunca da, kontenjanlarda
"yanlışlık" yapılmış, yapılmamış
umurlarında değildir.

Milyonlarca öğrenci sınavı geçmek için belirlenen barajın altında kaldı. Sıra sayısı kadar öğrenci barajı geçemediği için de 110 bin sıra boş kaldı. Verilen eğitimin düzeyi, sınavı kazanamayanların sayısıyla birlikte daha da
açığa çıkmaktadır.
"Özellikle Fen fakültelerindeki fizik, kimya, biyoloji ve hatta matematik
bölümleri boş kaldı. Bu bölümleri, taşradaki üniversitelerde tercih edenlerin sayısı 2'yi 3'ü geçmedi. Vakıf üniversitelerinde ise iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler ve yabancı dille ilgili bölümler
başta olmak üzere sosyal bilimlere yönelik kontenjanlarla, mühendislik fakülteleri de dolmadı." (Abbas Güçlü, Milliyet, 20.10.2012)
Sadece kayıt-baraj geçememe sorunu
değil, bir de gelecek kaygısı duyulan bölümler olması da sıraların boş kalmasına
sebep olmuştur. Fakülte açıyorlar, kontenjan belirliyorlar ama o bölümleri bitiren öğrencilere çalışma olanağı yaratmıyorlar. O zaman okumanın anlamı var mı?
Fen fakültelerini bitirenlere öğretmenlik
hakkı vermiyorlar çünkü bu konuda bir ihtiyaç yok. Peki o zaman bu fakülteler neden hala duruyor?
Plansız, programsız bir eğitim sistemi var. Odağında halk çocuklarının olmadığı bu sistem baştan ayağa bozuktur.
Gençlere hiçbir gelecek sunmamaktadır.
Bu nedenle "Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek" istemeye devam edeceğiz. Vermezlerse alacağız, bunun için mücadele
edeceğiz.
Lise öğrencilerine sesleniyoruz: Milyonlarcayız! Gelecek hayallerimizi çalan,
emeğimizi bir kalemde harcayan bu düzene hizmet etmek yerine, düzene karşı
mücadele etmeliyiz. Haklarımızı almak
için, emeğimiz sömürülmesin diye, geleceğimiz çalınmasın diye, ailelerimiz
daha fazla yoksullaşmasın diye, arkadaşlarımızın önünde mahçup bırakılmayalım diye, adalet için, onurumuz için liselilerin yılmaz coşkusunu, haklı öfkesini
örgütleyelim...
LİSELİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Halk

Düşmanı

AKP

AKP’nin Halkları Bölüp
Parçalamasına, Birbirine Düşman
Etmesine İzin Vermeyeceğiz

AKP'nin
iktidara geldiğinden bu zamana kadar dilinden düşürmediği en bildik sözlerinden biridir,
inançlara saygı. Peki öyle midir? Hayır
bu soru her sorulduğunda verilecek tek
cevap hayır olacaktır. Çünkü AKP’nin
dine saygısı yoktur. Dini sadece kendi
çıkarları için kullanır. Halkı dini duygularla sömürür. AKP’nin başka dinlere
saygı göstermediğini, yok saymaya
çalıştığını, aşağıladığını bilmeyen, bunlara tanık olmayan kimse kalmamıştır.
Son olarak Ezidiler’e karşı göstermiştir bu düşmanlığını. Erdoğan Elazığ’da, yine halkın dini duygularını sömürmeye çalıştığı bir konuşmasında bu
sefer hedef olarak Ezidileri göstermiştir. Görünürde Kürt halkına karşı öfkesini kusmaktadır ama hedef Sünni İslam olmayan bütün dinlerdir.
Erdoğan “Bunların zaten Yaradan’la ilgisi yok. Yeri belli bu teröristlerin. Bunlar Zerdüşt. Kendileri anlatıyor. Yezidilikten bahsediyorlar. Yezidi
de olsa teröre bulaşmadığı sürece insana insan olduğu için yine değer veririz”. İnsan olma kıstası terörist olmaması. Yani haksızlığa adaletsizliğe
karşı baş kaldırması, öfkesini haykırması... Eğer bunları gerçekleştiriyorsa
“insan” değildir, demek istiyor Erdoğan.
Erdoğan, Zerdüştler ve Ezidiler’in
inancını şeytana tapma olarak göstererek, onların da terörist potansiyeli taşıdığını söylemeye çalışıyor. Yani kısacası “Allahsızlar” diyor. Erdoğan’ın
inançlara zerre kadar saygısı yoktur. Bu
sözler ırkçı faşist zihniyetin ürünüdür.
Kendi inancının dışındaki tüm inançlar
onlara göre kafirliktir, sapkınlıktır.
AKP'nin en büyük yalanlarından
bir tanesi de “Tüm milliyetlerden
insanlar benim vatandaşımdır; din,
dil, ırk ayrımı gözetmeden bu toprakların insanlarıdır” söylemi. Yalan,
kendine yakın olmayan hiç kimseye
aynı vatanda yaşıyormuş rahatlığını
vermez AKP. Halkı kendi topraklarında bir köle gibi, bir dilenci gibi yaşamaya zorunlu kılar. Kendi dinini öz-

gür bir şekilde ifade etmeye cesaret
edemeyecek baskıyı yaşattırır.
Erdoğan “Bunların Yaradan’la
ilgisi yok. Bu teröristlerin yeri belli,
bunlar Zerdüşt” dedi. İşte şimdi kendilerini açıklıyorlar. Ezidilikten bahsediyorlar. “Bak neler çıkıyor, neler” diyerek Ezidiler’i aşağılayıp yok sayarken, bir yanda da Müslüman olmayan
herkesi düşman, insanlık dışı yaratıklar olarak göstermektedir.
Ne demektir “Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece insana insan olduğu için değer veririz.”
AKP, Kürt, Türk, Laz... bütün milliyetlerden halklara düşmandır. Aleviler’e düşmandır. Aleviler’i, camiye
gitmedikleri, ibadetlerini cemevlerinde yapmak istedikleri için hedef göstermiş, cemevlerini ucube yerler olarak ilan etmiştir. Faşizmin düşünce yapısıdır bu, kendi milliyetinden, kendi
inancından, kendi düşüncesinden olmayan herkese düşmandır.
Örneğin; Almanya'da, İngiltere’de
yani Avrupa’nın birçok yerinde memleketlerinden göç etmek zorunda bırakılan değişik milliyetlerden halklar
hedef gösterilmektedir. Potansiyel suçlu ilan edilmektedirler. AKP'nin yaptığından da başka bir anlam çıkarmamak gerekir. AKP halk düşmanıdır.
Halka düşmanlığını her fırsatta göstermektedir. Her fırsatta “başka dinlere
saygı esastır” söylemi, göz boyamaktan, halkı aldatmaktan başka bir şey değildir.

2011 yılında Erdoğan BDP’nin başörtüsü önergesi vermesi üzerine “Dini
Zerdüştlük olan bir anlayışın böyle bir
derdi olabilir mi?” demişti. Müslümanlıktan başka bir din yok, başka bir
dine inananlara yaşama hakkı yok.
Evet, AKP’nin başka dinlere olan düşmanlığını sıralamakla bitiremeyiz. Örneğin, Ermeniler en büyük düşman olarak anlatılmaktadır her fırsatta.
Unutturmaya çalışıyor, inançlarımızı yaşayamaz duruma getiriyor AKP.
Zerdüşt zerdüşt olduğunu, Alevi Alevi
olduğunu, Ezidi Ezidi olduğunu, Ermeni Ermeni olduğunu söylemeye çekiniyor.
AKP’nin Sünni halkın inançlarına
sahip çıktığı da yoktur. Eğer emperyalizm ile işbirliğine zarar verecek olursa, Sünni inançtan halkı da satar. Bunun kanıtlarından biri, Almanya'da bütün Müslümanları potansiyel terörist
olarak gösteren “Kayıp” kampanyasını Diyanet olarak desteklemesidir.
(Daha sonra tepkilerden dolayı bu desteği çektiler)
Halk düşmanı AKP’nin her fırsatta
halkları bölüp parçalamaya yönelik
düşüncesini teşhir etmeliyiz. Halkları birbirine düşman yapan, Müslüman
olmayan herkese düşman gözüyle
baktırmaya çalışan bir sistemin halkları birbirine düşman etmesine izin
vermemeliyiz. Her dinden halkımız
kendi inancını özgürce sürdürebilmeli
ve bunun için gerekli olan tüm olanaklara sahip olmalıdır.
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Ankara Gençlik Derneği Duyurusu!
“YÖK’e, Suriye’de İşgale, Gerici-Faşist Eğitime Hayır!” demek İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız!
YÖK; 12 Eylül faşist darbesinin ülkemizde kurumsallaşmasını sağlayan, gençliği teslim almak isteyen düzenin bir kurumudur.
YÖK; soruşturmadır, öğrencilere yapılan baskıdır, okuldan atılmadır. Bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm isteyen gençliğe karşı yapılan saldırıdır.
YÖK; paralı eğitimdir, öğrencilerin müşteri yerine konulmasıdır. Demokratik
eylemlere dahi saldıran, işkence yapan polistir, ÖGB’dir.
YÖK; okul kapısına konan turnikedir, attığımız her adımın izlenmesidir.
Gençliğe yapılan saldırıların başını çeken YÖK’e hayır demek için Ankara’da
Dev-Genç saflarında sesimizi yükseltelim!
ANKARA GENÇLİK DERNEĞİ
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Aklı başında birisi, biraz askeri, teknik bilen birisi, bırakın böyle bir üssü
yakmayı, tümüyle
imha etmeyi, yanından bile geçmez.
Ama Vietnam
halkı bu
üssü yaktı,
yıktı, yok
etti.
Nasıl?
Ne istediğini bilen
i n s a n l a r,
halklar güçlüdür.
Onlar vatanlarını,onlar sevdiklerini, onlar tarlalarını, onlar mezar

Acılarımızı Unutmayacağız!
Katillerimizi Affetmeyeceğiz!
Adaleti Biz Sağlayacağız!
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Vietnam'da kurulan bir Amerikan saldırı üssünün tarifini vermek istiyoruz.
Vietnam Kazanacak kitabından
bir alıntı: “Bu üsten nefret ediyordu...
Amerikalılar, hava alanını büyütmek ve oraya giden yolu genişletmek
için 740 hektarlık bir alan daha istediler diye tüm köyler yerle bir edildi. Meyve bahçeleri, bambu tarlaları, mezar taşları, her şey, çeltik tarlası gibi dümdüz edildi.
“35.000'den fazla köylü; evlerinden, babalarından kalma köylerinden
uzaklaştırıldılar ve üssü çevreleyen dış
mahallelerde kurulan yüzlerce 'stratejik köy'e yerleştirildiler. Amerikalıların düşüncesi; bunların, muhtemel
Vietkong sızmalarına karşı bir insan
engeli oluşturacaklarıydı.
“'Stratejik köyler’ 70 askeri mevziden oluşan bir halka ile korunuyordu ve bunlar hep birlikte üssün korunmasında ilk savunma hattı olarak
düşünülüyordu.
“Daha sonra beş sıra dikenli tel,
mayın tarlası. zırhlı araçlarla donatılmış devriyeler, köpekli gözcüler
ve Amerikalıların ‘aşılamaz savunma’
dediği şeyler geliyordu...”
Bu tarifi hayal etmeye çalışın; 70
tane askeri mevzi, bu mevzilerin
çevresinde beş sıra dikenli tel, mayınlı
bir arazi, zırhlı araçlar ve son sırada
köpekli devriyeler. İşte Vietnamlı
devrimciler de bu engelleri aşarak, bu
üssü imha etmeyi, cayır cayır yakmayı
başardılar.
Birisi anlatsa, Vietnam halkının
gerçekten bunları yaşadığını bilmesek,
inanmayız.

ADALETİN KIZI SULTAN'A
Öyle dolar
Öyle dolar ki gözlerin senin
Kimseler görmeden
Yüreğine akıtırsın
Her damlasını o yaşların
Öyle yanar
Öyle yanar ki yüreğin senin
Yangınlı pusuların içine
Bir bahar rüzgarına
Koşar gibi dalarsın
Öyle güçlü
Öyle güçlü ki o ince bileğin senin
Bükmeye yeltenenler
Yaşıyorlar hiddetini
Yumruğunu sıktığın günden beri
Öyle güzel
Öyle güzel ki sözlerin senin
Eyleminle kolkola
Umudu oluyor halkın
Ve korku, halk düşmanları için
Öyle savaşıyorsun ki hala
Öğrenmek düşer bize senden:
Yürek nasıl tetik çeker!
Ve bir şiir
Ve bin selam
Ve kocaman yüreğinden öpmek...
29 AĞUSTOS 2012
KIRIKLAR

Sultan Işıklı
taşlarını geri istediler. Onlar hayatlarına sahip çıktılar.
HİÇ BİRİSİ DE KAHRAMAN
DEĞİLDİ.
Onlar, ne istediklerini biliyorlardı. İstedikleri arkadaşlarını, akrabalarını öldüren, evlerini yakıp yıkan,
tarlalarını imha eden, hayvanlarını öldüren, mezar taşlarını yıkan emperyalistlerin ülkelerinden defolup gitmesiydi.
Peki ya korku ne olacak? Böyle bir
üssün yanından geçmek bile yürek istemez mi? İster elbette. Korku duymaz mı insan? Korku duyulur elbette.
Yoldaşlık sevgisi korkudan üstündür. Orada yoldaşlarına işkence
edildiğini bilerek, aldırmadan yaşanabilir mi?
Orada en sevdiklerimiz öldürülürken, en sevdiklerimize işkence
yapılırken rahat uyunabilir mi?
O üs; tarlalarımızı, topraklarımızı, çocuklarımızı ve bizim geleceğimizi yok ederken, mezar taşlarımızı
yerle bir ederken; anılarımızı, geçmişimizi, dedelerimizi, tarihimizi
yok ederken rahat uyunabilir mi?
Yoldaşlık sevgisi, bu nedenle korkudan üstündür.
Vatan sevgisi, bu nedenle korkudan üstündür.
Onlar halktılar.
Onlar halkın yaratıcılığına güvendiler.
Halk; tek tek insan, tek tek her biri
kum tanesi kadar küçük ve güçsüz,
ama bir araya gelince, devrimci ör-

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

gütün harcı ile birleşince, büyük bir
güç olduğunu görür. Ve dünyanın en
güçlü ordusunu; Amerikan emperyalistlerinin ordusunu yener. Bunun
yapılabileceğini tüm dünyaya gösterirler.
Onlar öfke duydular.
En sevdiklerine işkence yapanlara, en sevdiklerini öldürenlere duydukları öfke vardı, bununla başardılar.
Ve biz de; çekilen acıları, göğüslenen zorlukları direnişe dönüştüreceğiz.
Ve bu katillere öfkemizi büyüteceğiz. Bizim en güçlü silahımızdır

öfke. Öfke duyacak ve öfkeyi büyüteceğiz.
Ya da; sindirilmiş, çaresiz, kaderci
bir teslimiyet ile katillerimize, en
çok sevdiklerimizi öldürenlere teslim
olacağız.
Diyeceğiz ki; gelin bizi de katledin. Yani, bizi de katletmelerine izin
vereceğiz.
Öfkemiz sıradan bir öfke değildir.
Öfkemiz sınıf kinimizdir. Öfkemiz,
intikam duygumuzdur.
ÖFKE DUYMAMAK, TÜM YAPILANLARI NORMAL GÖRMEKTİR.
ÖFKE DUYMAMAK; GELİN,

AYNISINI BİZE DE YAPIN DEMEKTİR. Ve biz de: her şey halk için,
her şey Cephe için, her şey devrim
için; kendi vatanımız, kendi örgütümüz, kendi devrimimiz için... diye bakarak her şeyi, ama her şeyi kazanabiliriz. Ve biz biliriz ki; sadece savaşanlar ve direnenler kazanır ya da kaybeder.
Seyredenler ya korkaktır, ya hain.
Ara yol yoktur. Ya direneceğiz, savaşacağız; ya korkak ve hain olacağız.
ACILARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ! KATİLLERİMİZİ AFFETMEYECEĞİZ! ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!

Devrimcileri Komplolarla Tutuklamak Halk Düşmanlarının Yöntemidir

Rosenbergler’den Dimitrov’a, Sacco ve Vanzetti’den
Pir Sultan’a Komplolar Amacına Ulaşamamıştır,
Ulaşmayacaktır!
Adana
8 Mayıs'ta yapılan ev ve dernek baskınlarında gözaltına alınıp tutuklanan devrimciler için İnönü Parkı’nda on
dakikalık oturma eylemi yapıldı.
22 Ekim günü her hafta olduğu gibi biraraya gelen Halk
Cepheliler, “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartını açarak, basın açıklaması yaptılar. Hasan Farsak'ın yaptığı açıklamada, bu saldırıların sebebinin iktidarın, halkı daha fazla sömürebilmenin yolunun devrimcileri tutsak etmekten geçtiğini düşünmesi olduğu vurgulandı. “Bizler bu baskıları yıllardır göğüslüyoruz.
Bundan sonra da bu onuru taşımak için bedel ödemekten
kaçmayacağız” denilen açıklamada; vatanı ve halkı savunmanın, onurlu ve namuslu olabilmenin mücadele etmekten geçtiği belirtildi. Eylem “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahrolsun ABD İşbirlikçi AKP”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla bitirildi.

Hatay
Hatay

Halk Cepheliler, her hafta sonu arkadaşlarının serbest
bırakılması için saat 16.00’da
Antakya/Ulus alanında düzenli olarak yaptıkları eyleme
20 Ekim günü de devam ettiler. Eylemde basın metnini
okuyan Orhan Çapar, “Şeyh
Bedreddinler’den beri haklının yanında olduklarını ve bu

yüzden işkencelere uğradıklarını ve katledildiklerini”
belirtti. Orhan Çapar devamında, oturma eylemlerini
düzenli olarak yaptıklarını ve her cumartesi saat 16.00’daki oturma eylemlerinde halkımızın da desteği ile arkadaşlarını zulmün elinden alacaklarını söyleyerek açıklamasını bitirdi.
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Dersim
8 Mayıs 2012 tarihinde Dersim Özgürlükler Derneği’ne
yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan Derya Taşkıran, Atilla Ögeyik, Rıza Şahin, Gönül Kinem Bozkurt,
Cem Aslan ve Murat Çeçen 5 aydır “Eyleme katılmak,
Grup Yorum konseri düzenlemek ve konsere katılmak, 8
Mart dünya emekçi kadınlar gününe katılmak, slogan atmak, Grup Yorum’un Cemo türküsünü söylemek” gerekçesiyle tutuklular.
Tutuklu olan dernek üyelerinin duruşması 30 Ekim günü
Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İkinci duruşma öncesinde 23 Ekim’de yazılı açıklama yapan Dersim Halk Cephesi, “Çıkacak karar ya da sonucu tahmin
etmek güç değil, buna Türkiye’de yaşayan kimse yabancı değil. Ama her şeye rağmen bunu belirleyecek ve etkileyecek olan halkın örgütlü gücü ve sahiplenmesidir.
Biz arkadaşlarımıza sahip çıkmak ve siyasi iktidara,
devrimcilerin düşüncelerini teslim alamayacağını, ıslah edemeyeceğini, yola getiremeyeceğini bir kez daha göstermek
için mahkemelerin de olacağız. Halkımızı ve devrimci demokrat herkesi de arkadaşlarımızı sahiplenmeye, AKP zulmüne DUR! demeye çağırıyoruz” dedi.
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Devrimci Memur
Hareketi
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Eğitim-Sen İstanbul şubeleri, okulların açılmasının üzerinden geçen
bir ayın ardından AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemini uygulamaya koyması
nedeniyle yaşanan sorunları bir rapora
dönüştürdü. Geçtiğimiz hafta açıklanan raporun da gösterdiği gibi 4+4+4
eğitim sistemi beklenen sonuçları
verdi.
Pek çok okul imam hatip okullarına çevrildi. İmam hatip okullarında
sınıf mevcudu 20 civarındayken örneğin Esenyurt Yusuf Aktaş İlkokulu’nda sınıf mevcudu 120’lere dayandı.
Öğretmenlerin norm kadro fazlası durumuna düşmesi nedeniyle
22.871 sınıf öğretmeni alan değişikliği yaparak branş öğretmenliğine
geçti.
İnşaat halindeki okullar fiziki koşulların yetersizliğine rağmen eğitime açıldı.
Okullar ikili eğitime dönüştürüldü. Sabahın köründe başlayan dersler akşam karanlığında biterken teneffüsler 5 dakikaya indi.
Uzayıp giden bu liste AKP’nin dayatmalarının bedelini öğretmeni, öğrencisi, velisiyle halkın ödediğini
gösteriyor. Eğitimin ticarileştirilmesinin bir ön adımı olarak sayacağımız
yukarıdaki örneklerle AKP, eğitimi
adım adım yoksullar için lüks, zenginler için ayrıcalık haline getiriyor.
Ancak AKP’nin eğitim politikasından
beklentileri eğitimin ticarileştirilmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda halkı gericileştirerek teslim almayı amaçlıyor.
İstanbul’da, Anadolu’nun değişik okullarında öğretmenlerin türbanla derse girmeye başlaması, kız
öğrencilerin türban takmasının önünün açılması, seçmeli derslerin talep
yok, öğretmen yok denilerek zorunlu derse dönüştürülmesi, öğrencilerin
hangi dersi seçeceğinin idarenin inisiyatifine ve insafına kalması, Alevi
çocukların zorla imam hatip okullarına gönderilmesi gibi örnekler ise

AKP’nin Dayatmalarına
Örgütlenerek Cevap Vermeliyiz

4+4+4 eğitim sisteminin bir başka sonucu.
Eğitimi ticarileştirme ve gericileştirme yönünde atılan bu adımlar,
AKP’nin emperyalizmin taşeronu,
işbirlikçisi rolünü onaylayan, değilse sessiz kalan bir toplum, bir halk yaratma amacını da ortaya koyuyor.
AKP, okullarda seçmeli ders dayatmasıyla, türban takılmasının önünü açmasıyla öğrencileri, öğretmenleri, velileriyle bütün bir halkı dinci
laik, türbanlı başı açık vb. şekillerde
karşı karşıya getirerek yapay bir zemin üzerinden bölüyor. Bugün
AKP’ye karşıtlık temelinde oy veren
ve vermeyen iki kesim hızla netleşiyor ve kamplaşıyor.
Seçmeli ders dayatması, okullarda türban takılması konusunda ne yapmalıyız, tepkimizi neye yöneltmeliyiz?
Bu konuda birincisi artık türban
sorunu inanç özgürlüğü temelinde ele
alınamaz. Faşizmin hüküm sürdüğü
bir ülkede parasız eğitim istediği
için yüzlerce öğrenci hapishanelerdeyken, demokratik sendikal faaliyetleri nedeniyle onlarca öğretmen
gözaltı tutuklama terörüne uğrarken
iktidarın sembolü haline gelen türban
artık haklar ve özgürlükler sorunu olarak ele alınamaz. Tam tersine iktidarın AKP gibi düşünmeyenler üzerinde baskı aracına dönüşmüştür. Ve
unutulmamalıdır ki dinciler bugün iktidarın sahibidir.
Başbakan Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda
her attığı adımı vaktinin gelmesini
bekleyerek, hesaplayarak attıklarını itiraf ederek “Meyveyi hamken yiyemezsiniz, yerseniz tadına erişemezsiniz. Ama olgunluğu geçirdiğiniz zaman meyveyi kaybedersiniz.
Onu tam mevsiminde yemek durumundasınız ki tadına eresiniz. Birçok konuları bu harita yol takvimi
üzerinde siyasette gerçekleştirdik,
gerçekleştiriyoruz. 444 kod numarası da bu şekilde olmuştur” dedi.

Seçmeli ders adı altında zorunlu
din dersi dayatmasında da sorun
inanç meselesi değildir. AKP’nin
inanç özgürlüğü konusundaki samimiyetsizliğini iç hukuk açısından
bağlayıcı nitelikte AİHM’nin 2007
Ekim ayındaki zorunlu din dersinin
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
aykırılığı kararı olmasına rağmen
Alevi çocuklarını istekleri dışında, zorunlu din dersine girmeye mecbur etmesi de göstermektedir.
Biz ne yapacağız?
AKP’nin bu konulardaki hiçbir dayatmasına boyun eğmeyeceğiz. Dayatmalara karşı bireysel tepkiler yerine örgütlü tepkiler göstermeliyiz. Bu tür baskılara maruz kalan öğretmenlerin tepkisini örgütlemeliyiz.
Bir okulda idarecilik görevini sürdürüyorsak, 4+4+4 eğitim sisteminin sonuçlarına direndiğimizde iktidarın
saldırılarına, dincilerin tehditlerine boyun eğmemeli, örneğin emekliye ayrılmayı bir seçenek olarak önümüze
koymadan kamu emekçilerinin mücadelesini büyütmenin yol ve yöntemlerini aramalıyız.
AKP’nin bu tür dayatmalarının
karşısında “biz de kotla geliriz, sakal
bırakırız” gibi bireysel ya da sendikayla birlikte örgütlü çıkış yapmak
doğru değildir. Bu emekçileri gerçek
sorunlarından uzaklaştırarak AKP’nin
değirmenine su taşır. İktidarın asıl saldırısı başka noktadadır ve asıl olarak
tüm kamu emekçilerine yönelen iktidarın saldırılarına karşı mücadeleyi büyütmeliyiz.
Kamu emekçilerinin grevli toplu
sözleşmeli sendikal hakkı gasp edilmiştir, grev hakkının olmadığı bir yerde hiçbir hakkımızın garantisi yoktur.
Grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı için mücadele temeldir.
Kamu emekçileri bugün iş güvencesinin ortadan kaldırılması gibi
hayati bir sorunla karşı karşıyadır.
AKP 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirerek performansa
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Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstemek Suç Değildir!
Liseli Dev-Genç'liler, 19 Ekim günü Bakırköy Meydanı’nda "Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız" kampanyasının afişlemesini yaptılar. 15 adet
afişin asıldığı çalışma sırasında, AKP'nin işkenceci polisleri Dev-Genç'lileri takip ettiler.
Bakırköy’den Taksim’e geçen Dev-Genç'liler, Galatasaray Lisesi önünde masa açtılar. Taksim'de de polis tarafından tehdit edildiler. Polis, halktan biriymiş gibi gelip Dev-Genç'lilere “Merhaba, ben de üniversite okudum,
anlıyorum sizi…” diye konuştu. Dev-Genç'lilerin mesleğini sorması üzerine polis olduğunu söyleyen kişi, “Katil polis defol git… Simit sat, su sat halkın katili olma!”
denilerek kovuldu. 15 dakika sonra tekrar gelen sivil polis, masanın arkasına geçerek, Liseli Dev-Genç'lilere silahını gösterip, “Sizinle Vatan’da görüşeceğiz” tehdidinde bulundu.
3 saat açık kalan masada Yürüyüş ve Tavır dergileri

de halka ulaştırıldı. Ayrıca 150 adet bildiri dağıtıldı.
Erzincan’da da Liseli Dev-Genç’liler, 23 Ekim günü
Erzincan Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi önlerinde “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 500 bildiri ve 5 tane Yürüyüş dergisi liselilere ulaştırıldı.

Şehitlerimizle Bugüne Geldik Yeni
Şehitlerle Zaferi Kazanacağız
Muğla’da Dev-Genç'liler, 10 Ekim günü Kötekli yerleşkesinde 2 farklı yere ve Muğla merkezde bir yere “Hasan Selim Gönen Yaşıyor Dev-Genç 43. Yılında Savaşıyor” yazılaması yaptılar.

Örgütlü Olmak İnançlı
ve Coşkulu Olmaktır
İngiltere'nin Londra şehrinde 21 Ekim günü Anadolu
Halk Kültür Merkezi’nin yaklaşık 4 aydır yürüttüğü kampanya, kadınların yaptıkları el ürünü eşyaların satıldığı bir kermesle devam ediyor. Kermes'te Filistin Mahallesi’ndeki çocukların ve mahallenin fotoğraflarının
olduğu sergi gösterildi.
Düzenin bencilleştirmeye, tüketmeye ve yozlaştırmaya yönelik baskısına karşı kendi kültürümüzü; yani
paylaşmaya dayalı halk kültürünü sürdürme amacıyla
başlatılan kampanyaya yüzlerce kişi katıldı.
Kampanya çerçevesinde toplanan ayakkabı, mont,
eşofman, pantolon vb giysilerin yanı sıra bütün mahalleye yetecek kadar kırtasiye malzemeleriyle (kalem,
defter, silgi, cetvel, pergel, 3 çeşit boya, el işi kağıtları, atlas, abaküs, sözlük, flüt vb.) kardeş mahallemiz Filistin Mahallesi’ne gidildi. 3 Ekim'de yapılan dağıtım
sırasında örnek davranışlar sergilendi ve halkın birbirini nasıl koruyup kolladığı ve sahiplendiği görüldü. Londra'da çalışan esnafların desteğiyle okutulacak 4 çocuk
tespit edilmeye çalışırken mahalle halkının “bizim
dayalı ücretlendirmeyi, iş güvencesini
kaldırmayı hedeflemektedir. İş güvencesi türbanlı, türbansız tüm kamu
emekçilerinin en hayati sorunudur.
Türban sorununu AKP bilerek
isteyerek ön plana çıkartıp memur kitlesini bölmeye çalıştığında da bu
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durumumuz biraz daha iyi şu komşunun durumu daha
kötü ona yardımcı olun” diyerek komşularını göstermeleri halkların paylaşım kültürünün sürdüğünün en güzel örneğiydi.
5 haftadır çalışmalarına devam eden örme atölyesinin
çalışanlarının el ürünleri 150 kişinin ziyaret ettiği kermeste sergilendi. Kermesten elde edilen gelir Filistin Mahallesinde yapımı planlanan çocuk parkına harcanacağı belirtildi. Kermes çalışması “Yoksulluk kader değildir
birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” inancı ve coşkusuyla bitirildi.

konuda esas olarak yapılması gereken
AKP’nin iş güvencesini gasbına karşı tüm kamu emekçilerinin birlikte
mücadelesini örgütlemektir.
Sonuç olarak; 4+4+4 eğitim sistemi üzerinden İKTİDARIN AKP
GİBİ DÜŞÜNMEYENLER ÜZE-

RİNDE BASKI OLUŞTURMASINA KARŞI BOYUN EĞMEYEN,
DİRENEN BİR TAVIR İÇİNDE
OLMALI VE TÜRBANLI, TÜRBANSIZ TÜM MEMURLARI ASIL
SALDIRIYA KARŞI ÖRGÜTLEMELİYİZ.
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Yüzlerce PKK Tutsağı Açlık Grevinde. Tutsakların Talepleri Haklı
ve Meşrudur. Tecrit Zulmüne Son! Abdullah Öcalan’a Özgürlük!

Kürt Halk n n Meşru Talepleri Oligarşiyle
Uzlaşma Konusu Yap lmamal d r!
Emperyalizm ve Oligarşiyle “Bar ş”
Kürt Halk na Özgürlük Getirmez!
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Türkiye hapishanelerindeki PKK
tutsaklarının "Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, sağlık,
güvenlik, özgürlük koşullarının sağlanması ve Kürt halkının anadilinin
yasal güvence altına alınması, anadilde savunma hakkının önündeki
engellerin kaldırılması” talepleri
ile başlattıkları süresiz açlık grevi
40’lı günlerde sürmektedir.
Faşist AKP iktidarı tutsakların
taleplerini dikkate almak yerine birçok hapishanede açlık grevindeki
tutsaklara temiz su, şeker, tuz ve
B1 vitamini vermeyi de kesip direnişteki tutsaklara hücre cezaları
vermektedir.
Yine Hakkari BDP İl Binası 19
Ekim tarihinde AKP’nin polisleri
tarafından kapıları balyozlarla kırılarak içeride tutsakları desteklemek
amacıyla destek açlık grevi yapan
4 BDP’liyi işkenceyle gözaltına almıştır.
1- Faşist AKP iktidarı açlık grevindeki tutsaklara ve açlık grevini
destekleyenlere saldırmaktan vazgeçmelidir.
2- AKP iktidarı açlık grevleri
40’lı günlere gelen tutsakların ölümlerine neden olmadan bir an önce
taleplerini kabul etmelidir.
Çünkü;

Tutsakların talepleri haklı
ve meşrudur.
Birincisi; Abdullah Öcalan 88
yıldır imha, inkar ve asimilasyon
politikalarıyla yok edilmek istenen
Kürt halkının “önderim” diye kabul
ettiği bir liderdir. Kürt halkının “önderim” diye kabul ettiği Öcalan’ın
İmralı gibi her şeyden tecrit edilmiş
bir adada tutsak edilmesi gayrımeş-

40

rudur. 13 yıldır İmralı’da bir adada
insanlık dışı koşullarda tecrit edilen
Öcalan’ın tutsaklığına son verilmelidir.
İkincisi; Bir halkın kendi anadiliyle konuşması, anadilde eğitim
görmesi en meşru, en temel, insani,
demokratik hakkıdır. Kürt halkının
cumhuriyetin başından beri anadilde
konuşması, anadilde eğitim görmesi
küçük burjuva diktatörlüğü ve oligarşik diktatörlük tarafından engellenmiştir. Kürt halkının anadilinin
yasal güvence altına alınması ve
anadilde eğitim talebi kabul edilmelidir.
Üçüncüsü; Kürt halkının hastanelerde, mahkemelerde, devlet dairelerinde anadilini konuşması ve
anadilde hizmet alması en meşru ve
temel hakkıdır. Tutsakların anadilde
savunma talepleri de meşru ve demokratik bir taleptir, kabul edilmelidir.
Dördüncüsü; AKP iktidarı tecrit,
işkence, katliam ve her türlü zulüm
politikalarından vazgeçmelidir.
AKP iktidara geldiğinden beri
tecrit, işkence, katliam ve her türlü
zulüm politikalarının sürdürücüsü
olmuştur. Sadece AKP iktidarında
tecrit işkencesine karşı sürdürülen
Büyük Ölüm Orucu direnişinde 25
devrimci tutsak yaşamını yitirmiştir.
25 tutsağın katili AKP iktidarıdır.
Yine AKP’nin iktidarda olduğu son
10 yıl içinde hapishanelerde işkencelerle, ölüm oruçlarında, tedavileri
engellenerek tecrit koşullarına ve
zulmüne dayanamayan tutsakların
intihar etmeleri sonucunda 1800’ün
üzerinde tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirmiştir. 1800 tutuklu ve hükümlünün katili AKP iktidarıdır.

AKP 2005 yılında çıkarttığı Ceza
İnfaz Kanunu (CİK) ile tecrit işkencesini daha da ağırlaştırarak yasallaştırmıştır. Bugün hapishanelerde
onlarca devrimci tutsak verilen cezalarını bitirmiş olmalarına rağmen
AKP’nin tecrit zulmüne teslim olmadığı için hapishane idaresi tarafından “iyi halli” değil denerek tahliye edilmemektedir. Keyfi şekilde
tutsaklara ziyaret cezası, iletişimden
men cezası, avukat cezası, telefon
cezası vb. keyfi uygulamalarlar en
temel hakları gasp edilerek tecrit
işkencesi ağırlaştırılmaktadır.
Faşist AKP iktidarına sesleniyoruz; TECRİTE SON VERİN!
PKK tutsaklarının haklı ve meşru
talepleri kabul edilsin! Abdullah
Öcalan’ın özgürlüğü sağlansın.

Kürt Halkının Meşru
Talepleri Oligarşiyle
Uzlaşma Konusu
Yapılmamalıdır!
PKK tutsaklarının talepleri Kürt
halkının haklı ve meşru taleplerdir.
Oligarşi bu talepleri koşulsuz kabul
etmelidir.
Ancak bu talepler Kürt milliyetçi
hareket tarafından oligarşiyle ve emperyalizmle uzlaşmanın aracı yapılmamalıdır.
Deniliyor ki; “Kürtçe anadilde
eğitim hakkı ve Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ortadan kaldırılarak Kürt sorunun müzakere yoluyla çözülmesi
için kapıların aralanması, dört parçadaki Kürtlerin özgürlük ve demokrasi taleplerinin yerine getirilmesi için anahtar konumundaki ta-
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leplerdir.”(Yeni Özgür Politika, 22
Ekim 2012)
Kürt milliyetçi hareket ‘90’ların
başında Bağımsız Kürdistan hedefinden vazgeçtikten sonra bütün politikaları emperyalistlerle ve oligarşiyle uzlaşmaya endekslenmiştir.
Gelinen süreçte Kürt halkının en
meşru talepleri oligarşi ve emperyalizmle uzlaşmak için “müzakere”
konusu yapılmaktadır.
Artık aslında apaçık hale gelen
ideolojik zayıflık silahla örtülüyor.
Silah tek başına ideolojinin göstergesi değildir. Silah, her tür politikayı haklı hale getiren bir araç
da değildir. Afrika’da da Asya’da
da silahlı mücadele veren onlarca
örgüt var. Ama bunların önemli bir
kısmı silahlı mücadeleyi düzen içi
hedefler doğrultusunda kullanmaktadır. Mahir’in zamanında çok net
ve özlü bir biçimde belirttiği gibi
Gerilla-savaşı tek başına nitelik belirleyici değildir. Sorun gerilla savaşının hangi amaçlar, programlar
ve hedeflerle yürütüldüğüdür.
Ortak çözüm, ortak kurtuluş, düzen içinde, düzen içi çözümlerde
bulunamaz. Emperyalist çözümler,
silahlı mücadeleyi pazarlık konusu
haline getiren anlayışlar, TÜSİAD’ın
AKP’nin “açılım”larına bel bağlamak
halkların ortak kurtuluşunu getirmez.
Askeri gücü ne kadar güçlü olursa
olsun, ne kadar çok eylem yaparsa
yapsın, oligarşiye ne kadar büyük
darbeler vurursa vursun Kürt milliyetçi hareketin nihai amacı, oligarşiyi
uzlaşma masasına oturtmaktır. Nitekim bu amaçla bugüne kadar defalarca ateşkes ilan edilerek oligarşiyle uzlaşmak istediğini kanıtlamaya
çalışmıştır.
Savaşın en yüksek seyrettiği dönemlerde de, daha geri düzeyde ol-

duğu dönemlerde de çözüm yolu
olarak oligarşi görülmüştür. Özal’dan
Demirel’e, Çiller’den Mesut Yılmaz’a, Erbakan’dan Ecevit’e,
MHP’den Erdoğan’a, TÜSİAD’dan
Fethullahçılara kadar oligarşi içi
tüm güçler “çözüm”ün adresi olarak
görülmüştür.
Öyleki, özellikle AKP iktidarında
bu ateşkesler her alanda sıkışan oligarşiye can simidi olmuştur.
2011 genel seçimlerinden önce
ilan edilen ateşkes adeta AKP’nin
seçimlerde istediği sonuçları elde
etmesi için yapılmıştır.
2011 genel seçimlerinden sonra
“devrimci halk savaşı” diye başlattıkları süreç ve 2012 Temmuz ortalarından beri sürmekte olan "4. stratejik hamle" ya da "alan hakimiyeti”
diye sürdürdükleri savaşın nihai hedefi oligarşiyi uzlaşma masasına
oturtmaktır.
Bugün Kürdistan’da savaşın yükselmesi, oligarşinin gerilla karşısında
askeri olarak çaresiz kalması, gerillanın başarıları kimseyi yanıltmasın.
Kürt milliyetçi hareket askeri olarak
ne kadar güçlü olursa olsun ideolojik
olarak zayıftır. Çünkü Kürt halkının
kurtuluşunu kendi gücünde değil,
emperyalizmde ve oligarşiyle uzlaşmakta görmektedir.
Emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden yapılandırma sürecine bağlı
politika yapmaktadır.
PKK’nin doğru devrimci çizgiye
sahip olmamasının yanında ben merkezci ve faydacı bakış açısıyla hareket
etmesi tüm politikasını belirleyen
bir anlayıştır.
Emperyalizmin Ortadoğu’yu sınırların da değiştirileceği yeniden
düzenleme saldırısı çerçevesinde
"Kürtlere de bir statü tanınsın"
diyen Kürt milliyetçi hareket, mevcut
çelişkilere ve dengelere göre politika
yapıyor. Bu amaçla çıkarlarına göre
bölgedeki tüm güçlerle ilişki kurmaya
açıktır. Emperyalizmin bu süreçte
kendilerini de dikkate alması için
bölgede dayanabilecekleri bir güç
olduklarını göstermek istemektedir.
PKK’nin özünde devrimci bir
halk savaşı ve anti-emperyalist çizgi

yoktur. 22 Temmuz’da başlattığı
‘alan hakimiyeti stratejisi’ de Ortadoğu’da oluşan dengelere dayanmaktadır.
PKK, mevcut gerilla gücüyle oligarşiye daha güçlü darbeler vurma
olanaklarına sahiptir. Ve oligarşi tüm
olanaklarına rağmen gerilla savaşı
karşısında çaresizdir.
Fakat PKK’nin “alan hakimiyeti
stratejisi” ile amacı hakimiyeti altına
aldığı alanları elinde tutmak, oraları
kurtarılmış bölgelere çevirmek değildir.
Amaç, birincisi; Kürdistan’da
savaşı büyüterek Amerika’ya, Ortadoğu’nun yeniden düzenlemesi sürecinde mutlaka dikkate alınması
gereken bir güç olduğunu göstermektir.
İkincisi; Oligarşiye bölgedeki
değişen dengeler üzerinden ‘artık
beni askeri olarak tasfiye edemezsin’
demektedir. Oligarşiye daha büyük
darbeler vurarak uzlaşma masasına
oturtmaya zoruluyor. Benimle uzlaşmazsan ben de sana karşı Suriye
ile anlaşırım, İran ile anlaşırım,
Irak ile anlaşırım şantajı yapıyor.
Bu konuda da tam bir faydacı
politika izlemektedir. Esad iktidarı
yıkılırsa emperyalistler ve işbirlikçilerle, Esad iktidarı kalırsa Esad
iktidarı ile işbirliği yapacak şekilde
dengeleri gözetmektedir.
Bugün Suriye’de halkların ortak
çıkarı emparyalizm ve işbirlikçileri
karşısında direniş cephesini güçlendirmektir.
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Silah ve Eylem Neye
Hizmet Edecek?
Buraya kadar ifade ettiklerimizden
şu sonuç açık olarak ortaya çıkıyor:
Küçük-burjuva milliyetçi hareketin
içinde taşıdığı reformist-uzlaşmacı
eğilim açığa çıktı ve hızla gelişiyor.
İzlenen politikalar ise buna göre biçimleniyor. Artık öyle bir noktaya
gelindi ki, her açıklamada PKK nin
görüşmeye açık olduğu mesajları
veriliyor. Ama bu mesajları güçlendirmek, kendi pazarlık kozunu arttırmak, karşısındaki gücü “masaya
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oturmaya” zorlamak için de
“tehdit”lerde bulunmaktan geri kalınmıyor.
Görünürde, silahlı mücadele yürüten bir hareketin eylemlerini sürdürmesi, yer yer bunları tırmandırması ile uzlaşma eğilimi birbiriyle
çelişkili gibi gözüküyor. Ancak ortada
bir çelişki yok. Mücadelenin giderek
karmaşıklaşması, sorunların ağırlaşması karşısında kendi gücüne, zaferine inanmayan küçük burjuva milliyetçiliği bir çıkış arıyor. Çıkışı,
devrimci çözümlerde bulma ve uygulama gücüne, kapasitesine sahip
olmadığı için, düşmanla uzlaşmada
arıyor.
Silahlı mücadele yürüten bir hareketin silahları koşulsuz bırakması,
o hareketin ölümü demek olduğundan
kürt miliyetçi hareket silahları pazarlık sonucu masa başında bırakmanın hesaplarını yapıyor. Silahları
masa başında bırakabilmek için de,
önce oligarşiyi masaya oturmaya
razı etmek gerekiyor. Bunun yolu
ise, bir yandan görüşme çağrısı yaparken, diğer yandan kendi gücünü
devlet nezdinde kabul ettirmek için
eylemleri sürdürmek, uzlaşma beklentilerinin zayıfladığı noktada ise
yükseltmekten geçiyor. Kürt milliyetçi hareketin mantığı tam da böyle
şekilleniyor.

Kürt Sorununun Düzen
İçinde Çözümü Yoktur
Kürt milliyetçi hareket son 20
yıldır “barış” politikaları adı altında
düzen içinde Kürt sorununa çözüm
arıyor. 20 yıl boyunca PKK tarafından defalarca kez ateşkes ilan edildi.
Oligarşiye güven vermek için
“jest”ler yaptı. Fakat oligarşinin Kürt
politikası hiç değişmedi. Özal’dan
Erdoğan’a onca hükümet kuruldu,
hepsinin de Kürt politikası, inkar,
imha ve asimilasyon oldu. Kürt halkının silahlı mücadelesini tasfiye etmek için oligarşi elinden geleni
yaptı. Bugün Kürtçe televizyon varsa,
Kürtçe seçmeli ders olarak okullarda
okutulması kabul edilmişse, ya da
geçmişteki gibi Kürt halkı inkar edil-
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miyor Kürt sorunu tartışılıyorsa bunlar oligarşinin Kürt politikasının değişmesinden ya da sorunun çözümü
için “adım” atmasında kaynaklı değil.
Bütün bunlar silahlı mücadelenin
kazanımlarıdır. Ki, oligarşi bu hakları
verirken bile silahlı mücadelenin gerekçelerini ortadan kaldırarak tasfiye
etmek için tanımak zorunda kalmıştır.
Herkes şundan emin olmalıdır ki,
Kürdistanda silahlı mücadeleyi tasfiye ettikten sonra oligarşi “kartkurt” dönemine giderek, Kürt halkına
karşı inkar, imha, asimilasyon vb.
her türlü saldırılarını sürdürecektir.
Çünkü oligarşinin güçsüzlüğü,
iplerin emperyalizmin elinde olması,
Kürt halkının ulusal uyanışı, Ortadoğu’daki dengeler Kürt sorununun
düzen içi çözümüne de izin vermemektedir.
Kürt milliyetçi hareket “barış”
politikaları yaparken oligarşiden “samimiyet” beklemektedir. Dünyanın
hiçbir yerinde barışlar birilerinin
“iyi niyet”leriyle, “samimiyet”leriyle
kazanılmamıştır. Tüm barışlar savaşarak kazanılmıştır.
Ne iç politikası, ne dış politikası
bağımız olmayan oligarşi Kürt halkının en meşru teleplerini “vatanın
bölünmesi”ne giden bir taviz olarak
görmektedir. Verilen her “taviz”in
“bölünme”yi getirecek daha büyük
adımlara yol açacağını düşünmektedir.
“Akan kanın durması” deniyor.
Akan kan halk çocuklarının kanıdır.
Oligarşinin umrunda bile değildir.
Onun için kimse oligarşiden “samimiyet” beklemesin. Bu mümkün olmayan bir beklentiyle kendi kendini
aldatmaktır.
Oligarşi ancak Kürdistan’da silahlı mücadelenin tasfiyesi, silahlı
mücadeleyle, direnerek, savaşarak
kurtuluşun Kürt halkı için bir umut
olmaktan çıkartıldığı zaman masaya
oturacaktır.
Kürdistan’da silahlı mücadele
Kürt halkı için umut olmaktan çıkana
kadar oligarşinin atacağı her adım,
Kürt halkının direnişini kırmak ve
silahlı savaşın nesnel zeminini ortadan kadırmak için atılan adım ola-

caktır.
Ki, bugün Kürt sorununun çözümü için PKK’nin masaya koyduğu
talepler de, “Abdullah Öcalan’ın bir
eve çıkartılması, ‘demokratik özerklik’ adı altında yerel yönetimlere
özerklik tanınması ve Anayasada
Kürt kimliğinin tanınmasından ibarettir.
Bu talepler esasında düzen içinde
kabul edilemeyecek talepler değildir.
Demokratik meşru taleplerdir. Ancak
oligarşinin güçsüzlüğü bu talepleri
bile kabul etmenin önünde engeldir.
Oligarşi bu talepleri ancak silahlı
mücadeleyi tasfiye etmek ve bir
umut olmaktan çıkartmak için gündeme getirecektir.
Bu amaçla Abdullah Öcalan’ı
kendince uygun bir zamanda bir eve
pekala çıkartabilir. Zaten AKP’nin
bakanları, başbakan yardımcıları
bunu defalarca dillendirdiler. AKP
için sorun zamanlama sorunudur.
Amaca hizmet etmesi sorunudur.
Yine Kürtçe anadil ve Kürtçe savunma AKP’nin zaman zaman gündeme getirdiği ve 2023 parti programına koyduğu taleplerdir.
İşte burada herkesin görülmesi
gereken budur: AKP bu talepleri
Kürt sorununu çözmek için değil,
silahlı mücadelenin tasfiyesi için
kullanacaktır.
Bu nedenle oligarşiyle uzlaşmak
için “müzakere” edilen Kürt halkının meşru talepleri Kürt sorununu düzen içinde de olsa çözmeyecektir. Oligarşinin eline silahlı
mücadelenin tasfiyesi için malzeme
olacaktır.
Kürt halkının meşru talepleri oligarşiyle uzlaşmak için müzakere konusu yapılmamalıdır. Bu talepler
Kürt halkının meşru haklarıdır. Oligarşi koşulsuz kabul etmelidir.

Emperyalizm, Tüm Dünya
Halklarının Düşmanıdır!
Kürt Sorununu Çözemez!
Kürt milliyetçi hareket hiçbir zaman emperyalizmi karşısında almamıştır. Özellikle Sovyetler Birliği
ve Balkanlar’daki karşı devrimlerden
sonra emperyalizmi yaslanacak bir
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güç olarak görmüştür. Irak’ın işgali dönemlerinde milliyetçi çıkarları uğruna Irak halkının
katledilmesi, Ortadoğu halklarına yaşatılan
zulüm, sömürü, katliamlar umrunda olmamıştır. Emperyalizmin diktatörlükleri yıktığı
ve halkları özgürleştirdiği savunulmuştur.
Bugün de “Arap Baharı” adı altında Amerika’nın Ortadoğu politikaları açıktır. Ortadoğu’yu sınırların da değişeceği şekilde yeniden şekillendiriyor. Emperyalizme boyun
eğmeyen ülke yönetimleri zorla değiştirilmek
isteniyor. Bunun için onbinlerce insan katledildi. Ortadoğu kan gölüne çevrildi.
Kürt milliyetçi hareket bu süreçte Amerika’dan Kürtlere de “statü” tanınmasını istiyor.
Kürt sorununun çözümü dünya halklarının
katili Amerika’dan bekleniyor.
Bu devrimci bir politika değildir. Emperyalistler dünyanın hiçbir yerinde halkların lehine bir şey yapmamıştır, yapmaz.
Ortadoğu’da Suriye halkı Emperyalistlere
ve işbirlikçilerine karşı ölümüne bir direniş
sergiliyor. Devrimci, ilerici tüm güçlerin yapması gereken emperyalizmin ve işbirlikçilerin
saldırılarına karşı Suriye halkının yanında direnişi desteklemek ve büyütmektir. Emperyalizm’den “statü” beklemek emperyalizmin
Ortadoğu politikalarından medet ummaktır.
Bu da boş bir beklentidir. Kürt sonunun çözümüne asla hizmet etmeyecektir.
Çünkü emperyalizm halkların sorununu
çözmez, çözemez. Kürt sorununun da kaynağı
emperyalizmdir.

Sonuç olarak;
1- Hapishanedeki tutsakların açlık grevlerinin talepleri Kürt halkının haklı ve meşru
talepleridir. AKP iktidarı bu talepleri koşulsuz
kabul etmelidir.
2- Kürt halkının meşru talepleri oligarşiyle
uzlaşmak için “müzakere” konusu yapılmamalıdır.
3- Kürt sorununun oligarşiyle uzlaşmayla,
müzakereyle çözümü yoktur.
4- Kürt milliyetçi hareket silahlı mücadeleyi
de, Kürt halkının en meşru taleplerini de oligarşiyi en geri düzeyde “barış” masasına
oturtmak için kullanmaktadır.
5- Emperyalizmle ve oligarşiyle “barışmak”
Kürt halkına özgürlük getirmez...
6- Kürt halkının kurtuluşu Türkiye halklarıyla birlikte emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı savaşmaktan ve halkın iktidarından geçer.

Burjuvazinin Yalanlarına Karşı
Gerçekleri Yazacağız, Halka Ulaştıracağız!
İzmir
21 Ekim günü İzmir’in Narlıdere Mahallesi’nde ve Bademler
Köyü’nde Yürüyüş dergisinin tanıtım ve dağıtımı yapıldı. Çalışma
sırasında, “2008’de bu dergiyi satarken gözaltına alınıp tutuklanan
Engin Çeber işkencede katledildi. Suçu devrimci olmasıydı, devrimcilik yapması ve polis kurşunu ile felç bırakılan Ferhat’ın katillerinin yargılanmasını istemesiydi” denilerek, derginin bedeller
göze alınarak halka ulaştırıldığı anlatıldı. Yıkım tehlikesi ile karşı
karşıya olan; yoksul, emekçi halkımızın yaşadığı mahallelerden
biri olan Narlıdere Mahallesi’nde, işini geri isteyen ve direnen
Cansel Malatyalı’nın direnişinin kazanımla sonuçlandığı, direnildiği
zaman emekçinin kazanacağı vurgulandı. Günün sonunda Bademler’de
20 Narlıdere’de 40 dergi okurlarına ulaştırıldı.

Adana
20, 21 ve 23 Ekim günlerinde Adana-Akkapı’ya giden devrimciler,
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar. Halk Cepheli olduklarını
belirten devrimciler, Engin Çeber’in katillerini beraat ettiren düzenin
yargısını teşhir ettiler. Emperyalistlerin ve işbirlikçileri AKP’nin
Suriye halklarının katili olduklarını anlatan Cepheliler’e halk destek
verdi. Halktan bir teyze dergiyi her hafta isteyerek, Halk Cepheliler’e,
çalışmalarında başarılar diledi. Esnaflar destek verdiler. 3 günde
toplam 84 dergi halka ulaştırıldı.
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Uyuşturucu Satıcılarının, Kumarbazların, Çetelerin
Koruyucusu Polis, Devrimcilere Saldırıyor
22 Ekim sabahı evinden çıkıp işine giden Bursa Haklar Derneği
Başkanı Yalçın Doğru ve Tuncel Ayaz, Teleferik Mahallesi’nde
sokak ortasında işkenceci polisler tarafından zorla gözaltına alındı.
Saldırıya gerekçe olarak, mahallede kumar oynatılan bir kahveye
uyarı amaçlı “Kumar Oynatmak Suçtur! CEPHE” imzalı pankart
asılması gösterildi. Bunun pervasızlığı ile saldıran Bursa polisi,
Tuncel Ayaz ve Yalçın Doğru’yu evden çıktıktan sonra gözaltına
alıp eylemle ilişkilendirmeye çalıştı. Ellerinde hiçbir kanıt yokken
yaptıkları saldırıyı karakolda da sürdürdüler.
İlk önce Teleferik’teki karakolda, daha sonra Bursa Emniyet
Müdürlüğü’nde Doğru ve Ayaz’a işkence yapıldı. Savcılığa çıkartılan
Doğru ve Ayaz, serbest bırakıldılar. Gözaltının duyulması sonrası
dernek çalışanları ve Halk Cepheliler Adliye önünde bekleyerek
gözaltıları protesto ettiler.

İzmir
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Emperyalizmin Saldırısı Alçaklık,
Emperyalizme Karşı Direnmek Onurdur
Adana
Adana’da Halk Cepheliler, Suriye’deki emperyalist işgale dur demek
ve Suriye halkının yanında olmak
için “Direnen Suriye Halkının Yanındayız!” kampanyasını İnönü Parkı’nda yapılan eylemle duyurdu. 20
Ekim günü yapılan eylemde, emperyalizmin ve başta AKP olmak üzere
işbirlikçi iktidarların Suriye halkını
katletmesine izin verilmeyeceği vurgulandı. Eylemin ardından kampanya
bildirileri dağıtıldı. Yarım saat süren
bildiri dağıtımında 200 bildiri halka
ulaştırıldı.

Hatay
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22 Ekim tarihinde Hatay Gümüşgöze’de Halk Cepheliler, Suriye halkı
için yapılacak eyleme çağrı yaptılar.
Çalışma sırasında Halk Cepheliler’in
önleri askeri araçla kesildi. İhbar aldıklarını ve bu yüzden geldiklerini
belirterek, açıklama yapmak için izin
alınıp alınmadığını soran askere Halk
Cepheliler, izine gerek olmadığını,
bunun en meşru hakları olduğunu
belirttiler. Daha sonra Vali’yi arayan
AKP’nin askeri bu açıklamanın yasak
olduğunu söyleyerek, “Bizimle karakola gelerek ifade vermeniz gerekiyor” dediler.
Halk Cepheliler halka, bu faşist
dayatmayı megafonla teşhir ederken,
AKP’nin askeri tarafından saldırıya
uğradılar. Bahar Uçucu, Orhan Çapar,
Başak Şah, Ahmet Atılgan ve Neşe
Aldıçoğlu, işkence ile askeri araca
bindirilmeye çalışıldı. Araçtan inen
Halk Cepheliler, üzerlerindeki önlükler ve ellerindeki bildirilerle çağrıya devam ettiler. Halk Cepheliler’in,
eylem yapmak istediği sırada, askerler

Hatay
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ikinci defa saldırdı. Halk, Halk Cepheliler’in gözaltına alınmasına izin
vermedi, polisle çatıştı. Halktan bazı
kişileri gözaltına almaya çalışan askerlere halk ve Halk Cepheliler izin
vermedi. Bunun üzerine askerler hiç
bir şey yapamadan karşı kaldırıma
geçtiler. Halk Cepheliler de pankartlarını ve dövizlerini çıkartarak eyleme
başladılar.
Orhan Çapar’ın açıklamayı okuduğu sırada üçüncü bir saldırı oldu.
Zorla megafonu alan askerler, Halk
Cepheliler’i gözaltına almaya çalıştığı
sırada yine halkın direnişiyle karşılaştı
ve Halk Cepheliler’i gözaltına alamadı.

EYLEM TAKVİMİ
31 Ekim Çarşamba
Antakya/Serinyol
Baklacı Petrol Yanı Saat: 15.00
4 Kasım Pazar
Antakya/Harbiye
Pazar Alanı Saat: 13.00
11 Kasım Pazar
Samandağ/Tekebaşı
İnci Market Önü Saat: 15.00
12 Kasım Pazartesi
Samandağ/Merkez
Oytun Alanı Saat: 13.00
İstanbul
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası,
19 Ekim günü İstanbul Kartal Esentepe’de Kartallı Kazım Meydanı’ndan
başlayarak, “Zalimin Zulmüne Direneceğiz” şiarıyla zamlara, Suriye
ve Orta Doğu’daki emperyalist işgale
karşı miting düzenledi.
“Suriye Halkı Yanlız Değildir”,
“Emperyalizmin Askeri Olmayaca-

ğız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla yürüyen eylemcilere
yol boyunca halkın alkışlayarak ve
katılarak yürüyüşe destek verdiği
gözlendi.
Eyleme DİSK Emekli-Sen Kartal
Şubesi “Suriye Halkı Yanlız Değildir”; Halk Cephesi de “NATO’nun
Kiralık Askeri, Suriye Halkının Katili
Olmayacağız” pankartıyla katılarak
destek verdi. Kitleye yönelik bir konuşma yapan Genel-İş Anadolu Yakası bölge başkanı, son günlerde yapılan zamlara ve Ortadoğu’daki emperyalist saldırganlığa dur demek
için toplandıklarını, zalimin zulmüne
dur demek için daha fazla eylem
içerisinde olunması gerektiğini, sustukça sıranın susanlara da geldiğini
söyledi.
Miting alanında bulunan Emekli-Sen Kartal Şubesi Başkanı Emine
Cansever’in, Ankara’da direnişte
olan Cansel Malatyalı’nın direnişi
kazandığını kürsüden anons etmesiyle “Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganları atıldı. Eyleme, söylenen türküler ve çekilen halaylarla
son verildi.

Suriye Halkının Yalnız
Olmadığını Dosta
Düşmana Göstereceğiz!
Hatay Halk Cephesi, emperyalist
saldırganlığa karşı direnen Suriye
halkının yanında olduklarını belirterek, kampanya kapsamında yapacakları eylemleri duyurdular. Yapılan
duyuruda, “Bu savaşta zarar gören
yine bizler, halk olacağız. Bizim
gençlerimiz Amerika’nın çıkarları
için olan bu yağmacı savaşta yok
olacaklar ” denildi.

Kartal
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Mahallemizi Canımız Pahasına Savunacağız!
Okmeydanı’da Çeteleri Barındırmayacağız!

Halk Cephesi’nin 14 Ekim’de
başlattığı ve her akşam saat 21.00’da
yıkımlara ve yozlaşmaya karşı yapılan
tencere-tava dövme eylemlerine, 17
Ekim günü polis ile işbirliği yapan
uyuşturucu çeteleri saldırdı. Mahallelinin de tanıdığı uyuşturucu çetelerinin kullandığı araç, müdahale
edilip, camları kırılmasına rağmen
kaçtı. Dikilitaş Parkı’ndan yürüyüşe
başlayan kitlenin üzerine 34 FRA
77 plakalı beyaz Fiat Tipo marka
araçla saldıran çete, onlarca insana
çarptı. Saldırıda Bedirhan Pamuk’un
burnu kırıldı, Zeynel Durdu ve Dilan
Poyraz ise baygın şekilde hastaneye
kaldırıldılar. Poyraz ve Durdu kontrol
altında tutulduktan sonra taburcu
edildiler. Yakup Işık’ın kolu kırıldı.
Emir, Özgür Karagöz, Okan Bilgin,
Yusuf Gültekin, Deniz Can Parlak
ile Sinem Deniz Çınar’ın ise kol ve
bacaklarında ezilme, yaralanma ve
burkulma oluştu.
Yaralılar saldırıdan hemen sonra
hastaneye götürülürken; yürüyüş kaldığı yerden halka hitaben yapılan
konuşmalarla devam etti, yaşanan
olay anlatıldı ve sloganlarla tüm mahalle dolaşıldı. Sokağa inen halk,
sloganlara destek verdi.
Okmeydanı’da yapılan bu saldırı
açık bir şekilde polis işbirliği ile yapıldı. Eylemin ilk günü olan 14
Ekim’de 4 Akrep, 1 panzer ve 1 otobüs çevik kuvvet Okmeydanı girişinde
beklerken, 17 Ekim günü yapılan
yürüyüşte ise alanda polis yoktu.
Amerikan uşağı AKP’nin işkenceci
polisleri, bu kez köpeklerini halkın

üzerine saldılar. Okmeydanı’nda uyuşturucu sattığı ve gençlere
torbacılık yaptırdığı
çok iyi bilinen kişilerin
aracı olan 34 FRA 77
plakalı beyaz Fiat
Tipo, insanlara ve çevredeki halkın arabalarına çarpa çarpa kaçtı.
Okmeydanı Halk
Cephesi, saldırının ardından 18 Ekim günü yaptığı açıklamada, “Bu çetelerden yaptıkları
saldırının hesabını soracağımızı bir
kez daha söylüyoruz. Hiçbir devrimcinin kanı yerde kalmaz. Okmeydanı ağır bedellerle kazanılmış bir
mahalledir, gerekirse bu mahalleyi
pislikten temizlemek için yine o bedelleri ödemeyi göze alırız. Ancak
mahallemizi ne işkenceci polislere
ne de çetelere bırakmayız. Bizler
devrimciyiz. Biz ne yapıyorsak halkımız ve vatanımız için yapıyoruz.
43 yıllık tarihimizde nice şehitler ve
tutsaklıklar verdik. Bugün yine bunu
göze alırız. Yapılan saldırının hesabını
mutlaka soracağız ve eylemlerimize
durmadan devam edeceğiz. Ne polislerin silahları, zırhlı araçları ne de
bir avuç çapulcu bizleri korkutamaz”
dedi.
18 Ekim günü Halk Cepheliler,
bu saldırıyla ilgili suç duyurusunda
bulunmak üzere İstanbul Adliyesi’ne
giderek, burada bir eylem gerçekleştirdiler. 18 kişinin katıldığı eylem,
“Yapılan bu saldırı mahallemizde
var olan birliği kırmak içindir. Çocuklarımızı uyuşturucu çetelerine
kurban etmeyeceğimizi bildikleri
içindir. AKP’nin katil polisi halkın
iş ekmek talebini gaza boğarken,
uyuşturucu çetelerini palazlandırıyor.
Halkın parasız eğitim talebine yıllara
varan cezalar isterken çeteleri serbest
bırakıyor. Her geçen gün uyuşturucu
kullanan çocuk sayısı artıyor. Yıkımla
talan etmeden önce sokaklarımızı
kirletiyor. ‘AKP Zulmüne Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz’ kampanyası

AKP’yi bu kadar korkutuyor.
Geçmişten bugüne mahallelerimizi
canımız pahasına koruduk. Bugün
de AKP’nin tüm saldırılarına karşı
koruyacağız. Çetelere sokaklarımızı,
mahallelerimizi bırakmayacağız. Bu
mahalleler halkın ve devrimcilerin
ödediği bedellerle kuruldu ve hiç
kimse buna seyirci kalmayacaktır.
Okmeydanı halkı mahallesine ve
devrimcilere sahip çıkmaya devam
edecek. Her akşam saat 21.00’da
AKP’nin tüm politikalarını ve çeteleri
halka anlatmaya devam edeceğiz”
denildi.
“Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz”,
“Zam Zulüm İşkence İşte AKP” ve
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde eylemin
ardından, saldırıda yaralananlar Adliye’ye geçerek suç duyurusunda bulundular.
Aynı günün akşamı AKP’ye ve
çetelere karşı Okmeydanı’da bir eylem yapıldı. Halk Cepheliler Dikilitaş
Parkı’nda “Çeteler Halka Hesap Verecek” yazılı pankart açarak, “Çeteler
Halka Hesap Verecek”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganlarıyla yürüyüşe başladılar. Yürüyüş
sırasında tencereler birbirine vuruldu.
Yürüyüş devam ederken uyuşturucu satıcısı çeteler, bu sefer de farklı
bir aracı Halk Cepheliler’in üzerine
sürdüler. Halkın araca müdahale etmesi üzerine kaçan araç bir daha
görünmedi. Çetelerin provokasyonu,
eylemin yapılmasını engelleyemedi.
Eylem, Okmeydanı Sağlık Ocağı’na
kadar sloganlarla ve tencere ve tava
sesleriyle yürüyüş devam etti. Ok-
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meydanı Sağlık Ocağı önünde Songül
Papur, bir açıklama yaptı. 17 Ekim
günü yapılan eylemde kitlenin üzerine
sürülen Fiat Tipo marka aracın plakasının 34 FRA 77 olduğunu söyleyen
Papur, bu saldırının açıkça polisle
işbirliği halinde yapıldığını ifade etti.
Bir sonraki gün yapılacak eylemin
çağrısıyla ve sloganlarla eylem sonlandırıldı.

Cepheliler Çetelerden
Hesap Sordu
Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

19 Ekim günü Cepheliler, bu olayın hesabını sormak için, saldırıyı
gerçekleştiren uyuşturucu çetesiyle
işbirliği yapan kahvehaneyi molotoflayarak tahrip etti. Eylem sırasında
Cepheliler, “Bu kahvehane ile uyuş-

turucu çeteleri işbirliği yapmaktadır.
Kahvehane sahibi örgütümüz tarafından çok kez uyarılmasına rağmen
çeteleri mekanında tutmaya devam
etmiştir. İşte bu çeteler 17 Ekim
günü yürüyüş yapan Halk Cepheliler’in içerisine girip, insanları yaralamadan önce, devrimcilerin nerede
yürüyeceğini buradan öğrenmiş ve
saldırıdan önce burada hazırlık yapmıştır. Kahvehane sahibi de buna
zemin hazırlamıştır. Bu yüzden bu
kahvehane kapanacak. Ayrıca saldırıyı
gerçekleştiren çeteleri de bulacak
hesabını soracağız” diyerek halka
seslendiler.
Yapılan konuşmadan sonra “Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Yaşasın
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi”
ve “Umudun Adı DHKP-C” slogan-

larının atıldığı eylem iradi olarak bitirildi.

AKP’nin Çeteleri
Milyonları
Örgütlememizi
Engelleyemez
Okmeydanı’da yapılan sadırı ile
ilgili olarak 21 Ekim günü Erzincan’da
eylem yapıldı. Erzincan Gençlik Derneği girişimi üyeleri sloganlar eşliğinde
yürüyerek geldikleri Ordu Caddesi’nde
yaptıkları açıklamada, faşist saldırıların
amacına ulaşamayacağını belirttiler,
“Faşist, İşbirlikçi Çeteler Bizi Yıldıramaz!” pankartının açıldığı eyleme
11 kişi katıldı. Atılan sloganlarla sona
eren eylem Partizan’da destek verdi.

Enternasyonal Mücadelede Yeni Bir Mevzi:
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi Açıldı!
18 Ekim günü İstanbul Küçükarmutlu’da, Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin merkez büro
açılışı yapıldı.
Tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla
başlayan açılışta Ahmet Kulaksız tarafından Uluslararası
İlişkiler Komitesi adına yapılan açıklama okundu. Açıklamada; Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin enternasyonal
mücadelede bir mevzi olduğu ifade edilerek, halkların
sorunlarının,
halkların mücadelesiyle çözüleceği vurgulandı. Sadece kendi ülkemizde değil
tüm dünyada
da emperyalizmi yenmeyi
hedeflemek
gerektiği be-
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lirtilen açıklamada öne çıkan; ezilen halkların tek
gücünün örgütlülükleri olduğu ve halkların mücadelesini
anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede ortak bir noktada
örgütlü bir hale getirilmesi gerektiği açıklamanın en
önemli vurgusuydu.
Son olarak Ahmet Kulaksız’ın “Yeni bir kurumumuz
olan Uluslararası İlişkiler Komitesi giderek yetkinleşecek,
öğrenecek ve anti-emperyalist enternasyonal mücadeleyi
örgütleyecektir. Bunu başarabilecek gücümüz vardır.
Başaracağız” sözleriyle açıklama sona erdi.
Ardından şair İbrahim Karaca, Eyüp Baş’ın enternasyonal mücadelenin sıra neferi olduğunu ifade ederek,
onun da çok sevdiği (Buğday Tanesi) şiirini okudu.
İbrahim Karaca’nın ardından Tiyatrocu Mehmet Esatoğlu konuşma yaptı. “Bizim Eyüp Baş’a sözümüz var.
Bütün halkları kardeş yapmaya söz verdik. Sözümüz
söz”diyen Esatoğlu’nun açıklaması sonrasında, gelen
konuklarla hep birlikte yemek yenmesinin ardından
açılış programı sona erdi.

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Tecrit Zincirini Parçalamanın Yolu
Direnmekten Geçer!
İstanbul’da, 24 Ekim günü Okmeydanı Altınsaray Düğün Salonu’nda Halk Cephesi, ölüm oruçlarıyla ilgili panel düzenledi.
Panel önce bir açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmada, Devletin F Tipleriyle, devrimci hareketi fiziken ve
ideolojik olarak teslim almak istediği ancak başarılı olamadığı, bunun en büyük kanıtının Erdal Dalgıç, Hasan
Selim Gönen ve İbrahim Çuhadar gibi sessiz kahramanlarla savaşın büyüyerek sürdüğü ifade edildi.
Konuşmanın ardından 122’ler nezdinde tüm dünya
devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Program, Gençlik Federasyonu’ndan Ahmet
Bay’ın okuduğu “Sıradaki” şiiriyle devam etti. Şiirin ardından 19 Aralık Katliamı'nı ve Ölüm Oruçlarını anlatan bir sinevizyon seyredildi. Sinevizyon biter bitmez “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz” ve “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganları atıldı. Sloganların ardından
Ölüm Oruçları konulu panel başladı. Panelde ilk sözü Halk
Cephesi adına Kaan Ünsal aldı. Ünsal konuşmasında; “F
Tiplerindeki amacın tutsakların birbirleriyle olan bağı-

Hücredeki Tutsağın İradesini
Teslim Alamayacaksınız!
Tecrite Karşı Mücadele Platformu, Kırıklar 1 No’lu
F Tipi’nde yaklaşık 2 aydır yaşanan hak ihlalleriyle ilgili
olarak 22 Ekim günü Kemeraltı girişinde eylem yaptı.
“Kırıklar F Tipi’nde Tecrit İşkencesine ve Hak İhlallerine Son” yazılı pankartın açıldığı eylemde devrimci
tutsakların karşılaştığı hak ihlalleri anlatıldı.
Eylemde yapılan açıklamada, tutsaklara traş bıçağı
verilmediği, para vererek berbere çıkmalarının dayatıldığı ve tutsakların bu durumu protesto etmek için saç ve
sakallarını uzattıkları belirtildi.
Yaşanan hak ihlalleri şöyle sıralandı:
“Sohbet hakkının kullanımı sırasında çay dışında kantinden alınan herhangi bir şeye ve gazete, kitap, dergi çıkarılmasına izin verilmiyor.
Diğer hapishanelerden ve dışarıdan gelen fotokopi ve
çıktılar ‘örgütsel döküman’ oldukları gerekçesiyle verilmiyor.

nı koparıp, hapishanelerdeki örgütlülüğün bitirilmesi olduğunu” belirtti. Ünsal’dan sonra Halkın Hukuk Bürosu’ndan Barkın Timtik söz aldı.
“NATO’nun ‘Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm’ politikasıyla 19 Aralık Katliamı gerçekleştirildi. Ölüm oruçlarında devletin basına yansıtmaya çalıştığı gibi örgüt baskısı yoktu. 122’lerin ölüme gülerek yürüdüğüne ben de
tanık oldum” diyen Timtik, sözlerini “Kahraman şehitlerimiz ve sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek
noktaladı.
Son olarak söz alan Av. Behiç Aşçı ise hücrelerde kalan kişi sayısının neden 3 olduğunu, bunun önemini ve
solun büyük direniş sürecindeki tavrını anlattı. Solun direniş başladıktan hemen sonra ölüm orucunu bırakmayı tartıştığını belirten Aşçı, “Ayakta kalabilmenin tek şartının direnmekten geçtiğini” vurguladı. Panelden sonra
İdil Kültür Merkezi’nde İzmir’den gelen Toprak Sahne
Oyuncuları “Duvar” adlı tiyatro oyununu sergilediler. 80
kişinin katıldığı panel alkışlarla sona erdi.

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

Dışarıdan yatırılan kitaplar toplatması olmaması ve
diğer hapishanelerde alınmasına rağmen Kırıklar F Tipi’nde keyfi gerekçelerle tutsaklara verilmiyor.
Karikatür dergileri dahi keyfi gerekçelerle yasaklanıp verilmiyor.”
Son olarak, Aydın köylülerinin geleneklerini anlatan
bir kitabın, örgütsel mekanizmalarını ve kimliklerini diri
tutmaya yarayacak örgütsel doküman olduğu gerekçesiyle tutsaklara verilmediği söylendi.
Tecrite Karşı Mücadele Platformu’nun çağrısıyla yapılan eyleme İHD, ÇHD, Mazlum-Der, Mücadele Birliği, BDSP ve HDK
bileşenleri katılımları ile destek verdi.
100 kişinin katıldığı
eylem, “Tecrit İşkencedir! Tecrite Son!”,
“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlarıyla sona erdi.

ZAFER DİRENİŞİN! ZAFER DEVRİMCİLERİN! ZAFER İŞÇİ SINIFININDIR!
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Büyük Direnişin Başlamasının
Üzerinden 12 Yıl Geçti Anadolu
Topraklarından Devrimcileri
Silemediler, Silemeyecekler!

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

Büyük direnişin başlamasının üzerinden tam 12 yıl
geçti. Direnişin yıldönümü olan 20 Ekim günü İstanbul’da
direniş boyunca tutsakların dışarıdaki sesi soluğu olan
TAYAD’lı Aileler bir eylem yaparak, Şişli’de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi önünden AKP Şişli İlçe binasına kadar yürüdüler. “Şehitlerimizle Kazandık, Tecrite Boyun Eğmedik! Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakkı Uygulansın! Tecrite Son!” yazan bir pankartın arkasında kortej oluşturan aileler, cadde üzerinden yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca büyük direniş, ödenen bedeller ve kazanılan zafer anlatılarak, halk devrimci tutsaklara sahip çıkmaya çağrıldı.
“Sohbet Hakkı Uygulansın”, “Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak”, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganları atılan eylemde, “İnfaz Yakmalara Son”, “Fırat Özçelik Serbest Bırakılsın”, “Tecrite Karşı Mücadeleyi Şehitlerimizle Kazandık” yazan dövizler taşındı.
AKP Şişli ilçe binasının önüne gelindiğinde TAYAD’lı
Aileler adına Naime Kara bir açıklama yaptı. “Devlet,

Köyümüzde Uyuşturucuya ve
Yozlaşmaya Provokasyonlara
İzin Vermeyeceğiz!
İzmir’in Doğançay Köyü’nde esrar bağımlısı serseriler, bir süredir köyde devrimcilere yakınlığıyla tanınan
gençlere sataşıp provokasyon yaratmaya çalışıyorlardı.
Devrimciler, esrar bağımlısı olan gençleri defalarca
uyardılar. Uyarıları dikkate almayan serseriler, 16 Ekim
akşamı köyün gençlerine saldırarak pervasızlıklarını ortaya koydu.
Köyden bir genci tek başına şıkıştırıp dövmeleri üzerine köy halkı, devrimcilerin öncülüğünde, ellerinde sopalarla kadını erkeği yaşlısı genci bir olup köyün meydanına geldiler. Serserilerin bulundukları kahvehane önü-
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bir yandan hücreleri şirin göstermeye çalışırken, diğer yandan olası karşı çıkacaklara karşı ‘sopa’yı gösteriyordu.
Yalanlara kananlar oldu... ‘Sopa’yı görünce söylediklerinden vazgeçenler oldu” diyen Kara, devrimci tutsakların ve TAYAD’lıların “yalnız bırakıldık” demeden yollarına devam ettiklerini ifade etti.
Naime Kara dünyanın en uzun direnişi olan Büyük
Direniş boyunca bir çok ilkler yaşadıklarını; TAYAD’lı
Ailelerin evlatlarıyla omuz omuza ölüm orucu direnişine başladığını, anaların evlatlarıyla birlikte şehit düştüğünü, tahliye rüşvetini reddeden direnişçilerin direnişlerini dışarıda devam ettirmelerini, devletin katliam
operasyonlarını anlattı.
Sohbet hakkını getiren genelgenin yanınlanmasının
üzerinden beş yıl geçmesine rağmen tam olarak uygulanmadığını belirten Kara, “F Tipi hapishanelerde tecrit
ve işkence sürüyor. Tecrit kaldırılana kadar susmayacağız” dedi.
Açıklamanın ardından, Grup Yorum üyeleri bir konuşma yaptı. Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek
yaptığı konuşmada 12 yıl önce Anadolu topraklarından
devrimcileri silmeye çalıştıklarını, bunun için en büyük
katliamı yaptıklarını belirtti. Sözleri ölüm orucu şehidi
Fırat Tavuk’a ait olan “Bir Mevsim” ve “Haklıyız Kazanacağız” marşlarının ardından 110 kişinin katıldığı eylem sona erdi.
ne giderek, bu serserileri teşhir ettiler. Serserilerin yaptıklarını anlatan köylüler, “Köyümüzde bunlara izin vermeyeceğiz, devrimciler hakkında ileri geri laf etmelerine artık izin vermeyeceğiz! Bundan sonra insanlarımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dediler.
45 kişinin katıldığı eylemde “Umudun Adı DHKPC”, “Çetelerden Hesabı DHKC Soracak”, “Devrimcilere Uzanan Elleri Kıracağız” sloganları atıldı. Onbeş dakika boyunca meydandan ayrılmayan kitle, iradi bir şekilde dağılmak üzereyken serserilerin saklandıkları kahveden kitleye küfür etmesi üzerine, kahveye doğru yönelerek serserileri dışarı çekmeye çalıştı. Bu sırada atılan bir sopa sonucunda kahvehanenin camı kırıldı. Devrimcilerin halkın malına zarar gelmemesi üzerine yaptığı uyarılar dikkate alınarak kitle sakinleştirildi. Yirmi
beş dakika süren eylem iradi olarak bitirildi.

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

Avrupa’da
Irkçılığa, Yabancı Düşmanlığına
Ortak Olanlar, Seyirci Kalanlar
Aileleri Aldatıyor!
Belçika, Anadolu Federasyonu Aygün kardeşlerin cenazelerini almak için başlattıları 2 yılı aşkındır sürdürdükleri
kampanyanın devam ettiğini belirtti. Federasyon çalışanlarının yaptığı açıklama:
Anadolu Federasyonu’nun Belçika’da haftalardır, ısrarla sürdürdüğü “Cenazelerimizi İstiyoruz, Alacağız”
kampanyasıyla Aygün kardeşlerin cenazelerinin istenmesi sadece Belçika devletini değil, oligarşinin temsilcilerini de rahatsız etti.
Bunun için Türkiye’nin Belçika Anvers Başkonsolosu Deniz Çakar, 2 yılı aşkın bir zamandır cenazeleri verilmeyen Aygün ailesini Anadolu Federasyonu’na karşı kışkırtmaya çalışıyor. Aylardır Aygün ailesinin cenazelerinin
verilmesi için kampanya yürüten Anadolu Federasyonu’nu
polise hedef gösteriyorlar .
Cenazelerin verilmesi için kılını kıpırdatmayanlar, tek bir
açıklama dahi yapmayanlar Anadolu Federasyonu’nun yürüttüğü kampanyayı etkisizleştirmek için harekete geçtiler...
Anvers Başkonsolosu Deniz Çakar, Aygün ailesini aylardır yalanlarla oyalıyor, acısını kullanıyor. Aldatıyor. Neredeyse her ay bir kez “cenazeler bu ay verilecek” yalanları ile Aygün ailesini kandırarak bugüne getirdiler...
Bu kaçıncı yalanları... Öylesine saygısız, öylesine her şeyleri göstermelik ki, o açıklama içinde Aygün kardeşlerin cenazelerinin verilmesi ile ilgili tam 3 ayrı tarih vardı. O açıklama içinde, “Eylül ayı, Ekim başı, yıl sonu” diyen Deniz Çakar’dır... Peki hangisi doğrudur! Elbetteki hepsi yalandır...
Tam da bunun için Brüksel’de Adalet Bakanlığı önünde yaptığımız son açıklamadan bir gün önce aileye açıklama yaptırarak, haklı eylemimizi polise hedef gösterdiler.
Eyleme katılımı düşürmeye çalıştılar. 2 yıldır cenazeler için
tek bir eylem yapmamış olanlar, Anadolu Federasyonu’nun
eylemlerini karalamaya çalışıyor, tüm enerjilerini ırkçılara karşı değil, bize karşı kullanıyorlar.
Anvers Başkonsolosu Deniz Çakar, aileleri kullanmayı ve şov yapmayı bırakmalıdır. 7 yıl önce evleri ırkçılar
tarafından yakılan, eşi ve iki çocuğu katledilen Nergiz Şahin’in Aygün ailesine verdiği desteği kullanmış, bunu bir
gösteriye dönüştürmüştür.
Katliamın, ırkçı saldırıların, yabancı düşmanlığının adını koymaktan kaçanlar halkın acılarına ortak olamaz, adalet için mücadele edemezler.
Halkın Sorunlarını Ancak Bizler Sahiplenir, Irkçılığa,
Yabancı Düşmanlığına Karşı Ancak Bizler Kararlı Bir Mücadele Sürdürebiliriz! (...)
Anadolu Federasyonu’nun sürdürdüğü mücadele içinde yer alalım, mücadeleyi destekleyelim...

Almanya Devleti Türkiyeli
Devrimci Şadi Özbolat’a
Devrimci Düşüncelerinden
Vazgeçmediği İçin İşkence
Yapıyor
Yunanistan Halk Cephesi’nin Şadi Özbolat'a yapılan baskı ile ilgili yaptığı açıklamada "2008 yılından beri sahte belgelerle tutuklanan Şadi Özbolat’a 6
yıl hapis cezası verildi ve bu ceza 4 Ekim 2012 günü
kesinleşti. Almanya’da tutsak bulunan Şadi Özbolat
yıllardır, hapishanenin keyfi yasaklarına maruz kalmıştır.
Türkiye hapishanelerindeki F Tipi uygulamasının mimarlarından olan Almanya, Şadi Özbolat’ın pek çok hakkını gasp etmiştir”
denildi.

İngiltere’de On Binler
Kesintilere Karşı Yürüdü
İngiltere'de 20 Ekim günü çeşitli sendika ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte, koalisyon hükümetinin uyguladığı kesinti politikalarına karşı tepkisini göstermek ve halk düşmanlarının halka reva
gördüğü yasalarını protesto etmek için onbinlerce insan alanlardaydı. Her dilden, her dinden, farklı renklerden halkların oluşturduğu kortejler; hükümete olan
öfkelerini haykırdılar. Ortak düşmana karşı birleşip,
mücadeleyle kazanılmış temel hak ve özgürlüklerinin
ellerinden alınmasına karşı omuz omuza yürüdüler.

Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

İngiltere Halk Cephesi'nin de katıldığı Londra’daki
yürüyüş ise Embankment'ta başlayıp ünlü Hyde
Park'ta sona erdi.

Belçika Anadolu Federasyonu
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Bedeli Ne Olursa Olsun Cenazelerimizi Sahiplenmemizi
Tutsaklarımızla Dayanışmamızı Engelleyemeyeceksiniz
Almanya'nın Hamburg şehrinde,
Feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini sahiplendikleri için işkencelerle gözaltına alınıp tutuklanan ve
Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’ne konulan İlkay İşler için Türkiye konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Eylemde yapılan açıklamada “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” denildi.
10 kişinin katıldığı eylem “İlkay İşler’e Özgürlük”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Halkın Adaleti” sloganları ile son buldu.
Sayı: 336

Yürüyüş
28 Ekim
2012

Halkın Türkülerini
Söyleyenleri
Susturamazsınız
Almanya'nın Hamburg şehrinde
14 Ekim günü Grup Yorum'la dayanışma gecesi yapıldı.
Adli Tıp önünde İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için bulunan
kitleye saldıran AKP’nin polisi tarafından aralarında Grup Yorum üyele-

rinden Selma Altın ve Dilan Balcı’nın olduğu 28 devrimci işkence
yapılarak gözaltına alınmıştı. Almanya’nın Hamburg şehrinde bulanan sanatçı dostları ise Grup Yorum’un yalnız olmadığını, Grup Yorum şahsında
saldırıya uğrayanın halkın sanatını
yapanlar olduğunu belirttiler. Kısa
bir süre içinde bir araya gelen sanatçılar Grup Yorum ile Dayanışma İnisiyatifini oluşturdular.
Gecede bir araya gelen şairler, sanatçılar ve devrimci kurumlar yaptıkları konuşmalarda “AKP faşizminin
Grup Yorum elemanlarının kulaklarını
sağır etmeye, parmaklarını kırmaya çalışması nafiledir, işte biz buradayız halkın sanatını, halkın kültürünü yaşatmaya,
onun türkülerini söylemeye devam ediyoruz” diyerek türkülerini ve şiirlerini
ezilen halklar için söylediler.
Grup Yorum ile Dayanışma Gecesinde yer alan sanatçılar: Aydın Öztürk,
Hasan Hüseyin Sarı, Hasan Zeydan,
Zeynel Taşyapan, Grup Cemre, SedatAysel Boyraz, Hüseyin Boğa, Hızır
Demir-Yusuf Çetin, Grup Azbulutlu,
Aşır Özek, Ali Hıdır Derin, Hüseyin
Güneş, Atilla- İbo.
Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik
yaptığı konuşmada “Şili’de Pinochet
cuntası 5 bin kişiyi stadyumda tutsak
etmişti. İçlerindekilerden biri de dev-

Yoksullukların,
Sömürünün Tek Sorumlusu
Emperyalizmdir!
Kısa bir süre önce genel grevin yapıldığı Yunanistan'da,
GSEE (İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu), ADEDY
(Memur Sendikaları Konfederasyonu), PAME (Militan İşçi
Cephesi) ve birçok sendika federasyonu 18 Ekim'de tekrar genel greve gitti. DKÖ'lerin, sol parti ve örgütlerin desteklediği genel greve, Esnaf ve Tüccarlar Konfederasyonu
da katıldı.
Bu yazın sonunda hazırlanan kemer sıkma paketi mecliste görüşmeye başlandı. Daha önce yapılan anlaşmalardan
daha da ağırlaştırılmış şartlar taşıyan yeni paket, işsizlik,
yoksulluk, kölece çalışma koşulları, hak gasplarını, eğitimden-sağlığa, maaşlardan yardım fonlarına kadar birçok
alanda kesintiler ve daha önce başlatılan özelleştirme prog-
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rimci sanatçı Victor Jara’ydı. Victor
Jara Venseromos dedi ve 5 bin kişi ona
eşlik etti. Cunta Victor Jara’yı işkenceden geçirdi. Victor Jara yaralı işkenceye uğramış halde bir kez daha
Venseremos dedi, bir kez daha işkencelerden geçirildi. İşte bizler bugün
cuntacıların isimlerini bilmiyoruz ama
hala Victor Jara’yı konuşuyoruz” dedi.
Daha sonra Türkiye’de aynı saatlerde
Dev-Genç Şenliğinde sahneye çıkmaya hazırlanan Grup Yorum elemanlarından Selma Altın ile telefon
görüşmesi gerçekleştirildi.
Yaklaşık 7 saat süren geceden elde
edilen tüm gelirler inisiyatif tarafından
Grup Yorum’a bağışlandı. Grup Yorum
ile Dayanışma İnisiyatifi bu gecede
emeği geçen, katılan tüm halka ve sanatçı dostlarına teşekkür ederek alkışlarla geceyi sona erdirdi. Geceye
yaklaşık 600 kişi katıldı.

ramlarının daha genişletilmiş halini içeriyor. Yunanistan’a
dayatılan kemer sıkma paketi de şu ana kadar üzerinde anlaşma sağlandığı söylenen 20 maddeden bazıları ise şöyle;
1- Emekli ve memur ikramiyelerini kaldırılması,
2- Emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılması,
3- Ek emeklilik maaşlarını düşürülmesi,
4- Sakatlar ve iş göremez insanların ödeneklerinde kesinti yapmak,
5- 65 yaş altındaki emeklilerin yardım ödeneklerini kesmek, aynı zamanda bu hakka sahip olanlarda kesintiye gitmek,
6- Asgari emeklilik için zorunlu sigorta yılını arttırmak...
Bu maddelerin dışında özelleştirme ve hazine mallarını satılması vb. kapsayan birçok maddenin de olduğu vurgulanıyor. 18 Ekim günü gerçekleştirilen genel greve
100.000’nin üzerinde kişi katıldı.

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

AVRUPA’dakiBİZ
Aachen HapishaneYıl 1984 yer Türkiye, Metsi'nden tek tip elbisenin olris Hapishanesi; devrimci tut"TEK TİP ELBİSE GİYMEDİK madığı Bochum Hapishasaklar Tek Tip Elbise (TTE)
nesi'ne nakil edilmesiyle
dayatmasına karşı ölüm oruGİYMEYECEĞİZ!"
direnişini bitirmişti Gabcuna başlayarak direnişe geçriel. Şu an hale tecrit hüctiler.
ŞADİ ÖZBOLAT TEK TİP
resinde tutulmaya devam
Yıl 2012 yer Almanya,
ELBİSE DAYATMASINA
ediliyor. Bunun dışında bir
Türkiye'ye 3.500 km uzakörnek bilmiyoruz.
lıkta. Vatan topraklarımıza
KARŞI DİRENİŞTE!
Şimdi aynı dayatma Şadi
çok uzak. Yine TTE dayatÖzbolat'a yapılmak isteniması ve direniş.
yor. Şadi Özbolat'ın hüküm
İlk kuşağın dediği gibi
Devrimci tutsaklar faşizmin işkengiymesiyle, diğer tutsaklar gibi tek tip
"Acı Vatan!"
celerini, baskılarını, oyunlarını çok iyi
elbise giymesi zorunluluğu getirilAcı gerçekten her şeyiyle acı.
bilirler. Avrupa hapishanelerini de
miş. Hapishanede bulunan diğer tuçok iyi tanıyorlar artık. Zulmünü de
Acı çektirmediği, zulmetmediği
tukluların buna karşı bir direnişi yok.
oyunlarını çok iyi biliyorlar. Kimine
hiç bir alan yok.
Çünkü
Almanya devleti tutsakları bu
göre "Demokrasi beşiği Avrupa!"
Ayrımcılığa uğrayan öğrenciye
onursuz dayatmaya karşı teslim almış
Devrimci tutsaklara göre ise düşünacı, temizlik işsisi kadınlarımıza acı,
durumda. Almanya hapishanelerinde
celerini teslim almak için her türlü
fabrikadaki işçiye acı, hapishanedebu tek tipleştirme ve tecrit politikası tutbaskının ve özellikle tecritin ana vaki tutsaklara acı..
sakların akıl sağlıklarını yitirmesine yol
tanıdır Almanya.
İşte bu acı vatan Almanya'da bir
açıyor çoğu zaman.
Demokrasi var yalanlarına inandevrimci tutsak TTE dayatmasına
Almanya'da 1000 Türkiyeli tutsak
mamamız için o kadar çok sebep var
karşı direnişte.
var
ve şimdiye kadar bunların içinde
ki. Sadece demokratik faaliyetlerinÜlke farklı, dili farklı, kültürü
70 kişinin intihar ettiği söyleniyor.
den dolayı tutuklanan devrimciler
farklı ama zulüm aynı, baskı aynı, poBunlar Almanya'nın hapishane polibile yeterli. Delile gerek duymuyor
litika aynı. Her şey tutsakları tek tiptikasının sonucudur.
Alman devleti, yorumluyor.
leştirmek ve her şeyiyle kendine itaat
Şunu çok iyi bilmeli Alman devDevrimcilere düşüncelerinden doeden bireyler haline getirmek için. Tutleti: Biz Türkiyeli devrimcileriz. Bizi
layı cezalar veren Alman devleti,
sakların onurlarına ve iradelerine kariyi tanırlar, ama tanımıyorlarsa da taTürkiyelilerin evlerini ateşe veren, inşı bir saldırı. Amaç ise teslim almak!
sanlarımızı
diri
diri
yakanları
ise
aknıyacaklar. Biz ölen ama teslim olTürkiye'deki tek tip elbise dayatlıyor.
Onları
ailelerine
yakın
hapismayanların soyundan geliyoruz. Dünmasıyla, Almanya'daki tek tip elbise
hanelere, büyük annelerine ziyarete
yanın en soylu damarı olan devrimdayatmasının hiç bir farkı yoktur. Tek
götürüyorlar.
Evet
Nazilere
demokrasi
cileriz. TTE dayatması, onurumuza ve
fark Almanya'da Türkiye'deki gibi bir
var,
devrimcilere
ise
tecrit.
irademize bir saldırıdır. Ve bu dayatdevrimci tutsak geleneğinin olmamaŞadi Özbolat da bu işkencelere
sıdır. (RAF'lı tutsakların direnişi dımayı asla kabul etmedik, etmeyecemaruz kalan devrimcilerden birisi.
şında) Türkiye'de ise tabii ki burjuvağiz. Tek kişi dahi kalsak giymeyeceYıllardır
en
ağır
tecrit
koşulları
altında
zi ilk önce siyasi tutsakları teslim alğiz o elbiseyi. Şadi Özbolat da bu eltutuluyor. Ailesi dahil görüşçülerine
mak istemiştir. Çünkü dünyanın her yebiseyi giymemek için çarşaf ile dokısıtlamalar getirilmiş durumda.
rinde ezen sınıf olan burjuvazi, ilk önce
laşıyor. Bundan kaynaklı görüş yasağı
Kitapları
ve
mektupları
aylarca
vebaşını en çok kim kaldırıyorsa onun kagetirilmiş durumda kendisine.
1- Şadi Özbolat'ın talebi kabul
rilmemiş, buna karşı açlık grevi yafasını ezmek ister.
edilmelidir. TTE uygulamasına son
pıp öyle kazanmıştı haklarını.
İşte, bu kafasını dim dik tutanlar, siverilmelidir.
TTE Almanya'nın belli hapishayasi tutsaklar ve devrimcilerdi. Ve
2- TTE uygulamasının olmadınelerinde var olan bir uygulama. Ve
tek tip elbise saldırısına karşı direndiğı bir hapishaneye nakil edilmelibuna karşı bir anarşistin dışında diler 1984 yılında. Tek silahları olan bedir.
renen kimse olmamış.
denlerini ölüme yatırarak. Gün gün eriŞadi Özbolat'ın bu talebine buyerek direndiler. TTE'yi öleceğiz ama
2004 yılında Almanya'nın Aachen
lunduğumuz her yerde sahip çıkalım,
asla giymeyeceğiz dediler. TTE devşehrinde tutuklanan İspanyalı anarşist
her alana taşıyalım. Devrimci tutrimci tutsakların 4 şehit vermesiyle kalGabriel Pompo, tek tip elbiseyi giysakları
sahiplenmek bir onurdur!
dırıldı ve direniş zafere ulaştı.
mektense çıplak gezerim demiş, yine
ONURUNA SAHİP ÇIK!
aynı zamanda gardiyanların baskıcı
Şadi Özbolat, Türkiye hapishatutumlarına karşı yemek ve su içmeTÜRKİYE FAŞİZMİ TEK TİP
nelerinde 10 yıl yatmış ve faşizmin
yi bırakarak direnmişti. Dışarıdan
ELBİSEYİ GİYDİREMEDİ, ALher türlü saldırısını görmüş bir devMAN DEVLETİ DE GİYDİREMEda uluslararası bir dayanışma örgütrimci. Bunun yanında her türlü salYECEK!
lenerek zafer kazanmıştı.
dırıya karşı direnmiş bir devrimci.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Bu tercihi yaparken bir Parti-Cephe'li olarak Ölüm
Orucunda ölmenin sürekli yaşamak olduğunu
düşünüyorum”

3 Kasım - 9 Kasım

Eyüp BAŞ

1968’de Ankara Çankaya’da doğdu. Aslen Gümüşhane Kelkitli’dir. Emeğin ve sömürünün ne olduğunu yaşayarak, çalışarak
gördü, öğrendi. Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadığı koşullar nedeniyle, yıllardır ciddi sağlık sorunları yaşamaktaydı. 23
Eylül’de rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. 9
Kasım 2009’da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şehit düştü.
1970 Amasya doğumlu. 1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi'nde mücadele saflarına katıldı. Ege Kır Gerilla Birliği’nde gerilla iken, 1992 Eylül’ünde tutsak düştü. Hapishanelerde çeşitli görevler üstlendi. Büyük
direnişte, 6. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı.
8 Kasım 2002’de ölümsüzleşti.

Serdar KARABULUT
1966 Giresun Şebinkarahisar doğumlu.
İstanbul’da büyüdü. 1988'de devrimcilerle tanıştı ve 1990'lı yılların ikinci yarısında çeşitli örgütlülükler içinde yer aldı. 6 Kasım
2006’da, yozlaşmaya karşı mücadelede
Ölümsüzleşti.

Birol KARASU

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Cihan GÜRZ’ü anlatıyor:
"Şehit Düşerken Bile Öğrettin Bize,
Eğittin Bizi"
Seninle ilk tanışmamızı hatırlıyorum. Bir Cafe’de oturup
konuşmaya başlamıştık. Beni tanımak için ağır ağır sorgulayıcı sorularını hatırlıyorum. Dersimli olduğunu söylememiştin
ama ben anlamıştım. Çünkü Munzur’un soyundan geldiğin
her hareketinden belli oluyordu. Sorduğun sorularda Dersim’in yiğitlerinden olduğunu belirtiyordun. Parti’ye olan inançla Parti’ye bir zarar getirmemek için soruyordun bu soruları.
Daha sonraları ilişkilerimiz daha da ilerlemişti. Oturup sohbet ediyor her konuşmamızda bize bir öğretmen oluyordun.
Abin şehit düşmüştü. Birçoğumuzun ailesinde tutsak yoktu. Biz ölürsek annemiz babamız ne yapar diye sancılanırken, sen her aileden iki, üç belki de daha fazla şehit olması gerektiğini kafalarımıza kazımıştın. Kardeşin tutsak düştüğünde ailenizde bir şehit bir de tutsak vardı. Ama sen hiç
tereddüt etmeden Parti’ye gerillaya olan özlemini her fırsatta
dile getiriyordun. Bir gün gerillaya gitmek için evde yoldaşlarla elbise götürüp götürmeme konusunda konuşurken, kapıdan içeriye elinde bir paketle girmiştin. Pakette ne olduğunu sorduğumuzda ise Dersim’deki yoldaşlara yayın ulaşmıyor demiştin. Aynı gün halkımıza diye bir mektup yazmıştın.
Biz gittikten sonra diğer insanlarımıza, halkımıza yol göstersin diye niye gerillaya katıldığımızı yazmıştın. Giderken
bile diğer eski çalıştığın alandaki insanlara yardım etmek istiyordun. O gün gidememiş, gidişimiz birkaç hafta ertelenmişti. Gidemedik diye üzülüyordun ama bunu bize belli et-

Eyüp SAMUR
Tokat’lı olan Eyüp, 13 Kasım 1978’de
İstanbul’da doğdu. Gazi ayaklanmasına katıldığında 17 yaşındaydı. Gazi’de sorumluluklar üstlendi. 1998’de Armutlu’da faaliyet yürüttü. 1999 Kasım’ında tutsak düştü. Küçükarmutlu katliamı olduğunda salEyüp SAMUR dırıları, katliamları durdurmak ve teşhir etmek için bedenini tutuşturdu. 7 Kasım
2001’de ölümsüzleşti.
Vatan dergisinin dağıtımcısı ve aynı zamanda bir tutsak yakını olan Ahmet ile Vatan okuru olan Orhan, devrimci
düşüncelerin yayılması için
çalışan devrimcilerdi. 3 Kasım
1999'da Isparta'da geçirdikleAhmet ARIÖZ
Orhan Veli ri trafik kazasında yaşamlarını
SAYDEMİR yitirdiler.
Ahmet Arıöz, Isparta’da halkın devrimci mücadelesini örgütlemeye, halka devrimci düşünceleri taşımaya çalışan bir
taraftardı. Aynı zamanda bir tutsak yakınıydı.
Orhan Veli Saydemir, devrimci hareketin taraftarıydı. Gericiliğe, faşizme karşı devrimci düşüncelerin yayılması için
çaba gösteren bir devrimciydi.
memeye çalışıyor, Dersim bu her zaman girilmez girildi mi
de çıkılmaz diyerek bize moral vermeye çalışıyordun. Hazırlıklarımızı yapıp Parti’den haber gelmişti. Dersim’e gidilecekti. Gerillayla kucaklaşmak için bir bölgeye gitmek üzere yola çıkmıştık. Giderken dağlara bakıp beraber bu dağlar kardeş dağlar diye bir türkü tutturmuştuk. Sevinçten ayaklarımız yerden kesilmişti sanki. Arama noktasına yaklaştığımızda asker kaçağı olduğun için kulağıma eğilerek arama olursa beni tanımıyorsun demiştin. Senin içine işlemişti yoldaşlarını korumak. Bu işi yapmak, kendini feda etmek,
senin zafere olan inancının göstergesiydi. Arama olmamıştı.
Beraber bölgeye girmiştik. Buluşacağımız arkadaşla buluşmamıza çok vakit vardı. Bir lokantaya oturup yemek yemiştik. Yemek yerken sen bana yoldaşın, abin Kenan’ın ismiyle hitap ediyordun. Ben sana kendine örnek seçtiğin Nihat Kaya’nın ismiyle Nihat diye hitap ediyordum. İsimlerimiz
belki de birkaç saat sonra Nihat’la Kenan olacaktı. Buluşma yerine gittiğimizde görüşeceğimiz arkadaşın gelmesiyle heyecanlanmıştık. Ama arkadaşla konuşmaya başladığımızda bize "geçiş yapmamız imkansız" dediğinde yüzünü hatırlıyorum. Dudakların morarmıştı. Konuşurken sesin
titriyor gidişin bir yolunu bulmaya çalışıyordun. Bu senin gerillaya olan özleminin en açık göstergelerinden biriydi. Getirdiğimiz eşyaları arkadaşa verip, bu sefer olmadı yoldaş
bir dahaki sefere demiştin.
Bölgeden ayrılıp arabaya bindiğimizde dudağındaki
morluk hala geçmemiş, gözündeki yaşların akmaması için
kendini zor tutuyordun ama gözlerini bir dakika bile dağlardan
ayırmıyor, dağlara tanışmamızda olduğu gibi ağır ağır sorular soruyordun, daha sonraları ayrıldık. Mahirler’in başlattığı,
Sibeller’in, Adaletler’in, Süleymanlar’ın yarattığı geleneğe
sahip çıktın. Sen ki Nihat Kayalar’ın Kemal Askeriler’in yarattığı geleneklere sahip çıktın. Şehit düşerken bile öğrettin bize, eğittin bizi. Seni unutmayacağız.

Hasan BEYAZ

Halk Cephesi üyesi TAYAD’lı Hasan Beyaz, 23 Ekim’de Van-Erciş depreminde göçük altında kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası başlatan TAYAD’ın Dersim’deki çalışmalarını yürüttü. Kapı
kapı dolaşıp Dersim halkının yardım elini Van halkıyla buluşturmak
istedi. Topladıkları yardımları kendi elleriyle Van halkına götürdü. Çadır çadır, köy köy dolaştı. Halkın yaşadığı sorunları acıları paylaştı.
9 Kasım 2011’de Van’daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde
AKP’nin sağlam raporu verdiği otelin yıkılması sonucunda yaşamını yitirdi. Katili AKP iktidarıdır.

1955 Bursa doğumlu olan Necdet, devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. 1974-75 yıllarında İstanbul’da Cepheliler’in saflarında mücadeleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve Bursa mahalli alan sorumluluğunu üstlendi. 1980’de tutsak düştü. Tutsaklığına firar eylemi ile son verdikten sonra, kır örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin kır gerillası geleneğinin yaratıcılarından biri olarak, 5
Kasım 1981’de Ordu Aybastı’da jandarmayla girdiği çatışmada şeNecdet PİŞMİŞLER
hit düştü.
1956 doğumludur.
Yıldız DMMA'da DevGenç saflarında mücadele ediyordu. 4
Kasım 1978'de İstanbul Şehremini'de faşistler tarafından kaCihan GÜRZ
Numan KAYGUSUZ çırılıp işkenceyle katledildi.
hit düştü.
1965 Dersim
doğumlu. 1992
yılında gittiği Almanya'da mücadeleye katıldı.
Darbeci kontralar tarafından 6
Çetin GENÇDOĞAN Kasım 1994’te,
Nail ÇAVUŞ
Köln’de katledildi.
şehit düştü.

1977 Dersim doğumlu. Şehidimiz Kenan Gürz'ün kardeşiydi. 1996’dan ‘97 baharına kadar Kurtuluş muhabirliği
yaptı. ‘97’de Dersim dağlarında gerillaydı. 9 Kasım
1997’de Dersim Pertek’te düşmanla girilen bir çatışmada şe-

Ocak 1964 Sivas doğumlu.
1985'te Marmara Üniversitesi’nde
gençliğin mücadelesinde yer aldı.
1987'de Yeni Çözüm dergisinde
çalıştı. Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu iken tutsak düştü.
Küçükarmutlu katliamına, feda eylemiyle cevap verdi. 7 Kasım 2001’de

5 Kasım 2001’de, oligarşinin Küçükarmutlu’daki direniş evine gerçekleştirdiği katliamda şehit düştüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğumlu olan Arzu, 1992’de mücadeleye katıldı. İstanbul Bahçelievler’de
Devrimci
Halk Güçleri içinde mücaSultan YILDIZ
Arzu GÜLER
Bülent DURGAÇ
delesini sürdürürken, F Tiplerinin gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de TAYAD’lıların İkinci
Ölüm Orucu Ekibi’nde taktığı kızıl bandını, şehit düşene kadar onurla taşıdı.
20 Şubat 1973 Sivas-Kangal’ın Topardıç Köyü’nde doğan Sultan, Kırşehir’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1999'da İstanbul’da Kurtuluş gazetesinde çalışmaya başladı. 2000’de ise, F Tipi hapishanelere karşı TAYAD’lılaBarış KAŞ
rın içindeydi. Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlarının sürdürüldüğü bir direniş mahallesi olmasıyla, onun mücadele alanı da Küçükarmutlu oldu.
25 Eylül 1974, Kahramanmaraş, Afşin, Çomudüz Köyü’nde doğan Bülent, 1991’de
mücadeleye katıldı. Mersin’de 1993’te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda Birinci
Ekip’te yer aldı. 19 Aralık 2000 katliamında Bursa Hapishanesi’ndeydi. 13 Ekim 2001’de
Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye edildi. Küçükarmutlu’da katledildiğinde tahliye edileli henüz iki hafta olmuştu.
1981 Dersim Pertek Doğrultay Köyü’nde doğan Barış, çocukluğundan itibaren
devrimcileri, gerillaları tanıdı. Akrabalarından tutsaklar vardı, kendisi de mücadele
içinde iki kez kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu Direnişi sürecinde,
Küçükarmutlu’daki direnişçilere destek olmak için Dersim’den Küçükarmutlu’ya gelmişti. İnandığı değerler uğruna ölümsüzleşti.

Mesleğini, Halkı
İçin Kullanan
Hasan Balıkçı
Ölümsüzdür!
Çeteci devletin katlettiği Devrimci
Mühendis Hasan Balıkçı, 18 Ekim
günü mezarı başında anıldı. Fabrika
sahiplerinin çıkarlarına engel olduğu
için, sürgün edildiği Urfa'da çeteler
tarafından katledilen Devrimci Mühendis Hasan Balıkçı doğduğu ve büyüdüğü Kayışlı köyünde ailesi ve
Halk Cepheliler tarafından anıldı.
“Devrimci Mühendis Hasan Balıkçı
Ölümsüzdür” pankartı açılarak anmaya geçildi. Hasan Balıkçı'nın hayatını anlatan mühendis arkadaşı, mühendisler odasındaki çürümeye dikkat çekerek devletin baskısının onları
nasıl korkuttuğunu anlattı. Faşizme
boyun eğmeyen bir yapısı olduğu ve
haksızlık karşısında baş eğmeyen
bir insan olduğunu anlattı. Sonrasında
İHD Adana Başkanı söz alarak, bir
şiir okudu.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada, “Onurlu ve namuslu yaşamak için bedel ödenmesi gerektiğini Hasan Balıkçı'nın mücadelesinde somut olarak görebiliyoruz.”
denildi. Ayrıca tutuklamalar, gözaltı ve baskılara rağmen her yıl olduğu gibi bundan sonra da Hasan Balıkçı’nın sahiplenileceği vurguladı. Nazım Hikmet'in “Çınarı Yıkmak
İçin Baltayı Köküne Vururlar” şiiri okundu. Anma Hasan Balıkçı'nın
hayatına dair bir arkadaşının anlatımının okunmasıyla devam etti.
“Hasan Balıkçı Ölümsüzdür”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlarının ardından, mezarı
başında bahur yakılarak anma bitirildi.

Halka Gitmekten Başka Yolumuz Yoktur!

Düzen Yozlaştırıyor, Umut Devrimde!

Sayı: 336
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Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde
bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Yozlaşmaya Karşı Halk Şenliği”, 14
Ekim günü büyük bir coşkuyla yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene
de şenlik, sahibinden izin alınan bir
arsa üzerinde yapıldı. Bu sahne artık
mahalle ile özdeşleşti. Teleferik Mahallesi, devrimci geçmişe sahip bir
mahalle. Adını aldığı Teleferik ile
Uludağ’ın zirvesine çıkılıyor.
Teleferik Şenliği için günler öncesinden çalışılmaya başlandı. Afişler
asıldı, el ilanı dağıtıldı. Vatan, Panayır,
Ortabağlar, Zümrütevler, Maltepe
mahalleleri ile Gemlik, Kestel ilçelerinde afiş ve el ilanı çalışmaları
yapıldı. 11 Ekim günü 8 kişi Teleferik,
Zümrütevler ve Maltepe mahallelerinde afiş yapıştırıp el ilanı dağıttılar.
Ayrıca pankartlar asıldı.
14 Ekim’de yapılan Şenlik gününde, sabah saatlerinden itibaren,
sahne düzenlenmesi ve kermes stantları açılması için hazırlıklar yapıldı.
Masaların kurulması ve teknik hazırlıklarla birlikte kermes açıldı.
Kitap, dergi ve takı stantları kuruldu.
Aynı saatlerde mahalle Cemevinde
40 yemeği vardı. Yemek sahipleri
Halk Komitesi çalışanlarını yemeğe
davet etti. Yemek sonrası sandalyeler
geldi. Mahalle çocukları kendi istekleriyle sandalyeleri sıraladılar.
Alanın çevresine “Mahallelerimizde Uyuşturucuya, Çeteleşmeye
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz-Teleferik Halk Komitesi”, “Gücümüz
Birliğimizdir Birleşelim Savaşalım
Kazanalım - Halk Cephesi”, “Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürümüzü
Yaşatalım”, “Bir Ulusun Türkülerini
Yapanlar, Yasalarını Yapanlardan Üs-

tündür”, “Yozlaşmaya, Uyuşturucuya,
Çeteleşmeye, Suriye’ye Emperyalist
Müdahaleye, AKP’nin Zulmüne Karşı
Birleşeceğiz! Milyonları Örgütleyeceğiz!-Teleferik Halk Komitesi” pankartları asıldı.
Saat 18.30 olduğunda halk, sandalyeleri doldurmaya başladı. Çevredeki yollar şeritlerle kapatıldı. Mahallenin direkleri kızıl flamalar ve
Dev-Genç flamalarıyla donatıldı.
Şenliğe gelenleri selamlamak için
Güneş Tekbaş sahneye çıkarak, “Hoşgeldiniz” diye başlayan bir yazı okudu. Ardından devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Açılış konuşması için Şengül Ünal
sahneye çıkarak, yozlaşmaya karşı
mücadelenin mahallelerimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak olduğunu, bunun için de daha
fazla sahiplenme ve mücadelenin gerekliliğini anlattı. Aynı zamanda Suriye’deki emperyalist müdahale anlatılarak, AKP’nin işbirlikçiliği teşhir
edildi. “Emperyalist saldırganlığa
karşı direnen Suriye halkının yanındayız” denildi...
Daha sonra Narin Ateş, Nazım
Hikmet’in “Yaşamaya Dair” şiirini
okudu. Şiir sonrası çocuklarla gündüz
yapılan yarışmanın birincileri Eylül,
Lorin ve Yaren sahneye davet edildi.
Mahalle halkı, çocukları alkışlarla
sahneye yolladı. 9-9-12 yaşlarındaki
üç kız sırasıyla; Eylül Zazaca “Elgajiye”, Lorin “Gündoğdu” ve Yaren
“Saçlarını Taramışsın” türkülerini
söylerken şenliğe gelen halk tarafından alkışlarla desteklendi. Bu sürpriz sonrası Bursa Haklar Derneği Tiyatro Grubu “Meğersem Neymiş”
oyununu oynadı. Oyun, izleyicilerin

beğenisini kazandı.Ve oyuncular alkışlarla sahneden indiler.
Tiyatro sonrası Güneş Tekbaş,
Ahmet Arif’in “Anadolu” şiirini okudu. Şiir sonrası mahalleden Nazlıcan
Arslan sahneye çıktı. “Bir Görüş Kabininde” ve “Gesi Bağları” şarkılarını
güzel sesi ile okudu. Ardından okul
arkadaşlarının yoğun isteği üzerine
“Adıyaman” türküsünü okudu. Yoğun
bir alkış alan Nazlıcan sonrası Grup
Yorum Korosu alkışlarla sahneye
çıktı. Birbirinden güzel şarkılarla
halkı coşturan Grup Yorum öğrencileri, konuşma yaparak baskıları ve
buna karşı direnişleri, sahiplenmeyi
anlattılar. Bu sırada Liseli DevGenç’liler sokaktan, ellerinde, “43.
Yılında Dev-Genç Hasanlar’la Yaşıyor, Savaşıyor” pankartı ve Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler
sloganları ile kitlenin arasından geçerek sahnenin yanına gediler ve
Dev-Genç’in 43. yılını kutlayıp, Komutan Hasan’ı selamladılar. Bir süre
bu şekilde bekledikten sonra pankartı
sahnenin yanına astılar.
Şenlik, mahallelerde yozlaşmaya,
çeteleşmeye, uyuşturucuya izin verilmeyeceği vurgulanarak, “Bunun
için Halk Komiteleri saflarında birleşelim” çağrısıyla bitirildi. Ayrıca
mahallede Halk Kütüphanesi çalışması da başladığı ilan edilerek, sahiplenme çağrısında bulunuldu.
Şenlik boyunca halk hem sahiplenmesi ile hem de katılımı ile Halk
Komitesi çalışanlarına teşekkür ettiler.
500’ü aşkın kişinin katıldığı Şenlik,
halkla birlikte çevrenin toparlanması
ve eşyaların düzenlenmesi ile sona
erdi

CANSEL MALATYALI DİRENDİ VE KAZANDI!

