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Okmeydanı

Evimizi Yıkanın
Villasını
Yıkacağız!

Halkımız!
AKP’nin Yağma ve Talanına Karşı
Halk Komitelerinde Örgütlenelim!

Üstesinden gelmek zorunda olduğumuz çok
büyük zorluklarla karşılaştığımızda zayıf
düşmemek için GEÇMİŞİMİZE,
şehitlerimize, değerlerimize bakın.
1- Devrimci geleneklerimize bağlı kalın.
2- Yeni gelenekler yaratın.

İbrahim Çuhadar, Yoldaşı Eyüp Baş’ın
Mezarı Başında Ant İçiyor

HALKIN BIÇAĞI
Karahisar Kalesi savrulup gider
Savrulup gider
Halkın çektiği bıçak karşısında
Ne tabelası kalır
Ne kalesi
Yıkılıp gider...
O bıçak
Halk sofrasında ekmek kesip pay eder
O kadar sıradan
Aramızdandır
O bıçak
Halka düşman olanın gırtlağına biner
O kadar keskin
İçimizdendir
O bıçak, halkın vicdanıdır
Gam çeker, sabreyler
Günü gelince de, bıçak çeker
Aslı, adalettir
Adı, Çuhadar'dır
Yürüdü mü üzerine zulüm kalesinin
Ne teknolojisinin yükseği kalır
Ne alçağı
Kalleşi, kahpesiyle zalimin çarkı
Yıkılıp gider...
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- Örgütümüzün saygınlığının üzerine
titreyin.
- Yoldaşlarımızı gözbebeğimiz gibi
koruyun.
- Katettiğimiz yolu aklınıza getirin.
- Yaşamayı onurlu hale getirmek için
savaşan milyonlarca insanı bir araya
getirebilen bir dava uğruna savaştığınızı
aklınızdan çıkartmayın.
Karahisar Kalesi savrulup gider
Savrulup gidişi bir bıçağa bakar
Ve patlattı mı narasını o bıçak
Ne kalesi kalır
Ne sarayı
Yıkılıp giderler soysuzluğu soy belleyenler
Halkın gazabı karşısında...
Karahisar Kalesi savrulup gider
Savrulup gider
Çarpılmıştır çünkü zalimin suratına
Delikanlı Hasan'ın intikamı
Ne karası kalır artık
Ne hisarı
Yıkılıp gider
Sahipsiz değildir çünkü dökülen kan
Ardı gelir
Gelir ve boğar
Gelir ve hesap sorar
Gelir ve öfkemiz patlar...
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TEORİ VE PRATİK
Bilmek ve yapmak...
Yani bilmek için yapmak gerekir...
Yaparak öğrenmek gerekir.
Aksi bilgi bilmektir...
İşe yaramaz.
DEVRİMİN
TEORİSİNİ-YÖNTEMİNİ
BİLMEK İSTEYEN HERKES,
DEVRİME KATILMAK ZORUNDADIR.
BÜTÜN GERÇEK BİLGİ
DOĞRUDAN DENEYİMLERDEN DOĞAR.
LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ.

Karahisar Kalesi savrulup gider
Savrulup gidecek
Çuhadar yine gelecek
Şimdi alnında yıldızlı bere
Hıncını kuşanıyor bir yerlerde...
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İçindekiler
4 İstiyoruz Yapacağız: İnisiyatif ve

23 Devrimci Memur
Hareketi: AKP, iş
güvencemize saldırıyor!
2,5 milyon kamu
emekçisini harekete
geçirmeliyiz!

yaratıcılık kolektivizmi besleyen
damarlarımızdır!

Kürt Halkının Özgürlüğü
Silahlı Mücadeleden Geçer

7 Röportaj: Evlerimizi
yıktırmayacağız! Yağma ve
talana izin vermeyeceğiz!
10 Haklıyız Kazanacağız:
Halktan çalanlar emperyalist
tekellere satıyor!Bu soyguna izin
vermeyelim, Halk Komiteleri’nde
örgütlenelim!
11 AKP zulmüne karşı işçi, gençlik,
memur tüm halk birleşelim!
13 Özgür Tutsaklardan:
İlkesizlik çürümeyi getirir

14 TAYAD: Linçciler cezalandırılsın
15 Köylüyüz Zeytinciyiz
18
19

21

Haklıyız Kazanacağız!
SOL’un Köşe Taşları: Hadi oradan
DY kalıntıları yüzünüzdeki
maskeyi çıkartın!
Direnen Roseteks işçileri,
Hey Tekstil işçileri, BEDAŞ ve
Darkmen işçileri, bayramda da
eylemlerine devam etti
Devrimci İşçi Hareketi: Direnen
bütün işçiler, AKP zulmüne karşı
birleşelim direnelim, kazanalım!

25 Devrimci Okul: Halka
29

33

gitmek!
Emperyalizmle, işbirlikçi
faşist iktidarlarla
uzlaşarak sosyalist
kalınmaz!
Devrim, silahla
yapılır silahla korunur!
Nobel ödülleri,
emperyalizmin, bilim,
sanat, barış maskeleriyle
halkları aldatma aracıdır!

Ülkemizde Gençlik

37 Gençliğin Gündeminden:
Zulme başkaldırış işten atmalara
karşı direniş
38 Liseliyiz Biz: Dijital eğitim
değil, parasız, bilimsel
demokratik eğitim istiyoruz!
39 Gençlik Federasyonu:
Darbe ürünü YÖK’ü
protesto etmek için
3 Kasım’da
Ankara’dayız!

Direnen Bütün İşçiler Birleşelim
Direnelim, Kazanalım!
Her Hafta Cumartesi
Saat 19.00’da Taksim Tramvay
Dureğı’ndan Galatasaray Lisesi
Önüne Yaptığımız
Yürüyüşte Buluşalım!

42 Kürt Milliyetçi Hareket,
uzlaşmacı hapishane
politikalarını mahkum
etmeden, Büyük Direniş’e
ettiği küfürlerin
özeleştirisini yapmadan,
kararlı bir direniş
örgütleyemez!

42 Emperyalizmin işbirlikçileri
Cumhuriyet’i̇ savunamaz!

43 Emperyalistler hapşırınca
yeni sömürgeler
zatürre olur!

45 Şehitlerimizin mezarlarını
karanfilsiz bırakmayacağız!

48 Avrupa’da Yürüyüş:
Bayramlar yoldaşlarla
birarada olunca daha güzel!

50 Avrupa’daki Biz: Deniz
Feneri, Jet-Pa halkı
dolandırıyor! Anadolu
Federasyonu dayanışmayı
örgütlüyor!

52 Yitirdiklerimiz...
54 Enternasyonalizm, ekmek
gibi, su gibi, halkların temel
ihtiyacıdır!

55 Öğretmenimiz: Teori ve Pratik

AKP Zulmüne Karşı Birleşelim!
AKP İktidarının Saldırılarına Karşı Her
Hafta Cumartesi Günü Saat: 21.00’da
Bulunduğumuz Tüm Mahallelerde
Tencerelerimizle-Tavalarımızla
Sokaklara Çıkalım!
Örgütlü Milyonlar İçerisinde,
Halk Cephesi Saflarında Buluşalım!
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İnisiyatif ve Yaratıcılık
Kolektivizmi Besleyen
Damarlarımızdır!

Açlık, yoksulluk, işsizlik, sendikasızlaştırma, "doğal afet" adı altında
yüzlerce cinayet, her gün çeşitli nedenlerle katledilen insanlarımız, hak
gaspları, yoksulluğun neden olduğu
yozlaşma; çürüme, çaresizlik duygusu...
Günlük devrimci faaliyetimiz içinde belki de yüzlerce defa anlattığımız
halkımızın tablosudur bu...
Sürecin, devrimcilere yüklediği
görevler ortadadır. Kitlelere alternatif
olduğumuzu göstermek, somut alternatifler sunmak zorundayız.
Yaşanan bunca acı ve sefalete,
iktidarın bunca çürümüşlüğüne rağmen halkımızın talep ve isteklerini
örgütlemekte hızlı olamıyoruz.
Üretenlerin aynı zamanda yönetenler olması gerektiği bilincini kitlelere taşıyacak olan devrimcilerdir.
Arayış içindeki halklarımızın umudu
olmak, onları ekonomik, demokratik,
siyasi mücadeleye seferber etmek
görevi devrimcilerin omuzlarındadır.
Devrimciler, yapılamayanlar için
"objektif koşullar" açıklamasına başvurmazlar. "Somut ve nesnel" nedenleri sıralayan, felaket tellallığı
yapan ya da binbir mazeret üreterek
iş yapmaktan kaçınan insanlar olamazlar. Objektif koşulları ancak oradaki gerçeği anlamak ve değiştirmek
için tanımlarlar. Mazeret üretmek,
iş yapmaktan kaçınmak, görevleri
ve sorumlulukları üstlenmemek devrimcilerin işi olamaz.
Cepheli; “DİNLE, ANLA, YAP”
şiarıyla hareket edendir.
Devrimcilik, nesnelliğe teslim
olmadan her türlü zorluk ve engeli
aşmaya çalışmaktır.
Sabırlı, emekçi ve elbetteki yaratıcı olmaktır.
Başarmak için inanç gereklidir.
Ancak devrime ve sosyalizme

inanan insanlar başarabilirler. İnanmayan devrimcilik yapamaz.
İnanç; bilgi ve gerçeğin birleştiği
duygu yoğunluğudur.
Demek ki bilgimizi sürekli arttırmalıyız. Eğitimi süreklileştirmeliyiz.
Dayı "öğrenmenin temeli sorumluluk duymak, sormak, cevap
bulmaktır. Düşmana karşı daha
güçlü olmayı isteyen her kadro, bulduğu cevaplardan coşku duyacak,
bunu kendi altındaki insana taşıyacaktır. Bir eğitici, eğitimin heyecanını yaşamadan, önemini kavramadan eğitemez" demiştir.
Öğrenmek, öğretmek, kadrolara
ve kitlelere bilgilerimizi taşımak, bir
heyecan işidir.
Daha fazlasını yapacacağım, daha
fazlasını yapmalıyım iddiasını ve heyecanını taşımaktır. Kendi ufkunu
yakalamaktır. Kendi ufkunu yakalamak için vargücüyle çabalamaktır.
Cepheli; kendi sınırlarını zorladığı
her noktadan sonra kendi ufkunu yakalamaya bir adım daha yaklaşmış
demektir.
Başarmak için, insanlarımızı sevmek, halkımızı sevmek gerekir.
En önemlisi de başarmak için;
bu düzenin değişmesi için ne pahasına
olursa olsun yılmadan ve sürekli olarak sistemli bir çalışma içinde olmak
gereklidir.
Sistemli çalışmak, hangi iş, nasıl
yapılırsa sonuç alınacağının bilincinde olma halidir. Bir hedefe ulaşmak için nasıl bir çalışma düzenine
sahip olmak gerektiğini bilmektir.
Sistemli, hedefe ulaşan bir çalışma
düzeni kurmak için kollektivizmden
asla vazgeçmemek gerekir. Kollektivizm güçleri birleştirirken, bu
güçleri bir hedefe doğru uyumlu
bir şekilde yönlendirmemizi sağlar.

Gücümüzün en büyük kaynağıdır.
Kollektivizm, her yerde örgüt olmaktır. Biz olmaktır. Kollektivizm,
milyonlara ulaşmak, milyonları örgüt
yapmaktır. Kollektivizm, bulunduğumuz her yerde örgüt kurmaktır.
Kollektif çalışmada ısrar etmek
zorundayız. Kollektif plan ve hedeflere göre zamanını ve emeğini programlamayanlar sonuç alamazlar.
Ortada bir çaba ve emek de olabilir. Ama sonuç yoktur.
Tüm bireysel çalışmaları ortak
bir hedefe yönelten, onların etkilerini
bir hedef için birleştiren, ayrı ayrı
yürütülen çalışmaların birbirlerini
tamamlamasını sağlayan, örgütlükollektif çalışmadır.
Kollektif çalışmaya engel olan
her tür disiplinsizlik, kollektif çalışmaya güvensizlik ya da yetersizliği
ortadan kaldırmalıyız.
Kollektif çalışmadan vazgeçen; örgütlü düşünmekten, örgüt kurmaktan,
asıl olarak da milyonları örgütleme
ve devrim iddiasından vazgeçiyor demektir.
Örgütlü, kollektif çalışmayı tamamlayan, onu durgun ve tekdüze
bir çalışma olmaktan kurtaran,
zenginleştiren, her somut durumun
gerçeğine göre geliştiren, yaratıcı
ve insiyatif yüklü bireysel çalışmadır.
Kollektif programın eksiklerini,
gediklerini bireysel inisiyatif ile tamamlamazsak sonuç alamayız.
Ki her kollektif plan ve program,
genel hedeflerin birleşimidir. Onu
bütünleyecek, bulunduğu somut duruma uyarlayacak bireysel inisiyatif
anlayışı zorunludur. Her devrimci,
kollektif hedefi gözden kaçırmadan,
ayrıntılara da boğulmadan, bulunduğu
alanın ihtiyaçlarına cevap vermek
için emek harcamalıdır.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

Genel hedefleri kendi birimine
uygulamaktan heyecan duyan, yaptığı
işe kendisini katan, politika üreten
devrimciler olmalıyız.
Yalnızca kendisine söylenenleri
yapmaya çalışan, görev bilincini sadece kendisine verilen talimatlarla
sınırlayan, ufku sınırlı, bunu başardığında görevini yerine getirdiğini
zanneden insanlarla bir yere varılamaz.
Bu anlayış "hayatın ve mücadelenin gerçeği" karşısında yenilmeye
mahkumdur.
Çünkü çoğu zaman kurallar yetmez, heyecan yaratmak gerekir. Sahiplenme gerekir.
Heyecan varolduğunda, gereken
her tür kural, yönetmelik ya da ihtiyacı
kişinin kendisi belirler. Her tür gediği
kendisi kapatır.
Bu ruh hali olmadan her devrimci
çalışma yavan kalmanın ötesinde savaşın ihtiyaçlarını da karşılayamaz...
Hayat akıp gider. Sınıf mücadelesi
akıp gider.
Düşman gerçeği değişmeye devam
eder.
İşte Cepheli bu değişimin karşısında gerçeklerden bihaber eli kolu
bağlı kalmayan devrimci tipidir.
Cepheli, bir işe-çalışmaya kanını;
canını, her şeyden önemlisi de moral
ve coşkusunu kattığında bütün insanlardan sonuç alabilir.
Belli kalıplarla düşünen ve iş yapan, kendisine sürekli sınırlar çizen,
radikal dönüşümler yaşamaktan ürken, tereddütlü devrimciler, mücadelenin gelişmesinin önündeki en
büyük engellerdendir.
Devrimcilik, duygusal zaafa düşmeden, bir taraf olduğu bilinciyle
hareket etmeyi gerektiriyor. Böyle
bir durumda sayının azlığı ya da
çokluğu değil, tavrın kendisi belirleyicidir.
Devrimciler hiçbir zorluğa teslim
olamazlar. Hiçbir engeli de olduğu
gibi kabul etmezler ve nedenlerini
buldukları her olumsuz sonucu değiştirebilirler.
Her şeyden önce, yapılan işin siyasi önemini kavramalıyız. Aldığımız
her işte yüksek bir sorumluluk bilince
taşımalı; yaratıcı ve cüretli olmalıyız.
Sonuç alıcı ve ısrarlı davranmalıyız.

Bu ruh hali olmazsa, olsa olsa
kaplumbağa adımlarıyla ilerlenir.
Günler, aylar ve yıllar "bir şeyler
yapıyoruz", "gelişiyoruz" avunmalarıyla geçer.
Oysa kaplumbağa adımlarıyla değil; koşan, koşmak için yaratıcı insanlar olmak gerekir.
Heyecanını ve sahiplenme duygusunu yitirmiş, sadece talimatlarla
iş yapmaya alışmış bir devrimcinin
yol açacağı sayısız zarar vardır: Malzeme ve olanakların boşa harcanması,
zaman kaybı, uygun fırsatların kaçırılması, moral bozukluğu, işlerin aksaması, ilişkilerin mekanikleşmesi
ve verimsizleşmesi...vb.
Ustaların bize öğrettiği "gerçek
her zaman somuttur" bilgisi her
zaman aklımızda olmalıdır. Hiçbir
talimat, tavsiye ya da deney, bazen
gerçeği tam olarak kucaklayamaz.
Burada devrimcilerin kendi yaratıcılıkları devreye girmelidir. Günlük
pratik çalışmalarda sürekli şu soruyu
sormalıyız:

Gerçek Nedir?
Geçmiş deneyler, söylenen sözler
pratiğin canlı ayrıntılarıyla yoğrulmadan, sadece mekanikçe uygulanarak istenilen sonuçlara ulaşılamaz.
Somut gerçeği sürekli olarak aramak gerekir. Geçmiş deneyler, her
zaman günlük somut pratik içinde
yeniden yeniden hayat kazanırlar.

İnisiyatifli Olmak İçin
Politika Üretmek Gerekir!
Politika üretmek, KURMAYCA
DÜŞÜNMEKTİR.
Her devrimci, bir kurmay olmalıdır.
Kurmay; ordunun muharebeye
hazırlanmasında ve savaş sırasında
sevk ve idaresi için özel olarak yetiştirilmiş subaydır. Bizim, savaşı
sevk ve idare edebilme yöntemlerimiz; hiçbir şeye teslim olmamak hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemek,
nedenlerini bulmak için BİLİMSEL
DÜŞÜNMEKTİR.
Kurmay olmak; gerekirse bildiri
yazmak, gerekirse dergi satmaktır.
POLİTİKA ÜRETMEK; yaratıcı

olmaktır.
Yaratıcı olmak; hayal gücü ile
akıl arasındaki işbirliğidir.
Cepheliler, devrimi hayal etmelidirler ve akıllarını kullanmalıdırlar.
Ortaya çıkan fikirleri de akıllarını
kullanarak düzene sokmalıdırlar.
Her yaratıcı süreçte aklımızı kullanacağız. Yaratıcılık budur.

Üretmek; Program ve
Emektir!
Sorular sorarak üreteceğiz. Sorular
üzerinde ayrıntılı düşüneceğiz. Düşünmemek devrimciyi yanlış sonuçlara götürür. Bu da bizi pasifleştirir,
edilgenleştirir.
Aşmanın yolu kollektif düşünme
ve kollektif üretmektir. Kollektif düşünmek ve üretmek, birbirimizden
sorumlu olmaktır.
Kollektif düşünmek, bizi miyop
olmaktan, gözümüze perde inmesinden korur.
Doğru gözlük, tarihimiz, geleneklerimiz, kitaplarımız, aklımız ve
devrimci mantığımızdır.
Talimatları hayata geçirirken, onları zenginleştirmek görevdir. Yalnızca
kendisine söylenenleri yapan insanlar,
mahkemelerdeki zabıt katipleri türünden bürokrat insanlardır. Böylesi
memur çalışma tarzı, kendinden hiçbir
şey katmayan canlı faks makinalarına
dönüşürler.
İşlerini, bir cümle dahi eklemeden
çevresindeki insanlara aktaran bir
sorumlu, devrimci mücadeleyi geliştiremez.
"Bana söylenen bunlardı", "bu
durumda ne yapacağım söylenmemişti" gibi mazeretlere sığınılamaz.
Denilen ya da denilmeyen önemli
değildir.
Bir devrimcinin rolü nedir? Sorumluluk üstlenmektir.
Devrimcilik; sorumluluk üstlenme cesaretidir.
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Taşıyabildiğimiz En Üst
Boyutta Sorumluluk
Üstlenmeliyiz
Cesaret; iddiadır, kararlılıktır.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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Hata yapmaktan korkmamaktır.
Hata yapmaktan korkan, iş yapmaktan
kaçıyor demektir. Elbette göz göre
göre hata yapmak, yapılan hatalardan
ders çıkarmamak, olmaması gerekendir.
Devrimci insan, hiç hata yapmayan
değil, hatalarını yinelemeyen ve bağışlanamaz hatalar yapmayan insandır.
Ancak tereddüt, kararsızlık, inisiyatifsizlik, devrimcilik değildir.
"Söylemenin en iyi yolu yapmaktır"
özdeyişinde olduğu gibi laf yapmaktan
ya da laf taşımaktansa somut çalışmalar yapmak tercih edilmelidir.
Kollektif örgütlü çalışma, emir talimatları her koşulda yerine getirme
anlayışı ile bireysel inisiyatif karşı
karşıya konulamaz.
İyi bir devrimci, taşıdığı sorumluluk
ve devrime olan inancıyla her somut
durumda doğruyu arayan, belli kalıplarla kendini sınırlamayan insandır.
Önemli olan; “sonucu nasıl olursa olsun” deyip söyleneni yapmakla yetinmek değil, mücadeleyi ilerletecek
çalışmaları yapmaktır.
Her duruma ve koşula uygun şablonlar yoktur.
Her somut görevde gerçeği aramalıyız. İnsan bilgisi, pratikten ve
yaşamdan çıkar ve yine ona dönerek
doğrulanır.
Teori-pratik-teori... Sonra tekrar
pratik... Böyle devam eder.
Cepheli, her somut durumda gerçeği arayandır, yaratıcı ve cüretlidir.

Bireysel İnisiyatifi ve
Yaratıcılığı Geliştirmeliyiz!
İnisiyatif; kollektif programı besleyen damarlardan birisidir. Bu damar
kesildiğinde kollektif program da
aksar ya da ortaya eksik, güdük sonuçlar çıkar.
Özcesi; bireysel inisiyatif ile kollektif program karşı karşıya konulamaz.
Her ikisi de birlikte anlamlı ve
sonuç alıcıdır.
Örgütlü yaşama, kural ve ilkeler
yön verir. Bir işi yapmaya başlarken
kurallarımız ve ilkelerimizin neler olduğunu öğrenerek başlarız.
Devrimci yaşamın her anında; bir
pankart yazarken, bir aile ile konuşurken hep kurallarımız ve ilkelerimiz
vardır.
İnisiyatif ise önceden öngörülemeyen durumlarda doğru karar
vermektir. Ancak öngörülemeyen
durumlarda, ilke ve kurallardan ayrı
hareket etmek anlamına gelmez.
Tam tersine inisiyatif disiplini, örgütü ve kollektif programı güçlendirmek içindir.
Aynı zamanda inisiyatif; görevlerimizi en iyi biçimde yapmak için,
güçlüklerin üstesinden gelmek için
mücadelenin önümüze çıkardığı yeni
sorulara cevap vermek için zorunludur.
Yeni sorulara ancak hayatın içinde
yeni cevaplar bularak cevap verebiliriz.
İşte bu, inisiyatifli olmaktır.

İnisiyatif; yaratıcılığımızı geliştirmek te çalışma kapasitemizi arttırmakta, sorumluluklarımızı büyütmekte soru sormakta, düşünce
belirtmekde, hataları eleştirmedeki
cesarette ortaya çıkın COŞKUDUR.
Kısacası sahiplenmektir.
Elbetteki inisiyatif gökten zembille
inmez. Ona sahip olmak için bilinçli
bir çaba gerekir.
Nasıl İnisiyatifli Olunur:
1-Doğru düşüneceğiz.
2-Koşulları doğru değerlendireceğiz.
En önemlisi de SAKİN olacağız.
Doğruyu bulmakta ustalaşmak için
ise;
1-Ayrıntılarda boğulmadan, geniş
bir bakış açısına sahip olacağız.
Bu ne demektir.
ANA HALKAYI GÖZDEN KAÇIRMADAN her ayrıntıyı incelemektir..
2-Olaylar arasındaki NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNİ İNCELEYECEĞİZ.
3-Tedbirli olacağız. Tedbirli olmak,
sağlamcı olmak değildir. KURALLARA UYMAKTIR.
Savaş; sorunlara yaratıcı tarzda
devrimci çözümler bularak yürüyen,
cüretli insanların omuzlarında yükselecek.
"Sorumluluk üstleniyorum, üstleniyoruz" diyenlerin şekillendirdiği
devrimci tipi budur.

Evlatlarımızı Gözaltında Kaybederek Bayramda Ziyaret Edilecek
Mezar Hakkımızı Dahi Gasp Eden Bu Düzen Suçludur!
TAYAD’lı Aileler, İstanbul’da, 26
Ekim günü Taksim Tramvay Durağı’nda, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının
bulunması için bir eylem düzenledi.
Eylemde Ayhan Efeoğlu’nun fotoğrafının olduğu “Ayhan Efeoğlu’nun
Mezarı Nerede Cevap Alıncaya Kadar
Susmayacağız!” yazılı pankart taşındı.
Açıklamayı okuyan Tülay Eski;
bir bayramda daha evlatları kaybedilen, katledilen, tutsak edilen ailelere,
devletin, evlatlarının mezarını bile
ziyaret etme hakkı tanımadığını ifade
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etti. Her zaman evlatlarının yanında
olduklarını ifade eden TAYAD’lı Aileler “Kayıpların, infazların, işkencelerin, tecritin, açlığın, yoksulluğun, zulmün olmadığı bir ülkede,
hep beraber bayramlarımızı kutlamak dileği ile, tüm halkımızın Kurban Bayramı kutlu olsun” diyerek
açıklamayı bitirdiler.
Açıklamanın okunmasının ardından “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı
Nerede Açıklansın!”, “Kaybeden
Katleden Devlettir, Hesap Soraca-

ğız!” sloganlarının atıldığı eyleme
15 kişi katıldı.
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AKP’nin Yağma ve Talanına Karşı Halk Komitelerinde Örgütlenelim

Halk Komiteleri: Evlerimizi Yıktırmayacağız!

Yağma ve Talana İzin Vermeyeceğiz!
Yürüyüş: 5 Ekim’de AKP Kentsel Dönüşüm’ü 35 ilde başlattı. 10
Ekim’de Halk Komiteleri olarak
sizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde, 680 kişinin katıldığı bir eylem yaptınız. Öncelikle Halk Komitelerini tanıyabilir miyiz? Nasıl
bir örgütlenmedir? Amacınız Nedir?
Bize çalışmalarınızdan da bahsedebilir misiniz?
Akil Nergüz: (Alibeyköy Halk
Komitesi)
Halk Komiteleri, halkın kendi sorunlarını çözmek için kurduğu birlikteliklerdir. Halk, yaşadığı sorunları
ancak kendisi çözebilir. Ana düşüncemiz budur. Çalışmalarımızda da
halkın kendi sorunlarını kendisinin
çözeceğine inandığında, aldığı kararları nasıl sahiplendiğini gördük.
Halk komiteleri şu an temel olarak
yıkımlar ekseninde kuruldu. Çünkü
yıkımlar halkın en temel ve en acil
sorunlarından biri. Milyonlarca insan
evsiz-sokakta kalmakla, yaşadığı mahallelerden sürülmekle karşı karşıya.
Yıkım gündeminin olmadığı mahallelerde ise daha başka sorunlar ön
planda ve Halk Komiteleri bu sorunları işliyor. Mesela yozlaşma gibi.
Başlangıçta sadece birkaç kişi ile
başladı çalışmalar. Sonrasında tüm
halka çağrılar yapıldı, halk toplantıları
yapıldı ve yaşanan sorunlar tartışıldı.
Buna karşı ne yapmamız gerektiğinin
cevabı Halk Komiteleri oldu.
Halk komiteleri şöyle çalışıyor;
halk yaşadığı sorunları belirledikten sonra tartışıyor çözümler üretiyor, karar alıyor ve ardından aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalara başlıyor.
10 Ekim’de Büyükşehir Belediyesi
önünde yaptığımız eylem de bunun
bir örneği. Eylem öncesinde komitelerimizle sokak sokak toplantılar
yapıldı ve hangi gün nerede bildiri

Akil Nergüz

Badegül Gönül

Songül Çimen

“Halk Komiteleri, halkın kendi sorunlarını çözmek
için kurduğu birlikteliklerdir. Halk, yaşadığı sorunları
ancak kendisi çözebilir. Ana düşüncemiz budur.
Başlangıçta sadece birkaç kişi ile başladı çalışmalar.
Sonrasında tüm halka çağrılar yapıldı, halk toplantıları
yapıldı ve yaşanan sorunlar tartışıldı. Buna karşı ne
yapmamız gerektiğinin cevabı Halk Komiteleri oldu.
dağıtılacağı kararlaştırıldı. Kapı kapı
gezildi. Eylemin amacı anlatıldı. Otobüsler tutuldu. Ve eyleme öyle gidildi.
Eylemden sonra da halkla beraber
eylemi değerlendirdik. Yani her aşamayı hep beraber örgütledik.
Eylemde kim hangi görevi yapacak, komite adına kim bilgilendirme
yapacak, belediye yetkilileri ile kim
görüşecek, talepler ne olacak… tüm
bunları halk komitelerinin toplantılarında görüşüp karar alıyoruz. Sonrasında değerlendirmeleri bunun üzerinden yapar, eksikler olmuşsa daha
sonrasında nasıl yapmamız gerektiğini
kararlaştırırız.
AKP iktidarı “milyonlarca evi yıkacağım” diyor ve halka bir çözüm
sunmuyor. Aksine mahallelerden sürerek ve borçlandırarak “vereceği”
evleri bir lütuf olarak sunuyor. Ki,
daha önce Sulukule ve Fikirtepe’de
yaşayan halkın bir çözüm yaşamadığını da halk görüyor. AKP’nin yalan
söylediğinin farkında. Öte yandan
kendini çaresiz olarak görüyor, çünkü

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

örgütsüz. Buna karşı güvenebilecekleri
komşuları-akrabaları ve bir bütün
olarak bu sorunu yaşayanlar var.
Halk Komiteleri ile amacımız, halkın kendi sorunları etrafında birleşmesi
ve kendi sorunlarını kendisi çözmesi
için birlikte hareket etmesidir. Amacımız sadece yıkımlarla sınırlı kalmaması ve halkın her sorununa çözüm
üreten bir örgütlenme olmasıdır.
Halk örgütsüz olduğunda güçsüzdür, tek çözümümüz birlik ve dayanışmadır. İşte Halk Komiteleri
birlik ve dayanışmanın adıdır.
Badegül Gönül: (Eyüp-Alibeyköy
Halk Komiteleri Temsilcisi)
Diğer yerlerde nasıl başladı pek
bilemem ama burada iki kişinin çabasıyla başladı. Şu anda insanlar
neyle karşı karşıya kaldıklarını biliyorlar. İnsanlar artık AKP’nin mahalle
sorumlusu, kadın sorumlularına pek
inanmıyorlar.
Halk Komiteleri kurulduğundan
bu yana sokak çalışmaları yaptık.
Bire bir insanlara giderek konuştuk.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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İki kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne dört koldan yürüyüş
düzenledik. İlk zamanlar insanlar
inanmıyorlardı. Şu anda insanlar
daha bilinçli.

Songül Çimen: (Armutlu

Yıkımlara Karşı Halk
Komitesi)

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

Biz yıkımları istemediğimiz için
yıkımlara karşı halkımızı bilinçlendirmek, toparlamak, yıkımlara karşı
mücadele vermek istiyoruz. Biz yerinde ıslah istiyoruz. Halka bunları
anlatıyoruz. Bilinçlenelim, örgütlenelim. Biz insanlara “evlerinizi yıkacaklar, sakın evlerinize gelenlere
imza vermeyin. Sakın anlaşma olmasın, çünkü bunların altında yıkım yatar. Toplu bir halde hareket
edelim. Gelin komiteye sorun, komite ne yapacağımıza karar verir”
diye kapı kapı anlattık. Onlar bize
soruyor, biz onlara soruyoruz. Toplantılarımız böyle geçiyor. Yıkım öncesi neler yapılacak, yıkımlara geldiklerinde nasıl direnilecek. Bunlara
anlattık halkımıza. Halkımız bize
destek veriyor. Gelip bize geliyorlar
ve “evimizi yıktırmayacağız, bedeli
ne olursa olsun” diyorlar. Biz de halkımıza güveniyoruz. Halkımız da
bize güveniyor.

Necati Akan: (Eyüp-Alibeyköy Halk Komiteleri Karadolap Halk Komitesi Temsilcisi)
Alibeyköy’de şu an da 6 bölgede
yeşil alan konumu var. Akşemsettin
farklı bir konumda. Bizim Karadolap
Mahallesi’nden bahsedeyim. Karadolap Mahallesi önceden taş ocağıydı.
Bu taş ocağı kapandıktan sonra, pislikleri oraya boşalttılar. Uzun yıllar
sonra orayı kurutarak şuan da bir
TEMA parkı oraya yapılıyor. Bu
TEMA parkı da büyük bir park olacak. Bunun üzerinde büyük bir rant
vardır. Bunu herkes biliyor. Bizim
yerlerimiz daha önce değersizken,
bugün çok iyi bir değer almıştır.
Alibeyköylüler olarak her mahallede, her sokakta çalışmalarımız de-
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Necati Akan

Mustafa Kalebaş

Deniz Sevük

Arkadaşlarımızdan birisi “bu borçlandırmadan
kasdedilen rakam ne?” diye sorduğunda, ondan sonraki
süreçte daha dik durmamızı sağlayan cevabı aldık:
“Van’da depremzedelere yapılan konutlar 70-80 milyar
liralık bir değerle veriliyorsa, gerisini siz hesaplayın”
Daha sonra zaten basında çıktı; 100 metrekarelik
dairenin fiyatı 250 milyar olarak açıklandı.
vam etmektedir. Biz bu çalışmalarımızda asla pes etmeyeceğiz, mücadelemiz sonuç alana kadar mutlaka
devam edecektir.
Sorunlarımız zaten belli. İnsanlarımıza enkaz bedelini vererek, geri
kalan kısmını bir daire verip 150-200
bine yakın borçlandıracaklar. Orta
halli insanların bunu ödeyecek durumu
yok. Emlak rayiç bedelleriyle yerlerimizin imara açılması ve yerlerimizin
bize satılması. Bu açıdan çalışmalarımız devam edecektir.

Mustafa Kalebaş: (Gazi Halk
Komitesi)
Halk komiteleri kendi sorunlarını
çözmek için bir araya gelip örgütlenen
demokratik kitle örgütüdür. Amacı
devlet tarafından kendilerine dayatılan
haksızlıklara karşı direnip kendi meşru haklarını savunmaktır. Halk komitelerinin çalışma yöntemi halkla
toplantılar yaparak veya birebir evlerine gidip sohbet ederek kendi haklarını savunmak adına bilgi verilir.

Deniz Sevük: Eyüp-Alibeyköy
Halk Komitesi)
Halk Komiteleri sırf etiket olsun
diye bu isimle kurulan bir teşkilat
değil. Gerçekten bu mahallede oturan,
tamamen bu sorunları yaşayan, gecekondu da yaşayan halkın kendi ara-

larında kurdukları bir komite. Biz
nisan ayında Eyüp İlçe Belediyesi’nde
ve Büyükşehir Belediyesi’nde
1/5000’lik ve 1/1000’lik planlar geçtikten sonra, bir tepki olarak belediyeye
gitmişliğimiz vardı. Oraya gittiğimizde
Eyüp Belediye Başkanı, her ne kadar
seçim döneminde tapular için namus
şeref sözü verse de, kontrolün kendisinde olmadığını söyledikten sonra,
“Biz ne yapabiliriz?” diye düşünmeye
başladık. “Ne yapabiliriz?”i tartışmak
için bir düğün salonunda toplantı organize ettik. Ve toplantı sonucunda
kendi aramızda birleşim olmasına ve
komite oluşturulmasına karar verdik.
Halk komiteleri o şekilde kuruldu.
Halk komitelerinin siyasi tarihte,
‘70’lere kadar dayanan bir geçmişi
var ama Alibeyköy’de Kentsel Dönüşümle ilgili halk komitelerinin mahallede oluşumu bu. Bu oluşumu biz
yaparken; sokak, mahalle ve ev toplantılarıyla çalışmalara başladık. Alibeyköy’de hemen hemen üç ayrı mahallede sorunlar ortak görünsede, Karadolap Mahallesi’nin biraz daha farklı
bir problemi var. Çırçır ve Akşemsettin
mahallelerinde gecekondu alanı yeşil
alanından alınıp birilerine verilme talebi vardı. Karadolap Mahallesi’nde
ise %80-%90’lık bir kısma imar planı
yapılıp, tapuları verildikten sonra, 550
eve yakın bir evin yeşil alanda bıra-
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kılma problemi var. Yani bizde yeşil
alanından çıkarılıp konut alanına alınmıştı; ama bize verilmeyen bir konut
alanı! Karadolap Mahallesi’nde ise
tamamen yeşil alanda bırakılma problemi vardı. Biz de “ne talep edebiliriz?
Ne yapabiliriz?” diye sokak toplantıları
yapmaya başladık. Bu sokak toplantılarından sonra bir eylem kararı aldık.
İlk eylemimiz 3 Mayıs tarihindeydi.
Alibeyköy’de yaklaşız 1500 kişilik
bir katılımla Büyükşehir Belediyesi
önünde bir eylem yaptık. Ve o eylemin akabinde görüşmelere başladık.
Onun öncesinde bizim bireysel veya
toplu olarak görüşme taleplerimizde
bize randevu verilmiyordu. Halk komitelerinin oluşumunun bize getirisi
de oydu. Artık halk komiteleri burada
1800 evi kapsayan bir kitleyi temsil
ediyordu ve kapıların açılması noktasında bize yardımcı oldu. 3 Mayıs’ta
biz bu görüşmeleri yaptıktan sonra
İmar İskan Daire Başkanı’yla görüşmeler sırasında bize 10 Mayıs’a randevu verildi. 30-35 kişilik, halk komitelerinde çalışma yapan grupla biz
Gecekondu Mesken Müdürlüğü’nde
Gecekondu Mesken Başkanı ve İmar
İskan Daire Başkanı’yla beraber görüşmelerde bulunduk. O çalışmalarda
biz kendi taleplerimizi ortaya koyduk.
İmar İskan Daire Başkanı Büyükşehir
Belediyesi açısından taleplerini ortaya
koydu. Çünkü, mevcut 1/5000’lik
planların altında imzası olan kişi, bürokrattı ama “Bunlar benim planlarım.
Ben bu planların arkasındayım” noktasında bir görüşme oldu. İlk başta
bize söylenen teklif Alibeyköy’ün alt
kısmında, Akşemsettin dere yatağının
alt kısmında bir plan projeleri olduğu,
1200-1300 kişilik konutların olduğu
bir daire yapılacağı ve bu daireler olduktan sonra, orada oturan insanların
tebligatlarla oraya taşınmaları istenecekti. Bu taşınmada, o dairelerin bize
getirisinin ne olacağını sorduğumuzda,
oturduğumuz gecekonduların 10-15
milyarlık bir enkaz bedeli sayılacağı,
oradaki dairelere de belli bir değer
konulacağı, bu değeri de 10 yıllık, 20
yıllık bir borçlandırmayla ödeyeceğimiz söylendi. Arkadaşlarımızdan
birisi “bu borçlandırmadan kastedilen
rakam ne?” diye sorduğunda, ondan

sonraki süreçte daha dik durmamızı
sağlayan cevabı aldık: “Van’da depremzedelere yapılan konutlar 7080 milyar liralık bir değerle veriliyorsa, gerisini siz hesaplayın”. Yani
buradan çıkan sonuç şu ülkenin gündeminde olan depremzedelere 80 milyar bir borçlandırma oluyorsa, bize
150-200 milyardan aşağıya bir şey
olmuyor. Daha sonra zaten basında
çıktı; 100 metrekarelik dairenin fiyatı
250 milyar olarak açıklandı. İşte bize
orada 1200 daireli bir konut yaptıktan
sonra bizi oraya koyacaklarını söylediler. “Peki, yerimiz ne olacak?” diye
sorduğumuzda, “Yerinizle ilgili tasarruf bizde olacak” denildi. Konut
alanına alınmış, 1/5000’lik planda
farklı farklı projeler yapılmış. Bunu
kabul etme şansımızın olmadığını
söyledik. Çünkü 30-60 yıl aralıklı bir
geçmiş var bu mahallelerin. Bu mahalleler ilk kuruluş döneminde İstanbul’un sınırıydı, uç noktasıydı. Yıllar
sonra buralar şehir merkezine geldikten
sonra, rant değeri yükseldikten sonra
iktidarlar buraya çullanmaya başladılar.
Biz kabul etme şansımızın olmadığını
söyledik. Biz yerinde ıslah ve revizyon
planları yapılsın, sokak emlak rayiç
bedelleri dikkate alınsın ve bu bedeller
üzerinden tapular bize verilsin talebinde bulunduk. Bunu yapamayacaklarını söylediler. Tartışmadan sonra
biz gruplara yönlendirildik. Bu süreçte
CHP’nin tutumuyla AKP’nin tutumu
arasında aslında hiçbir fark olmadığını
da gördük. Görüşmeler böyle kaldı.
Kendi gruplarıyla toplanıp bir cevap
vereceklerine dair vaatlerinden de sonuç çıkmadı. Bunun üzerine biz 16
Haziran’da kendi bölgemizde üç
ayrı koldan bir yürüyüş düzenledik
ve Alibeyköy Parseller Spor Kulübü
önündeki meydanda bir açıklama yaptık. 1500 kişilik bir katılım olmuştu.
Bu süreçte farkına vardık ki İstanbul’un
farklı bölgelerinde, bizimle aynı problemle karşı karşıya olan onlarca mahalle var. 1 milyon evden bahsediliyor.
Her evde 3 kişi olsa 3 milyon insan.
Biz yüzbinleri nasıl dökebiliriz çalışmasını başlattık. 1 Mayıs Mahallesi’nde, Gazi’de aynı problemler var.
Küçükarmutlu’da keza zaten yıllardır
bu saldırılar var. Okmeydanı’da tam

olarak böyle bir saldırı olmasada benzer bir durum var, Esenler’de var.
Ortak bir eylem olarak 10 Ekim
tarihini belirledik. 10 Ekim günü daha
kitlesel olmayı hedefliyorduk ama diğer mahallelerde bu çalışmanın yeni
olmasından kaynaklı olsun, birde mevcut iktidarın medyada tek taraflı propaganda yapması, mahallelerde psikolojik baskı uygulaması, kendi bölgemizden konuşursak her eylem tarihimize denk gelen Eyüp İlçesi’nin
ayrı bir programı oldu. Eylem tarihimizden bir, iki gün önce mahallelerimizde torbalarla erzak dağıtıldığını
çok net biliyoruz. “Gelmeyin, biz bu
problemleri çözeriz” diye telefonların
açıldığını, “mahalleleri kendi içinde
nasıl böleriz” çalışmaları yapıldığını,
müteahhitler gönderip, “ben sizin alanınızı yeşil alandan çıkarırım. Bana
yetki verin” diye insanları kandırdıklarını ve bu süreç içerisinde eylemlere
katılmamaları yönünde uyarılarda bulunulduğunu, bazı muhtarları da bu
çalışmalara dahil ettiklerin biz öğrendik. Böyle olunca hedeflediğimiz
kitleye ulaşamadık.
Burada biz dört defa eylem yaptık.
Hepsinde dedik ki; “onlarca yada
yüzlerce kişinin onurlu duruşu, onbinlerce kişinin onursuzluğundan
daha da iyidir”.
Biz umut tacirliği hiç yapmadık.
Bir iki yürüyüşle tapuların alınabileceğini hiç söylemedik. Uzun vadeli
bir mücadele olduğunu ve bu süre
içinde umutsuzluğa kapılanların olabileceğini söyledik. Karşı tarafında
kendi propagandasını yapacaklarını,
dönem dönem umut dağıtacaklarını,
dönem dönem ise bizi taciz edeceklerini hep söyledik.
Halk Komiteleri işte tüm bu çalışmaların oluşabilmesi için de, kitleyi
bir arada tutabilmesi için de bir yapışkan kısmı oldu. Bağları birbirine
tutturan kısmı oldu. Halk Komiteleri
olmasa biz bu çalışmaları yapamazdık. Kurumları, kişileri tutan bir üst
yapı olması lazım. Halk Komiteleri
bunu üstlendi.
Sürecek

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012
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Halktan Çalanlar Emperyalist
Tekellere Satıyor! Bu Soyguna
İzin Vermeyelim, Halk
Komitelerinde Örgütlenelim!

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012
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2-B adıyla bilinen, orman vasfını
yitirdiği iddia edilirek köylülerin toprağına el konulmasını yasal hale getiren
yasadaki başvuru süresi 30 Ekim'de
doluyor. Devlet Bakanı Ali Babacan,
22 Ekim'de yaptığı açıklamayla bu
süreyi 3 ay daha uzattıklarını söyledi.
Başvuru süresini uzatan AKP, sanki
büyük bir hak bahşediyormuş gibi
davranıyor. Oysa arazilerimizi gasp
ediyorlar ve bize de kendi arazimizi
geri satın almamız için süre tanıyorlar.
Kendi evlerimizi, kendi toprağımızı
satın almak için 3 ay daha süremiz
var!!!
AKP, halkla alay etmektedir. Yapılan, halkın evlerine zorla-baskıyla
el koymaktır.
AKP, halkın boğazından geçen,
sırtına giydiği, başını soktuğu ne varsa,
her şeye para kazanma, kâr etme gözüyle bakıyor. Halk, ihtiyaç gözüyle
bakıyor; AKP ise para para para diyor.
Devlet, 2B yasası ile tam 460 bin
binayı-evi gasp etti. 460 bin bina
halktan alınarak, devletin eline verildi.
Bedavadan para kazanmanın en güzel
yoludur bu... Bizim olanı aldılar, bize
geri satıyorlar. Bizim alamadıklarımızı
ise zenginlere-emperyalist tekellere
peşkeş çekecekler... İlk etapta kazanmayı planladıkları miktarla ilgili olarak
konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "2B arazilerinin toplam rayiç
bedeli 27 milyar TL, satış bedeli 19
milyar TL... İndirimler, satılmayacak
arazilerle birlikte 9.8 milyar TL gelir
bekliyoruz." dedi. (Cumhuriyet
13.10.2012)
Yani Devlet, 2B arazilerinin satışından 9.8 milyar TL kazanacak. Bunun 4.8 milyar TL’si 2013 bütçesine
aktarılacak. Bütçeye aktarılan bu paranın 1 milyar TL’si da Kentsel Dönüşüm harcamalarına gidecek.

2B'yi Kentsel Dönüşüm
kapsamında yapanlar, gelen paranın sadece 10'da 1'ini Kentsel
Dönüşüme harcıyor. Halihazırda evlerimizi-arazilerimizi gasp edenler, bizden aldıkları paralarla da depreme karşı güçlendirme yapacaklar.
Hem biz evsiz kalacağız, hem de yeniden yapılmasının parasını da biz
vereceğiz... Adalet, hak, hukuk bunun
neresinde?
Ve halka, ödeme yapması için 6
aylık bir süre tanıdılar. Bu süre içinde
binası gasp edilen 450 bin kişinin
300 bini başvuru yaptı. Geriye kalan
150 bin kişinin, arazileri üzerindeki
tüm haklarını kaybetmemeleri için
hemen başvurmaları gerekiyor. 3 ay
daha süre tanıdılar, sağolsunlar...
Yasalarla, resmi olarak büyük bir
soygun yapılıyor. Adına da diyorlar
ki, sen devletin orman arazisine ev
yapmıştın, bağ-bahçe dikmiştin, şimdi
devletin olanı halktan geri alıyoruz...
Bu vatan taşıyla toprağıyla, yeraltı
ve yerüstü zenginlikleriyle tüm halkındır. Zaten halkın olanı, halktan almaları için devletin kendi yasaları dışında başka bir dayanağı yoktur. Vatanımızın karış karış satılmasını sağlamak için yasa çıkartıyorlar. Halka
olan düşmanlıklarını yasalarla dayatıyorlar. Bu yasaları halka sormadan
çıkartıyorlar. Halkın onaylamadığı
hiçbir yasaya uymak zorunda değiliz.
Onların yasa çıkarma yetkisi varsa,
bizim de direnme hakkımız var. Bu
hakkımızı sonuna kadar kullanmak
için birlik olmalıyız.
Evlerimizi işgal eden AKP, yeraltı
ve yerüstü zenginliklerimizi emperyalist tekellere satıyor, satamadıklarını
ise nasıl olsa yasalaştırır ve rahatça
satarım diye düşünüyor.
Türkiye, Dünya'daki tüm bor kaynaklarının %72'sine sahip. Diğer bir
ifadeyle, Dünya'daki 4.5 milyar tonluk
bor rezervinin 3.5 milyar tonu bizim
topraklarımızda bulunuyor.
Bor madeninin emperyalistlere sa-

tılmasının önünün açılması borun bulunduğu tüm arazilerin de emperyalistlere satılması, ormanlarımızın kesilmesi, köylerimizin yok edilmesi,
sularımızın kirletilmesi, topraklarımızın
zehirlenmesi... anlamına geliyor.
Bor satışı, 2840 Sayılı Yasa'nın 2.
maddesine eklenmek istenen, şu düzenlemeyle yapılmak isteniyor: "Bu
madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik
sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat
sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle
üçüncü şahıslara gördürülebilir."
Topraklarımızı açıktan satamadıkları için -imkan olsa onu da yaparlarkiralama yöntemiyle satıyorlar. Borumuza göz koyan BHP Biliton, Cella
gibi şirketler kira ödeyerek, borun
tüm işletme hakkını ele geçirecekler.
Bu yüzden AKP'nın çıkartacağı yasayı
pür dikkat bekliyorlar. Zaten çıkartılması için baskı yapanlar da onlar.
Söz konusu halk olunca, ellerinde
ne var ne yoksa gasp etmek için yasa
çıkartan da bu Devlet; tüm varlıklarımızı emperyalistlere satmak için koştura koştura yasa çıkartanlar da...
AKP, halka düşmanıdır.
Halka büyük bir lütuf gibi sundukları TOKİ’nin diktiği binaların çürükleri tek tek açığa çıkıyor. Son
olarak Adıyaman’da TOKİ binalarının
elektrik tesisatında sorun olduğu ve
bina damlarının su akıttığı çıktı ortaya.
TOKİ binalarını da bizden çaldıkları
paralarla yaptılar üstelik. Ama halk
düşmanları için halktan çalmanın sınırı
yoktur.
Halkın da bir sabır taşı var… Bu
taşı çatlatıyor AKP. Devrimciler, çatlama anında açığa çıkan gücü örgütlü
güce dönüştürmek için Halk Komiteleri’ni bugünden hazırlamalıdır. Komiteler, halkın katılımıyla güçlenecektir. Yıkımlara karşı gücümüz birliğimizdir.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

İstanbul Şişli

HALKI, KENDİ HAKLI TALEPLERİ ETRAFINDA
ÖRGÜTLEYECEĞİZ, MİLYONLAR OLACAĞIZ!

1 Mayıs

AKP Zulmüne Karşı İşçi, Gençlik,
Memur, Tüm Halk Birleşelim!
Depreme dayanıklı evler yapma
bahanesi ile rant kazanma merkezine
dönüştürülen Kentsel Dönüşüme karşı
Halk Cepheliler, 23 Ekim günü İstanbul’da, Şişli Halaskargazi Caddesi’ni trafiğe kapattılar.
Halk Cepheliler, 25 dakika boyunca trafiğe kapattıkları yolda “Bizler halkız! AKP iktidarı, dişimizle,
tırnağımızla, alınteri döküp yaptığımız
evlerimizi Kentsel Dönüşüm bahanesi
ile Ali Ağaoğlu gibi para babalarına
satıyor. Depremi bile ranta çeviriyorlar bizleri daha çok borçlandırmak
istiyorlar. Gelin birlikte artık dur diyelim AKP’nin zulmüne. Sizi de
‘Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız’
demeye, sesimize ses katmaya çağırıyoruz" dediler.
Halk Cepheliler’in eylemi halk
tarafından alkışlanmasına tahammül
edemeyen polis saldırdı. Bunun üzerine Halk Cepheliler de kol kola
girip yürüyüşe geçerek dört kere
daha farklı noktalarda yolu trafiğe
kapattılar. Polis Cepheliler’i adım
adım takip ederek dört kere daha
saldırdı.
***
Halk Cephesi’nin başlattığı “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası
kapsamında yapılan tencere tava yürüyüşleri sürüyor. Halka kendi gücünü
göstermek açısından önemli olan bu
eylemler, AKP’ye duyulan öfkeyi
açığa çıkartma görevi de görüyor.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
27 Ekim’de 3001. Cadde üzerinden yürüyerek halka, AKP zulmü
karşısında sessiz kalınmayacağı gösterildi. Yürüyüşte mahalle halkının
bayramı kutlandı. Bunun yanında
AKP’nin zamlarla halka bayramı zehir ettiği, buna sessiz kalınmaması
gerektiği belirtilerek halka yürüyüşe
katılması çağrısı yapıldı.

İstanbul-Bağcılar
30 Ekim tarihinde de Tabya bölgesinde ev toplantısı yapıldı. Aileyle,
Anadolu halklarının birlik ve beraberlik içinde yaşama kültürü üzerine
sohbetler edildi. Ayrıca bugünkü yozlaşmanın gelmiş olduğu boyut konuşuldu. Yozlaşma sorununun bir
sistem sorunu olduğu, sistem sorununun ise ancak ve ancak devrimle
çözüleceği anlatıldı. Bunun da yolunun halk örgütlenmeleri oluşturulmasından ve birlikte mücadele edilmesinden geçtiği vurgulandı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
24 ve 25 Ekim’de yapılan eylemlerde “AKP’nin katliamlarına,
zulmüne sessiz kalmayalım, halk
düşmanlarından birlikte hesap soralım” çağrısında bulunuldu. Eylem
sloganlarla bitirildi.
27 Ekim günü ise “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Gençlik, Tüm Halk
Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz”
pankartı taşınarak eylem yapıldı. Yapılan

konuşmalarda, “Yıkımlara, katliamlara,
işkencelere ve zulme sessiz kalmayalım.
Her cumartesi yaptığımız eylemlere
sizler destek verin, bizler milyonlarız
örgütlü halkı hiçbir güç yenemez.”
dendi.

İstanbul-Esenler

Sayı: 337

Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 24-25 Ekim tarihlerinde Halk
Cepheliler tencere dövme eylemlerine
devam ettiler. Eylemlerde, AKP iktidarının halkın örgütsüzlüğünü kullanarak pervasızca saldırılarını sürdürdüğü, örgütlü olunarak saldırıların
boşa çıkarılabileceği anlatıldı.

Yürüyüş
4 Kasım
2012

İstanbul-Gülsuyu
21 Ekim akşamı Gülsuyu Cemevi’nin üstünden Gülsuyu Haklar
Derneği’ne kadar yüründü. 22 Ekim
akşamı Gülensu Aydınlar Fırını Meydanı’nda başlayan yürüyüş Mustafa
Bakkal’dan Esenkent-Kartal Minibüs
Durağı’na kadar sürdü ve meydanda
davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. 23 Ekim akşamı Gülensu toprak sahadan davul-zurna
eşliğinde başlayan yürüyüş Heykel
Meydanı’nda halaylarla sona erdi.
24 Ekim akşamı Mustafa Bakkal’da
açıklama yapılarak meydan civarında
kuşlama yapılarak kampanya bildirileri dağıtıldı. 25 Ekim akşamı Kaşgarlı Mahmut İlkokulu’nun üstünden
başlayan yürüyüşte, Emek Caddesi’ne
kadar sokak dolaşıldı.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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Çayan

İstanbul-İkitelli
25-26 Ekim tarihleri arasında, 1.
Sokak’ta toplanan Halk Cepheliler
“Zam Zulüm İşkence İşte AKP”,
“AKP Zulmüne Direneceğiz” sloganları atıp, tencere-tavalara vurarak
4 sokak dolaştılar. Yapılan konuşmalarda, AKP’nin zulmü anlatılıp
eyleme katılım çağrısı yapıldı. 27
Ekim’de kampanya çerçevesinde
M.Akif Mahallesi’ne 70 afiş asıldı.

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

İstanbul-Okmeydanı
25 Ekim günü Okmeydanı sokaklarında Halk Cepheliler yine tencere-tava sesleriyle yürüdüler. Mahalleyi uyuşturucu çetelerine bırakmayacaklarını sloganlarıyla gösterdiler. Evlerinden tencere-tava çalan
halk aynı zamanda ışık söndürmeye
başladı.
29 Ekim günü de Fuat Soylu İlköğretim Okulu önünden başlayan eylemde; “Hesap Soralım Birlik Olup
Vuralım”, “Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz”, “Yıkımlara Karşı Gücümüz
Birliğimizdir” sloganları atıldı.
Eylemde, Okmeydanı’na sahip
çıkmak için devrimcilerin yanında
olmak gerektiği, uyuşturucu çetelerini
ve yıkımları durdurmanın tek yolunun

Bakırköy
birlikte direnmekten geçtiği vurgulandı.

İstanbul-Bakırköy
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
29 Ekim günü “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının afişlerini
astılar. Çalışma sırasında 2 belediye
çalışanı afişlemeye engel olmaya çalıştı. Çalışmalarına ara vermeyen
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri,
gelen zabıtalara afiş yapmanın, AKP
zulmüne karşı örgütlenmenin meşruluğunu anlatarak, onları da mücadele etmeye çağırdılar.

İstanbul-Alibeyköy
27 Eylül günü Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde Halk Cepheliler
"Milyonları Örgütleyeceğiz" kampanyasının afişlerini astılar. Mahallenin birçok yerine afiş asan Halk
Cepheliler AKP zulmüne karşı çıkan,
yıkımlara, yoksulluğa, işsizliğe, yozlaşmaya, hırsızlığa karşı olan herkesi
Gülpa Market önünde yapacakları
eyleme çağırdılar.

İstanbul-TAYAD
TAYAD’lı Aileler de Halk Cephe-

yazılı olduğu
“Zalime Boyun Eğmeyeceğiz!” bir
pankartın
İnançları üzerindeki baskılara, dayatmalara karşı mücadele eden Devrimci Alevi Komitesi, Alevi kimliklerinden kaynaklı yaşadıkları hak ihlallerini üç ayda bir rapor haline getirip açıklayacaklarını duyurdu.
Bu amaçla İstanbul’da AKP Şişli
İlçe Merkezi önünde eylem yapan
Devrimci Alevi Komitesi ilk raporunu
da burada yayınladı. Üzerinde Hz.
Ali’nin “Haksızlık Önünde Eğilmeyiniz. Çünkü Hakkınızla Beraber Şerefinizi de Kaybedersiniz” sözü ile
“İnanç Özgürlüğümüz İçin Birleşelim,
Savaşalım, Kazanalım” sloganının
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açıldığı eylemde, “Bir Olalım, İri
Olalım, Diri Olalım Haklarımıza Sahip Çıkalım”, “Mazlumun Öç Alma
Günü Zalimin Zulmettiği Günden
Korkunç Olacak” yazan dövizler taşındı.
Eylemde bir açıklama yapan Ümit
Çimen, her üç ayda bir Hak İhlalleri
Raporu açıklayacaklarını söyledi.
Sömürü düzeni içinde sınıfsal olarak
sömürülen Aleviler’in bir de inançlarından dolayı sömürüldüğünü söyleyen Çimen, Aleviler’in yüzyıllardan
bu yana geliştirdikleri direniş geleneğinin yok edilmek ve düzene ye-

Okmeydanı

si’nin başlattığı “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Halide Edip
Adıvar, Perpa, Şişli, Kâğıthane Dere
Mecidiyeköy dere, Mecidiyeköy Profilo, Mecidiyeköy, İkitelli, Bağcılar,
Bağcılar Dere, Ortaköy, Beşiktaş Yıldız,
Beyoğlu, Cihangir, Pangaltı, Esenler
Atışalanı semtlerinde 35 bin adet kuşlama yapılarak halk bilgilendirildi.

İzmir
29 Ekim günü İzmir’in merkezi
yerlerinde duraklara ve reklam panolarına afişleme yapıldı. 30 Ekim
günü de yine merkezi yerlerde ve
Alsancak semtinde afiş çalışmalarına
devam edildi. Afiş çalışmaları sırasında Alsancak semtinde dört Halk
Cepheli AKP’nin katil, ahlaksız, halk
düşmanı polisleri tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf Dut, Gökhan Çoban, Engin
ve Cemal isimli Halk Cepheliler
daha sonra serbest bırakıldılar.

Antalya
24 Ekim günü Antalya merkezde
afişleme yapıldı. Eski Otogarın çevresine yapılan afişler, işten çıkan insanların da ilgisini çekti.
deklenmek istediklerini belirtti.
Bir hak ihlali varsa, bunu yapan
bir de sorumlunun olduğu ve bu sorumluyu gözardı ederek mücadele
edilemeyeceğini ifade eden Çimen,
“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”
dedi.
Eylemde, “Zalime Boyun Eğmeyeceğiz!”, “İnançlara Düşman Halk
Düşmanı AKP!”, “İnanç Özgürlüğü
İstiyoruz!”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atıldı.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

İLKESİZLİK ÇÜRÜMEYİ
GETİRİR
ğı dengesizlik, değişik konu ve alanlarda somutlanmaya devam ediyor.
MKP Tutsaklarının bu açıklaması da
bu dengesizliğin dışa vurduğu örneklerden sayılır.
Söz konusu açıklamada MKP dava
tutsaklarının ifade ettikleri tez, kısaca şudur; sohbet hakkı ile spor faaliyeti arasında bir fark yoktur. Spora çıkmamız, tredmana uyum sağladığımız
anlamına gelmez...
Sohbet hakkının gasp edilmesine
karşı, bu hakkın bir bütün olarak uygulaması ve genişletilmesi için neler
yapılması gerekeceğini düşüneceğine
"komünist" zekaları hemen spora çıkmayı akıl ediyor. Tabii bunu yaparken,
sohbet hakkı ile oportünistlerin katıldığı spor faaliyetini bir arada bir eşitlemeyi de ihmal etmiyorlar. Oysa, sohbet hakkı ile spor faaliyeti aynı kapsamda değildir. İkisine çıkmanın anlamı, bugün ve yarın için farklıdır. Bu
anlam işlev farklılığını görmek için bakacakları yer, devletin yasa, tüzük ve
genelgeleri değil, direniş çizgisidir.
Oportunizm, yaklaşımının odağına
direnişi koyamadığı için bunlar arasındaki farkı da önemsemiyor. Tecri-

MKP Davası Tutsakları'nın 20-30
Ağustos 2012 tarihli Halkın Günlüğü
Dergisi’nde yayınlanan açıklamasını
okuduk. MKP’li arkadaşlar bu açıklamayı, 1 Temmuz 2012 tarihli Halk
Gerçeği'nde yayınlanan "Savrulma
Durdurulmadığında Çürüme Büyüyecektir" başlıklı yazımıza cevap olarak yayınlamışlar.
Biz, söz konusu yazımızda bir
soru sormuş ve özetle şöyle demiştik;
"Özgür Tutsaklar dışındaki CMP (Cezaevleri Merkezi Platformu) bileşenleri için, düne kadar tredmana
karşı çıkmalarını sağlayan gerekçe
bugün ortadan mı kalkmıştır?
TKP/ML, MLKP, MKP davası tutsakları, bu soruya cevap vermek zorundadır. Ya 'onlarca yıldır tredmana
karşı çıkışımız yanlışmış, doğruyu
şimdi bulduk' diyerek, tecrit-tredman
politikasını alenen meşrulaştıracaklar... Ya da , bu ilkesizliklerden vazDireniş, faşizme geri adım
geçecekler... Bu ikisinin arasında
attırır, kimi haklar kazanılır.
üçüncü bir yol yoktur." (1 Temmuz
Ancak faşizm bir biçimiyle
2012 /Halk Gerçeği)
bunları gaspetmeye kalkar. Bu
MKP davası tutsaklarının açıkladurum mücadelenin doğasına
ması, olmayan üçüncü yolu bulduğu
da uygun olandır. Ki burada
iddiasından öte bir anlam ifade etesas olan devrimci ve
miyor. Oportünizmi tanıdığımız ve
karşı-devrimci iradenin
özellikle, Büyük Direniş’imizi terk etarasındaki çarpışmadır.
tikleri 28 Mayıs 2002'den bu yana diSözkonusu hakların
renmeyen çürür gerçekliği içindeki
savruluşlarına tanık olduğumuz için, kullanılması yada gasp edilmesi,
bu irade savaşımının
söz konusu yazımızda "... bir kez
oranlarıdır. Ve bugün, sohbet
daha görülecektir ki, bu ilkesizliği kohakkının bir bütün olarak
rudukları sürece, demogoji dışında
hiçbir açıklama yapamayacaklardır"
kullanımının sağlanması ile
demiştik. Öyle de oldu. Bizi gene ya- bunun gasp edilmesi noktasında
nıltmadılar.
çarpışma sürmekteyken, spora
Bir ayaklarıyla halk savaşına bir
çıkmak, açık ki devrimci
ayaklarıyla sivil toplumculuğa basairadeye değil, faşizmin iradesine
rak ayakta kalmaya çalışan MKP'ligüç vermek anlamına gelmiştir.
lerin bu çarpık gerçekliğinin yarattı-

ti kanıksama dediğimiz tam da budur.
MKP’lilerin açıklamasında bu kanıksamanın ne denli derinleştiğine de tanık olduk.
Direniş, faşizme geri adım attırır,
kimi haklara kazanılır. Ancak faşizm
bir biçimiyle bunları gasp etmeye
kalkar. Bu durum mücadelenin doğasına da uygun olandır. Ki burada esas
olan devrimci ve karşı-devrimci iradenin arasındaki çarpışmadır. Söz konusu hakların kullanılması ya da gasp
edilmesi, bu irade savaşımının oranlarıdır. Ve bugün, sohbet hakkının
bir bütün olarak kullanımının sağlanması ile bunun gasp edilmesi noktasında çarpışma sürmekteyken, spora
çıkmak, açık ki devrimci iradeye değil, faşizmin iradesine güç vermek anlamına gelmiştir.
Mesele, irade çarpışması olarak
kavranmazsa, işte böyle sağcı adımlar atıp koşullara ve dayatmalara boyun eğmek kaçınılmaz hale gelir.
Oportünizm, bu yaklaşımı ile sohbet hakkını bir bütün olarak uygulamayan devletin sunduğu "spor" rüşvetini kabul etmiştir. Bugün bu haliyle
spora katılım göstermek, sohbet hakkının gasp edilmesi karşısında kaçak
güreşmektir. Sohbet hakkının bir bütün olarak kullanımının önüne " yer,
zaman yetersizliği" gibi gerekçeler çıkartılırken, katıldıkları spor faaliyeti
için bu engellemenin yaşanmaması
hakkında, ne diyor MKP Tutsakları?
Bir şey demiyorlar, diyemezler de.
Çünkü o zaman demogojileri iyice sırıtır.
Oportünizmin bu yaklaşımıyla
önce spora, ardından diğer tredman
programlarına katılım göstermenin
önü açılır. Bugün gerekçe "iletişim"
olur, kanıksama derinleştikçe gerekçe izahatına bile katlanılmadan tredman programlarına katılım gösterilir.
Terk edilmediği sürece, bu yaklaşımın
sahiplerini götüreceği yer ancak budur.
Bu gidişat durdurulamazsa, Avrupa Birliği fonlarıyla rehabilitasyon programları çerçevesinde kurslar düzenlemeye kalkan sivil top-
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LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR!
TAYAD’LILAR DEĞİL,

LİNÇÇİLER CEZALANDIRILSIN!

TAYAD’lı Aileler
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2005 yılında F Tipi hapishanelerde süren tecrit saldırısına karşı Trabzon’da bildiri dağıtan TAYAD’lılar,
polisin ve sivil faşistlerin yönlendirmesinde, linç saldırısına uğramıştı.
AKP’nin polisi, bu saldırının ardından “kurtarıcı” rolüne bürünmüş ve
TAYAD’lılara “kurtarma” adı altında
saldırmıştı.
İşte bu yüzden üyelerimiz yargılanıyordu.
Linç saldırısını örgütleyenler cezalandırılmazken, TAYAD’lılar “polise direndikleri” için yargılandılar.
Linç saldırısında ölmedikleri için
yargılanıyorlardı. Dava sürdüğü sürece üyelerimizi sahiplenerek gerçekleri anlattık, AKP’nin linç saldırılarını teşhir ettik. Her mahkemede
yeni saldırılar pahasına eylemlerimizi ve üyelerimizi sahiplendik. Trabzon yerel mahkemesi üyelerimize
beraat verilmesini kararlaştırmıştı.
Bu karar da zaten hukuksuzca açılan
bir davanın sonucu verilmişti. Linççiler ise cezalandırılmamıştı. Yani
adaletsiz bırakılmıştık.
Şimdi, savcının itirazıyla Yargıtay
tarafından bu kararın da bozulması isteniyor. Eğer bozulursa Linç saldırısına uğrayan TAYAD’lılar, yeniden 3
yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

lumcularla kolkola
kendinizi. Tecriti bu
samak, oportunizmi
da götürür. Çünkü,
çürür.

bulursunuz
denli kanıkbu noktaya
direnmeyen

Sonu çukur olan yollarda yürümeye kalkmak, dostlarımızın işi olmamalıdır. Bugün, devrimci tutsakların ihtiyacı spora çıkarak tredmana
bağlı faaliyetlere katılmak değil, sohbet hakkının bir bütün olarak kullanılmasını sağlayacak adımları atmak
ve tecrite karşı mücadele pratiğini örgütlemektir. Siz bırakın sporu-muporu
da bunlara kafa yorun...
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Bu karar bir kez daha ülkemizdeki yargının faşist uygulamalarını bize
göstermiştir.
Yargıtay Savcısı’nın itiraz gerekçesi ülkemiz faşist yargısının bakışını bize çok açık göstermektedir: “Sanıkların müşteki polis memurlarına
karşı görevlerini yaptırmamak için, etkisi basit tıbbi müdahele ile gidirebilir
şekilde yaralayarak direndikleri sabit
olduğu halde yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur. Savcının temyiz itirazları
yerinde görülmüştür. ”
Peki, bu anlatılanlara istinaden ne
yapmış TAYAD’lılar; Linç saldırısına direnmişler, linçleri örgütleyen
polisleri dinlememiş ve direnmişler.
İşte bu kadar! Devlet, polisin her
dediğine uyan robotlaşmış bir toplum
istiyor. Bunun dışına çıkan, direnen
ise suçlu oluyor.
Biz işkencelere, linçlere rağmen
direnmeye devam ediyoruz. Ne cezalar, ne linç saldırıları F Tipi hapishanelerdeki tecriti anlatmamızı ve
devrimci tutsakları sahiplenmemizi
engelleyemedi, engelleyemeyecek.
Bir sözümüz de burjuva basına:
Bu kararla ilgili haber burjuva basında
“Linç edilmekten korkana 3 yıl hapis”

MKP davası tutsaklarının açıklamasına damga vuran demogojilere gelince...MKP’nin ezikliği var. Yaklaşımlarındaki demogojinin kaynağı
eziklikleridir. Büyük Direniş’imiz
karşısında ezilmişlerdir. Böyle olduğu içindir ki feryat figan ederek "Ama
bizde direndik, şehitler verdik" demeye çalışıyorlar. Doğrudur, direnişe
Cepheli tutsaklarla birlikte başladılar.
Ama sonra 28 Mayıs 2002’de diğer
oportunistlerle birlikte direniş cephesini terk ettiler. Bu yanıyla, Büyük Direniş şehitlerimizin irade, kararlılık ve
devrimci mirasını terk etmiş olmala-

olarak geçti. Burjuva basın, reyting
dertleriyle bizim linç saldırılarına
karşı duruşumuzu ve devrimci tutsakları sahiplenmemizi karalamaktadır. Birincisi, TAYAD’lılar evlatlarını canları pahasına savunmuşlardır
bugüne kadar. İkincisi, linç saldırılarından korkmadığımız gibi “ülkemizin her karış toprağında eylem yapabiliriz, bildiri dağıtabiliriz” meşruluğuyla, polisin yeni linç örgütleme tehditlerine rağmen ülkemizin dört bir
yanında tecriti anlatmaya, bildiriler
dağıtmaya, F Tiplerini protesto etmeye devam ettik. Bunu kendi gazete veya arşivlerine bakarak da görebilirlerdi. Burjuva basına çağrımızdır:
habercilik ilkelerine uyun! Sadece
gerçekleri yazın, reyting dertleriyle
karalama haber yapmayın!
Son olarak diyoruz ki: Linç saldırısına direnen TAYAD’lıların
yargılanması ve cezalandırılmak
istenmesi faşist saldırıların devamıdır. Saldırıların siyasi sorumlusu
da, yargının hukuksuzluğunun sorumlusu da AKP iktidarıdır.
TAYAD’lılar Değil, Linççiler
Cezalandırılsın!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!

rının utanılacak gerçekliğini hangi
demogoji ortadan kaldırabilir ki...
Büyük Direniş’imize ve zaferine
karşı böylesi husumetkar yaklaşım
göstermek, MKP'li arkadaşları "direnişçi" yapmaz. Aksine çürümeyi derinleştirir. Tek devrimci tutum, daha
önce de bir çok kez ifade ettiğimiz
gibi, Büyük Direniş’imizin aydınlığında muhasebe yapmak ve 122'lerimizin işaret ettiği yolda yürümektir.
Ara yol yoktur. Değilse, Büyük Direniş’imizi terk etmeleriyle yazmaya
başladıkları utanç tarihine yeni sayfalar eklemeye devam edeceklerdir...

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

Köylüyüz, Zeytinciyiz
Haklıyız Kazanacağız!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytin
üreticileri yıllar sonra Zeytin Üreticileri
Komisyonu öncülüğünde yürüdüler.
Zeytin Üreticileri Komisyonu Gemlik,
Orhangazi ve İznik ilçelerinde başta
olmak üzere bu ilçelere bağlı köylerde
“Zeytin Emeğimiz Alınterimizdir. Sahip
Çıkalım!” sloganı ile çalışma başlatmıştı.
28 Ekim günü Gemlik’te yapılacak yürüyüş ile üreticilerin üretimden koparılmasına, 2B yasasına, suyun ticarileştirilmesine, doğanın tahrip edilmesine
karşı çalışma başlatıldı. 3 ilçede hem
ilçe merkezleri hem de köylerde toplam
450 afiş yapıştırıldı. 1600 el ilanı dağıtıldı. Gidilen köylerde halk komisyon
çalışanlarını sıcak bir şekilde ağırlayarak
sahiplendi. 37 köye gidilerek üreticilerle
sorunların çözümü ve 28 Ekim yürüyüşüne katılmanın önemi anlatıldı.
Komisyon üyeleri çalışmalar sırasında özellikle; “Emperyalizmin işbirlikçi iktidarlar aracılığı ile halkımıza
dayattığı politikalara karşı kendi öz
örgütlenmelerimizi yaratmalıyız. Üreten biziz, toprağı işleyen nasırlı eller
geleceği de yaratacak ellerdir.” sözlerini vurguladılar.
Daha önceleri zeytinde yaşanan sorunlar ve Marmara Birlik’in politikalarına karşı imza toplamaya gidilen
köylerde, köylüler komisyon üyelerini
tekrar gördü ve mücadele konusunda
ısrarlı olduklarını daha iyi anlamış oldu.
Yürüyüşün yapılacağı gün olan 28
Ekim’de Gemlik polisinin de boş durmayarak alana erken gelen köylüleri,
“Eylem izni alınmamış, izin verilmeyecek” diyerek geri göndermeye çalışmalarına komisyon üyeleri müdahale
ettiler. Haklarını aramak için kimseden

izin istemeyeceklerini söyleyen komisyon üyeleri meşruluk ve haklılıklarından
aldıkları güçle eyleme başladılar.
Sırasıyla “Zeytin Üreticileri Komisyonu, Zeytinimize, Suyumuza, Doğamıza, Toprağımıza Sahip Çıkmak
İçin Birleşelim!”, “2B Yağma ve Talandır Yağma ve Talana Karşı Birleşelim, Köylüyüz Haklıyız Kazanacağız!”, “Zeytinciyiz Haklıyız Kazanacağız Zeytin Üreticileri Komisyonu”
“Zeytinciyiz Haklıyız Kazanacağız
Müşküle Köyü” pankartları açılan ve
aynı içerikte sloganların yazılı olduğu
dövizlerin taşındığı eylemde üniversite
girişinden başlayarak Gemlik’in ana
caddesi İstiklal Caddesi tek yönden
trafiğe kapatıldı.
Yürüyüş 60 kişi ile başladı. Fakat
yürüyüş sürerken katılanların artmasıyla
beraber sayı 250’nin üzerine çıktı.
Yaklaşık 1 km. sloganlarla yüründükten
sonra İskele Meydanı’nda Gemlik
Zeytin üreticileri Komisyonu’ndan,
Karacaali Köyü’nden Cezmi Bayraktar
emekçileri selamlayarak açıklamaya
başladı. Ardından Orhangazi’den Bahadır Ensari zeytin üreticilerine seslendi. Taleplerini sıralayarak mücadelenin daha da büyüyeceğini anlattı.
İznik Müşküle Köyü’nden, Mahir Köse
konuşmalar yaparak ortak talepleri ve
birlik olmanın zorunluluğunu anlattı.
Son olarak yapılan konuşmalarda
bu yürüyüş çalışmasının nasıl yapıldığı
ve meşruluk anlatıldı. Bundan sonraki
aşamalarda kooperatiflerin daha ön
planda olması gerektiği ve Zeytin
Üreticileri Komisyonu’nun bir dernek
çalışması başlattığı açıklanarak daha
güçlü örgütlenmelerin ihtiyacı anla-

tıldı. Yürüyüş çekilen halaylarla, coşkuyla sona erdi.

Zeytin Emektir! Emeğimizin
Değerini Düşürenlerin
Yakasına Yapışalım!
Zeytin üreticileri yürüyüşüne çağrı
son güne kadar devam etti. 27 Ekim
günü Zeytin Üreticileri Komisyonu’nun yürüyüşü için çağrı bildirileri
dağıtımı ve afiş asımına Orhangazi’ye
bağlı Çeltikçi Köyü’nde başlandı.
Gedelek, Paşapınarı, Sölöz, Yeni Sölöz, Dutluca, Gölkaya, Gürle, Yeni
Gürle, Gemiç, Karsak ve Gemlik’e
bağlı, Kurşunlu ve Gencali köylerine
gidilerek yürüyüşün çalışmaları yapıldı. Aynı akşam İznik’in Müşküle
Köyü’nde kahveler dolaşılarak yürüyüşün çağrısı yapıldı.
25 Ekim günü Gemlik’in Demirsubaşı, Orhaniye, Eski Sahil, Dere
Doyu, Balık Pazarı, Eski Pazar caddesine 38 adet afiş asıldı. Aynı gün
Büyük Kumla köyüne 15 adet afiş
asıldı.
Gemlik merkezden başlayan bildiri
dağıtımı sonrası büyük bir çoğunluğu
köylülerin gittiği Balık Pazarı Mahallesi’ndeki kahvelere gidilerek megafonla 28 Ekim günü yapılacak yürüyüşün duyurusu yapıldı. Oradan da
Karacaali, Büyük Kumla ve Narlı
köylerine gidilerek burada da kahvelerde ve sokaklarda megafonla çağrıda
bulundular.
Çalışmalar sırasında köylülerin,
“zeytinin para etmemesi”, “maliyetlerin yüksek olması” sorunlarından
şikayetçi oldukları görüldü.
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“İMO ‘Çalışanları’nın Kalbi, İMO’yu
İtibarsızlaştırmak İsteyenlere
Kapalı”ymış!

Hadi Oradan DY KALINTILARI
Yüzünüzdeki Maskeyi Çıkartın!
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İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO) işten atılan
Cansel Malatyalı’nın 243 gün süren direnişinin zaferle
sonuçlanmasının ardından “İMO çalışanları” imzası ile
bir açıklama yapıldı.
Açıklamada “İMO çalışanlarının kalbi, İMO’yu itibarsızlaştırmak isteyenlere kapalıdır!” deniyor.
Solun en önemli köşe taşlarından birisi meşruluğudur.
Sol hiçbir zaman kendine burjuvaziden meşruluk aramaz,
yüzüne maskeler takmaz, takiye yapmaz. Düşüncelerini
açıkça söyler. Zaten solun burjuvazi karşısındaki en
büyük gücü haklılığı ve meşruluğudur. Ne savunuyorsa
yapar, ne yapıyorsa savunur.
Fakat Sol, bu konudaki köşetaşlarını yitirmiştir. Kimliğini açıkça savunamaz. Devrimciliğin meşruluğundan
değil, burjuvazinin sivil toplumculuğundan kendine meşruluk arar. Yaptıklarını savunamaz. Herkese akıl verir.
Lafa gelince “en komünist” odur. Ama söylediklerini yapamaz. Takiye yapar.
“İMO çalışanları” imzasıyla yapılan açıklama da böyle
bir açıklamadır.
Ezileceksiniz...
Direnişin zaferi karşısında ezileceksiniz. Yüzünüze
çeşitli maskeler takmadan açıklama dahi yapamayacaksınız.
12 Eylül mahkemelerinde “biz örgüt değiliz, dergi
çevresiyiz” diye nedamet getiren DY kalıntıları Cansel
Malatyalı’nın direnişinin zaferi karşısında yüzlerine “İMO
çalışanları” diye bir maske takmak zorunda kalmışlardır.
Açıklamayı yapanlar “İMO çalışanları” değil, İnönü
Alpat’ın da içinde olduğu DY kalıntılarıdır.
Direnişin başından beri sendikaların, demokratik kurumların, odaların yönetimlerine çöreklenen, oraları
“geçim kapısı”, “arpalık” olarak gören solculuğu, devrimciliği, demokratlığı bunun için kendilerine maske yapanlara dikkat çekiyoruz.
Müteahitleri yönetime çöreklenmiş, yönetimde yer
bulamayanlar ise “İMO çalışanları” maskesi arkasında
işlerine bakıyorlar.
İMO çalışanları deyince biz emekçileri anlarız. Kimsiniz
siz? Emekçi misiniz? Hiçbir emekçi “performans düşüklüğü” gerekçesi ile işten atılan mesai arkadaşanın direnişi
karşısında patronların koltuk değnekliğini yapmaz. Direniş
boyunca ona saldırmaz. Kendisi gibi bir emekçinin direnişine destek verir. Bunu biz söylemiyoruz; sınıflar mücadelesinin kanunudur.
Açıklamada şöyle deniyor: “Bizleri fazlasıyla üzen,
yoran ve herkesin bir tarafından çekiştirdiği bu süreç,
bir değer olarak insan hayatını her şeyin üstünde gören
odamızın çağrısıyla son buldu.”

Aman siz “üzülmeyin”, “yorulmayın” rahatınıza bakın.
“Herkesin bir tarafından çekiştirdiği” dedikleri de Cansel
Malatyalı’nın direnişine destek veren devrimcilerdir. Direnen bir işçiye destek vermek solun görevidir.
İşte solun yıkılan köşe taşlarından birisi de budur. Sol
emekçilerin yanındadır. Bir işçi direnişini desteklemek
lütuf değil görevidir. Cansel Malatyalı direnişi bu yanıyla
da turnusol olmuştur. Bir tarafta devrimci, demokrat,
ilerici örgüt, kurum, kuruluş ve kişilerin yoğun desteğini
alarak zafere ulaşırken, diğer taraftan ÖDP, EMEP, Halkevi
gibi reformist, sivil toplumcu örgütlerin çürüyen yanlarını
ortaya sermiştir.
“Halkın gazetesi” sloganıyla çıkan ÖDP’nin Birgün
gazetesi 243 gün süren Cansel Malatyalı direnişinin bir
kez haberini yapmıştır. O da yalan haberdir. Cansel Malatyalı’nın üyesi olduğu Tez-Kop İş Sendikası’nın “direnişi
desteklemeyi bıraktığı” açıklamasını Cansel’in “direnişi
bıraktığı” şeklinde haber yapmıştır.
Sarı sendikaların bir numaralı görevidir direnişleri
satmak, Cansel Malatyalı’nın direnişin kararlılığı sarı
sendikacıların bu oyununu da boşa çıkarmıştır. Bu yanıyla
da direniş tüm işçilere örnektir.
İşçiler, kendine “devrimci” sıfatını yakıştıran sendikalar
bile direnmekten, bedel ödemekten kaçmakta ve direnişleri
tasfiye etmektedir. Onun için örgütlü olduğunuz sendikalarınız sizi satsalar bile siz direnme kararlılığından vazgeçmeyin.
İşte ÖDP’nin gazetesi Birgün 243 gün boyunca süren
direnişte sadece bu yalan haberi yapmıştır.
“İşçi sınıfını” dilinden düşürmeyen EMEP’in gezetesi
Evrensel ise her türlü bedel ödemeyi göze alan tüm direnişlerin karşısındadır. Çünkü EMEP hiç bir bedel
ödemeyi göze alamadığı için o direnişin içinde olamayacaktır. EMEP, direnişler bedel ödeme noktasına geldiğinde
“hukuk mücadelemiz sürüyor” diyerek direnişleri tasfiye
etmenin yoluna bakar. Tasfiye edemiyorsa o direnişi
görmez. Cansel Malatyalı’nın direnişini de onun için
görmemiştir. Onun için doğru düzgün haberini yapmamıştır.
Aynı şekilde Hey Tekstil işçilerinin direnişini tasfiye
edene kadar adeta birinci sayfasından eksik etmemiştir.
Sonra “ramazan ayı” geldi diyerek direnişi tasfiye edip
“hukuk mücadelemiz sürüyor” demiştir. Fakat Hey Tekstil
işçileri “hukuk mücadelesi” safsatasına inanmamış ve
“sonuna kadar direneceğiz” diyerek direnişe devam etmektedir. Fakat, “emeğin, emekçinin gazetesi Evrensel”
nedense artık Hey Tekstil işçilerinin kıyısından geçmeyi
bırakın haberini bile yapmamaktadır.
Yine Halkevlerinin internet sitesi sendika.org kısmen
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direniş haberlerini vermekle birlikte esas olarak direnişin
karşısında ve müteahhit İMO yönetiminin yanında yer
almıştır.
“İMO çalışanları” maskesi arkasına sığınan DY kalıntıları “bir değer olarak insan hayatını her şeyin
üstünde gören Odamızın çağrısıyla son buldu” diyor.
İnsan hayatına değer vermek onu işten atarak açlığa
mahkum etmek mi. Bu mu sizin verdiğiniz değer. 243
gün boyunca nerdeydi verdiğiniz o değer? Cansel Malatyalı
ve devrimcileri polise ihbar ederken, üzerine araba
sürerken nerdeydi verdiğiniz o değer?
Geçin bu pespaye lafları. Bu kurduğunuz cümlenin
aynısı 19 Aralık katliamının mimarlarından Eski Adalet
Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından onlarca kez söylenmiştir. Ama hepsi de direniş karşısındaki düştüğü çaresizliğin
sonucudur. Ki, herkes çok iyi bilmektedir Hikmet Sami
Türk’ün nasıl bir katliamcı oluduğunu.
İMO yönetiminin “İnsan hayatı”ndan bahsetmesi direnişe olan düşmanlığı ve çaresizliğinin sonucudur.
Hikmet Sami Türk gibi “insan hayatının kutsallığı”ndan
İMO yönetimi de Cansel Malatyalı’ya Açlık Grevini bıraktırmak için bahsetmektedir. Daha bir hafta önce
“Cansel MALATYALI bir daha İMO’dan içeri adımını
atamaz…” diyen İMO yönetimiydi. Sorunun çözümü
için görüşmeye gelen heyetin karşısına küstahça sekreterini
çıkartan İMO Başkanı Taner Yüzgeç’ti.
Onun için geçin bu “insan hayatının kutsallığı” demagojilerini...
“Sürecin tanığı, mağduru ve muhatabıyız” diyen “İMO
çalışanları” yaptıkları açıklamada direnişin sürdüğü 8 ay
boyunca nasıl mağdur edildiklerini anlatmışlar.
Neymiş maduriyetiniz? İMO yönetimi tarafından ihbar
edilip polis tarafından işkenceyle siz mi gözaltına alındınız?
8 ay boyunca o çadırda soğuk, sıcak, yağmur demeden
siz mi direndiniz. Cansel ya da direnişe destek verenler
sizin üzerinize araba mı sürdü.
Bırakın bu “yavuz hırsız” rollerini. Arsızlık yapmayın.
“Bizler sekiz ay boyunca eylemi destekleyen grupların
ve çevrelerin sürdürdüğü mücadele biçiminde ve tarzında
ne denli yanlış bir dil ve yöntem kullanıldığına da tanık
olduk” diyorlar.
Siz hangi mücadele biçiminden bahsediyorsunuz. Tarihinizde örnek vereceğiniz bir mücadele biçiminiz var
mı? Düşmanın onca saldırısı varken örnek vereceğiniz
tek bir direnişiniz, mücadeleniz var mı?
Demagojiye bakın, DY kalıntılarının tipik bir çarpıtmasıdır: “Sağ iktidarlar ve darbe dönemlerinde baskı ve
zor altında tutulan, üyeleri, yöneticileri tutuklanan ve
hatta öldürülen İMO’nun, bir çalışanın iş akdinin feshedilmesiyle birden bire ‘faşist’ ilan edilmesini kabul edemiyoruz” deniyor.
Birincisi, direniş boyunca İMO’ya söylenen bir söz
yoktur. İMO, devrimci-demokrat kimliğine, devrimci,
demokrat, ilerici üyelerinin sayesinde sahip olmuştur.
Direnişin hedefi burjuvazinin içinde yer alan müteahhit-

lerden oluşan İMO yönetimidir. Cansel Malatyalı’yı da
işten atan bu yönetimdir.
İkincisi, TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri sadece
darbe dönemlerinde bedel ödemediler. Hala bedel ödüyorlar.
Faşizmin F Tipi hücrelerinde tutsak ediliyorlar. Müteahhit
İMO yönetimi bunlarla ilgilenmez. Bedel ödeyenler her
zaman devrimcilerdir. Devrimcilerin ödediği bedeller
üzerinden politika yapmayın.
Demagoji devam ediyor, deniyor ki; “Ancak İMO’nun
‘işbirlikçilik’, ‘müteahhitlik’, ‘emek düşmanlığı’ ‘faşistlik’
gibi yakıştırmaları hangi zaman aralığında edinmiş olabileceğini merak ediyoruz!”
İMO’nun emek düşmanlığını ayrıca anlatmayacağız,
243 gün süren direniş bunu yeteri kadar anlatıyor zaten.
İMO yönetiminin müteahhit olduğunu öğrenmek için
herkesin İMO yönetimindekilerin kimlik bilgilerine bakmaları yeterlidir.
Bırakın bu demagojileri, açıkça “İMO yönetimindekiler
müteahhit değildir” diyebiliyor musunuz? Onu söyleyin.
“İMO yöneticilerinin fotoğraflarının dergi kapaklarında,
İMO çalışanlarının isimlerinin dergi sayfalarında afişe
edilerek hedef gösterilmesi”nden bahsediyorlar.
Kime “hedef” gösteriliyormuş dergi kapağından İMO
yöneticileri ve “çalışanları”?
Bu cümle bile tek başına İMO yönetiminin ve bu
açıklamayı yapanların saflarını belirlemektedir. Devrimcilerden sadece halk düşmanları korkar. Yıllardır bu gerekçelerle devrimci yayın organları toplatılmış ya da kapatılmıştır. Faşizmin polisleri devrimci yayın organlarına
bu gerekçelerle saldırmaktadır. Korkmakta da haklılar,
çünkü suçlular. Halkın düşmanlarıdır onlar. Peki İMO
yönetiminin böyle bir suçu yoksa devrimcilerden neden
korkuyor.
Cansel Malatyalı ve devrimcileri polise açıkça ihbar
eden İMO yönetiminin ihbarcılığını nasıl meşru görüyorsunuz?
Siz nasıl İMO çalışanısınız. Siz nasıl devrimci, demokrat, ilericisiniz? Direnişçi bir işçiyi ve ona destek
veren devrimcileri polise ihbar etmenin İHBARCILIKTAN
BAŞKA ADI YOKTUR!
Derginin kapagında İMO yöneticilerinin müteahhit
olduğu, emek düşmanı olduğu ve Cansel Malatyalı ve
direnişe destek veren devrimcileri AKP’nin polisine ihbar
ettiği yazmaktadır.
“İMO Yönetim Kurulu’nun insani nedenlerle Cansel
Malatyalı’yı işe alma kararını doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu kararla sergilenen hassasiyetin taşıdığı
anlamın farkındayız. Birileri, ölümü kutsarken, İMO’nun
hayatı önemsemesi, ihtiyaç duyulan demokratik hayatın,
insani düzeyde ilk adımı yerine geçebilecek”miş (!)
Geçin bu maskaralıkları. Burjuvazinin halkı kandırmak
için uydurduğu “insani nedenler” mavalını bize anlatmayın.
İMO yönetimindeki müteahhitler açıklasın.
“Biz şantiyelerimizde taşeron çalıştırmıyoruz” desinler.
“Biz işçilerimizi sömürmüyoruz” desinler.
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“Bizim şantiyelerimezde işçiler için her türlü can güvenliği alınıyor, iş cinayetleri hiç olmamıştır” desinler.
“Bizim şantiyelerimizdeki işçiler sendikalı” desinler.
Emperyalistler de ülkleleri “insanilik, demokrasi,
insan hakları” gerekçelerinin arkasına sığınarak işgalediyorlar. Halkları katlediyorlar.
Her gün üç işçiyi iş cinayetlerinde katleden patronlar
da en çok “insanilik”ten bahsedenlerdir.
Son 10 yıl içinde 29 bin kişi intihar ederek yaşamına
son verdi. İntiharların en önemli nedenleri açlık, yoksulluk
ve işsizliğin neden olduğu sorunlardır.
Bakın şu ‘İMO çalışanları’nın tespitlerine neler de biliyorlar: “İMO’nun Cansel Malatyalı’nın sağlığını düşünerek aldığı kararın, ‘yenme’, ‘yenilme’, ‘zafer’ sözcükleriyle ifade edilmesini doğru bulmuyor, sekiz ay
boyunca yaşananların sol açısından her hangi bir kazanım
anlamı taşımadığının da altını çiziyoruz”
Direniş kazanmamış, mübarekler Cansel Malatyalı’ya
canını bağışlamışlar. İşte direniş böyle saçma sapan açıklama yaptırır. Siz doğru bulsanız ne olur bulmasanız ne
olur. Direnişin zaferi karşısında diz çöktünüz diz...
Bu direnişten SOL’un kazanımının olup olmadığını
siz nerden bileceksiniz?
Direnen Roseteks işçilerine sordunuz mu? Hey Tekstil
işçilerine sordunuz mu? Darkmen işçilerine, BEDAŞ işçilerine, Kiğılı işçisine sordunuz mu?
Siz “İMO çalışanları” maskesi takanlar ancak müteahhit
İMO yönetimine koltuk değnekliği yapmasını bilirsiniz.
Arpalık gibi gördüğünüz o kurumları babanızın çiftliği
gibi kullanmasını bilirsiniz.
AKP’nin saldırılarından bahsediyor. Siz bir işçiyi
işten atmasını bilirsiniz. AKP’nin saldırıları karşısında
hangi direnişi örgütlediniz. Örgütlediniz de bu direniş
mi engel oldu. Sempozyum yapmaktan, protokollerde
boy göstermekten başka İMO yönetimi hangi direnişi
örgütledi. Bedel ödemeyi göze almayanlar, canı o kadar
kıymetli olanlar hiç bir direnişi örgütleyemez.
Mantığa bakın; “Birileri, ölümü kutsarken, İMO’nun
hayatı önemsemesi”ymiş.
Çıkartın o yüzünüzdeki maskeleri. “İMO çalışanları”ymış... Söyleyin ne iş yaparsınız İMO’da?
Gerçek kimliklerinizi ortaya koyun.
Mamak’ta “ölümü kutsamadığınız” için mi teslim oldunuz.
Hayatı çok sevdiğiniz için mi faşistlerle koyun koyuna
yattınız. 12 Eylül öncesinde kendinizi solun “abisi” görüyordunuz. Cuntanın mahkemelerinden devrimciler
düzeni yargılarken siz “hayatın önemini” keşfettiğiniz
için mi nedamet getirdiniz. “Biz örgüt değil, dergi çevresiyiz” dediniz.
Tabii, sizin her biriniz müteahhit olacak, yazar olacak,
patron olacak, “Oğuz abiniz” gibi yazlıklarda yaşayacak
adamlarsınız.
“Ölümü kutsamak”tan bahsederken idam sehbasında
ipi göğüsleyen Hıdırlar’dan, İlyaslar’dan, çatışmalarda
şehit düşen devrimcilerden utanın. Ama siz utanmazsınız.

“Biz örgüt değiliz, dergi çevresiyiz” diye davasını satanlar
utanma duygusunu çoktan yitirmişlerdir. Her şeyini satarlar... Şehitlerini de sahiplenemezler. İnönü Alpat, sen
“kalbini direnen işçilere değil, şehit mezarlarını sahipsiz
bırakanlara kapat...
Yüzlerine “İMO çalışanları” maskesini takan DY kalıntıları Cansel Malatyalı’nın direnişine destek veren
devrimci, demokrat ilerici “gruplara, kurumlara, partilere
ve çevrelere bir ömür boyu” kalplerini kapalı tutacaklarmış.
Biz o kalplerin devrimcilere her zaman kapalı olduğunu
çok iyi biliyoruz. 12 Eylül öncesinde ellerinizde onlarca
devrimcinin kanı var. Siz önce devrimcilere onun özeleştirisini
verin.
Dönün tarihinize bir bakın: Döktüğünüz devrimci
kanı ve tasfiyecilikten, başka geride kalan ne var?
DY’nin varoluşundan bugüne solun tarihe bıraktığı
tek mirası tasfiyeciliktir.
‘74 affıyla dışarı çıkar çıkmaz ilk işleri “Mahir’iTHKP-C’yi aşmak” adına THKP-C’yi tasfiye etmeye
kalkışmaktır. Çünkü THKP-C Kızıldere’de devrimin yolunu çok net belirlemiştir. DY’i oluşturan tasfiyecilerde
ise Kızıldere’nin yolundan yürüyecek yürek yoktur.
THKP-C’nin tezlerini revize ederek dönekliklerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mamak’da ise direnmek
bedel ödemeyi gerektirince “biz örgüt değiliz” diyerek
DY’yi tasfiye etmişlerdir.
DY kalıntıları ÖDP’yi kurarak “solun bütün renklerini
birleştirdiklerini” iddia etmişlerdir fakat ÖDP’nin tarihi
de birlikte olduğu grupları tasfiyeden ibarettir. Şimdi
kendi kendilerini tasfiye ederek tasfiyecilik sürmektedir.
ÖDP dışında da çöreklendikleri sendika, dernek ve
meslek örgütlerinin yönetimlerine çöreklenerek devrimcileri
tasfiye etmeye çalışmaktadırlar.
Sonuç olarak Cansel Malatyalı’nın direnişi;
Bir; Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin,
odaların yönetimlerine çöreklenen reformizme karşı bir
ZAFERDİR!
İki; DY-ÖDP tasfiyeciliğine karşı bir ZAFERDİR!
Üç; Müteahhitlerden oluşan İMO yönetiminin emek
düşmanlığına karşı işçi direnişin, dayanışmanın, işçi sınıfının ZAFERİDİR!
Dört; direnen tüm işçilere “direnilerek kazanılacağını”
göstermiştir. Direnen tüm işçilere umut olmasıyla ZAFERDİR!
SOL’un köşe taşları:
1- SOL, takiye yapmaz, yüzüne maske takmaz, söylediğini yapar, yaptığını savunur.
2- SOL, direnen işçilerin yanında yer alır. Müteahhitlerin, patroların yanında değil.
3- İşçi direnişlerini desteklemek SOL için lütuf değil,
görevdir.
4- Bedel ödemeyi göze almadan sonuç alıcı hiç bir
direniş örgütlenemez. Kendine devrimci, sosyalist diyen
SOL, bedel ödemekten kaçınamaz. “Yaşamın kutsallığı”
gibi burjuvaziden çalınma pespaye sivil toplumcu düşüncelerin arkasına sığınamaz!
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EMEK

DİRENEN ROSETEKS İŞÇİLERİ, HEY TEKSTİL İŞÇİLERİ, BEDAŞ VE
DARKMEN İŞÇİLERİ BAYRAMDA DA EYLEMLERİNE DEVAM ETTİ

Direnen Tüm İşçiler!
Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!
Roseteks İşçileri
Roseteks işçileri, direnişlerinin 16.
haftasında. İşçiler, haklarını alana kadar Köşebaşı Restaurantlar önünde direnmekte kararlı olduklarını, uğradıkları saldırılara rağmen direnişlerinden vazgeçmeyerek göstermişlerdi.
26 Ekim günü Bakırköy Galeria Alışveriş Merkezi’nde bulunan Köşebaşı
Restaurant önündeydiler. İşçiler adına
Bekir Çulha bir açıklama yaparak,
“Köşebaşı patronları bizden çaldıklarıyla sefa sürerken, biz açlığa mahkum
edildik. Bugün patronlar için bayram, gasp edilen haklarımızı alıncaya
kadar direnecek ve kazanacağız. Bizim
için o gün bayram olacak” dedi.
27 Ekim günü de Sabancı Kuleleri
önünde toplanan işçiler yolu trafiğe
kapatarak restaurantın bulunduğu
Çamlık Sokak’a kadar yürüdüler. İşçileri sokağın girişinde yüzlerce polis ve panzer aracı karşıladı. İşçiler, barikata kadar yürüyerek, sloganlar eşliğinde oturma eylemine geçtiler. Eyleme Hey Tekstil, Darkmen işçileri ve
Emekli-Sen üyeleri de destek verdi.
Oturma eylemi sırasında, direnişteki
işçilerin oluşturduğu bir koro eşliğinde
marşlar söylendi. Ardından EmekliSen üyeleri de marşlar söylediler.
Roseteks işçileri, bayramın 4. günü
de Nişantaşı’daydılar. Teşvikiye Ca-

mii önünden yolu trafiğe kapatarak
restaurantın önüne kadar yürüdüler.
Önlerine kurulan polis barikatı önünde oturma eylemi yapan işçiler, sloganlarla bu durumu protesto ettiler.
Roseteks işçileri adına Meral Özyürek tarafından yapılan açıklamada,
“Bize bayramı zehir eden patronların
yakasını bırakmayacağız” denildi.
Roseteks işçilerinin direnişinin 16.
haftasının son durağı Levent Köşebaşı Restaurant’tı. Sabancı Kuleleri
önünde toplanan işçiler yolu kapatarak
sloganlarla Köşebaşı Restaurant’ın
önüne yürüdüler. İşçileri bir kez daha
polis barikatı karşıladı. Barikatın önünde oturan işçiler taleplerini haykırdılar. Basın açıklamasını Roseteks işçileri adına Sevda Yıldız yaptı.
Yıldız, “Köşebaşı patronlarının bizden çaldıklarıyla Restorant’ın zincirlerine yenilerini eklemelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Eylemde Alibeyköy
Haklar Derneği Müzik Grubu küçük bir
konser verdi. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganıyla eylem bitirildi.

Darkmen İşçileri
Haklarını istedikleri için işten atılan Darkmen işçileri, bayramın ilk
günü, Dark Ailesi’ne ait olan apartmanın önünde bir eylem gerçekleştirdi. Yapılan eylemde, işçiler kendilerine bayramı zehir eden patronla-

rından hesap sordular. Eylemde, Kurban Bayramı’nda patronlarının kestiği
kurbanın işçilerin hakettiği paradan
kesildiği anlatıldı. Bir saat süren eylemde okunan açıklamada Dark Ailesi’ne seslenen işçiler: “Biz emeğimizle, alınterimizle kazandığımız helal ekmeği yeriz, siz bizden gasp ettiğiniz haklarımızı çocuklarınıza nasıl yediriyorsunuz?” diye sordular.
24 Ekim günü İstanbul Laleli’de
bulunan Darkmen mağazası önünde
biraraya gelen işçiler “Mehmet DarkMustafa Dark-Sibgettullah Dark Çaldığınız Haklarımızı İstiyoruz” pankartını açarak Laleli Camii karşısından “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“İşçi Uyuma Emeğine Sahip Çık” sloganlarıyla Darkmen mağazasının
önüne geldiler. Eylemde işçiler adına bir açıklama yapan Bahar Bozan,
kendilerinin uğradıkları baskılara,
hakaretlere karşı direndiklerini, resmi tatillerde çalışmamaları gerektiğini
söyledikleri için işten atıldıklarını
söyledi. İşten atılmalarının kanunsuz
olduğunu söylediklerini belirten Bozan, patronları Sibgettullah Dark’ın
kendilerini “burada kanun benim” diyerek darp ettiğini ifade etti.
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Dilediğimiz Bayramlar
Mücadelemizle Gelecek
İşçilerin ortak direnişleri ilk zaferini
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kazandı. Cansel Malatyalı, sürdürdüğü kararlı direnişiyle, İMO yönetimine geri adım attırdı. Cansel Malatyalı’nın zaferi, direnen işçiler için bir başlangıç. Daha onlarca işçi, patronlarının
keyfiyetine karşı, verilmeyen hakları
için direnişe devam ediyorlar.
Keyfi bir şekilde işten atılan, hakları verilmeyen işçilerin aileleri de direnişin bir parçası oldu. İşten atıldıkları için anne-babaları direnen çocuklar, pankartlarla, sloganlarla tanıştılar.
Kurban Bayramı’nın üçüncü günü
olan 27 Ekim gününe denk gelen işçilerin 10. haftasındaki ortak eylemine, işçiler çocuklarıyla katıldılar.
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Çocuklar, bayramlarını aileleriyle,
akrabalarıyla kutlamak yerine, annebabaları için pankart taşıdılar, sloganlara, marşlara eşlik ettiler.
Eylem, her hafta olduğu gibi Taksim Meydanı’nda “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Alacağız,
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartının arkasında, işçilerin kendi direnişlerini anlatan pankart ve dövizleriyle kortej oluşturmasıyla başladı.
“Hey Tekstil, Roseteks, BEDAŞ, Kiğılı, Darkmen İşçisi Yalnız Değildir”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atılan eylemde, Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş yapıldı. Galatasaray Lisesi önünde yapılan konuşmada, iktiZafer Halayına
darın, çocukların bile haklaTüm Halkımız Davetlidir!
rına göz diktiği vurgulandı.
İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki işinden atıİşçiler adına hazırlanan orlan ve işini alabilmek için 242 gün oturma ey- tak açıklamayı, Kiğılı işçisi Dilemi, 36 gün de açlık grevi yapan Cansel Ma- dem Sorhun okudu. “Bizler
latyalı, kazandığı zaferi dostlarıyla birlikte kut- birleşerek kazanacağız” diyen
layacak. Cansel Malatyalı’nın çağrısı ile 4 Sorhun, diledikleri gibi bayram
Kasım günü Sakarya Caddesi’nde yapılacak geçiremediklerini ama dileolan zafer kutlamasına Grup Yorum Korosu da dikleri gibi geçirilecek baytürküleriyle eşlik edecek. Tüm halkımız zafer ramların, verecekleri mücakutlamasına davetlidir.
dele ile geleceğini ifade etti.

Bedeli Ne Olursa Olsun, Birimiz Hepimiz
Hepimiz Birimiz İçin!
Adana’da Halk Cepheliler, 8 Mayıs 2012’de yapılan ev ve dernek baskınlarında tutuklanan arkadaşları için
on dakikalık oturma eylemi yaptılar. 29
Ekim'de İnönü Parkı’nda biraraya gelen Halk Cepheliler “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”
pankartını açarak oturma eylemi yaptılar. Eylemde bir açıklama yapan
Hasan Farsak, “Gerçek bağımsızlığı
bizler getireceğiz” diyerek şuan da o
günlerin bedelini ödediklerini ifade etti.
“Hapishanelerde tutuklu bulunan
arkadaşlarımız, bu mücadelede şehit

20

verdiğimiz yoldaşlarımız bizim ispatımızdır” diyen Farsak; daha çok tutuklanacakları, hatta şehit düşeceklerinin bilincinde olduklarını, bu bedelleri ödeyerek ülkeyi faşizmden ve
emperyalizmden kurtaracaklarını vurguladı.
“Füze Kalkanına Karşı Olmak Suç
Değildir”, “1 Mayıs’a Katılmak Suç
Değildir”, “Grup Yorum Konserine
Katılmak Suç Değildir” dövizlerinin
taşındığı eylemde Halk Cepheliler,
arkadaşları serbest bırakılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

Açıklamanın ardından, işçilerin
eylemine destek vermek için katılan
sanatçı Vedat Baran, türküler söyledi. 120 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

Gazetecinin Görevi, Hakkını
Arayanı Değil, Hakları Gasp
Edeni Sorgulamaktır
Direnen Roseteks İşçileri, Habertürk Gazetesi yazarı Tayfun Topal’ın
28 Ekim tarihli “Köşebaşına Yapılanlara Kim Dur Diyecek” başlıklı yazısına cevaben açık bir mektup yazdılar. 31 Ekim tarihli açık mektupta,
Topal’a gazetecilik ahlakı hatırlatılarak, “Gazetecinin görevi, o işçilerin
neden hakkını aramak zorunda bırakıldığını öğrenmek, onların yaşam koşullarını araştırmak, sadece patrona
değil işçilere de teybini/mikrofonunu
uzatmak, ‘gerçeği’ sansüre uğratmadan, bağımsız bir dille yazmaktır. Aksi
durumda yapılanın adı gazetecilik
değil, ‘halkla ilişkiler, reklam’ kampanyası olur. Bağdat’a ABD askerleriyle giren gazetecilerin literatürde nereye oturduğunu Topal’a hatırlatmak
isteriz” denildi.

Zulme Karşı
Direnişleri Her
Yerde Büyütelim
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde Araştırma Görevlileri tarafından 50 D yasası ile gelen işten atılmalara karşı rektörlük binası karşısında direniş çadırı kuruldu.
Araştırma görevlileri, DevGenç’liler tarafından 31 Ekim günü,
sloganlarla ziyaret edildi. Araştırma
görevlileri direnişi sonuna kadar
sürdüreceklerini ve okul öğrencilerinden de destek gördüklerini anlattılar.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

Devrimci İşçi
Hareketi

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER
AKP ZULMÜNE KARŞI
BİRLEŞELİM
DİRENELİM KAZANALIM!

Emperyalistler ve işbirlikçi patronların, bütün istek ve beklentilerini yerine getirmeyi kendine görev edinen AKP iktidarı, hazırladığı yasa ve yönetmeliklerle bütün halkı köleleştirmeyi hedefliyor.

Kentsel Dönüşüm yasasından, Ulusal İstidam Stratejisine, Kıdem Tazminatının kaldırılmasından, Kiralık işçilik uygulamasına esnek çalışmaya, 4+4+4 eğitim sisteminden sağlıkta yıkım politikasına bütün bir halkı, köle gibi
çalışan ve itaat etmeye zorlayan politikalarına devam ediyor. AKP emekçilere herşeyi yasaklarken tekelci patronlara sınırsız özgürlük tanıyor. İşçilere, tüm halka reva görülen zulümdür. Zalim ise bellidir: AKP iktidarıdır.
AKP’nin adına “Ulusal İstihdam Stratejisi” dediği belge emperyalist sömürü stratejisidir. İşçiyi köleleştiren, sömürüyü artıran ve buna karşı örgütlenme ve mücadelenin olanaklarını ortadan kaldıran bir stratejidir.
AKP’nin saldırı politikaları onun halk düşmanı olduğunun en açık göstergesidir.

“Kiralık İşçilik” ve İstihdam Büroları,
Köle İşçilik ve Köle Pazarlarıdır
4857 Sayılı İş Yasasının geçici 7. Maddesinde değişiklik
yapılarak özel istihdam bürolarının kurulacağı ve geniş bir
alanda alabildiğince esnek kiralık işçi kullanılacağı belirtiliyor. Böylece patronlar, istihdam bürosu dedikleri köle
pazarlarında yeteneğine, fiziksel özelliklerine göre en ucuz
işçiyi seçecektir.

Kıdem Tazminatının Kaldırılması
Kıdem tazminatının kaldırılması konusunu aylarca tartıştırıldıktan sonra gündemden çekildiği söylendi. Ancak
AKP amacından vazgeçmemiştir. Emekçilerin tepkisinden korkmuştur. Kıdem tazminatı geleceğimiz, iş güvencemiz ve emeğimizdir. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılması demek geleceğimizin, iş güvencemizin, emeğimizin yok edilmesi demektir. AKP diyor ki artık ölüm
ve emeklilik halinde tazminat vereceğim, bunların dışında tazminat yok!

Toplu İş İlişkileri Kanunu
AKP toplu iş ilişkileri kanununu da geçtiğimiz günlerde
yasalaştırdı. Bu yasanın özü işçilerin sendikalaşma, örgütlenme ve TİS hakkını yok etmektir. Bu kanunla örgütlenmek, sendikalaşmak daha da zorlaşıyor. İşten atılmak kolay, sendikalaşmak zordur bu yasaya göre.

Bölgesel Asgari Ücret
Başta IMF olmak üzere bölgesel asgari ücret uygulaması da bütün patronların ortak isteğidir.
IMF, patronlar sadaka ücreti olan asgari üretin fiyatını dahi yüksek bularak bunu düşürmenin, sınırlamanın hesaplarını yapıyor.

Taşeronlaştırmanın Yaygınlaşması
AKP, taşeronlaşmayı hayatın her alanına yaymaya devam ediyor. Taşeronlaşmanın yayılması demek; sosyal güvencesiz, düşük ücretli, iş ve işyeri güvenliği olmayan,
örgütlenmenin (sendikalaşma) yasaklandığı, kuralsız
çalışma koşullarının tamamen egemen olduğu bir sistemin yaygınlaşmasıdır. Yani kölelik koşullarının hakim
hale getirilmesidir.

Torba Yasa
“Torba Yasa” olarak bilinen ve uygulamaya konulan
yasanın 166. Maddesine göre sendikal örgütlülüklerin dağıtılması, önder işçilerin sürgün edilerek cezalandırılması
hedeflenmektedir. Bu nedenle de Sürgün yasası olarak adlandırılmaktadır.
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Artan İş Cinayetleri
Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci durumda, dünya ölçeğinde de 3'üncü sırada yer alıyor. AKP'li 2002-2011
yılları arasındaki iş kazalarında da 10 bin 804 işçi hayatını kaybetti. Günde ortalama 3 işçi ölüyor. AKP 2012 yılı
içinde sözde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkardı. Yasa
göstermelikti, sahteydi, gerçek olan ise ölümlerimizdi. Yasanın çıkmasından sonra da devam etti ölümlerimiz.
Yasaların, saldırıların özü açıktır: DAHA FAZLA SÖMÜRMEK. Sömürüye boyun eğelim, sesimiz çıkmasın
diye de ÖRGÜTSÜZLEŞTİRMEK.

Örgütlü Örgütsüz Tüm İşçiler
Direnmekten Başka Çare Yoktur
Tekelci patronlar, onların iktidarı AKP meşruluğu yasalardan, meclisinden, polisinden, bürokrasisinden almaktadır. Oligarşi ve onun düzen partileri her fırsatta çözüm yeri olarak meclisi gösterirler, meclis dışında bir çözüm yolu olmadığını söylerler. Yasalardan, yasalara uymaktan söz ederler.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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Bu yasaları, uygulamaları tekelci patronlar daha çok
kar etsinler diye çıkartıyorlar. Onlar için kar demek biz işçiler için işsizlik, açlık, hak kayıpları, iş cinayetleri ve artan sömürü demektir.
Yasaların TBMM’den geçerek yasalaşmış olması bu
yasaların meşru olduğu anlamına gelmez Bu yasalar gayri-meşrudur, halk ve işçi düşmanıdır. Bu yasalara teslim
olmamalıyız.
Bize yasalarla ve yasalar içinde kalarak hareket etmemizi söyleyenler bizim sömürü ve zulme boyun eğmemizi isteyenlerdir. Hayır işçi ve emekçilerin lehine,
kendi çıkarlarımızı esas alan, kendi yasalarımızı yapmalıyız. Bunun için tek yol direnmektir. Direnmenin sınırı
yoktur. Hiçbir biçimle sınırlanamaz. Direnişimizin sınırı KAZANMAKTIR. Hakkımız olanı kazanmak için herşeyi yapmaktır.

Direnmek Onurdur!
Direnen İşçileri Desteklemek
Sahip Çıkmak Görevimizdir!
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Patronlar ve onun iktidarı AKP, yaprak kımıldamasın,
hiçbir muhalif, aykırı ses çıksın istemiyor. Cop, biber gazı,
işkence günlük sıradan olaylar haline geldi. Direneni, hak
isteyeni “terörist” olarak damgalayıp meşruluğunu elinden almak, boğmak, yalnızlaştırmak istiyorlar. Tüm baskı ve zulme rağmen bir ses çıkmaması herkesin halinden
memnun görüntüsü halkın moral olarak çökmesi, kendine ve birbirine güvenini kaybetmesidir. AKP bunu sağlamaya çalışıyor. Ancak AKP zulmüne, çok yönlü saldırılarına rağmen halkı teslim alamıyor. İşçisi, memuru, yoksul kondulusu, gençliği, köylüsü, üreticisi ile sokaklara çıkarak haklarını istiyor, kazanımlarını korumaya çalışıyor.
AKP politikalarının en temel yanlarından biri halkı bölmektir. Yalnızlaştırmak ve tecrit etmektir. Bu politikaya
verilecek en iyi cevap direnişleri desteklemek, direnenlere sahip çıkmaktır. Bu zulüm tablosunda direnenler hepimiz için de direnmektedir.
Desteği büyütmek direnişin zaferidir, kazanması demektir.
BU NOKTADA EN BÜYÜK GÖREV SOL GÜÇLERE DÜŞMEKTEDİR. Haksızlığa karşı çıkmak,
haklıdan yana olmak, sınıf dayanışması, düzene karşı olmak solun kültürüdür. Sol umut demektir. Örgütlenmek
demektir. Öncülük demektir. Varolan direnişlerin kazanması için herşeyi yapmak, yeni direnişler yaratmak solu
sol yapan temellerdir. Ancak sol açısından yapılanlar bugün oldukça geri bir noktadadır. Sol emekçilerin, işçilerin gerisindedir. Direnişleri desteklemek, direnenlere sahip çıkmak bir-iki basın açıklamasından ibarettir. Uzun süren direnişler sol için adeta “yük” gibi görülmektedir. Oysa
direnişlerin büyümesi ve kazanması solun da büyüme ve
kazanma zeminidir.
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Direnişleri Birleştirelim, Büyütelim!
Devrimci İşçi Hareketi, yaklaşık üç ay önce tek tek süren işçi direnişlerini birleştirme çağrısı yaptı. Cansel Malatyalı, Hey Tekstil, Roseteks, BEDAŞ işçileri ve Kiğılı’da işten atmaya tek başına direnen Didem Sorhun direnişlerini birleştirdiler. Daha sonra bu direnişlere Darkmen ve Elit Çikolata işçileri katıldı.
Direnişteki işçiler HER CUMARTESİ GÜNÜ SAAT
19.00’DA TAKSİM’DE biraraya gelerek seslerini duyuruyorlar. “İŞİMİZİ, EKMEĞİMİZİ, AŞIMIZI İSTİYORUZ, İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ” şiarıyla
yürüyorlar. Bu mütevazı adımı büyütmek bütün solun görevidir. Her ay yüz binlerce işçi işten atılıp işsiz kalıyor.
Direnişleri desteklemek, büyütmek işten atılan her işçi
için bir umut olacaktır. Devam eden irili ufaklı onlarca direniş var. Bu direnişleri birleştirelim. Direnişleri birleştirmek büyük bir güç ortaya çıkartacaktır.
Hedef açık ve nettir: Ne pahasına olursa olsun KAZANMAK. Kazanmak için güçlerimizi birleştirelim ve
kararlılıkla direnelim.

Haklılığımıza, Meşruluğumuza
İnancımızla Direneceğiz. Direnişleri
Birleştirerek, Büyüterek Kazanacağız!
Türkan Albayrak bu bilinçle direndiği için kazandı. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde taşeron temizlik işçisi
olan Türkan Albayrak hastane önünde açtığı çadırda meşruluğuna inanarak direndi ve kazandı. Bu örneğe katılan
son bir örnek de Cansel Malatyalı direnişidir. TMMOB’a
bağlı İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin işten attığı
Cansel Malatyalı’da İMO önünde kurduğu çadırda 243 gün
direndi. Eylemini en son Açlık Greviyle devam ettiren Cansel Malatyalı açlık grevinin 36. gününde direnişini zaferle
bitirdi.
Direniş ve zafer bizim geleneğimizdir. DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ OLARAK TÜM DİRENİŞLERİ ZAFERLE SONUÇLANANA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ!
Yarattığımız her yeni direniş, zaferle sonuçlanan her
direniş, AKP zulmüne vurulan güçlü bir darbedir. İşçilere yönelik saldırıların önünde güçlü bir barikattır. İşten atılan işçilerin elinde güçlü bir silahtır.
AKP direnişleri bitirmeye, ülkeyi dikensiz gül bahçesine
çevirmeye çalışıyor. Örgütlülüklerimizi yok etmeye çalışıyor. Biz devrimci işçiler ve emekçiler de direnişleri birleştirerek, büyüterek, milyonları örgütleyerek cevap vereceğiz.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER
BİRLEŞELİM DİRENELİM
KAZANALIM!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

Devrimci Memur
Hareketi
Memuru işçiden ayıran temel
farklardan biri memurların iş güvencesine sahip olmasıydı, şimdi AKP iktidarı 2,5 milyon memurun iş güvencesine saldırıyor.
2013 Yatırım Programı’nın uygulanmasını içeren Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Buna göre Kamu Personel Rejimi değiştirilecek ve işçilere uygulanan “esnek çalışma” memurlar için de geçerli olacak. Geçen yıl
657 sayılı yasaya “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre,
bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür” hükmü eklenerek
esnek çalışmanın yasal altyapısı hazırlanmıştı. Esnek çalışma konusundaki her türlü konuda tek söz sahibi ise
Bakanlar Kurulu. 2013’ten itibaren pilot bölgeler oluşturularak esnek çalışmaya geçilmesi, daha sonra da tüm
kamu kurumlarında “esnek çalışma”nın hakim kılınması hedefleniyor.
AKP, Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirerek sadece iş güvencesini de ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda kamu emekçilerini koşulsuz
şartsız itaate dayalı kölece bir yaşama mahkum etmek istiyor. Somut
bir gerekçe olmaksızın “görevi ihmal,
saygısızlık, ilgisizlik, kayıtsızlık” gibi
yoruma dayalı nedenlerle cezalandırılmanın önü açılarak kamu emekçileri, maaş kesintisi, kıdem durdurma ve hatta devlet memurluğundan
çıkarma tehdidi altında iliğine kadar
sömürülmek isteniyor.
İktidar kısaca “seni kamu adına
değil tekeller adına çalıştırıyorum, ben
patronum ve istediğim şartlarda çalışacaksın, bana koşulsuz şartsız itaat edeceksin” diyor.

Saldırılara Karşı
Örgütlenmeliyiz!
KESK’e Sesleniyoruz:
AKP işine gelmeyen memuru

AKP İş Güvencemize Saldırıyor
2,5 Milyon Kamu Emekçisini
Harekete Geçirmeliyiz
işinden atacak, sürgün edecek. Kamu
emekçilerinin hiçbir iş güvencesi
kalmayacak. Bu saldırılara karşı ciddi bir direniş örgütlenemezse memurlar kendi ölüm fermanlarını kendileri yazacak demektir.
Saldırı yasalarına karşı güçlü bir
direniş örgütlemek tüm kamu emekçileri için hayati bir görevdir. Bu yasaya karşı koymak, saldırıları püskürtmek aynı zamanda KESK için de
hayati bir görevdir. Çünkü kamu
emekçilerinin iş güvencesi elinden alınırken seyreden, sonuç alıcı bir direnişi örgütlemeyen, önderlik etmeyen KESK’e kamu emekçilerinin ihtiyacı yoktur. Fiili meşru mücadele
içinde sokaklarda, alanlarda kurulan
KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen
karşısındaki üye ve itibar kaybını
söylemlerle, kitleye güven vermekten
uzak, günü kurtarmaktan öte gitmeyen pratiğiyle değil kamu emekçileri için gerçek bir alternatif oluşturarak durdurabilir.
KESK günü kurtarmaya yönelik
protestoyu aşmayan eylemlerden çıkmalıdır. Kamu emekçilerinin grevli
toplu sözleşmeli sendika hakkı gasp
edilirken yasaya karşı mücadele birkaç eylemle ve Ankara’daki 28-29
Mart direnişiyle sınırlı kalmıştır.
Aynı yanlış tekrarlanmamalıdır.
KESK, yakın tarihindeki 28-29 Mart
direnişini örnek almalı, bu kez İŞ GÜVENCEMİZ VE GREVLİ TOPLU
SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKIMIZ için İŞ GÜVENCESİNİ
ORTADAN KALDIRAN YASA
TEKLİFİ GERİ ÇEKİLİNCEYE,
HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR ADAM GİBİ DİRENİŞ ÖRGÜTLEMELİDİR. Grev hakkı yoksa hiçbir hakkımız güvence altında
değildir!
Şuan sendikaların aldığı kararlardan dolayı greve verilen cezalar
AİHM’den döndü, ceza verilmiyor
diye kamu emekçilerinin grev hakkının olduğu düşünülmemelidir. Ya-

sal düzenlemelerle kamu emekçilerinin sözleşmeli personel haline getirilmesinin yanı sıra sözleşmeli personel için grev yasağı da gelecektir.
Kazanmak zor değildir. Kazanmak
için gerekli irade, inanç kamu emekçilerinde mevcuttur.
KESK kamu emekçilerini bilinçlendirmeyi, duyarlılık kazandırmayı
hedefleyen imza kampanyaları, paneller, seminerler düzenlenmeli, geniş kitle toplantıları yapmalı, işyeri
meclisleri oluşturmalıdır. Afişlerini,
bildirilerini kamu emekçilerinin yanı
sıra halka ulaştırmalı, sokaklarda afiş
asmalı, bildiri dağıtmalı, imza masaları açmalıdır. Artık direnişin, vazgeçmemenin simgesi olan çadırlar şehir merkezlerinde ve aynı zamanda
bakanlığın önünde kurulmalıdır. Yüksel Caddesi, İstiklal Caddesi gibi
alanlardan çıkılarak AKP binalarının
önü, bakanlık valilik önü, meclis
önü, şehirlerimizin tüm meydanları
kamu emekçilerinin eylem alanına dönüşmelidir. Anadolu’nun dört bir yanından temsili değil kitlesel bir Ankara yürüyüşü örgütlenmelidir.
Yapılacak her eylem, her faaliyet
hem kamu emekçilerinin direnişini örgütleyecektir hem de tüm halk güçlerini AKP zulmüne karşı birleştirmeye, iktidara geri adım attırmaya
hizmet edecektir.
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KEC’liler;
Bu saldırı tüm kamu emekçilerinedir. Onun için hedefimiz çalıştığımız işyerlerindeki tüm memur kitlesi olmalıdır. Çalışmalarımızda üyesi
olduğumuz KESK kitlesini aşmalıyız.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
AKP zulmüne karşı milyonları örgütleme perspektifiyle hareket etmeliyiz. AKP’nin saldırıları hangi
sendikaya üye olduğuna bakmadan
tüm kamu emekçilerine yönelmektedir. 2,5 milyon kamu emekçisini saldırılar karşısında harekete geçirmek
görevimizdir. Bu sorumluluk KEC’li-
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lere düşmektedir.
Saldırılara karşı güçlü bir direniş örgütlemek KEC’liler için tarihsel bir sorumluluk ve görevdir.
Devrimci memurların, genel memur kitlesindeki duyarsızlığa bakarak, KESK’in günü kurtarmaya dönük protestoyu aşmayan eylemlerine bakarak AKP’nin saldırılarına sessiz kalmaya hakkı yoktur.
Kamu emekçilerine hayati bir saldırı varken KEC’liler sessiz kalamaz.
2.5 milyon memurun harekete geçmesini istiyorsak bu
kendiliğinden, irademiz dışında olacak iş değildir.
KEC’liler olarak önce biz harekete geçmeliyiz.
KESK’i de, 2.5 milyon kamu emekçisini de harekete
geçirecek olan başta devrimci memurlardır.
Israrımızla, kazanma azmimizle, en geniş memur kitlesini harekete geçireceğimize olan inancımızla iş güvencemizin gasp edilmesi karşısında bir örnek yaratmalıyız.
Nasıl mücadele edileceğini, nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Güler Zere’nin özgürlüğüne kavuşması, Ali Yıldız’ın kemiklerinin bulunması, Türkan Albayrak’ın, Cansel Malatyalı’nın işine geri dönmesi gibi örnekleri biz de
kendi alanımızda yaratabiliriz.
Militan eylemler, direnişler hayata geçirmeden bu süreci aşamayız. “İş güvencesinin gasp edilmesi KESK’in,

KESK içindeki tüm anlayışların sorunu” genel doğrusundan hareketle KEC olarak kendi kampanyamızı örgütlemeliyiz. Kendi programımızı çıkartmalıyız. Devrimci
memurların kitlenin duyarsızlığından yakınmaya hakkı
yoktur. Kitleleri harekete geçirecek olan, kitlelere öncülük yapacak olan devrimci memurlardır.
Kitlelere gitmeliyiz. Politikalarımızı kitlelere taşımalayız. Kamu emekçileri kendi sonları demek olan bu
yasalara karşı sessiz kalamayacaktır.
Bizim yaptığımız her eylem sendikaları harekete geçirmeye zorlayacaktır. Örgütlü örgütsüz tüm kamu emekçilerini herekete geçirecektir.

Kamu Emekçileri;
Kamu personel sisteminin değişmesi siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, hangi sendikaya üye olursak olalım
her birimizin hayatını etkileyecektir. AKP ayrımsız tüm
kamu emekçilerine saldırıyor. Performansa dayalı ücretlendirmeyle bizi beraber çalıştığımız arkadaşımızla rekabet içine sokmak istiyorlar, esnek çalışmayla o
kurumdan bu kuruma, o ilden bu ile sürülmemizin, değişen çalışma saatlerinin önü açılacak. Her şeyden
önemlisi iş güvencemiz elimizden alınacak. Saldırı hepimizedir. İşgüvencemiz, onurumuz için saldırılara karşı direnelim.
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Asgari Ücret Yüzde 3 Artacak, Emekli Aylıkları Yüzde 5 Artacak,

TEKELLERE GANİ GANİ HALKA GELİNCE FANİ
“2013 yatırım programından asgari ücretliye müjde çıktı. OcakTemmuz aylarında asgari ücret yüzde 3 artarken, Bağ-Kur emeklileri ise
yüzde 5.32 zam alacak
Hükümetin bütçede 39 milyar lira
ayırdığı 2013 yatırım programının ayrıntıları netleşti. Büyüme ve yatırım
artışıyla birlikte yeni yılda 495 bin kişiye iş kapısı açılacak. Buna göre gelecek yıl asgari ücret Ocak-Temmuz
aylarında yüzde 3, SSK, Bağ-Kur
emekli aylıkları da sırasıyla yüzde
5.32, yüzde 2.34 artacak.” (24 Ekim
2012, Sabah)
Burjuva medya halka verilen sadaka ücretlerini “müjde” diye duyuruyor. AKP basını Sabah Gazetesi de
böyle yapmış.
Kaderimize razı olmamızı, verilenle yetinmemizi istiyorlar. “Hiç
yoktan iyidir”, “buna da şükür” dememizi istiyorlar. Emekçilere, emeklilere insanca yaşayacak haklar, üc-
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retler verilmesine gelince “ülke gerçeğini” hatırlatıyorlar. Toz pembe
tablolar çiziyorlar, yalanları sıralıyorlar. İşbirlikçi, tekelci sermayenin
büyümesini ülkenin büyümesi, halkın
durumunun iyileşmesi gibi göstererek
aldatma yoluna gidiyorlar.
Bize %3, %5 zamları reva görüyorlar. Oysa tekelci patronlar zenginliklerine zenginlik katıyorlar, sırtımızdan büyümeye devam ediyorlar.
Büyüyen Türkiye, model ülke,
büyüyen ekonomi şovları yapıyorlar.
Dolar milyarderlerinin sayısı artıyor.
Bunların arttığı yerde halkın yoksulluğu, açlığı, işsizlik, iş cinayetleri de artıyor.
Azalan şeyler de var; alınterimizin
karşılığı, emeğimizin bedeli düşüyor.
Asgari ücretin ölçütü nedir? Emekli aylıklarını kim neye göre belirliyor?
Mevcut yasaya göre asgari ücret
tanımı şöyledir: "Asgari ücretin

tespitinde çalışanların geçim şartları
ile ülkenin ekonomik durumu da göz
önünde bulundurulur." Bu tanım
herşeyi açıklıyor. Tanımda dolayısıyla
uygulamada insanca yaşam yoktur.
Beslenme, barınma, sağlık, eğitim,
ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetecek bir ölçüt yoktur.
"Ülkenin ekonomik durumu buna
izin vermiyor" denilerek asgari ücreti
oldukça düşük tutan patronların çıkarını korumayı esas alan bir anlayış
vardır.
Birileri zenginliklerine zenginlik
katarken insanca yaşayacak ücretten, aylıktan yoksunsak eğer orada
halk düşmanı bir düzen var demektir.
Bu düzende halk için hiçbirşey yok
demektir. Bu düzende halkımız adaletli, hakça yaşayamaz.
“Hiç yoktan iyidir” demeyelim.
Bizi yokluğa, açlığa, sefalete mahkum
eden bu düzene karşı öfkesimizi büyütelim. Kendi düzenimizi kurmak
için savaşalım.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

şullarda dahi yaşamanın ve kitlelere uzanmanın
yolunu bulan insandır. Nasıl sorusunun reçetesi
yoktur. Bunun
cevabı devrimci
inanç, yaratıcılık, disiplinli olmak
ve engin halk sevgisindedir."

Ders: Halka Gitmek
Sevgili Devrimci Okul okurları,
devrimci bulunduğu yerde propaganda yapan, örgütleyendir.
Saldırılar karşısında elbette öncelikli görevlerimizden biri tepkileri açığa çıkarmak, eyleme dönüştürmek
olacaktır. Bunun için herkes nerede
olursa olsun çaba harcamalıdır.
Örneğin bir mahallede çalışma
yapıyorsak, sadece mahalleye çakılıp
kalmamalı, sendikalara, işçi, memur
alanındakilerle de ilişki kurup onların eylemlerine de destek olmalıyız.
Yani kendi alanımızda çalışma yürütürken bir yandan da eylemleri ortaklaştırmak, daha da kitleselleştirmek
için çaba harcamalıyız.
Biz Devrimci Okulda bu hafta
daha çok, halkı örgütleyebilmek, kalıcı örgütlenme yaratabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusu üzerinde durmak istedik.
Söyleyeceklerimiz hiç bilmediğiniz şeyler değil, daha önce çeşitli defalar üzerinde durduk ama yine de hatırlatmakta, daha sistemli bir hale
getirmekte fayda var diye düşünüyoruz.
Örneğin mahalle çalışmasında deneyimsiz olmanız, halkı ikna etmede,
sözünüzü dinletmede genç olmanız sizin için dezavantaj olabilir. Yeni çalışma başlattığımız bir yerde başlangıçta bunlar dezavantaj olarak görülebilir, engel olabilir. Ancak aynı zamanda çok kolay aşılabilecek şeylerdir. Dolayısıyla bu tür kaygılar
gereksizdir.
Öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Halkı örgütlemek istiyorsak önce
kendimizi sıradan bir taraftar gibi
değil, bir önder, bir örgütleyici,
yönetici olarak görebilmeliyiz. Önderimiz bu konuda şöyle diyordu:
"Gerçek bir önder, bırakın yoğun devrimci potansiyel olmasını hiçbir ilişkinin, hiçbir olanağın olmadığı ko-

Halka Nasıl Gideceğiz?
Sorun halka nasıl gideceğiz, kitle
çalışması yaparken nelere dikkat edeceğiz bunu bilmek, buna uygun davranabilmektir. Bunu belli bazı başlıklar altında toplamaya çalışalım.

Halka Gitmeden
Halkı
Örgütleyemeyiz
1- Halka güven vermek;
Sorunun kaynağı deneyimsiz olmak, genç olmak değil, halka güven
verebilmektir. Bu güveni sağlayabildikten sonra gerisi çok kolay aşılır. Şehit yoldaşlarımızla ilgili anlatılanları hatırlıyorsunuzdur. Genç yaşına rağmen kitleleri örgütlemiş, halkın mücadelesine önderlik yapmış pek
çok yoldaşımız vardır. Bugün de bir
çok yerde, alanda böyledir. 60'lı yıllara, 70'li yıllara baktığımızda da
devrimci hareket çok daha gençtir.
Mücadele esas olarak genç insanların
omuzlarında yükselmiştir. Ama yine
de büyük bir kitlesellik vardır, devrimcilerle halk arasındaki bağlar bugünkünden çok yaygın ve güçlüdür.
Ha o zaman demek ki bizim kafa
yormamız ve yapmamız gereken halkın bu güvenini tekrar nasıl sağlayacağız, bu güveni nasıl büyüteceğiz
noktasında olmalıdır.
Faşizmin halklar üzerinde dizginsiz bir terör uyguladığı, en sıradan
demokratik bir protesto eylemine
dahi tahammül edemediği, tüm şid-

detiyle saldırdığı ve devrimci mücadelenin ağır bedeller gerektirdiği günümüz koşullarında halk kitlelerini
mücadeleye, savaşa katmada bu güveni sağlayabilmenin çok büyük önemi var.
Düzenin vahşeti, dayattığı onursuzluk, namussuzluk karşısında insanlar her geçen gün düzene, onun
adaletine ve kurumlarına karşı güvensizleşiyorlar. Sokakta gelişigüzel önümüze çıkan insanlara düzen
politikacılarına, partilerine ilişkin
düşüncelerini sorduğumuzda büyük
çoğunluğun söylediği "Hepsinin Allah belasını versin, hepsi kendi çıkarlarını düşünüyor, halkı düşünen
yok, TBMM'ye giden halkı unutuyor."
vb. şeyler olacaktır. Bu, güvensizliktir. Halk artık düzen partilerine ve onların liderlerine, düzenin bürokratlarına kesinlikle güvenmiyor. Düzen
partilerine oy verenler de, başkalarına karşı oy verdikleri partileri savunuyor görünenler de güvenmiyor.
Çünkü oy verdiği, desteklediği partinin de yalan söylediğini, dediklerini yapmayacağını, yapamayacağını,
ilişkilerin çıkar üzerine kurulduğunu
biliyor.
Devletin ipliğini pazara çıkaran,
düzenin pisliklerini büyük ölçüde
ortaya seren bir çok sürecin yaşanmış
olmasına, halkın çok geniş kesimlerinin bunları yakından görmesine
rağmen devrimci mücadele halk için
bir çekim merkezi haline gelmemişse, geniş kitleler açısından sol düzene alternatif bir güç olarak görülmüyorsa, düzenden memnuniyetsizliğin bu kadar had safhada olduğu, bunca baskının, yoksullaşmanın, zulmün yaşandığı bir süreçte kitleler hala
devrimden, devrimcilerden uzakta
duruyorsa bunun nedeni faşizmin
baskı ve teröründen çok halkın sola
da güven duymamasından kaynaklanmaktadır.
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Halk sola neden güvenmemektedir?
Çünkü sol halktan kopmuştur. Yaşamıyla, üslubuyla, pratiğiyle kopmuştur. Halkın değerlerinden uzaklaşmıştır. Bunu da reformistiyle, oportünistiyle, Kürt milliyetçiliği ile dev-
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rimciliği yozlaştırarak başarmıştır. Halka tepeden bakmak, emirlerle, talimatlarla, emrivakilerle
hareket edecek sürü gibi görmek, söz verip sözünde durmamak, tutarsızlık, ciddiyetsizlik,
yoz kadın-erkek ilişkilerini meşrulaştırmaya çalışmak, giyimde,
kuşamda, davranışlarda, üslupta
burjuvaziye özenti duymak,
emeğe değer vermemek yaşanan
yozlaşmanın, kirlenmenin sonuçlarıdır.
Düzenden, düzen partilerinden uzaklaşan halk bu durumda beklentilerine cevap veremeyen, kendisinden uzaklaşmış, düzenin bir çok
yozluğunu saflarına taşıyan sola neden güvensin, neden onu alternatif
olarak görsün? O zaman demek ki
halkı örgütlemek istiyorsak, halkın
devrimcilere güvenmesini istiyorsak, kalıcı örgütlülükler yaratmak
istiyorsak halkın sola karşı bu güvensizliğini güvene dönüştürmek,
onun güvenini kazanmak zorundayız.
Şunu çok açıkça ortaya koyabiliriz ki bu yanıyla yani halkın değerlerine, geleneklerine sahip çıkma,
halkla bütünleşme, güvenini kazanma
noktasında soldan her zaman farklılığımız vardır. Halkla aramızda köprü olan, bizi ona bağlayan sağlam gelenekler, değerler yaratmışız. Ama
bunları yeterli görmemeliyiz. Bunları her birimiz kendi kişiliğimizde ve
pratiğimizde içselleştirmek, korumak, geliştirmek ve bulunduğumuz
her alanda, her yerde halka taşımak,
göstermek, farklılığımızı ortaya koymak durumundayız. Eğer bu farkı koyamazsak en azından bulunduğumuz
yerde halkın genel olarak sola bakışı ile bize bakışı da çok farklı olmayacak, biz de onun güvenini kazanamayacağız demektir.
Çünkü bir yerde çalışma yürütüyorsak o yerde, hareketi biz temsil ediyoruz demektir. Dolayısıyla halk da
esas olarak bizim tavırlarımıza, ilişkilerimize, pratiğimize bakarak bize
güven duyacak veya duymayacak,
devrimci hareketi tanıyacak, hakkında olumlu ya da olumsuz yargılara varacaktır.

Bizden bilgisiz olabilir, okumamış,
bizim kadar eğitim görmemiş,
öğrenmemiş olabilir ama öyle diye asla
kimseye üsten bakamayız,
küçümseyemeyiz. Doğaldır ki halkın
çeşitli kesimlerinin hatta tek tek
herbirinin bizden farklı düşünceleri,
fikirleri vardır, her zaman da olacaktır.
Devrimcilere, devrimci harekete küfür,
hakaret, aşağılama vb. olmadığı sürece
herkesin düşüncesine saygı gösterip,
dinlemesini bilmeliyiz, değer vermeliyiz

2- Saygılı olacağız;
Halka, halkın değerlerine saygı
gösterme, halkla aramızda bağ kurma,
bu bağı geliştirme açısından büyük
öneme sahiptir. En basitinden şöyle
düşünelim: Bize saygı göstermeyen,
söylediklerimizi, düşündüklerimizi
kaale almayan, dinlemeyen, önem
vermeyenlere biz saygı duyar, ona güvenebilir miyiz? Elbette ona saygı
duymaz, güvenmeyiz. O zaman biz de
örgütlemek istediğimiz, desteğini istediğimiz, birlikte mücadele içinde yer
almak istediğimiz insanlara, halka
saygı göstermek, düşüncelerine, geleneklerine, göreneklere, örf ve adetlerine saygılı olmak durumundayız.
3- Gittiğimiz insanların
geleneklerini, göreneklerini, örf
ve adetlerini bilecek, tanıyacağız;
Değişik mezhep, inanç farklılıkları, milli özellikleri, hemen her yöreye,
bölgeye has gelenekleri, görenekleri ile
halkımız çok zengin kültürel özelliklere sahiptir. Bunları asgari ölçüde bilmek, en azından çalışma yürüteceğimiz, örgütlemeye gideceğimiz insanlar hakkında bu yanıyla bilgi sahibi olmak durumundayız ki istemeyerek
de olsa yanlış yapmayalım, saygıda kusur etmeyelim.
Halkımızın olumlu, geliştirilmesi
gereken gelenekleri, kültürel özellikleri
olduğu gibi elbette olumsuz, terkedilmesi gereken, devrimci mücadelenin
önüne engel oluşturabilen alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri de vardır.
Veya bizim içinde yetiştiğimiz kültürden çok daha farklı, bize aykırı veya anlamsız gelen tavırlarla, özelliklerle de

karşılaşabiliriz. Ama tüm
bunlar saygı göstermemizin
önünde engel değildir. Kimde olumlu ne varsa sahiplenip geliştireceğiz, olumsuzluklar karşısında ise kırıcı, dökücü olmadan, incitmemeye çalışarak bunları ikna yoluyla değiştirmeyi esas alacağız.
Dini bayram mı, bayramını kutlayacağız, el
öpülmesi gereken yerde el
de öpeceğiz; sigara içmeyeceğiz; yaşlılar gençlerin yanlarında bacak bacak üstüne atıp oturmasından hoşlanmaz, bunu saygısızlık
olarak değerlendirir o zaman ona
uygun davranacağız, oturuşumuza,
kalkışımıza, yemek yiyişimize, yatışımıza kalkışımıza, giyimimize kuşamımıza, saçımızın başımızın düzgünlüğüne, traşımıza kadar her şeye
dikkat edeceğiz.
Alevi halkımızın derneklerine,
cemevine nasıl gidiyorsak, yemek
veriyorsak, Sünni halkımızın derneklerine, gerektiğinde camisine gideceğiz, mevlidine de katılacağız.
Elbette bunu kimliğimizi, düşüncelerimizi gizleyerek yapmayacağız.
Birlikte olduğumuz insanlar bizim
aynı inancı, her şeyde aynı düşünceleri onlarla paylaşmadığımızı da bilirler, bileceklerdir ama onların yanında olmak, inançlarına saygı göstermek bizim devrimciliğimizden bir
şey eksiltmeyeceği, bizi küçültmeyeceği gibi karşımızdaki insanların da
bize saygı duymasını, değer vermesini sağlar.
4- Dinlemesini Bileceğiz,
Küçümsemeyeceğiz,
Düşüncelerine Değer Vereceğiz;
Bizden bilgisiz olabilir, okumamış, bizim kadar eğitim görmemiş, öğrenmemiş olabilir ama öyle diye asla
kimseye üsten bakamayız, küçümseyemeyiz. Doğaldır ki halkın çeşitli
kesimlerinin hatta tek tek herbirinin bizden farklı düşünceleri, fikirleri vardır,
her zaman da olacaktır. Devrimcilere,
devrimci harekete küfür, hakaret, aşağılama vb. olmadığı sürece herkesin düşüncesine saygı gösterip, dinlemesini
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Emek harcamadan, emeğe değer
vermeden hiçbir şey olmaz. Ne
kendimizi eğitip geliştirebiliriz, ne
de halkı örgütleyebilir, değiştirip,
dönüştürebiliriz. Eğer bir şeyleri
değiştirmek, örgütlemek
istiyorsak halk öncelikle bunun
için bizim ne kadar emek
harcadığımıza bakar. Asalak,
buyurgan, başkalarına iş
yaptırarak yaşamaya çalışan bir
devrimciliğe halk yüz vermez.

bilmeliyiz, değer vermeliyiz.
Yanlış, bize ters gelen şeyler de
söylense özellikle bizden yaşça büyüklerin durmadan sözünü kesip doğrusu bu diye bilgiçlik taslayıp, ukalalık yapmayacağız. Elbette yanlışları olduğu gibi kabullenmeyeceğiz.
Ama her şeye hemen cevap vermemiz gerekmediği gibi, bunu
karşımızdakini incitmeden, onu
küçük düşürmeden, yanlışını
ortaya çıkarmaya gayret ediyormuşuz havası yaratmadan yapacağız. Bunu hem saygının bir ifadesi olarak hem de az ya da çok herkesten yeni
bir şeyler öğrenmenin mümkün ve
gerekli olduğu bilinciyle yapacağız.
Mütevazı olmayı, buna uygun davranmamız gerektiğini unutmayacağız.
5- İlişki kurduğumuz, kurmak
istediğimiz kitleyi tanıyacağız;
Eğer ilişki kurduğumuz, örgütlemeye çalıştığımız kitleyi, insanları yakından tanıyamazsak, sadece bize
yakın duran değil, bizden farklı düşünen insanların neyi nasıl düşündüğünü bilmezsek, onların ruh halini,
dünyaya bakış açılarını kavrayamazsak doğaldır ki zaten onları anlayamaz, onlara nasıl sesleneceğimizi, nasıl dünyalarına gireceğimizi,
nasıl eğiteceğimizi, değiştirip dönüştürebileceğimizi de bilemeyiz. Ya
da bize göre doğru sandığımızı yapar
ama istediğimiz sonuçları alamayız.
6- Sözümüzle, pratiğimizle tutarlı
olacağız; verdiğimiz sözü yerine
getireceğiz;
Halkımızın değerleri ve gelenekleri güçlüdür. Halkımız mertliği sever.
Söylediğini yapanı sevip arkasından gittiği gibi söylediğinin arkasında durmayanlara güvenmez. "Sözünün eri olmak", "Söz namustur", "Söz ağızdan bir kere çıkar" gibi belirlemeler,
halkımızın verilen söze verdiği önemi
gösterir. Verilen sözü tutmaya, sözünün
eri olmaya yiğitliğin, mertliğin, dürüstlüğün ölçütü olarak bakar.
Yalanın dolanın geçer akçe haline
getirildiği günümüzde, halkımızın
bu değerine sahip çıkmak, verilen sözde durmak, sözümüzle, pratiğimizle

tutarlı olmak halkın güvenini kazanmak, açısından çok daha büyük önemdedir. Bugüne kadar hareketimizin en
çok önem verdiği konulardan biri olmuştur. İdeolojimizle, teorimizle,
söylediklerimizle, pratiğimizle bugüne kadar hep tutarlı olmuşuzdur.
Onun için de çok rahatlıkla "söylediğini yapan, yaptığını savunan" bir
hareketiz diyebiliyoruz. Genelde yaşanan tüm yozlaşmaya rağmen halkta yaratabildiğimiz güveni, diyebiliriz ki çok büyük oranda buna borçluyuz.
Çalışma yürüttüğümüz her yerde,
halkla ilişkilerimizde bu geleneğimizi
esas almak, ona uygun davranmak zorundayız. Yapamayacağımız, yerine
getirmeyeceğimiz şeyler için halka,
tek bir kişiye de olsa söz vermemeli. Kendimizi, gücümüzü, yapabileceklerimizi abartmamalıyız. Açık olmalı, neysek, ne yapabileceksek onu
ifade etmeliyiz.
7- Halktan özür dilemesini,
özeleştiri vermesini bilmeliyiz;
Söz verdik mi de yerine getirmek
için tüm gücümüzü ortaya koyacağız.
Buna rağmen ister bizden, ister bizim
dışımızdaki nedenlerden kaynaklansın, verdiğimiz bir sözü yerine getiremedik mi, bunu da açıklıkla ifade
edebilmeli, halktan özür dileyebilmeliyiz.
İstemeyerek de olsa halka, halkın
çıkarlarına zarar verdiğimizde veya
saflarımızdan biri halka, değerlerine
zarar veren bir yanlış yaptığında, bir
zaaf gösterdiğinde yine özür dilemesini, özeleştiri vermesini bilmeliyiz.
Herkes tarafından görülen bir yanlışı, verilen bir zararı yok saymanın, üs-

tünü küllemeye çalışmanın
kimseye faydası olmaz. Özür
dilemek, özeleştiri vermek
bizi küçültmez, aksine halkın
gözünde bir başka farklılığımızı ortaya koyar, güven kazandırır. Tabii bu tür şeyler de
sık sık tekrarlanmamak kaydıyla. Sık sık tekrarlandı mı,
temcit pilavı gibi durmadan
söz verip sözünü tutmayıp,
durmadan zarar verip sonra
özür dilersen bunu yaratacağı
sonuç da yine güvensizlik olur.
Dolayısıyla bizlerin halkla ilişkilerimizde en çok dikkat etmemiz, üzerinde kılı kırk yararak düşünüp hareket etmemiz gereken konulardan
biri, yanlış bulduğumuz, eleştirdiğimiz, ayıpladığımız tavır ve davranışlardan kaçınmak ve neyi söylüyor
ve nasıl savunuyorsak ona göre hareket etmemiz gerektiğidir.
Tutarlılık sadece verilen sözlerin
yerine getirilmesiyle sınırlı değildir elbette. Başkalarına şöyle yapmalısınız,
böyle yapmalısınız, şöyle mücadele etmelisiniz derken söylediklerimize
önce kendimiz uymuyorsak, yapmıyorsak, en önde biz olmuyorsak orada tutarlılık yoktur ve ciddiye alınmayız. Çünkü halk böyle yapanları çok
görmüş, görmektedir. O noktada bizi
de diğerlerinden farklı görmeyecektir.
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8- Emek harcayacak,
emeğe değer vereceğiz;
Emek harcamadan, emeğe değer
vermeden hiçbir şey olmaz. Ne kendimizi eğitip geliştirebiliriz, ne de halkı örgütleyebilir, değiştirip, dönüştürebiliriz. Eğer bir şeyleri değiştirmek, örgütlemek istiyorsak halk öncelikle bunun için bizim ne kadar
emek harcadığımıza bakar. Asalak,
buyurgan, başkalarına iş yaptırarak
yaşamaya çalışan bir devrimciliğe
halk yüz vermez.
Ayrıca halkın emeğine de saygı
gösterecek, değer vereceğiz. Elbette
mücadeleye daha fazla katkı sağlamasını, daha çok katılmasını, doğrudan savaş içinde yer almasını da isteyeceğiz ama küçük yardımlarını, katkılarını da küçümsemeyeceğiz, burun
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kıvırmayacağız. Halkımız “bir fincan
kahvenin kırk yıl hatırı var” demiş. En
küçük bir şeyin hatırını, kadrini, kıymetini bilecek değer vereceğiz.
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Yürüyüş
4 Kasım
2012

9- Halkı sevecek, paylaşacak,
iyi gününde de kötü gününde de
halkın yanında olacağız;
Halka sadece bir şeyler istemek,
dergi, gazete satmak için gitmemeliyiz. Halkımız, dost olmanın en önemli kıstaslarından biri olarak iyi günde
de kötü günde de birlikte olmayı, acıyı da sevinci de birlikte paylaşmayı
görür. Bu nasıl olur? Küçük büyük demeden her sorununda yanında olmaya çalışacak, paylaşıp yardımcı olmaya, çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Özverili, fedakar olacağız. İşimiz düştükçe gitmeyeceğiz. Selamımızı, hal hatır sormayı eksik etmeyeceğiz. Bulabildiğimiz her fırsatta
sohbet etmek, çeşitli konularda düşüncelerini öğrenmek, acısını, sevincini, bir tas çorbasını paylaşmak için
de gideceğiz.
Halkı, insanları seviyorum demekle kuru kuruya sevgi olmaz. Halkı sevmek, halkın sorunlarına sahip
çıkmak, derdini, tasasını paylaşmak,
ona emek harcamak, halkın çıkarları
için mücadele etmek, savaşmak demektir. Yoksa öbürü laftadır, kendi
kendini kandırmaya çalışmaktır.
10- Ne istediğimizi, ne
isteyeceğimizi bileceğiz; planlı,
programlı, disiplinli olacağız;
Devrimcilik ne yaptığını, ne yapacağını bilmektir. Devrimcilik amaçları, hedefleri olan bilinçli bir faaliyettir. Bu da bizim kısa, orta ve uzun
vadeli hedeflere, bu hedeflere ulaşmak
için bir programa sahip olmamız,
planlı, disiplinli çalışmamız gerektiğini gösterir. Bu her şey için, kitle çalışması, örgütlenme faaliyeti yürütürken de böyledir. Günlük, haftalık
çalışmamızı programlamalı, aylık
hatta üç aylık, altı aylık program ve
hedeflere sahip olmalıyız.
Bugün kimlere, kaç kişiye, nasıl gideceğiz? Gittiğimiz insanların yapısı,
özellikleri, siyasal eğilimleri, devrimcilere yaklaşımı nedir, ne iş yapar, na-
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Bedeli̇ Ne Olursa
Olsun Bi̇ri̇mi̇z Hepi̇mi̇z
Hepi̇mi̇z Bi̇ri̇mi̇z İçi̇n
Hatay Halk Cephesi, devrimci
tutsakların serbest bırakılması amacıyla 5 aydır sürdürdüğü oturma eylemlerine 27 Ekim günü de devam etti.
Alkış ve sloganlarla başlayan eylemde Halk Cephesi adına Orhan Çapar bir
açıklama yaptı. Açıklamada, önceki
hafta emperyalizme karşı Suriye halkına destek vermek için yapılan eyleme
jandarmanın yaptığı saldırı teşhir edilerek, bedeli ne olursa olsun Halk Cepheliler olarak Suriye halkının yanında
olmaya devam edeceklerini belirtiler.
sıl yaşar bunlar hakkında önceden
araştırma yapmaya, bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Gittiğimizde neler söyleyecek, neler anlatacağız, neler isteyeceğiz, bugün ve yarın için beklentilerimiz ne?.. bunları hep önceden düşünmek, programlamak durumundayız.
Ama bunları mekanik olarak da algılamamak gerekir. Çok rahatlıkla hakkında pek bir şey bilmediğimiz, hatta
hiç tanımadığımız insanlarla da bir yolunu bulup ilişki kurabilmeli, onlara gitmeli, tanımaya çalışmalı ve mücadeleye çağırabilmeliyiz.
Halka nasıl gideceğimizin yanında, ondan ne isteyeceğimizi de bilmek,
bunu iyi hesaplamak durumundayız.
Bu noktada iyi bir gözlemci olabilmek, ilişkilerimizi daha yakından,
daha iyi tanıyabilmek önemlidir. İnsanların çeşitli kaygılarını, korkularını
gözönüne almadan, bunları gidermek
için çaba harcamadan, bilinçlendirmek, kendilerine güvenlerini sağlamak
için emek harcamadan, verebileceklerinden, yapabileceklerinden fazlasını
istemek, bunun için gereksiz zorlamalara girmek insanların bizden uzaklaşmasına, kendisini daha da geriye
çekmesine neden olur.
Bunun yanında, onları olduğu gibi
kabullenmek, daha fazla mücadele içinde yer alması, daha fazla mücadeleye
katkı sağlamasını uygun yol ve yöntemlerle istememek, dahası fazlasını yapabilecekken bunu görememek de bizim eksik, zaaflı yanımızı oluşturur.
Halk nezdinde kendimizi her şeyimizle düzene alternatif olarak sunuyoruz. O zaman her şeyimizle düzenin

Açıklamanın devamında, arkadaşları
serbest bırakılana kadar her Cumartesi
Ulus Meydanı’nda oturma eylemi
yapmaya devam edeceklerini belirten
Halk Cepheliler, Grup Yorum türkülerini söyleyerek eylemlerini bitirdiler.
karşısında olacağız. Halk bizim davranışlarımızdan etkilenmeli ve düzenin
pislikleri karşısında bizim alternatif olabileceğimizi kendi gözleriyle görmeli ve güven duymalı. Keza polisiye durumlara karşı ilişkilerimizi koruma
yerine kendimizi kurtarmaya bakarsak
bunun halkta yaratacağı güvensizliğin
ve zedelenen ilişkilerin telafisi mümkün olmayabilir.
Bizler devrimciyiz. Halkla ilişkilerimizde halkımız bize herhangi biri
gibi değil, bir devrimci olarak yaklaşacaktır. Bizi devrimci olarak sahiplenecektir. Bu durumda biz de misyonumuzun farkında olarak hareket etmek zorundayız. Yapacağımız
olumluluklar devrimci hareketin
olumlulukları olacağı gibi, sergileyeceğimiz yanlış, olumsuz davranışlar da devrimci hareketin prestijini zedeleyecektir. Çünkü halk iyi
ve olumsuz yanlarımızla bizi devrimci
biliyor ve öyle değerlendiriyor. Bizler de bu bilinçle hareket etmeli, devrimci hareketin onurlu tarihine layık
olduğu şekliyle değer katmalı ve devrimci hareketi halk nezdinde yüceltmeliyiz. İşte o zaman halk hareketimize sonsuz bir güven duyacak ve
onun öncülüğünde iktidar mücadelesine katılacaktır.
Evet sevgili Devrimci Okul okuyucuları, bunları yazıyoruz zaman
zaman, bu konuda her türlü sorunu çözecek sihirli bir reçete de yok. Gerisi bizzat kitle faaliyetinin içinde tamamlanacaktır.
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Emperyalizmle, İşbirlikçi Faşist İktidarlarla Uzlaşarak Sosyalist
Kalınmaz! 48 Yıldır Süren Gerilla Mücadelesinden Barış Masasına

DEVRİM SİLAHLA YAPILIR
SİLAHLA KORUNUR!
Bağımsız, demokratik bir Kolombiya için 48 yıldır gerilla mücadelesi
yürüten FARC (Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri), 13 yıl aradan sonra
Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerine başladı.
Kolombiya ve Venezüella basınında çıkan haberlere göre; Küba’nın
başkenti Havana’da 6 ay süren görüşmeler sonucunda, 27 Ağustos’ta,
barış müzakereleri için ön protokol
imzalayan FARC ile ABD İşbirlikçisi
Faşist Kolombiya Hükümeti, 4 Eylül’de yaptıkları açıklamalarla müzakerelerin başlayacağını resmen
duyurdular.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan
Manuel Santos ve ‘Timoçenko’ adıyla
bilinen FARC’ın lideri Rodrigo Londono, 13 yıl aradan sonra tekrar barış
görüşmeleri için masaya oturacaklarını açıklayarak ilk görüşmenin 8
Ekim’de Norveç’in başkenti Oslo’da
olacağını duyurdular. FARC lideri
Timoçenko barış seçeneğinin kendilerini daha da güçlendireceğini belirterek “Daha önce hiç bu kadar
güçlü ve daha birleşmiş olmadık.
Yorulmak bilmez barış çabalarımızdan güçsüz olduğumuz sonucunu çıkaranlar büyük bir yanlış yapıyorlar”
açıklaması yaptı.
9 Ekim’de Oslo’da başlayacak
olan görüşmelere daha sonra Havana’da devam edileceğini açıklayan
Santos, sürecin zor olacağını bildiklerini vurgulayarak barış sağlanıncaya
kadar masadan kalkmayacakları açıklamalarını yaptı.
FARC’ın ardından Kolombiya’nın
ikinci büyük silahlı örgütü Ulusal
Kurtuluş Ordusu(ELN)’de ilk görüşmeye kadar ateşkes olmaksızın diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. ELN
lideri Nicolas Rodriguez Bautista,
“Biz açığız, bizim önerimiz şartlar
olmadan açık bir diyaloğun yolunu
aramak ve ulusun en büyük problem-

lerini tartışmak”dedi.
Devlet Başkanı Santos
ise ELN ile de diyalog
kurmaya açık olduklarını duyurdu.
FARC, barış görüşmelerinin sürmesi için
ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu belirterek
Kolombiya devletinin
de görüşmeler sırasında
ateşkes ilan etmesini
istedi. Devlet Başkanı
Santos, 6 Eylül günü,
Kolombiya’daki bir askeri üste,
100’den fazla general ve albayla görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada FARC komutanı Mauricio Jaramillo’nun ateşkes önerisinin
kabulünün mümkün olmadığını, orduya
ve polise isyancılara karşı saldırıları
yoğunlaştırmaları talimatı verildiğini
söyledi. Santos, ‘Nihai anlaşmaya
varmadan hiçbir şey vermeyeceğiz.
Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kez
bizi kesin bir barışa götürecek yol haritamız var. Bunun için büyük bir gayretle çalıştık. İtiraf etmeliyim ki FARC
da aynı çabayı gösterdi. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyet ve iyi
niyeti görmek istiyoruz” dedi.

FARC: ‘Ateşkes Olmasa da
Görüşmeler Olur’
Santos’un, FARC’ın, ateşkes ilan
edilmesi önerisini geri çevirmesi üzerine, 7 Eylül’de, Havana’da Associated Press’e (AP) konuşan FARC’ın
sözcüsü Marco Leon Calarca, Kolombiya Hükümeti’nin ateşkes önerilerini reddetmesinin, barış görüşmelerini etkilemeyeceğini, daha fazla
yaşamın yitirilmesinden kaçınmak
için teklif ettiklerini, ateşkes olmadığı
takdirde görüşmelere başlamamak
gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek “barış görüşmelerini raydan

çıkarmaz” açıklaması yaptı.
Calarca, “Bu engeller, diyalog yoluyla çözmeye çalıştığımız 50 yıllık
şiddetin biriktirdikleriyle karşılaştırıldığında hiçbir şey. Bu bağlamda,
meselelere iyimser bakarsak, çözemeyeceğimiz sorun olmadığını düşünüyorum” dedi.
FARC, geçmiş müzakereler döneminde bir yandan Kolombiya Devleti ile “barış görüşmeleri” sürdürürken, diğer yandan gerilla eylemlerini sürdürmüş ve barış görüşmelerinin, silah bırakma temelinde değil,
yeraltı kaynaklarının ulusallaştırılması, paramiliter faşist güçlerin dağıtılması gibi bir kısım hakların elde
edilmesi amacıyla yapıldığını açıklamıştı. Ancak bu gün gelinen nokta
çok geri ve teslimiyetçi bir noktadır.
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Barış Görüşmeleri Halkın
Mücadelesini Bitirmek ve
FARC’ı İmha Etmek İçin
Planlanmış Amerikan
Projesidir
CIA’nın kurduğu ölüm mangalarıyla Kolombiya’yı on yıllardır kan
gölüne çeviren Amerikadır. Kolombiya halkını iliğine kadar sömüren,
katleden Amerikan emperyalizminin
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü William
Ostick, sanki Kolombiya Devleti ile
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FARC arasındaki müzakerelerin dışarıdan gözlemcisiymiş gibi, tasfiye
ve imha projesinin asıl sahipleri
ve kurmayları kendileri değilmiş
gibi davranıyor, diplomatik bir dil
kullanıyor. Bir yandan Santos’un
girişimini desteklediklerini söylüyor
diğer yandan “FARC‘ın bu fırsatı
değerlendirerek onlarca yıldan beri
devam eden şiddete ve uyuşturucu
madde kaçakçılığına son vermesini
ümit ediyoruz” açıklamasını yaparak
FARC’a kin kusuyor.

Amerikan Uşağı Kolombiya
Devleti İle 30 Yıldır Yapılan
Müzakereler Katliam ve
Yoksulluktan Başka Bir Şey
Getirmedi. Bugün Ne
Getirecek?
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FARC ve Kolombiya Hükümeti
tarafından, 8 Ekim’de, Norveç’in
başkenti Oslo’da başlayacağı duyurulan barış görüşmeleri ilk değildir.
48 yıldır süren savaş boyunca FARC
ile Kolombiya devleti arasında çok
sayıda görüşmeler yapılmış, zaman
zaman ateşkes uygulanmış ancak
Kolombiya Ordusu ateşkes dönemlerinde de gerillayı imha için katletmeye devam etmiştir.
1982 yılında yeni seçilen devlet
başkanı Belisario Betancur silahlı mücadele veren FARC ve diğer silahlı
gruplarlarına barış görüşmesi çağrısı
yapar. FARC bu çağrıyı kabul eder.
Aylar süren uzlaşma görüşmelerinin
ardından FARC ve hükümet La Uribe
Kararlarını imzalar. Anlaşma ve bu
çerçevedeki ateşkes 1984 yılından
başlayacak ve 1990 yılına kadar sürecektir. Bu anlaşmayla içerisinde gerilla grupları, sendikalar, insan hakları
örgütlerinin yer aldığı Yurtsever Birlik
ortaya çıkar. Ancak Kolombiya Hükümeti anlaşmayı ihlal eder.
İlk görüşme 1984’ün başında yapılır. FARC bu görüşmeler sonucu
ateşkes ilan eder. Ordunun anlaşmayı
ihlali ve anlaşmaya uymaması sonucu
FARC, 1990’dan itibaren tekrar silahlı
mücadeleye başlar.
1990-1994 yılları arasında Cesar
Gaviria’nın başkanlık dönemlerinde

kereler Kolombiya halkına ve FARC
gerillalarına katliam ve yoksulluktan
başka bir şey getirmedi. Bugün de
getirmeyecek.

yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya
varılmaz. 1990 yılında devlet başkanı
Cesar Gaviria yeniden başlayan görüşmeler sırasında Casa Verde’deki
FARC karagahına saldırır.
Marulanda 1999 yılında Pastrana
hükümeti FARC’ın önerisi olan beş
eyalette silahsızlandırılmış bölge uygulamasını kabul eder. Bu dönem
FARC, siyasi, idari, hukuki, eğitim
olmak üzere günlük hayatın her alanında kendi işleyişini kurmaya ve
ileriki dönemler için ordusunu eğitmeye ve güçlendirmeye de çalışır.
1999’da tekrar başlayan müzakere
süreci 2002’nin başında Dönemin
Kolombiya devlet başkanı Andres
Pastarana’nın başlattığı saldırı harekatı
ile bozulur.
2002’de, Başkan seçilen Alvaro
Uribe, ABD’nin mali ve askeri desteğiyle FARC ve halka karşı katliamlara girişir. Şubat 2002’de
FARC’ın bir milletvekilini kaçırmak
için uçak kaçırmasıyla ateşkes sona
erer. 2002-2008 yılları arasında
FARC, gerilla gücü ve komutanlider düzeyinde büyük kayıp verir.
Mayıs 2004’te FARC komutanı
Ricardo Palmera yakalanır. 1 Mart
2008’de FARC önder kadrolarından
Raul Reyes bir sınır ötesi bombardımanda şehit düşer. 2008 yılında, Kolombiya Ordusu’nun Özel Kuvvetler
operasyonuyla FARC büyük kayba
uğrar. Kolombiya Ordusu bu operasyonlarda, altı yıl rehin kalan Betancourt ve14 rehineyi alır. Bu güç
kaybına rağmen FARC gücü oranında
silahlı mücadelede kararlılığını sürdürür. Mücadelenin ivmesi dönem
dönem ABD işbirlikçisi Kolombiya
Ordusu’nu tehdit eder boyut da kazanır.
FARC, Kolombiya hükümeti ile
bir kez daha masaya oturma hazırlığında. Amerikan uşağı Kolombiya
Devleti ile 30 yıldır yapılan müza-

Emperyalistlerle Ezilen
Halkların Barışı
Mümkün Değildir
FARC’ın Emperyalizm ve işbirlikçileriyle anlaşmanın sonuçlarını
görmek için çok uzağa gitmesine
gerek yoktur. Bu gün Latin Amerika
Ülkelerinde silahlı mücadele veren
örgütlerin “Barış politikaları” sonucu
geldikleri noktaya bakması yeterlidir.
Emperyalizmle, işbirlikçi iktidarlarla
uzlaşarak halkların lehine hiç bir şey
kazanılmamıştır. Tam tersine halkların
umudu olan yeni bir dünya kaybedilmiştir. Barış adına yüz binlerce
can kaybına karşı üç-beş milletvekiline razı gelmişlerdir.
FARC, “Biz farklıyız, biz böyle
olmayacağız” diyemez. Politika iyi
niyetle yürümez, barış da iyi niyetle
kazanılmaz. Savaşla kazanılır. El
Salvador, Guatemala ve Meksika’da
gerilla mücadelesi veren örgütler,
1990’lardan itibaren, Sovyetler Birliği
ve Balkanlar’daki karşı devrimlerin
etkisiyle, ideolojik olarak zayıflayıp,
iktidar perspektifinden uzaklaştılar
ve zafer inancını, kurtuluş umudunu
yitirip tasfiye oldular. Bu ülkelerde
oligarşi ile gerilla güçleri arasındaki
barış ve ateşkesin sonuçları tam bir
hezimettir.
Guatemala’da; URNG (Guatemala Devrimci Ulusal Birlik) Guatemala’da, 1960 yılından 1996 yılına
kadar süren gerilla savaşında çoğunluğu Maya olan 300 bin kişinin katledildiği bir gerilla savaşı verildi.
Guatemala ve El Salvador da barış
politikaları bu katliamlar üzerine inşa
edilmeye çalışıldı. URNG, 1996 yılında barış anlaşmasıyla silahlarını
teslim etti ve demokrasicilik oyununa
dahil oldu. Aradan geçen yıllar içinde
katıldığı seçimlerde ancak bir kaç
tane vekil çıkarabilmiştir. Etkisiz bir
muhalefet durumundadır. 300 bin
can bunun için mi verildi?
Meksika’da; EZLN (Zapatista
Ulusal Özgürlük Ordusu), 1994’te
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Gerilla mücadelesine başladılar. Kısa
bir süre sonra ardı arkası kesilmeyen
ateşkesler sürecine girdiler. O günden
bugünde aynı çizgidedirler.
El Salvador’da; FMLN (Farobunda Marti Ulusal Özgürlük Cephesi), 1992 yılında emperyalizm ve
oligarşiyle barış anlaşması yaptı. Demokrasicilik oyunu içinde 2009 yılında parlamentoda çoğunluğu sağlayarak hükümet kurdu.
Emperyalizm ve işbirlikçileri ile
barış; Bolivya’da Maya halkına yapılanlar gibi asimilasyonu kabul etmektir. Guatemala’daki gibi açlığın,
yoksulluğun sömürünün artmasıdır.
Kurtuluş umudunun tüketilmesidir.
Barış halkın mücadelesinin tasfiyesidir. Guatemalalı bir köylü kendisi
için barışın ne ifade ettiğini şöyle
anlatıyor; “Barış... Savaşla birlikte
yaşamıyoruz ama açlıkla birlikte
yaşıyoruz. Barış geldi ama açlıkla
birlikte. Köylüler için, yoksullar için
imzalandı. Ama bence Guatemala’da
barış yok…”
“Barış anlaşması imzalandığında
dendi ki; artık barış var. Ama şu
anda daha fazla ölü var. Sürekli birileri ölüyor. Her istasyonda birileri
ölüyor. (...) Haklarımız filan yok.
Haklar sadece kitapta. Dolayısıyla
hiçbir şey yok. Gerçek olan bu.”
(Gerillanın Barışı Syf: 156 -157)

FARC, El Salvador,
Guatemala ve Meksika’da
Barış Sonrası
Yaşananlardan Ders
Çıkarmalıdır
FARC, Guatemala’lı gerillaların
“Barış” sonrası anlattıklarından ders
çıkarmalıdır. Bir tez, bir tahmin, öngörü değil sözü edilen, FARC’ın yanıbaşında yaşanmış bir gerçektir.
Şöyle diyor gerillalar: “Biz gerillada bir değişim için, devrim için
mücadele ediyorduk. Ne varsa hepimiz içindi. Şimdi kapitalist sistem
içindeyiz. Zenginler daha zengin,
Yoksullar daha yoksul, çok kötü,
hiçbir şeyleri yok.”
Bir başka gerilla; “Elimiz kolumuz bağlı. Zenginler ekonomiyi

kontrol ediyor. Ordu değişimi kontrol
ediyor ve dolayısıyla hiçbir şey değişmiyor. Yani Guatemala’nın değişimi diye bir şey yok.” (Gerillanın
Barışı- Syf. 143)
Bir başkası ise, 12-13 yıldan sonra
barış ile ne değişti sorusuna şu cevabı
veriyor: “Her şey, her şey değişti.
Şimdi hiç bir şeyi karşılaştıramayız
o günlerle. Biz o zaman gücü almaya
çalışıyorduk. Ülkeyi değiştirmeye,
eşitliği yaratmaya, şimdi çalındı bu.”
El Salvador’ da barışı neden istediğini şöyle anlatıyor bir genç: “Daha
iyi bir El Salvador’a ulaşmak için
ama şu anda hiç de barış yok. O zamanlar bir mücadele vardı, bu mücadele kapitalist sisteme karşıydı.
Yani yoksulların bir mücadelesi vardı.
Şimdi yoksulluk hala var ama yoksulların böyle bir mücadelesi yok.”
Guatemala’da yaşlı bir köylü ise
şunları söylüyor:
“- Önceden hepimiz herkes için,
bütün ülke için mücadele ediyorduk.
Daha iyi olsun diye, şimdi bir şey
yok... Şu anda çok fazla şiddet var.
Bir sürü kadın, bir sürü erkek bunun
kurbanı oluyor... Çünkü... çünkü
barış için bir mücadele yok ondan”
Eski bir gerilla şöyle anlatıyor
barışı: “Şimdi bakalım barış anlaşmasını yapan kim? ... Neden barış
anlaşması yaptı? Çünkü bütün büyük
şirketler barış istiyordu. Şimdi ortaya
çıkan durum da zaten savaşın sona
ermesinin ortaya çıkardığı bir durumdur.” (Gerillanın Barışı-Syf:191)
Emperyalizmle, işbirlikçi iktidarlarla uzlaşarak halkların lehine
hiç bir şey kazanılamaz!
El Salvador, Guatemala ve Meksika’daki “barış”ın bize kesin ve net
olarak gösterdiği şudur: Emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiler yıkılmadan
bırakılan silahlar, kaçınılmaz olarak
bir biçimde kendini vuran silahlara
dönüşecektir. Emperyalizm ve işbirlikçilerin sözlerine güvenip silah bırakmak, onun insafına sığınmaktır.
Bu gerilla örgütleri için, halklar için
ölüm demektir.
Barış anlaşmalarında çeşitli siyasal
tavizlerin verilmiş olması kurtuluş
değildir. Halkların geleceği hak kırıntılarına kurban edilemez. El Sal-

vador, Guatemala ve Meksika’daki
gerilla hareketleri, barış görüşmelerinde, müzakere masasına, ordunun
rolünün sınırlandırılması, kontraların,
ölüm muhafızlarının yargılanması,
demokratik açılımların gerçekleştirilmesi, ulusal haklarının verilmesi
gibi talepleri koydular. Peki kazanabildiler mi? Yoksul köylülük için
toprak reformunu, halkın beslenmebarınma-sağlık-eğitim haklarının verilmesini koydular peki alabildiler
mi? Hayır. Ordular yine iktidardır.
Ölüm mangaları göstermelik yargılandı. Halklar yine yoksul, yine aç.
Yine sömürülüyor, Uyuşturucudan,
fuhuştan, çetelerden dolayı savaş zamanındakinden daha fazla insan ölmektedir. Bu tabloya soru şudur? Ne
için barışıldı o zaman? İşte somut
bir deneyim ve ders FARC’ın önünde.
Bu deneyim diyor ki; “Emperyalizmle, işbirlikçi iktidarlarla uzlaşarak halkların lehine hiç bir
şey kazanılamaz!”
FARC katilleriyle anlaşarak ne
kazanacak? Ortada yüz binlerce ölü
varken FARC neyin pazarlığını yapacak? Barış masasında neyi görüşecek?
Kolombiya’yı Amerika’nın kontrgerilla merkezi yapan, Kolombiya
oligarşisiyle nasıl bir barış anlaşması
yapacak? Kolombiya’ı uyuşturucunun, fuhuşun merkezi yapan bir iktidarla nasıl barış yapacaklar?
FARC nasıl bir barış olacağını
sanıyor? Bir barışın olması mümkün
mü? Hayır!
O zaman nedir bu? Silahlı mücadelenin tasfiyesidir. Sosyalizmden,
devrimden vazgeçmektir. Hem halkların katili emperyalizmle ve işbirlikçileriyle barışmaktan söz edeceksin
hem devrim isteyeceksin. Bu mümkün değildir. Herkes bilmeli; devrim
silahla yapılır, silahla korunur. Anti
emperyalist, anti-oligarşik savaşla
kazanılır.
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FARC’ı Bugünkü Uzlaşmacı
Çizgiye Getiren Örgütsel
Kayıplar ve Zayıflıklar
Değil İdeolojik Savrulmadır
FARC’ın bu günkü barış politi-

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

31

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

kalarında Venezuella Devlet Başkanı
Chavez ve Fidel Castro’nun reformist
ve uzlaşmacı politikalarının etkisi
büyüktür. Barış görüşmelerinin mimarlarıdırlar. Elbetteki dört yıl içinde
önder kadroların şehit düşmesiyle
örgütsel bir zayıflama yaşanmıştır.
Bununda etkisi olmakla birlikte asıl
olarak FARC’ı bugünkü uzlaşmacı
çizgiye getiren örgütsel kayıplar ve
zayıflıklar değil ideolojik savrulmadır.
Venezüella ve Küba’nın dayanışma,
birlik adına yürüttüğü ilişki, ABD
emperyalizmi ve Kolombiya Hükümeti ile FARC arasında arabulucu
olma girişimleri FARC’ı uzlaşmacı
bir çizgiye getirdi. Tabi FARC kendi
istemeseydi kimse örgüt üzerinde etkili olamazdı. İdeolojik, politik, örgütsel olarak bağımsızlıklarını koruyan örgütleri dış faktörler belirleyemez. FARC da bunu istedi.
Venezüella Devlet Başkanı Hugo
Chavez’in arabulucuk girişimleri eskiye dayanır. 2007 yılında, FARC
ile Kolombiya hükümeti arasında
“insani bir anlaşma” sağlama amacıyla aracılık yapmaya soyundu.
FARC, 2003’te, Kolombiya ormanlarına düşen casus uçaktaki 3 ABD
askeri ve 45 Kolombiya askerini esir
aldı. Bunların karşılığında ABD’de
hapis tutulan iki gerillasını ve Kolombiya hapishanelerinde tutulan ge-

rillalardan 500 gerillasını koşulsuz
serbest bırakılmasını istedi. Chavez,
FARC ile Kolombiya Hükümeti arasındaki arabuluculuk yaparken Amerika Birleşik Devletleri’nden yardım
istedi.
Chavez yine, 9 Şubat 2008 günü,
Başkent Caracas’ta, FARC’ın elinde
tuttuğu ve serbest bırakacağını açıkladığı üç eski Kolombiyalı parlamenterin aileleri ile bir araya geldiği
buluşmada bir yandan “Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri’ni asla yıkamayacaktır” derken diğer yandan da “Şiddet
yöntemleri ile savaşı bitirmek imkânsız”diyerek FARC’ın yöntemlerini
mahkum ediyordu.
ABD emperyalizmine ve Kolombiya Hükümetine FARC’ı terörist bir
örgüt olarak görmekten vazgeçtiklerinde çatışmaların sona ermesinde
önemli bir adım atılacağını söyleyerek, “ne savaş istiyoruz ne de FARC
destekliyoruz. Kolombiya için barış
diliyoruz” diyordu. (Prensa Latina)
Hugo Chavez ve Castro, emperyalizmle, tekellerle uzlaşarak, çatışmayarak iktidarlarını koruyamazlar.
Eninde sonunda emperyalistler onları
da hedeflerine alacaktır. Onları yapmaları gereken devrimci savaşları
desteklemektir, faşist iktidarlarla uzlaşma yapmaları için arabulucu olmak

değil.
Bu uzlaşmacı reformist politikaları
nedeniyledir ki emperyalizmin Libya
ve Suriye’ye yönelik saldırılarında
da açık bir tavır almamışlardır. Emperyalizme genel eleştirilerin ötesinde
net bir tavırları yoktur.
FARC’ın silah bırakması üzerine
derin tahliller yapmaya gerek yok.
Emperyalizmle, işbirlikçi faşist
iktidarlarla uzlaşarak sosyalist kalınmaz. FARC sosyalizm için silahlı
mücadeleyi savunan dünyadaki ikinci
Marksist-Leninist örgüttü. Silah bırakacak olması dünya Kolombiya
halkları başta olmak üzere dünya
halklarının mücadelesi açısından büyük bir kayıptır.
Biz asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Dünya haklarının sosyalizmden
başka kurtuluşu yoktur. Sosyalizm
ancak devrimle mümkündür.
Devrim ise silahlı mücadeleyle
gerçekleşir. Bunun başka yolu yok.
Emperyalistlerle, işbirlikçi faşist
iktidarlarla ezilen halkların barışı diyalektiğin yasalarına aykırıdır.
Bu yol yol değildir. FARC’ın
içine düştüğü yanlıştan dönmesini
istiyoruz. ‘90’lardan bugüne silah
bırakan onlarca örgüt durumu, dünyanın geldiği durum bunun kanıtıdır.

İşkenceci, Komplocu, Katil Ankara Polisi Ahlaksızlığına
Devam Ediyor! Uğur Kurt'un Başına Gelecek En Ufak
Zararın Sorumlusu Ankara Emniyeti'dir!
Halk düşmanı Ankara polisi, ahlaksızlığına, bir
komplo sonucunda Mayıs ayında tutuklanan Bayram
Dalyan'ın ev arkadaşı ve derneklerimize gelip-giden
Uğur Kurt'u arayarak devam ediyor.
22 Ekim günü saat 12.00 civarında 0312 435 06 20
numaralı telefondan Uğur Kurt'u arayarak emniyetten
aradıklarını söyleyen ahlaksız Ankara polisi bu halkın
en onurlu evlatları olan devrimcileri ve onların arkadaşlarını da kendisi gibi düşünüyor ki Uğur Kurt'a “Bir
konuda bilgi almak için yardımını istediklerini” söylüyorlar. Buna karşılık Uğur Kurt'un “Her şeyi bildiğinizi
söylüyorsunuz bana ne gerek var” demesinin ardından
ahlaksız polis Uğur Kurt'un tüm aile bilgilerini sayıyor
ve “Konunun sizinle ilgisi yok, bir konuda yardımcı
olman için seni 20-30 dakika misafir edeceğiz.” diyor.
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Bu konuşma ile asıl amaçlarının ne olduğunu gösteren
Ankara polisi, kendileriyle görüşmeyi kabul etmeyen
Uğur Kurt'a “Biz istesek seni kendimiz de alabilirdik
ama arıyoruz ki kendi rızanla gel, eğer kendi rızanla
gelmezsen biz de seni alabiliriz.” dedi.
Ankara Halk Cephesi, polisin tehditleriyle ilgili
olarak bir açıklama yaparak, “Uğur Kurt'un başına
gelecek en ufak zarardan AKP'nin işkenceci, katil, ahlaksız, komplocu polisi-Ankara Emniyeti sorumludur.
Devrimcilerin çevresinde olan insanları da kendileri
gibi ahlaksız zanneden AKP polisi bir kez daha yanılmıştır.
Tüm bu baskılar AKP ve onun katil polisinin korkularını,
acizliklerini göstermektedir. AKP'nin polisinin tüm bu
saldırılarına karşı bizler mücadelemize devam edecek,
korkularını büyüteceğiz.” dedi.
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Nobel Ödülleri,
Emperyalizmin, Bilim, Sanat, Barış Maskeleriyle

Halkları Aldatma Aracıdır
Nobel Ödülleri adını Alfred Bernhard Nobel’den alır. Alfred Bernhard
Nobel(1833- 1896)’in vasiyetnamesiyle kurulan vakfın edebiyat, tıp,
fizik, kimya, ekonomi ve barış başlıkları altında verdiği ödüldür. 110
yıldır, her yıl, dağıtılan bu ödüller,
sürecin emperyalist politikalarına
hizmet etmiştir. Altı dalda verilen
ödüllerin, gerek mesleki, gerekse de
siyasal ölçüleri burjuvazinin ve emperyalizmin ölçüleridir.
Nobel ödüllerinin tarihçesine,
kimlere verildiğinde baktığımızda
hangi amaçla kullanıldığını görürüz.
Bu tarihçede halkların yararına hiçbir
şey yoktur. Emperyalizmin, dünya
halklarını ideolojik olarak şekillendirmek için kullandığı, çeşitli görüş
ve tavır alışları empoze etmekte kullandığı araçlardan biridir Nobel ödülü.
Emperyalizmin bilim, sanat, barış
söylemleriyle dünya halklarını aldatmakta, bilinç bulanıklığı yaratılarak
hedef saptırmakta kullandığı uygulamalardan sadece biridir. Emperyalizmin saldırganlığını, katliamlarını
ve sömürüsünü gizlemek için kullandığı maskedir. Emperyalizme hizmet eden kurum ve kişiler cilalanıp
parlatılır. Bunun için insan hakları,
edebiyat, sanat, bilim sadece bir kamuflajdır.
Madem, Nobel Ödülü için “İnsanlığa en büyük hizmeti yapanlara”
verilmesi amacıyla oluştu deniyor.
O halde neden halkların adaletli, baskısız, sömürüsüz bir ülkede yaşaması
için mücadele edenlere verilmiyor
bu ödül? Ülkesinin ve dünya halklarının özgürlüğünü, bağımsızlığını isteyen, emperyalizme ve faşizme karşı
savaşan kişi, örgüt ve kurumlara,
halk kurtuluş savaşçılarına Nobel
Ödülleri neden verilmiyor?
Zaman zaman demokrat, halktan
yana, sol görünümlü, düzen içi muhaliflik yapan kişi ve kurumlara da
Nobel Ödülü’nün verilmesi bu ödülün
emperyalizmin politik manevralarında

bir araç olma özelliğini değiştirmez.
Bu ödüller aynı zamanda emperyalizmin vahşi görüntüsünü yumuşatmak için bulunmaz bir fırsattır. Bu
kandırmacaya kendisine sol, sosyalist,
demokrat, aydın ve anti-emperyalist
diyen kişi ve kurumlar alet olmamalıdır. Nobel ödüllerine övgüler yağdırarak, onu gurur ve övünç kaynağı
gibi göstererek emperyalizmin değirmenine su taşımamalıdırlar.
Nobel Ödülü için çırpınan, methiyeler düzenler olduğu gibi emperyalizmin bu oyununa gelmeyen ve
ödülü reddeden, başı dik, onurlu,
halkının bağrında yaşamayı ödül sayan aydın örnekleri de vardır. JeanPaul Sartre, 1964’te Nobel Edebiyat
Ödülü’nü de geri çevirmiştir. 1973’te
Vietnam barışına yaptıkları katkıdan
dolayı ABD Dışişleri Bakanı Henry
Kissinger ile birlikte ödül aldığı açıklanan Vietnam Başbakanı Le Duc
Tho ödülü almamıştır.
1958’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne
layık görülen Boris Pasternak, ödülü
reddetmiştir.

Emperyalizm, Nobel Barış
Ödülü’nü Hainleri,
Dönekleri,
İşbirlikçileştirdiklerini de
Ödüllendirmek İçin
Kullanır!
Gorbaçov’a kapitalizme açılışın
önündeki engelleri birer birer ortadan
kaldırıp, sosyalizmin altını oyduğu
için, 1990’da Nobel Barış Ödülü verildi. Sovyetler Birliği’ni emperyalizmin istediği gibi her şeyiyle dağıtıp
halkları birbirine düşürdüğü için emperyalizmin “Nobel Barış Ödülü”nü
hak etmişti. Çünkü Gorbaçov, emperyalist medyanın ve emperyalizmin
on yıllar boyunca her türlü saldırı
ve komploya rağmen başaramadığı
sosyalizmi çökertme işini hızla başarmıştı. Bu nedenle, emperyalizm,
Gorbaçov’a bir değil binlerce Nobel

Ödülü verse yine hakkını ödeyemezdi.
Filistin topraklarında 1987’de başlayan İntifada’ya önderlik eden FKÖ,
süreçle birlikte uzlaşmacı bir noktaya
gelip, ‘94’ lerden itibaren de artık
silahlı mücadeleyi terkedince, Siyonizm’le uzlaşma çabalarını iyice yoğunlaştırdı. Emperyalizmin kapılarında
diplomasi vb çözüm aramaya başladı.
Bu tavır, Ortadoğu’da dikensiz bir
gül bahçesi yaratmak isteyen emperyalizmin, özellikle ABD’ninde benimsediği bir politikaydı.
13 Eylül 1993’te Washington’da
Clinton’un kolları altında Rabin ve
Arafat masaya oturdular. Arafat’a bu
hizmetlerinin karşılığı olarak 1994
yılında Nobel Barış Ödülü verildi.

Nobel Ödüllerinin
Sponsorları Arasında
ABD Silah Tekelleri Vardır!
Nobel ödülleri Nobel Vakfı tarafından verilir. Ödüllerin finansmanının
önemli bir bölümü sponsorlar tarafından karşılanır. Alfred Bernhard
Nobel’in vasiyetine göre “İnsanlığa
en büyük hizmeti yapan kişilere dağıtıldığı” söylenilen ödüllerin sponsorluğunu yapanlar arasında halkların
kanıyla büyüyen silah tekelleri başı
çekiyor.
Saldırı helikopterleri ile nükleer
silah başlıkları olmak üzere en fazla
silah üreten ve dünyanın en büyük
silah tekelleri arasında 15. sırada
olan ABD silah tekeli Honeywell
Nobel Ödüllerini sponsorları arasında.
Irak ve Afganistan’da direnişçileri
ve sivil halkı katletmek amacıyla
kullanılan helikopterleri üreten şirkettir Honeywell.
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Halkları Katleden ABD
Başkanı Obama’ya Bile
Nobel Barış Ödülü Verildi!
Sözde insanlığa yararlı işler yapanlara verilen Nobel Ödülü, 2009
yılında, Irak’ta, Afganistan’da ve
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dünyanın birçok ülkesinde halkları
katleden, sistemin jandarması ABD
Başkanı Obama’ya verildi. Ülkeleri
işgal eden, işgal ettiği ülkelerde halkların direnişini bastırmak için katliamlar yapan, işkencehaneler kuran,
her türlü ahlaksızlığı, alçaklığı, namussuzluğu yapan savaş tanrısı bir
ülkenin başkanına bu ödülün verilmesi ödülün niteliğini de açıkça
ortaya koyuyor. Obama’nın Nobel
Barış Ödülü almasının arkasında
silah tekelleri vardır. Obama’ya verilen Barış Ödülü’nün mimarı Beyaz
Saray sekreteri Mary Miller’dir. Miller’ı Beyaz Saray’a taşıyan kariyer,
dünyanın sayılı borsa şirketlerinden,
T. Rowe Price Finansal Komite Üyeliğidir.
T. Rowe Price adlı şirket, Nobel
Vakfı’nın gelirlerini yöneten şirkettir.
T Rowe Price silah şirketlerine yatırım
yapıyor. Şirketin yatırım yaptığı silah
tekeleri arasında misket bombaları
ve nükleer silah üreten Lockheed
Martin ile ABD’nin nükleer silahlanmasında kilit bir rol üstlenen Honeywell başı çekiyorlar. F-35 üreticisi
Lockheed Martin silah tekeli aynı
zamanda, 7 milyar dolarlık ortaklık
için Türkiye’yi seçen şirkettir.
“Barış Ödülü!”nün arkasında Silah tekellerinin barışı savunması
mümkün müdür? Elbetteki değildir.
Halkların katili silah tekellerinin
barışı istemesi doğasına aykırıdır.
Obama’ya Nobel Barış Ödülü’nün
verilmesini sağlayan silah tekellerine
Obama da halkların katledileceği
yeni savaş alanları açarak borcunu
ödemiş ve ödemeye devam etmektedir.
T. Rowe Price sözcüleri, Obama’nın Miller’i Sekreter seçmesinden
ardından yaptıkları açıklamada; Mary
Miller’ın dünyanın dört bir yanındaki
müşterilerin yatırımlarını harika biçimde değerlendirdiğini söyleyerek
övgüler yağdırdılar. Dünyanın dört
bir yanındaki müşterilerin yatırımı
emperyalist tekeller için büyük karlar
ve zenginlik demek olurken halklar
için ise savaş, kan, ölüm ve yoksulluk
demekti. Yani sadece Nobel Barış
ödülünün değil hakların katledilmesinin arkasında da Obama’nın sek-

reteri Mary Miller vardır.

Nobel Barış Ödülü Alan
İlk Katil Obama Değil!
Nobel komitesi 1900’de ilk kez
toplandığında, Alfred Bernhard Nobel’in vasiyeti üzerine ödülleri “İnsanlığa en büyük hizmeti yapan kişilere dağıtma” kararı almış ancak
bu kararın mürekkebi kurumadan,
1906’da Nobel Barış Ödülü Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı Theodore
Roosevelt’e verilmiştir. Bu kadarla
da kalmamış Nobel Komitesi
1938’de Nobel Barış Ödülü’ne Hitler’i aday göstermiştir.
Oluk oluk halkların kanını akıtan
ABD Başkanı George Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak
savaşında gösterdikleri başarıdan dolayı Nobel Barış Ödülü’ne birlikte
aday gösterildiler. Bu öneri dünyanın
dört bir yanından on binlerce mektup
ile protesto edildi. Ödül, halklara
düşmanlığı ile hiçte Bush ve Blair’i
aratmayan bir başka Amerikan Başkanı’na verdi.
CIA’ya, Arjantin’de, Salvador’da,
Nikaragua’da emperyalizme ve faşizme karşı baş kaldırının olduğu
her yerde ölüm mangalarını örgütleme
emri vererek halkları katleden Jimmy
Carter’e 2002 Nobel Barış Ödülü
verildi.

ABD Emperyalizminin
Temsilcisi Obama’dan
Sonra Avrupa
Emperyalizminin Temsilcisi
Avrupa Birliği’ne de Nobel
Barış Ödülü Verildi!
2009 yılında, Irak ve Afganistan’da
halkları katleden ABD Başkanı’nı
Barack Obama’ya verilen Nobel
Barış Ödülü, bu yıl, ABD’nin emperyalist saldırganlığının, savaş stratejilerinin daimi ortağı olan, katliamcılıkta Amerika ile başa baş giden
Avrupa Birliği’ne (AB) verildi.
Seçici Komite adına açıklama yapan Norveç eski Başbakanı Thorbjoern Jagland, 2012 Nobel Barış
Ödülü’nün AB’ye verilmesi gerekçesini, “AB’nin 60 yılı aşkın süredir
Avrupa’da insan haklarına, demok-

rasiye ve barışa olan katkıları”
olarak açıklarken, Avrupa Birliği’nin
İkinci Dünya Savaşı sonrası en başarılı “Barış Projesi” olduğunu söyledi.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu (AK) başkanları Herman
Van Rompuy ve Jose Manuel Barroso,
Nobel Barış Ödülü’nün AB verilmesinin 27 ülkeden oluşan bloktaki
herkes için “muazzam bir onur” olarak gördüklerini açıkladılar.
Başkanlar, yayınladıkları ortak
bildiride, “Bu ödül, Birliğimizin arkasındaki derin siyasi güdülerin mümkün olan en güçlü şekilde tanınmasıdır: Savaş ve bölünmelerin üstesinden gelmek ve barış ve refah
dolu bir kıtayı ortaklaşa inşa etmek
için, hep daha fazla Avrupa ülkesinin
ortak çaba göstermesidir. Bu sadece
ortak bir çıkarı bünyesinde barındıran
proje ve kurumlara değil, Birliğimizde
yaşayan 500 milyon vatandaşa da
verilmiş bir ödüldür.”
Nobel Barış Ödülü, Avrupa Konseyi ve Komisyonu Başkanları’nın
belirttiği gibi ne birlik içindeki bütün
ülkelere ne de birlik içindeki ülkelerin
500 milyonluk nüfusuna verilmiştir.
Ödül, Avrupa Birliği’nin kurmaylığını
yapan Almanya, Fransa, Belçika,
Hollanda gibi suyun başını tutan ve
birliğin kaymağını yiyen emperyalistlere verilmiştir.
AB, “Savaş ve bölünmelerin üstesinden gelmek ve barış ve refah
dolu bir kıta”nın inşa edildiği bir
birlik değildir. Evet Avrupa’da bir
birlik inşa edilmiştir. Ancak bu halklar
için barışın inşa edildiği bir birlik
değil, Lenin’in yüz yıl öncesinden
söylediği gibi bu birlik “gerici bir
birlik”tir. Dünya halklarının daha
rahat sömürülebilmesi için emperyalistler arasında oluşturulan bir birliktir. Bu ödül de Avrupa emperyalizminin baskı ve sömürü politikalarına, işgalci, katliamcı saldırganlığına,
halkların ekonomik-demokratik haklarının gasp edilmesi uygulamalarına,
kemer sıkma politikalarına, yabancılara yönelik ırkçı, faşist saldırılarına
verilmiştir.
AB içindeki emperyalist ülkelerin,
birlik içindeki yeni sömürge ülkeleri

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

iliğine kadar sömürerek düşürdükleri
durum ortadadır. Yunanistan, İrlanda
ve Portekiz’in, İspanya’nın durumu
Avrupa burjuvazisini korkutmaktadır.
Geri kalan ülkelerin durumu da bu
ülkelerden farklı değildir. Bu noktada
en yakın Almanya’nın başını çektiği
aç gözlü AB üyesi emperyalist ülkeler
ise bu ülkeleri kendilerine daha da
bağımlı hale getirmek için krizi bir
fırsat olarak görüyorlar. Birlik içindeki
ve birlik dışındaki yeni sömürge ülkeler, tekellerin krizinin faturasını
ödemek için işsizlik, açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Bu ülkelerde
halklar hemen her gün sokaklarda
hakları için yürüyüşler, mitingler,
protestolar yapıyor. Artık AB’nin ne
insan hakları, ne ekonomik sorunlar
için bir çare olmadığı gerçeğini görüyorlar.
İşte tam da AB’den her anlamda
umutların kesildiği, AB emperyalizminin gerçek yüzünün görüldüğü bu
süreçte Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi hiç de tesadüf değildir. Bu
ödül; Emperyalizmin, sistemi allayıp, pullayıp demokrasi, insan
hakları ve barış demagojileriyle
yeniden kitlelerin önüne sürmesidir.
Saldırganlığı ve azgınca sömürüsü
nedeniyle dünya halklarının tepkisini
çeken, öfkesini büyüten Avrupa Birliği’nin katliamcı yüzünü kamufle
etme ve yeniden pazarlanma çabasıdır.
“Avrupa Birleşik Devletleri” demagojisinin yeniden canlandırılarak
çürüyen, kokuşmuş AB’nin imajının
değiştirilmesi politikasının bir parçasıdır. Bu ödül; derinleşen ekonomik krizle Avrupa Birliği’ne üye
ülkeler arasında keskinleşen çelişkileri ve çatlakları onarmak içindir.
AB, Nobel Ödülleri Seçici Komite’sinin belirttiği gibi, “Barış Projesi” değildir. Bu kendilerinin de
inanmadıkları büyük bir yalandır.
Sahtekarlıktır. AB, İkinci Paylaşım
Savaşı sonrası emperyalistlerin, çıkarları birbirlerine zıt olan, birbirlerini
her fırsatta yok etmeyi isteyen Avrupa emperyalistlerinin, halk kurtuluş savaşlarına ve sınıf savaşlarına karşı oluşturdukları bölgesel
zorunlu entegrasyonlarının bir ürüdür. Avrupa Birliği, tüm çelişkileri

ve çatışmaları içinde taşıyan emperyalist bir birliktir ve tekellerin sınıfsal
çıkarları temelinde inşa edilmiştir.
Yani halkların değil sermayenin birliğidir. Barışın ve insan haklarının
savunucu değil tam tersine, işgallerin,
soykırımların, savaşların mimarıdır
AB. Emperyalizmin saldırganlığı karşısında ülkelerini savunan halkların
katilidir. Irkçı ve milliyetçidir. AB’nin,
insan hakları, demokrasi ve barış
söylemleri sahtedir. Bütün bunlar iki
yüzlü AB’nin katliamcı ve sömürücü
yüzünü gizlemek için yaptığı demagojilerdir. Tekellerin çıkarları için
halkların kanını dökmekten, ülkeleri
yağmalayıp, talan etmekten asla vaz
geçmezler.

Avrupa Birliği’nin 60 Yıllık
Tarihi “Demokrasi ve
Barışa Katkı Değil”
Soykırım ve
Katliamlar Tarihidir!
Seçici komite “AB’nin 60 yılı
aşkın süredir Avrupa’da insan haklarına, demokrasiye ve barışa olan
katkıları“ndan dolayı Nobel Barış
Ödülü’nü Avrupa Birliği’ne verdiklerini söylüyor. Oysa, AB’nin 60
yıllık tarihi katliamlar tarihidir.
Bu 60 yılın içinde Avrupa emperyalizminin tarihi, Ortadoğu ve
Afrika halklarına yönelik saldırı,
işgal, katliam, sabotaj, suikastler,
vahşi sömürü, soygun ve talan tarihidir. Faşist diktatörlükleri destekleme, cuntaları iktidara getirme, ölüm
mangaları oluşturma tarihidir. Ulusal
ve sınıfsal kurtuluş mücadelesi veren
örgütlere karşı kontrgerilla örgütleme
tarihidir.
Bu yazıda Birlik içindeki bütün
ülkelerin suçlarını yazmak değil amacımız. Sadece birkaç emperyalist ülkenin yakın tarihlerinden bazı örnekler vermek istiyoruz.
Avrupa Birliği’nin has üyelerinden
Fransız emperyalizmini de halklar
kanlı tarihiyle tanırlar. Lejyonerleri,
gizli servisleri bu tür işgal ve saldırı
faaliyetleri için örgütlenmiştir. Çok
eskilere gitmeye gerek yok.
Fransa‘nın 1830‘dan 1962’ye kadar
olan 132 yıllık zulmünden ve soykı-

rımlarından değil, sadece Nobel Ödülü Seçici Komitesi’nin ödül gerekçesinde; “AB’nin 60 yılı aşkın süredir
Avrupa’da insan haklarına, demokrasiye ve barışa olan katkıları“ diye
bahsettiği 60 yıllık tarihine bakalım.
Ortadoğu’da yönetimi altında tuttuğu
ülkelerde sıkıyönetimler, 1946’da
çekilirken Şam’ın bombalanarak 500
kişinin katledilmesi, 1947’de özgürlük
talebiyle ayaklanan 40 bin Madagaskarlı’nın katledilmesi, Cezayir işgali boyunca 1.5 milyon Cezayirli’nin
vahşi yöntemler ve işkencelerle katledilmesi, Kongo’nun yurtsever lideri
Patricia Lumumba’nın başkanlık sarayından ‘Paraşütçü Birlikleri’nce
tam bir terör eylemiyle kaçırılıp katledilmesi, 1956’da İngiltere ile birlikte
Süveyş Kanalı’nın işgali, Amerika’dan hemen önce Vietnam’ın işgali
ve dökülen milyonların kanı, 1991
Irak savaşı, Ruanda’nın işgal edilerek
sadece bir ay için 500 bin insanın
öldüğü kabileler arası çatışmaların
tezgahlanması, Yugoslavya’nın parçalanması... suçlarından sadece bazılarıdır.
Emperyalist Fransa, Sarkozy’nin
devlet başkanlığı sırasında sözde biryandan Cezayir’den özür dilerken
diğer yandan katletmeye devam etti.
Libya’ya bombalar yağdırarak halkı
katletti. Kaddafi’nin oğlu Mutassım
ve yanında ele geçirilen 66 adamı
da işkence sonucu öldürüldü.
Yine AB içinde olan ve birçok
suça ABD ile birlikte imza atan
İngiliz emperyalizmi, “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluğu”nu,
halkların kanı, acısı, gözyaşı üzerine
kurdu.
Hitler faşizminin katliamlarından
hala lanetle anılan bir tarihe sahip
olan Almanya, Amerika ve Avrupa
emperyalistleriyle Irak, Afganistan
halklarının katliamından sorumludur.
Almanya, CIA’nın işkence uçaklarına
ev sahipliği yaptı, CIA ajanlarının
kendi vatandaşı olan Arap kökenlileri
kaçırmasına yardım etti. Irak işgali
konusunda savaş kundakçılarına hizmet etti. Irak işgali öncesinde dönemin başbakanı Gerhard Schröder ile
Dışişleri Bakanı Joschka Fischer,
“Kesinlikle bu işgalde yeralmaya-
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cağız” derken, Federal Haberalma
Teşkilatı (BND) elemanlarının Bağdat’ta ABD ile ortak çalıştığı ortaya
çıktı. BND’nin işgal sırasında ABD
ordusuna bilgi aktararak bombalanacak hedefleri bildirdiği kesinleşti.
Çok değil, bundan 90 yıl önce,
yaklaşık 10 milyon Kongolu insan
katledildi. Belçika sömürgesi olan
Kongo’da büyük bir soykırım yaşandı. Avrupa’da otomotiv sektöründe
lastik imalatı için gerekli hammadde
olan kauçuk plantasyonlarında çalıştırılan zenciler katledildiler. Bütün
Avrupa emperyalistlerinin yaptığı
gibi Belçika’da katliamlarını örtbas
etmek için, Asya ve Afrika insanlarını
barbar olarak nitelediler. Onları kana
susamış vahşiler olarak yansıttılar.
Amerikan yerli halklarına, Afrika
zencilerine ve Avustralya’da aborjin
halklara yaptıkları soykırımın, Tazmanya halkının katliamının kanları
var ellerinde.
Bütün emperyalist AB ülkeleri
katliamcıdır. Suçludur. İki tane dünya
savaşı çıkartmışlardır. AB emperyalistlerinin katliamları, işkenceleri
geçmişle sınırlı değildir. Katliamcılıkları bugün de devam etmektedir.

menler içinde örgütlü, devrimci, ilerici
örgütlere saldırılardır.
Bombalarıyla, vahşi sömürü ve
talanlarıyla harabeye çevirdikleri ülkelerden gelen göçmenlerin ülkelerine
girmemesi için en aşağılık önlemlere
başvurdular. Yüzlerce insanın içinde
olduğu tekneleri, gemileri batırdılar.
Kamplar oluşturup tecrit ettiler.
Bu uygulamaların başını çeken
Fransa, şimdi de çingeneleri zorla
sınırdışı etmeye çalışıyor. Çingenelerin yaşadığı 300 kampı yıkıyor.
İnsanlara işkence yapan, öldüren,
süren, aşağılayan böyle ırkçı ve faşist
bir AB nasıl insan hakları savunucusu
olabilir? Nasıl barış ve demokrasiye
katkı sunabilir? Sunamaz. Bütün emperyalistler gibi Avrupa Emperyalistlerinin de en iyi bildikleri şey sömürü, baskı, zulüm ve katliamdır.
Nobel Barış Ödülü de bu politikalarına verilmiştir. Emperyalizmin dünya
halkları yararına tek bir uygulamasından söz edilemez. Her şey daha
fazla kar, daha fazla sömürü içindir.

İşte Avrupa Demokrasisi...
Baskı, Terör, Irkçılık!..

Tecrit,
Emperyalizmin Politikasıdır
F Tipi Hapishanelerin
Mimarı Avrupa
Emperyalizmidir!

Avrupa emperyalistleri bir çok
konuda olduğu gibi, terör yasalarında
da Amerika’yı takip ve taklit
ettiler. ABD’deki 11 Eylül eylemlerini
gerekçe gösteren Avrupa emperyalistleri, “anti-terör yasaları”yla yeni
bir baskı politikasını devreye soktular.
“Terörizm” demagojisiyle saldırganlık
daha da tırmandırıldı. Toplumsal yaşam “terör yasaları”yla daha büyük
ölçüde baskı ve denetim altına alındı.
“Terör yasaları”, tüm halkı hedef almakla birlikte, öncelikle hedeflenen
kesim, göçmenler (yabancılar) oldu.
Terör yasaları, ayrımcı, ırkçı maddelerle dolduruldu. Çıkarılan yasalarla,
ırkçılık körüklendi, yabancılara karşı
ırkçılık resmileştirildi. Yabancıların
doğrudan takip ve denetim altına
alınmasına, onlara yönelik farklı ve
keyfi gözaltı, tutuklama uygulanmasına izin veren yasalar çıkarıldı. Göçmenlere saldırının bir yanı da göç-

Tecrit uygulaması, yani yalnızlaştırma politikası, emperyalistler
için fiziki bir uygulama olmanın ötesinde amaç taşımaktadır. Tecrit politikası salt hapishanelerle sınırlı bir
politika değildir. Emperyalist dünya
düzeni önünde engel olarak görülen
ülkelerin, örgütlerin tecrit edilmesi,
bu amaçla hazırlanan “terör listeleri”,
düzene muhalif devrimci kurumların
tecrit edilmesi gibi geniş bir alanda
uygulanır. Emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşilere karşı mücadelede tutsak
düşenlerin tecrit esasına göre düzenlenmiş hapishanelerde direnme dinamiklerinin yok edilmesi, teslim
alınması tecrit politikasının özünü
oluşturmaktadır.
Türkiye’de 122 insanımızın katledilmesine yol açan F tipi hücrelerin
mimarı Avrupa emperyalizmidir. Emperyalist Avrupa’nın anti-emperyalistleri, devrimcileri sindirme, devrimci

mücadeleyi yok etme politikası ile
Türkiye oligarşinin amaçları çakıştı.
Avrupa emperyalizmi önüne koydu,
Türkiye oligarşisi katliamlarla tecriti
uygulamaya soktu. Karşısında ise
inançlarından vazgeçmektense ölmeyi
seçen devrimci tutsakların 7 yıl süren
şanlı, destansı direnişini gördü.

Emperyalist Avrupa Birliği
İnsan Hakları
Savunucusu Değil
İşkencecidir!
“İnsan haklarına, demokrasiye
ve barışa olan katkıları nedeniyle”
Nobel Barış ödülü verilen Avrupa’da
insana yapılan uygulama onun faşist
karakterinin tanımıdır.
F Tipi tecrit uygulamasında örnek
alınan ülkelerden biri olan Almanya’da, özellikle RAF’lılara yönelik;
hücrede, tecrit koşullarında düşünemez, beş duyusunu yitirmiş hale getirerek, onu teslim alma politikası
yaygın şekilde uygulandı.
İngiltere’de H Blokları’nda somutlaşan tecrit ise, dünyanın gündemine Kuzey İrlandalı yurtsever
devrimcilerin direnişleriyle geldi.
Tutsakların ‘Cehennem delikleri’
adını verdiği tecrit hücreleri, “uygar
ve demokratik Avrupa’nın” aynasıydı.
Kimliksizleştirmeye karşı direnen
Bobby Sands ve yoldaşları, bu politikayı yaşamlarını ortaya koyarak
gerilettiler.
Bir başka Avrupa ülkesinin, İtalya’nın gelişen devrimci mücadeleye
karşı başvurduğu ilk yöntemlerden
biri de yine tecrit hücreleri oldu.
Kızıl Tugaylar, Savaşan Komünistler
Örgütü gibi devrimci örgütlere mensup militanlar, hücrelerde düşünce
değişikliğine, teslimiyete zorlandı.
Pişmanlığın dayatıldığı Asinara tabutluğu, tecritin ve işkencenin en
yoğun uygulandığı yer oldu. 1979
Ekim ayında bu politikalar katliama
dönüştü.
Nobel ödülü katil Avrupa Birliği’nin insanı insana yabancılaştıran,
insanı kendine yabancılaştıran işte
bu tecrit ve hücre uygulamalarına
verilmiştir.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Zulme Başkaldırış, İşten
Atmalar Karşısında Direniş!

(Yüksek Öğrenim Kurumu) YÖK üniversitelerde
araştırma görevlileri ile ilgili olarak 50D Yasası adı altında
işten çıkarmalara başladı. Bu uygulama (50D) ile üniversitede sınav kağıtlarını okuyan, derslere giren, sınavlarda gözetmenlik yapan ve bunun yanında profesörleri
asiste ederek bir çok işi yapan doktora ve yüksek lisans
öğrencileri işten çıkarılıyor. Bu uygulamada yüksek lisans
ögrencilerine 3, doktora öğrencilerine 6 yıl tez bitirme süresi tanınıyor. 3-6 yılın sonunda YÖK kadro açmayarak,
artık seninle işim bitti diyerek araştırma görevlilerinin işlerine son veriyor ve kendine emeğini sömüreceği yeni
araştırma görevlileri alıyor. İşe alım ve çıkarmalar birebir YÖK tarafından yönlendiriliyor. Rektörlere de sadece alınan kararları uygulamak kalıyor. Bu amaçla geçtiğimiz yıl 4000 kişilik kadro açarak araştırma görevlisi alımı sayısında bir artış yaşandı. Dışarıdan bakıldığında olumlu gibi görünen bu durumun üzerinden çok geçmeden
AKP’nin gerçek amacı da ortaya çıktı.
Nitekim bu duruma tepki de çok gecikmedi. Bu duruma
ilk tepki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geldi. Bir kişinin işten çıkarılmasıyla bereber 80 kişinin işten atılması
gündeme gelince akademisyenler doktoralı işsiz olma-

yacağız diyerek "Üniversitelerimizi terketmiyoruz" eylemi başlattı. Bu eylem "Asistan kıyımına son"sloganıyla direniş çadırına dönüştürüldü. İTÜ Maslak Kampüsü’nde
"İTÜ Araştırma görevlileri" imzasıyla rektörlük binasının
önünde, çadır direnişi mesai saatleri içinde devam ediyor.
Dev-Genç’liler olarak İTÜ Araştırma görevlilerinin eylemlerini destekliyoruz.
12 Eylül cuntasının üniversitelerdeki uygulayıcısı misyonunu taşıyan YÖK, kurulduğu günden beri pervasızca saldırılarına devam ediyor. Lisans öğrencileri üzerindeki
zorbalığı bitmiyor, bununla yetinmeyerek lisansüstü öğrencilerini de rahat bırakmıyor. Bugünkü öğreticisi AKP'nin
misyonunu yükleniyor ve onun ilgi alanına giren eğitimde kıyımlar yapıyor. Üstatlarına hizmette kusur etmiyor.
AKP de onun üniversitelerdeki uygulayıcısı YÖK de
hoyratça saldırılarını gerçekleştirirken şunu göz ardı ediyor. Gençlik nasıl 12 Eylül cuntasına, her türlü zorbalığa karşı direndiyse aynı direngenlikle bugün de karşısında.
Üniversitelerde, sokaklarda, meydanlarda nasıl her zaman
doğruyu haykırdıysa şimdi de haykırışları sürüyor. Zulmün karşısında baş kaldırış, işten atmaların karşısında direniş her zaman devam edecek.
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Tutsak Dev-Genç’lilerimi̇z Anlatıyor!
Hatice Kalkan Serbest Bırakılsın!
Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü
4. sınıf öğrencisiyim. Okulumu bitirmeme iki ay kala, 2 Mayıs 2012’de
tutuklandım. Tutuklanmam halinde
okulumun otomatikman uzayacağını ve bu durumun beni maddi manevi zorlayacağını anlatmama rağmen “kuvvetli suç şüphesi” adı altında tutuklandım. Son yılların modası olan gizlilik kararından dolayı
tam olarak neden tutuklandığımı bilmesem de emniyette ve savcılıkta sorulan sorulardan anladığım kadarıyla vatansever ve duyarlı bir öğrenci
olmam sorun. Bana sorulan sorulardan bir tanesi, şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Trakya’daki Ergene Nehri için yapılan
“Ergene Trakya’dır, Emperyalizmin
Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyasına destek olmak. Diğer bir tutuk-

lama gerekçem ise “Füze Kalkanı
Değil, Demokratik Lise, Parasız
Eğitim İstiyoruz!” kampanyasına
destek olmak. Bu ülkede yaşayan ve
vatanını seven biri olarak sanırım
füze kalkanına karşı olma hakkına ve
bir üniversite öğrencisi olarak parasız eğitim isteme hakkına sahibim
diye düşünüyorum. Ama ileri demokrasiden bahsedenler benimle
aynı fikirde değiller ki bugün hapishanedeyim. Eylemler sırasında saldırıya uğrayan, işkence gören, gözaltına alınan arkadaşlarımla ilgili ailelere ve gazetecilere bilgi verdiğim
için bu eylemleri benim düzenlediğim
iddia ediliyor. Benim buradan çıkardığım sonuç şudur:

fi olarak tutuklansanız, işkence görseniz, hatta katledilseniz bile bunu
kimseye duyurmayacaksınız.
3- Yok eğer duyuruyorsanız, “terörist” ilan edilip hapishaneye atılırsınız.
Ailemle koşullarımızdan dolayı
sadece ayda bir kere açık görüşte görüşebiliyoruz. Ama burası öyle bir
ülke ki yasalar tutsak olmayan ziyaretçilerimize bile ceza vermesine izin veriyor. Görüşe gelen ablama görüş süremizin keyfi olarak engellenmesine karşı çıktığı için 2 ay
görüş cezası verildi. Bu nasıl bir yasa
ki, görüşçüye ceza veriliyor, bu nasıl bir uygulama ki basit bir tartışmada görüş hakkı engelleniyor.

1- Tutuklanan ya da hakkında işlem yapılan gazeteciyle kimse konuşamaz, o kişinin mesleği de kendisi de tecrit edilmelidir.
2 - Başınıza ne gelirse gelsin, key-

Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi
Sincan- Ankara
Hatice Kalkan
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Liselilerin Sesi
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Dijital Eğitim Değil, Parasız Bilimsel
Demokratik Eğitim İstiyoruz!
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Son zamanlarda eğitimde yapılan
değişikliklerin en sonuncusu, liselerde
dijital eğitim verilmesi üzerine getirilecek uygulamadır. 4+4+4 eğitim
sisteminin hemen ardından getirilen
bu uygulama ve bu uygulamanın devamında yaşanacak sorunlar eğitim
sisteminin bugünkü durumunu açık
olarak ortaya koymaktadır. Elbette,
4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili pek çok
sorun yaşanacaktır. Ki bu sorunlar bugün de fazlasıyla yaşanmaktadır. Ancak, günümüzün en temel sorunlarından biri; liselerde ve genel olarak
eğitim alanında sanallaşmaya doğru
gidilmesidir. Bu da AKP iktidarının
getirmeyi amaçladığı dijital eğitim uygulamasıyla daha da meşrulaşacaktır.
Dijital eğitim, çokça bahsettiğimiz
ve vurguladığımız gibi liseli gençliği ve genelinde tüm gençliği gerçek
hayattan koparacak ve her yanıyla duyarsız bir gençlik yaratmayı amaç edinecektir. En başta dersler öğretmensiz ve dijital ortamda izletilen videolara göre şekillenecektir. Yıllardan beri
süregelen öğretmen öğrenci bağı koparılacak, öğrenciler anlayamadıkları bir soru dahi olsa soramayacaklardır. Bunun açık ifadesi şudur; "düşünmeyeceksiniz, sorgulamayacaksınız, biz ne verirsek onu alacaksınız!"
Üstelik öğrenciler, tüm bu uygulamalara zorunlu bırakılmıştır.
Bunun yanında sormamız gereken
en temel sorulardan biri şudur; bu eğitim ile bilimsel eğitim verilmesi
mümkün müdür?
Elbette tereddüt etmeden vereceğimiz yanıt hayır olacaktır. Çünkü;
burada amaçlanan eğitimin daha anlaşılır ve bilimsel olması değil, daha
fazla para kazanılmasıdır. Keza, dijital
eğitim zaten sürmekte olan öğretmen
açığı sorununu daha da artıracaktır.
Sayısı binlerceyi bulan işsiz öğret-

menler ordusuna, dijital eğitim uygulamasıyla yeni neferler katacaktır bu düzen. Daha binlerce öğretmenimiz ataması yapılamadığı için intihar edecek ve
bunalıma girecektir. Çözüm olarak yapmamız gereken ise, daha fazla mücadele
etmek ve AKP iktidarına karşı liseliler
cephesinden en güçlü cevabı verebilmektir.
Bizler Liseli Dev-Genç'liler olarak,
AKP iktidarının dijital eğitimine de
4+4+4 eğitim sistemine de teslim olmayacağız. Alternatif eğitimimizle, örgütlenme anlayışımızla ve mücadele
yöntemlerimizle liseleri birer mevzimiz
haline getireceğiz.
Biliyoruz ki; sanal eğitimle bizlere
aşılanmak istenen, üretmeyen, düşünmeyen ve robot gibi yaşayan bir gençlik olmamızdır. Ancak, bizler daha fazla düşünecek ve gerçek olanın, doğru
olanın mücadelesini vereceğiz. Haklı
olan biziz ve biz kazanacağız. Sanal eğitime karşı alternatif olan eğitim; Parasız, Bilimsel ve Demokratik Liselerde
verilecek eğitimdir. Bu eğitimi mücadelemizle, devrimle kazanacağız. Tüm
liseli gençliği, Liseli Dev-Genç saflarında mücadeleye çağırıyoruz.

SBS’de Sistem
Yine Değişiyor!
Önceki yıllarda 6, 7 ve 8. sınıfta 3
kez yapılan SBS sistemi sona erdi.
2013 SBS’de sadece 8. sınıfta öğrenciler girecek. Sistemde önemli
değişiklikler var. Puan hesaplamasında kullanılan test ağırlık katsayıları ile
puan hesaplama yöntemi tamamen
değişecek. Yabancı dil testinin ağırlık
katsayısı 1’den 2’ye yükseldi. Yeni uygulamada okul puanlarının önemi ve
ağırlığı çok artıyor.
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Liselilerin Sesi
Gençlik Federasyonu’ndan

Darbe Ürünü YÖK’ü Protesto Etmek
İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız!
Üniversitelerin bugünkü baskıcı
yapısı 12 Eylül cuntacılarının eseridir. Akademik bağımsızlık ve bilimsel, parasız eğitimin önündeki
en büyük engel 6 Kasım 1981’de kurulan YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu)’tür.
Dev-Genç olarak 3 Kasım’da
Ankara’dayız!
Faşist eğitim sistemini, baskıcı yönetmeliklerini protesto edeceğiz, parasız eğitim şiarımızı daha yüksek
haykıracağız!
YÖK’ün kuruluşu sebebiyle biraz
geçmişe gidelim, 70’li yılların sıcak
mücadelesinden 80’lere, ‘90’lardan bugüne devrim mücadelesinin yükünü
omuzlayanların başında hep gençlik olmuştur. 70’li yılların gençliği için
söylenecek çok şey var; işçi, köylü ve
memurlarla kucaklaşmış bir devrim işçisi; faşist saldırıların hedefinde olmasına rağmen her türlü baskıya korkusuzca direnen ve tüm bilgisini,
emeğini, hayallerini ortaya koyan bir
gençlik vardı. Ve bu gençliği yaratan
da yine onun özgür bilimsel eğitim mücadelesi, bitmeyen direngenliği oldu.
Bir de 80’li yıllara gidelim. Faşist
bir darbeyle devrimciler oligarşinin pa-

rasıyla özel olarak yapılmış hapishanelerde tıkılmış. Ülkenin devrimci
gençliği okulundan atılmış, hapse atılmış ama orada da direniyor, mücadeleyi hiç bırakmıyor. Dışarıdaysa yeni
bir dönem açılmış; liberalleşme ve kendini kurtarma hayalleri sarmış herkesi. Cuntanın hedefi açık ve net, yeni bir
gençlik, yeni bir gelecek kuracak kendince. Yozlaştırılmış, kendine yabancı, tek derdi daha çok para kazanmak
olan bireyci bir gençlik...
6 Kasım 1981’de kurulan YÖK,
cuntacıların hayalini kurduğu gençliği
terbiye edecek olan kurumdur. Bilimsel, özgür eğitimin önünde yönetmelikleriyle ve tüzel kişiliğiyle dikilen YÖK 12 Eylülcüler’in en sevdiği kurumardan biridir. Akademisyenleri, öğrencileri hizaya getirmek
için özel olarak kurulmuştur. Gerici
eğitim sisteminin, faşist saldırıların
kaynağında hep YÖK bünyesinde somutlaşan baskı rejimi, cuntacıların
toplum mimarisi yatmaktadır.
Bugün de baskı sürüyor, hem de
en adi şekliyle. Artık AKP’nin faşist
dayatmaları karşısında dikilen, onu
engelleyen, gerektiğinde cübbesini çıkarabilecek profosörler, akademis-

yenler yok. YÖK’ün kurallarına göre
yetişmiş, saygın denilen üniversitelerde dekan koltuğunu kapmış, Abdullah Gül’ün seçtiği rektörler var artık. Akademisyenlerin hapsedilme,
okuldan atılma korkularıyla sustuğu,
Avrupa özlemleriyle yaşadığı bir
dönemdeyiz. Faşistlerin alkışlandığı,
üniversite kürsülerinde boy gösterdiği
bu dönemde faşist ve gerici sistem
yine de başarıya ulaşamadı.
Çünkü karşılarında da Dev-Genç
var, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini omuzlayan, bu uğurda
canını feda eden, savaşan DevGenç’lileri hapse attılar ama onlar
cunta hapishanelerinde ve tecrit hücrelerinde de mücadeleyi hiç bırakmadı. Parasız eğitim istediği için
okuldan atılan, F Tipleriyle tehdit edilen ama hiç yılmadan direnen ve savaşan Dev-Genç’liler 12 Eylül karanlığını da parçalayanlardır.
Bu yüzden gençliğin önündeki en
büyük engel YÖK’tür. 12 Eylül’ü
günümüze taşıyan, gençliğimizi yozlaştıran, bizleri bireyci, kariyerist insanlar haline getirmek isteyen cuntacıların karşısına dikileceğiz. Kopyalarla şifrelerle emeğimizi çalanlardan,
onlarcamızı genç yaşında intihara sürükleyenlerden hesap sormanın vaktidir. Bu yüzden 3 Kasım’da DevGenç saflarında toplanıyoruz, kendi
kurtuluşundan önce halkını düşünen
herkesi yanımıza çağırıyoruz.
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alışveriş yapma imkanımız yok
ama kantinlerde satılan şeyler
ise normal fiyatların neredeyse
iki katı. Kantin sahipleriyle bu konu konuşulduğunda "siz
gidin bir de özel okulları görün" diyorlar. Yani bu fiyatları
bile az görüyorlar. Bu devlet lisesini özel liseye benzetiyorlar ve kıyaslıyorlar. Biz de arkadaş grubumuzla kantinden alışveriş yapmama karar verdik. Bunu daha da genişletip tüm arkadaşlarımıza duyuracağız. Onların bizi
müşteri gibi gördüğünü biliyoruz, buna izin vermeyeceğiz.
Bizlere daha çok ödev vererek, tatilde bile çalıştırıyorlar. Onların amacı asosyal, gerici, hayattan soyutlanmış bir öğrenci haline getirmektir. Çevremizdeki sorunlara duyarlı olmamızı engelliyorlar. Onların istediği eve
kapanmış, boş gerici bir gençlik yaratmak. Biz de Halil
Rıfat Paşa Lisesi öğrencileri olarak okul idaresinin yaptığı adaletsizlikleri kabul etmeyeceğiz.

Halil Rıfat Paşa Lisesi’nden Bir Liseli Anlatıyor
Halil Rıfat Paşa Lisesi idaresinin iyice gözünü para
bürümüştür. Okulumda giriş ve çıkışlarda yapılan idarecilerin konuşmalarında sürekli olarak öğrenci velilerini okula çağırmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni ise ailelere zorla para, yani onların diliyle "bağış" ödetmeye çalışıyorlar. Ödemeyenlere ise kul hakkı yiyorsunuz gibi
suçlamalarla kandırmaya çalışıyorlar. Temizlik parası, spor
parası...Bunları ödemeyenleri ise korkutarak sindirmeye
çalışıyorlar. Ama
bunu gizli olarak
yapıyorlar. Çünkü yasal olan bir
şey yok ortada.
Kantin fiyatları çok pahalı.
Kantin dışına
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PKK TUTSAKLARININ SÜRESİZ DÖNÜŞÜMSÜZ AÇLIK GREVİ 50’Lİ
GÜNLERİNDE: HAKLI VE MEŞRU TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

Kürt Milliyetçi Hareketi Uzlaşmacı Hapishane
Politikalarını Mahkum Etmeden, Büyük
Direniş’e Ettiği Küfürlerin Özeleştirisini
Yapmadan Kararlı Bir Direniş Örgütleyemez!
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Kürt Milliyetçi hareketin “Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin
kaldırılması, sağlık, güvenlik, özgürlük koşullarının sağlanması ve
Kürt halkının anadilinin yasal güvence altına alınması, anadilde savunma hakkının önündeki engellerin
kaldırılması” talepleriyle başlattığı
Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevleri
50’li günlerinde devam ediyor.
Dışarıda Açlık Grevinin ölümlerle
sonuçlanmadan taleplerin kabul edilmesi için BDP öncülüğünde yoğun
bir kampanya yürütülüyor.
Tutsakların talepleri Kürt halkının
haklı ve meşru talepleridir. Oligarşi
bu talepleri koşulsuz kabul etmelidir.
Fakat faşist AKP iktidarının bu talepleri kendiliğinden kabul etmeyeceği kesindir. Bununla birlikte ilkeli,
kararlı bir direniş karşısında duramayacağı da açıktır.
Bu talepler -tasfiye amaçlı olsa
da- zaten AKP iktidarı tarafından
zaman zaman gündeme getirilen taleplerdir. Kürt milliyetçi hareket bundan hareketle Kürt halkının meşru
taleplerini oligarşi ile uzlaşmanın
“kapılarını aralaması” için kullanmaktadır.

Kürt Milliyetçi Hareket
Uzlaşmacı Hapishane
Politikalarının
Özeleştirisini Yapmalıdır!
Sürmekte olan direniş hakkında
Kürt milliyetçi hareketin yayın organlarında yazıp çizdiklerine bakıyoruz. Son 20 yıllık hapishane politikaları yok. Ulucanlar direnişi yoktur.
Büyük Ölüm Orucu direnişi yoktur.
Ölüm oruçları ve hapishane direnişleri
karşısındaki tavırlarını, söylediklerini,
yazıp-çizdiklerini unutmuşlar, sanki
son 20 yıl hiç yaşanmamış.
Devrimci tutsaklar Ulucanlar Ha-
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pishanesi’nde faşizmin işkencelerine
karşı direniş destanları yazarken, “biz
yokuz binbaşım” diyerek düşmana
teslim olan ve bulundukları koğuşu
boşaltarak düşmanın saldırısına uygun
zemin hazırlayan onlar değilmiş gibi.
Hapishane direnişlerini, ölüm
oruçlarını yeni keşfetmişler gibi yazıyorlar. Açlık grevlerinin, Ölüm
Orucu direnişinin onurundan bahsediyorlar.
19 Aralık’da devrimcilerin bulunduğu bütün hapishanelerde direniş
destanları yazılırken “Farkımızı koyduk iyi oldu” diyen onlar değilmiş
gibi yazıyorlar.
Ölüm Orucu direnişleri hakkında
yazarken 12 Eylül Diyarbakır Hapishanesi’nden başlatıp Milattan Önce
2 bin yılında yapılan açlık grevlerine
kadar gidiyor fakat 2000-2007 yılları
arasında 7 yıl süren ve 122 şehit verilen büyük direnişin adını bile anmıyor.
Peki neden?
Dünyada başka bir örneği olmayan
122 şehidin verildiği Büyük Ölüm
Orucu Direnişinden Kürt milliyetçi
hareket neden hiç bahsetmez?
BAHSEDEMEZ!
ÇÜNKÜ BÜYÜK ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİ KÜRT MİLLİYETÇİ
HAREKETİN UZLAŞMACI POLİTİKALARINA TUTULAN BİR AYNADIR!
Büyük Ölüm Orucu Direnişi Kürt
Milliyetçi hareketin Ulucanlar’daki,
19 Aralık’taki ve Büyük Direniş boyunca sürdürdüğü utanç verici tablosunu yüzüne çarpıyor.
Onun için Kürt Milliyetçi hareket
uzlaşmacı hapishane politikalarının,
Ulucanlar’ın, 19 Aralık katliamı ve
sonrasındaki tavırlarının özeleştirisini
yapmadan tutarlı bir direniş sergileyemez.
Kürt Milliyetçi hareketin 1991’de

yaptıkları Zindan Konferansıyla belirledikleri uzlaşmacı politikalar ve
bu politikaların sonucu olan 20 yıllık
pratikleri bunun kanıtıdır.
Bugün sürmekte olan direnişin
de talepleri haklı ve meşru olmakla
birlikte bu taleplerin oligarşiyle uzlaşmanın aracı olarak kullanılmak
istenmesi Kürt milliyetçi hareketin
neden tutarlı bir direniş örgütleyemeyeceğinin kanıtıdır.
Kürt Milliyetçi hereket “Zindan
Konferansı” ile birlikte hapishane
direnişlerini mahkum etmiştir.
Hapishanelerde “1982 koşulları
yok.” “Biz hapishanelerde esiriz,
provokasyona gelmeyelim” gerekçesiyle hapishanedeki saldırılara karşı
ne direnişler örgütlemişlerdir ne de
örgütlenen direnişlere katılmışlardır.
Tam tersine, devrimci tutsaklar tarafından gerçekleştirilen direnişleri karalamaya, mahkum etmeye çalışmışlar, devrimcileri de, ya “provokasyona gelmek”le ya da “provokatörlük”le itham etmişlerdir.
Kürt Milliyetçi hareket bugün hapishanelerde tutarlı bir direniş örgütleyebilmek için birincisi “Zindan
Konferansı”ndaki uzlaşmacı politikalarını mahkum etmelidir.
İkincisi, uzlaşmacı politikalarından dolayı Ulucanlar ve 19 Aralık
katliamlarında “Biz yokuz binbaşım”
ve “Farkımızı koyduk iyi oldu” anlayışlarını mahkum edip ölüm oruçlarına ettikleri küfürlerin özeleştirisini
vermelidir.

Kürt Milliyetçi Hareket,
Büyük Ölüm Orucu
Direnişinin Yarattığı
Duyarlılık ve İnandırıcılık
Üzerinden Propaganda
Yapıyor!
PKK şu ana kadar merkezi olarak

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevi
diye açıkladığı direnişi Ölüm Orucuna
çevirdiğini açıklamadı.
Çeşitli zamanlarda başlayan 66
hapishanede 683 tutuklunun Süresiz
Dönüşümsüz Açlık Grevini sürdürürken destek açlık grevinde olan
300 tutsağın direnişe ara verdiği
açıklandı. İki tutsağın da kendi insiyatifiyle Açlık Grevini Ölüm Orucuna
dönüştürdüğü söyleniyor.
Durum böyle iken dışarda bütün
tutsakların Ölüm Orucunda olduğu
söyleniyor. Ve tutsakların Ölüm Orucunda olduğu propagandası yapılıyor.
Kitleler Ölüm Orucu propagandası
üzerinden harekete geçirilmeye çalışılıyor. Yine devlet aynı şekilde
Ölüm Orucu yaptıldığı söylemiyle
sıkıştırılmaya çalışılıyor.
Bu gerçek olmayan bir propagandadır. Büyük Ölüm Orucu Direnişinin yarattığı inandırıcılığı, kararlılığı, duyarlılığı kullanmaktır. Ancak
gerçek olmayan, abartılar vb. her
şey sonuçta dönüp kendini vurur.
Kürt Milliyetçi hareket de çok
iyi bilmektedir ki, Ölüm Orucu ile

Süresiz Açlık Grevi arasında çok büyük farklılıklar vardır.
Ölüm Orucu Direnişi politik bir
direniştir. İdeolojik, politik netlik gerektirir. Sonuca ancak ölümler pahasına varılacağı tespitinden hareketle
alınan politik bir karardır. Açlık Grevleri ise bir sorunu gündeme getirmek
için yapılan protesto eylemidir.
“Ölüm Orucu” yapmanız İçin
Önce 122 Şehit verilen Büyük Direnişe saldırılarınızın, özeleştirisini
vermelisiniz.
Devrimci eylemi tarif eden tanımların, kavramların ve devrimci
mücadele yöntemlerinin yerli yerinde
kullanılması devrimci zorunluluktur.
Gerek burjuvazinin, gerek oportünizmin ve revizyonizmin devrimci
eylemin tanımını, niteliğini ve etki
gücünü zayıflatma saldırılarına karşı
durmak devrimci görevimizdir.
Bu nedenledir ki; yüzlerce şehit
verdiğimiz “Ölüm Orucu” eyleminin
istismarı ve içinin boşatılması kabul
edilemez. Bu sıradanlaştırma ve çarpıtma öz olarak ideolojik çürüme ve
bozulmadır. Devrimci mücadele yön-

temlerinin ve eylemlerin militan, politik muhtevasının ve değerlerimizin
bilinçli bir şekilde sıradanlaştırılması,
çarpıtılmasıdır.
PKK tutsakları daha önce de, 15
Şubat 2012 tarihinden itibaren bugünküne benzer taleplerle “süresiz
ve dönüşümsüz açlık grevine” başladıklarını açıklamışlardı.
Yapılan açıklamaların kiminde
Süresiz Açlık Grevi dediler, kiminde
Ölüm Orucu dediler, kiminde ise
Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevi
dediler... Bu tutarsız ve ciddiyetsizliğe
dikkat çekerek o zaman “ölüm orucu
eylemi sadece ölümü göze alma eylemi değildir. Militan bir mücadeledir
ölüm orucu. Politik bir eylemdir.
İdeolojide ve politikada netlik ve
cüret gerektirir. Sıradan bir cüret
ve fedakarlık değil” demiştik. (Yürüyüş, 11 Mart 2012, Sayı 307)
Ve devamla “Yarın, bir kazanım
olmadan veya Öcalan’ın “Bırakın”
talimatları ile direnişi sonlandırdıklarında, “biz zaten protesto açlık
grevi yapıyorduk” ya da “Kürt sorununa duyarlılığı sağlamak için

Kürt Milliyetçi Hareket Ulucanlar ve 19 Aralık Katliamı
Sonrasında Söylediklerinin Özeleştirisini Vermelidir!
- 26 Eylül 1999 Ulucanlar Katliamında
PKK tutsaklarının tavrı: Devlet, F Tiplerine
geçişin hazırlığı yapmak için Ulucanlar’da 10 devrimci
tutsağı katletti. Devrimci tutsaklar 8 saat boyunca direnirken PKK tutsakları “Biz Yokuz Binbaşım...” diyerek
elleri havada koğuşlarını boşaltıp teslim oldular. Düşman
onların boşalttığı koğuştan saldırdı.

- 19 Aralık Katliamı ve sonrasında söyledikleri: “Cezaevindeki olaylar tutarlı devrimci
direniş değildir... Bir F tipi için bu kadar insan yakılmasının etik değerlerle, vicdanla, insanlıkla alakası
yoktur.” (Özgür Halk Dergisi, Abdullah Öcalan)
- “Farkımızı cezaevlerinde ortaya koyduk. İyi oldu,
Cezaevlerindeki olaylar tutarlı devrimci direniş değildir.”
(Abdullah Öcalan)
PKK katliam sonrası yaptığı değerlendirmelerle devrimcilerin yok edildiğini öngörüyordu. “Eğer içeridekiler
dağıtılırsa, bu örgütler büyük oranda tamamen tasfiye
olacaklar”... “Böyle bir operasyon, böyle bir tecrit,
dağıtılma ortamında bu örgütler kolay kolay toparlanamazlar, kendine gelemezler.” “Örgütlerin tasfiyesi

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

başarıldı denilebilir...”
- “İlkel bir yaklaşımdır... Sol kendine gelmeli, devrimciler akıllı olmalı. Biz körce adam öldürmeyiz.
Bunlarınki ilkel dönemde ucube insanların yaptıkları
gibi şeylerdir.” (Abdullah Öcalan)
- "Evet, devletin yaptığı yasadışıdır, insanlık dışıdır.
... Ama bu duruma solun da kendini abartması, taktiksizliği, plansızlığı zemin sundu. Sadece bir tarafın
suçunu görüp diğer tarafın suçunu, hatasını görmemek
olmaz." (Özgür Halk Dergisi, 15 Ocak 2001)
- “Bu zaten Adalet Bakanlığı’nın değil, devletin
politikasıydı”... “Biz zaten ölüm orucuna katılmıyorduk”... “zaten DHKP-C bize teslimiyetçi diyordu”
- “DHKP-C’nin tavrı son derece provokasyona,
saldırıya çanak tutan bir pozisyondaydı...”
- “DHKP-C devlet içerisindeki savaş yanlılarıyla
aynı zihniyet paralelinde bu politikanın mutlaka boşa
çıkarılması gerektiğini söyleyerek, savaş ve devrim
naraları atmaya çalıştı. Eğer gücü yetseydi PKK’nin
demokrasi ve barış stratejisini kendisi zaten boşa çıkaracaktı...” (Serxwebun, Abdullah Öcalan)

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİLERİ
CUMHURİYET’İ SAVUNAMAZ!

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın
89. yılı kutlamaları, AKP’nin uyguladığı terör ile gündemdeki yerini
aldı. Bir yanda devletin organize
ettiği resmi törenler yapılırken, diğer
yanda da ülkenin farklı yerlerinde
bulunan Atatürk büstleri önünde kutlama yapmak ve ilk meclis önünden
Anıtkabir’e yürümek isteyen kitleye,
AKP’nin polisi tarafından azgınca
saldırıldı. Yine birçok ilden, miting
için Ankara’ya gitmek isteyenlerin
otobüslerinin illerden çıkmasına izin
verilmedi. Bahaneler, yıllardır devrimci, demokrat, ilerici kesimlere
yapılanlarla aynıydı: “Otobüste ceset
torbası yok, takoz yok, zincir yok,
evrak eksik, kaporta yamulmuş, boya
kabarmış vb...” Otobüslerin daha
bulundukları illerden yola çıkmasına
izin verilmedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
emperyalizme karşı elde silah savaşan
bir halkın, bağımsızlığını kazanmasının bayramıdır. Bir yandan içte,
emperyalizmin işbirlikçisi olan Osmanlı’nın padişahı Vahdettin’e karşı
mücadele edilmiş; diğer yandan ise
emperyalizmin, ülkeyi parsel parsel
paylaşma planlarına karşı savaşılmıştır.
Emperyalizme karşı kurtuluş savaşında milyonlarca şehit verilmiştir.
Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı üzerinden yürütülen tartışma
ise halkın AKP iktidarının baskı ve
terörüne olan öfkesini ayrı tutarsaktamamen iktidar çatışmasıdır. Bu çatışmanın tarafları olan AKP de CHP
de, emperyalizmin işbirlikçisi partilerdir. Emperyalizmin bir dediğini
iki etmeyen, Ortadoğu’da bizzat em-

peryalizmin jandarmalığını yapan, askeri,
ekonomik anlaşmalar
yaparak vatanımızı emperyalist tekellere peşkeş çeken AKP iktidarı,
Cumhuriyet Bayramı’nı
kutlayamaz. Sözde emperyalizm karşıtlığı üzerinden propaganda yapan, ancak emperyalist
kurumlarla işbirliği içerisinde olan, emperyalist anlaşmalara
özünde karşı çıkmayan CHP, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayamaz. CHP
de halkın anti-emperyalist duygularını
ve AKP faşizmine karşı olan öfkesini
kullanmaktadır. Bu öfkeyi düzen
içinde tutmaya çalışmaktadır.
AKP’nin ‘resmi bayramlar’ düzenlemesi, ‘bakın işte Cumhuriyet’e
sahip çıkıyor, Kemalist devrimleri
yaşatıyoruz’ demek için yapılan takiyeden ibaretken; CHP’nin de bu
‘resmi bayramlar’a katılmayıp alternatif programlar düzenlemesi de
bu takiyenin diğer yüzüdür. İki parti
de burjuva siyaseti içerisinde yapmaları gereken rollerini yapıyorlar.
Halkın milli duygularını sömürerek
kendilerine taban yaratmaya çalışıyorlar.
CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz
Kaan Salıcı, Taksim Meydanı’nda
yapılan resmi törenlerde bürokratlara
dönerek ‘sizin korumanız gereken
Cumhuriyet’e biz sahip çıkıyoruz’
dedi. Eğer gerçekten Cumhuriyet
savunulacaksa, bu, onu yaratan değerlere sahip çıkmakla mümkün olur.
Cumhuriyet, emperyalizme karşı

elde silahla, topyekun bir halk tarafından verilen kurtuluş savaşı ile
ilan edilmiştir. Emperyalizm, 1923
öncesi nasılsa -sömürü yöntemleri
değişse de- günümüzde de aynıdır.
Eğer CHP, gerçekten Cumhuriyet’e
karşı bir saldırı olduğunu düşünüyorsa, AKP’yi bir tehdit olarak görüyor ve Cumhuriyet’i korumak istiyorsa, 1923 öncesi olduğu gibi
yapmalıdır. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşmalıdır. Yoksa,
Cumhuriyet, sadece burjuva politikaları açısından bir malzeme olmaktan öteye geçmez; şimdi olduğu gibi.
Ayrıca Cumhuriyet, yönetim biçimi olarak tek başına hiç bir anlam
ifade etmez. Esas olan iktidarda
kimin olduğudur.
Halkın iktidarda olmadığı bir
Cumhuriyet sadece halka zulmeden
devletin yönetim biçimidir. Bir devletin Cumhuriyet ile yönetiliyor olması o devletin faşist, gerici olmadığı
anlamına gelmez.
Cumhuriyet ancak ve ancak bağımsız, halkın iktidarda olduğu sosyalist bir ülkede halkın yönetim biçimi olacaktır.

adına süresiz-dönüşümsüz açlık
grevi dedik” veya “ AKP iktidarını
yeniden görüşmelere çekmek için
adına ölüm orucu dedik” denilerek
direnişin bitirileceğini söyledik.
Ve aynen söylediğimiz gibi oldu.
Direnişin 52. gününde Abdullah Öcalan’ın “Gazetelerden yansıdığı kadarıyla özellikle cezaevlerinde bir
eylemlilik süreci başlamış durumda.

Duyarlılık nedeniyle açlık grevleri
anlaşılır, fakat uzun süreler veya süresiz grevler, hele hele fiziki tahribatlara yol açacak bir düzeye getirilmesi pek gerekli değildir. Makul
bir biçimde sonuçlanmasını sağlamak
doğru olandır” diye yaptığı açıklama
üzerine açlık grevleri bitirildi.
Bugün de direniş üzerine ne söyleniyor olursa olsun yapılan benzer

bir açıklama ile açlık grevleri sona
erdirilecektir.
Direnişin talepleri haklı ve meşru
olmakla birlikte Kürt milliyetçi hareket bu talepler için sonuna kadar
direniş çizgisini sürdüremeyecektir.
“Büyük politika yapmak” adına Kürt
halkının bu meşru talepleri oligarşiyle
uzlaşmanın aracı olarak kullanılacaktır.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

“Dünya Ekonomisi Ankara’yı Tedirgin Etti” Emperyalist Sömürünün Kuralıdır:

Emperyalistler Hapşırınca
Yeni Sömürgeler Zatürre Olur!
26 Ekim tarihli Akşam gazetesinin
attığı başlık “Dünya Ekonomisi Ankara’yı Tedirgin Etti” biçimindeydi...
Hükümetin, 2013 ekonomik programını hazırlarken dünyada yaşanan
gelişmelerin ve risklerin endişesini
taşıdığı belirtiliyor. Haberi yapan
Hakkı Kurban haberin girişinde şöyle
diyor: “2011 başında toparlanma
sürecine girdiği düşünülen dünya
ekonomilerinde 'ibre tersine mi dönüyor' kaygısı yeniden gündemde...
Endişeler, hükümetin '2013 Programı'na da damgasını vurdu.”
Ve bunun ardından da peş peşe
kaygılara neden olan durumları sıralıyor. Fakat bütün olarak bakıldığında aslında ekonomiye dair bakışların, gerçeği görmekten çok beklentilerin ifadesi olduğu çok açık
olarak görülecektir.
2011 başlarında toparlanma sürecine giren ekonomiden söz ediliyor.
Oysa emperyalizmin, kapitalizmin
biten ya da toparlanan bir ekonomisinden söz ederken, bunun göreceli
ve geçici olduğunu da bilmek ve
görmek gerekir.
Çünkü emperyalizmin krizi hiçbir
zaman bitmez. Yapısaldır, süreklidir
ve bu krizin tümüyle bitmesi gibi
bir durum asla gerçekleşmez. Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte yaşadığı tüm tarihine bakıldığında bu çok açık olarak da görülecektir.
Haberde yaşanan sorun şu başlıklar altında ele alınıyor:
“Kriz Evre Değiştiriyor
İşsizlik Büyük Sorun
Enflasyon İçin Büyük Risk!
Borç Maliyetleri Yükseldi
Petrol Fiyatları Artabilir
Büyüme Daha da Yavaşlayabilir.”
Hepsi de kapitalizmin ilişki biçimine ve sürekli yaşadıkları bir sorunu
tarif eder başlıklardır. Aslında yeni
olarak söylenen bir şey yoktur.
Kriz, sürekli olduğu için girdiği
her evre kendi içinde aynı veya

benzer sorunları yaratacaktır. Eskiden
banka ve finans ağırlıklı imiş de
şimdi borçların sürdürülebilirliği sorunu varmış... Bu da evre değişikliği
olarak tanımlanıyor ki kendi kendini
yadsıyan bir tanımlama... Borçlanmanın ve bunları ödeme sorununu
yaşamanın kendisi de bankalarla ve
finans sektörüyle ilgilidir. Sanki başka
şeyler anlatılıyormuş gibi söyleniyor.
Gerçek, kapitalist ekonomilerin
borç yükünün artması sonucu artık
bunu ödeyemez duruma gelmeleridir...
Bankalarda bu çıplak olarak gözlenmiyorsa bu krizin bankaları da sarmayacağı anlamına gelmez. Çünkü
kapitalizm de tekelleşmeyle birlikte
ekonominin kendi içinde bütünleşmesini yaşamakta ve bir yerdeki
kriz doğal olarak diğer bütün sektörleri etkilemekte, krize sokmaktadır. Kimi sektörlerin geçici olarak
bu krizin dışında kalması bu gerçeği
değiştirmez.
Bu gerçek, emperyalizmin gerçeğidir. Çünkü emperyalizm dönemiyle birlikte kriz süreklileşmiştir.
Fakat emperyalistler özellikle
1990’lı yıllarda sosyalist ülkelerde
meydana gelen yıkımların ardından
artık önlerinin düzlendiğini ve artık
kriz yaşamayacak, dünyadaki tüm
pazarları istedikleri gibi ele geçirecek
ve sömüreceklerini sanıyorlardı. Ve
öte yandan; kendi ülkeleri içinde de
artık emekçilerin başkaldırmaya cesaret edemeyeceği veya onları yalan
ve demagojilerle aldatmanın artık
daha kolay olacağını düşünüyorlardı.
Bu bakış açısıyla birlikte de emekçilerin tüm haklarını budamaya ve
daha fazla kar hırsıya dört bir yana
saldırmaya başladılar.
Bu tekelleşmeyi biraz daha artırırken bu sayede artık önleri alınamaz
bir yükselişi yaşayacaklarını umuyorlardı. Fakat hiç de öyle olmadı.
Kriz kapılarını bir an olsun terk etmedi. Çünkü bu böyle olmak zorundaydı. Bu, tekelleşmenin zorunlu sonucudur. Tekeller ortaya çıktıkça ve

büyüdükçe kapitalizmin daha fazla
gelişmesi değil daha fazla çürümesi
söz konusudur ki bu da kapitalizmin
sonuna işaret eder.
Dünyada yaşanan gelişmelerin
tedirginliğini yaşayan Türkiye oligarşisinin aynı dönem içinde farklı
açıklamalar da yaptığını görmekteyiz.
Bir yandan ekonomisinin krizden etkileneceği beklentisiyle programını
şekillendirmeye çalışan oligarşi, öte
yandan ise demagoji yapmaktan geri
durmamaktadır.
Bu haberin yayınlanmasından bir
hafta kadar önce 23 Ekim tarihli Akşam gazetesinde ise Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün
yaptığı bir açıklamaya ilişkin şu
haber bulunuyordu:
“Dünya ekonomisinin, zor bir dönemden geçtiğini, özellikle Avrupa
ekonomilerinde yaşanan gelişmelerin
çok iyi takip edilmesi gerektiğini ifade
eden Ergün, yüksek bütçe açıkları ve
kamu borç oranları nedeniyle krizden
ciddi şekilde etkilenen Yunanistan,
İtalya ve İspanya gibi ülkelerin, tüm
Avrupa ekonomisini tehdit ettiğini,
2012 yılında Avrupa'da işsizliğin de
tarihi seviyelere ulaştığını kaydetti.
En önemli ihracat pazarı olan
bu coğrafyadaki gelişmelerin, doğal
olarak Türkiye'yi de etkilediğini belirten Ergün, büyüme hızının yavaşlaması, sanayi üretiminde ve kapasite
kullanımında karşılaşılan düşüşlerin
nedeninin bu olduğunu ifade etti.
Ancak bütün bunları beklediklerini
ve hazırlıklı olduklarını kaydeden
Ergün, ‘Bu nedenle, 2012 için daha
makul bir büyüme hedefi belirlemiştik.
Bu yıl, kendimize göre makul büyüme
rakamıyla dahi Avrupa'da en hızlı
büyüyen ekonomi olacağız’ dedi.”
Bir yandan yaşanan gerçeği ifade
edip krizi açıklarken, öte yandan ise
kendilerinin bundan etkilenmeyeceği,
tersine daha da büyüyen bir ekonomi
olacakları yalanını savurmaktadır.
Nasıl yapacak bunu? Geçin bu
yalanları... Her şeyden önce yeni sö-
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mürge ülkelerin bir gerçeği de şudur:
Emperyalistler hapşırdığında yeni
sömürgeler zatürre olur. Emperyalist
ülkelerde yaşanan bir kriz bizim gibi
ülkelere katlanarak yansır. AKP iktidarı bu krizi baskı ve terörle halkın
üstüne yeni zamlar ve vergilerle yüklemektedir. Halk terör ile sindirilerek
ortalık günlük gülistanlık gösterilmektedir.
Daha fazla zam yaparak, halkın
sırtına daha fazla yük bindirerek
krizden etkilenmeyeceğimiz söyleniyor. Tekellerin krizi halkın sırtına
bindirilecek.
Hesap budur ancak bu hesabın
nereye kadar tutacağı da belirsizdir.
Çünkü bütçe açığı ve borç oranlarındaki yükselişin Türkiye’yi etkilemediğini söylemek, kendi gerçeği
gizlemekten başka bir anlama gelmez.
Ekonomisi, sıcak para denilen
üretim dışı kaynaklardan gelen bir
ekonominin kendi ayakları üzerinde
durması söz konusu değildir. Para
babalarının borsaya akıttıkları para
ve borçlar üzerine dönen ekonomisiyle kendi planlamasını yapıp bunda
da başarı kazanacağını iddia eden
oligarşinin sözcüleri gerçekte yalan

söylemektedirler.
Emperyalizm döneminde emperyalist ekonominin dışında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olamayacağı gibi Türkiye ekonomisi de
böyle değildir.
Türkiye krizin tüm etkilerini en
fazla hisseden ve taşıyan ülke olmuştur. Her şeyini emperyalist ülkelerle kurduğu ilişkileri ve emperyalizmin bölge taşeronluğu görevi
üzerine oturtan bir iktidarın ekonomisinin de kendi başına krizden kurtulma veya uzak durma şansı yoktur.
AB veya ABD ekonomilerinde yaşanan bir krizin doğrudan etkilerini
taşıyor, taşıyacaktır.
Yaptıkları zamları, halkın sırtına
yükledikleri işsizliği, açlığı, yoksulluğu mazur göstermek için ekonomiyi
krizden etkilenmeden düze çıkaracağız yalanları yeni değildir ve hiçbir
zaman gerçek olmamıştır.
Sonuç olarak kriz, emperyalizmin
kendini en güçlü hissettiği ya da en
güçlü göründüğü dönemlerde bile
varlığını koruyan ve mevcut düzenin
sonunu yaklaştıran bir niteliğe sahiptir.
Yüz yılı aşan bir süre içerisinde, em-

peryalistler ne yaparsa yapsın, krizden
kurtulamamış, krizin doğurduğu tehlikeyi her zaman iliklerinde hissetmişlerdir. Krizin derinleştiği, içinden
çıkılmaz bir hal aldığı dönemlerde
ise, düzenlerini kurtarmak için, dünya
paylaşım savaşları da dahil, her yola
başvurmuşlardı. Bugün de emperyalist-kapitalist sistem yine çok derin
bir kriz içerisindedir. Ve bu kriz Türkiye’yi de fazlasıyla etkiliyor, etkileyecektir. Oligarşinin sözcülerinin
bu konuda kendilerinin etkilenmeyeceğini söylemeleri yalan ve demagojiden ibarettir.
Devrimciler ve halk açısında ise
kriz yaşanması üzülünecek bir durum
değil, tersine krizin faturasını halka
yükleme çabalarına karşı çıkma ve
devrimci mücadeleyi daha da büyütmenin işareti olarak görülür, görülmelidir.
Halkımız! Kriz emperyalizmin
krizidir. Krizin nedeni emperyalist
sömürü düzenidir. Krizin faturası her
zaman halkın üzerine yıkılmaya çalışılır. Bunu kabul etmeyelim. AKP
iktidarının zamlarına karşı direnelim.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
krizini büyütelim.

tehditlerde
bulunuyor.
Özer Zabun’u tehdit eden Karaçay
Jandarma Karakolu Komutanı, 16
Eylül’de yapılan miting hakkında
sorular sorarak, “Hatay Özgürlükler
Derneği’ne gittin mi? Burada kimleri
tanıyorsun? 15 Temmuz’da gerçekleştirilen “Evvel Temmuz Halk Festivalinde” tiyatro oynamışsın elimizde
fotoğrafların var soruşturma açacağız
sana” dedi.
22 Ekim günü de eylem yapan
Halk Cephelilere saldırılmıştı. Hatay
Halk Cephesi yapılan saldırı ve tehditlerle ilgili olarak 29 Ekim’de
yazılı bir açıklama yaparak, “İşkenceleriniz nafile. Bizler biliyoruz ki
vatanımızı, halkımızı sevdiğimiz
için, mücadele ettiğimiz için vatanhaini Amerikan uşakları tarafından
işkence göreceğiz, tutsak düşeceğiz
ve belki de şehit olacağız.
Her tarafımız parça parça olsa

da sizler gibi kalbimiz paramparça
olmayacak, yıllarca tutsak düşsek
de sizler gibi başkalarının himayesi
altında ömrümüzü çürütmeyeceğiz
ve şehit olsak ta sizler gibi yaşayan
ölüler olmayacağız. Yola gelmeyeceğiz, ıslah olmayacağız. Boşuna
uğraşmayın bizleri yolumuzdan döndüremezsiniz.” dedi.
Halk Cepheliler, 30 Ekim günü
31 Ekim’de Bedirge’de yapacakları
basın açıklamasına çağrı amaçlı hazırladıkları bildirileri dağıttılar. Bedirge’de bulunan Baklacı Petrol
önündeki esnaflara dağıttılar. Halk
Bedirge’de böyle bir basın açıklaması
yapılmasından dolayı hoşnut olduklarını dile getirdi. Halkla uzun uzun
Suriye konusu, halkın mücadeleye
katılmasının önemi ve basın açıklaması hakkında konuşuldu. Bedirge
esnafına toplam 400 tane bildirinin
yanı sıra 32 adet Yürüyüş dergisi de
ulaştırıldı.

SURİYE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR
Erzincan: Erzincan Gençlik
Derneği Girişimi, 30 Ekim günü
Ordu Caddesi’nde yaptıkları eylemle,
Suriye halkıyla dayanışmak amacıyla
“Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Suriye Halkının Yanındayız” adlı
kampanyayı başlattıklarını duyurdular.
Yakup Işık tarafından yapılan
açıklamada, AKP’nin nasıl halkları
birbirine düşürdüğünden bahsedildi.
11 kişinin katıldığı eyleme Partizan
da destek verdi.

Hatay: Halk Cephesi’nin Suriye
halkıyla ilgili olarak başlattığı kampanya çalışmaları nedeniyle korkan
AKP’nin işkenceci polisleri, eylemlere saldırarak, Halk Cephelilerin
yeni tanıştığı insanları karakola çağırarak, tutsak ailelerini arayarak
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İstanbul- TAYAD

İzmir -Doğançay

Gülsuyu

EN GÜZEL GÜNLERİMİZDE ŞEHİTLERİMİZ DAİMA
YANIMIZDA OLACAK! ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLARINI
KARANFİLSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
İstanbul-TAYAD
Bayramın ikinci günü olan 26
Ekim günü, TAYAD’lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya
geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan
konuşmada, “Yozlaşmaya karşı bayramlarımıza sahip çıkarak daha çok
birlik, beraberlik ve dayanışma içinde
olmalıyız, özellikle şehit ve tutsak
aileleri olarak daha fazla bir araya
gelerek dayanışmayı büyütmemiz
gerekir” denildi.
TAYAD’lı Aileler, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen evlatlarını bayramda
da ziyaret etiler. 28 Ekim günü Gazi
Mezarlığı’na gidilerek ilk önce devrimci hareketin önderi Dursun Karataş’ın mezarı başında toplanıldı.
Mezar kızıl karanfillerle süslendi.
Daha sonra onun nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından Erdal Dalgıç,
İbrahim Çuhadar ve Gazi Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitlerinin
mezarları ziyaret edildi, karanfiller
bırakıldı.
Gazi Mezarlığı’ndan sonra Cebeci
Mezarlığı’na geçilerek orada bulunan
devrim şehitlerinin mezarları ziyaret
edildi.

İstanbul-Avcılar
Anka Kültür Merkezi çalışanları
da 26 Ekim günü şehit ailelerini ziyaret etti. Bayramın ikinci günü yapılan toplu ziyaretlerde, bayramların
önemine, değerlerimize ilişkin sohbetler edilip çaylar içildi.

İstanbul-Bağcılar
Bayramın üçüncü günü Bağcı-

lar’da Karanfiller Kültür Merkezi’nde
bayramlaşma kahvaltısı yapıldı. 60
kişinin katıldığı kahvaltıda kapitalizmin değerlerimizi yok edemeyeceği
üzerine konuşma yapıldı. Kahvaltıdan
sonra türküler söylendi ve kültür
merkezi önünde halaylar çekildi.
Türküler söylenip halaylar çekildikten
sonra toplu şekilde Gazi Mezarlığı’na
şehitlerimize ziyarete gidildi. Karakolun önünde otobüsten inilip sloganlarla mezarlığa yüründü.
Dayımızın mezarı başında “Bize
Ölüm Yok” marşı söylendikten sonra
şehitlerimizin mezarları ziyaret edildi

İstanbul-Gazi Mahallesi
Devrimci İşçi Hareketi ve Devrimci Mücadelede Emekliler, aylardır
işlerine geri dönmek, maaş ve kıdem
tazminatlarını alabilmek için direnen
işçilerle bayramı bir arada geçirdiler.
Bayramın 2. günü olan 26 Ekim’de
Gazi Mezarlığı’nda bir araya gelerek
önce Dayı’nın mezarını ziyaret ettiler.
Tüm devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşunun ardından, Eyüp Baş,
Erdal Dalgıç ve İbrahim Çuhadar’ın
mezarları da ziyaret edildi.
Mezar ziyaretlerinden sonra Hey
Tekstil, BEDAŞ ve Darkmen işçilerine ev ziyaretleri yapıldı.
Bayramın 4. günü ise Devrimci
İşçi Hareketi ve Devrimci Mücadelede Emekliler, BEDAŞ ve Hey Tekstil direniş çadırlarını ziyaret ettiler.
Önce BEDAŞ çadırına “BEDAŞ İşçisi Yalnız Değildir!”, “Direne Direne
Kazanacağız!” sloganları atılarak gelindi. Bayramlaşmanın ardından çaylar içilerek sohbetler edildi. 1 saatlik

ziyaretten sonra Hey Tekstil işçileri
ziyaret edildi. “Hey Tekstil İşçisi
Yalnız Değildir!” sloganları atılarak
direniş çadırına gelindi, işçilerle sohbet edildi.

İstanbul-Gülsuyu
28 Ekim günü Gülsuyu-Gülensu
Haklar Derneği’nde bayram yemeği
verildi. Bayramların halk kültürümüzün bir parçası olduğu vurgulanarak, böylesi günlerde dayanışmayı
daha da büyütmek gerektiği söylendi.
Yenilen yemeğin ardından çaylar
içilip sohbetler edildi.
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İstanbul-İdil Kültür
Merkezi
Bayramın birinci günü akşamı
İdil Kültür Merkezi’nde bayram kutlaması yapıldı. Ailelerin katıldığı
program, bayramın öneminin anlatıldığı konuşma ile başladı. Bayramların halkın bir geleneği olduğu,
birlik dayanışma duygularının güçlendiği anlatılarak, kapitalizmin yozlaştırdığı değerlere sahip çıkmamızın
bir gereği olarak bayramlara da sahip
çıkmamız gerektiği vurgulandı. Daha
sonra metrobüse binmek için sıkıntı
çeken bir aileyi anlatan skeç canlandırıldı.
Grup Yorum’un ve bütün konukların hep birlikte söylediği türkülerin
ardından ikramlar yapıldı ve bayram
kutlaması sona erdi.

Antalya
Kurban Bayramı’nın 3. günü Antalya Özgürlükler Derneği, dernek
binasında bayramlaşma yaptı. 46 ki-
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İzmir

şinin katıldığı bayramlaşma programı
sabah saatlerinde yemek hazırlamakla
başladı. Üniversiteyi kazanarak diğer
illere giden ve Antalya’da olan DevGenç’liler bir araya gelerek, görüşmedikleri günlerin sohbetini yaptılar.

temizlenmesinin ardından karanfiller
konuldu ve saygı duruşu yapıldı.
Gökhan Özocak’ın devrimci kişiliğinden ve şehitliğinden anlatımlarında
yapıldığı anma “Bize Ölüm Yok”
marşının söylenmesiyle son buldu.

İzmir

Hatay

İzmir’de 24 Ekim günü Kurban
Bayramı arifesinde Kaynaklar Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitlerinin mezarları ziyaret edildi. Mahmut
Gökhan Özocak, Ümit Doğan Gönül,
Müjdat Yanat ve Gürsel Akmaz’ın
mezarları temizlendi. Ziyaret, saygı
duruşunun ardından karanfil konularak sonlandırıldı.
Bayramın 3. günü olan 27
Ekim’de ise Hamiyet Yıldız'ın mezarı
Dev-Genç'liler tarafından ziyaret edilerek mezarı başında anma düzenlendi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda yer
alan mezar temizlendi. Hamiyet Yıldız'ın mezarı, vatanın bağımsızlığı
ve sosyalizm için toprağa düşen devrim şehitlerini simgeleyen kızıl karanfillerle süslendi. Tek başına da
olsa faşistlerin karşısına dikilerek 1
Aralık Direnişi'ni başlatan, Dev-Genç
cüretinin simgesi olan, işkencede direnen; hesap sormak için düştüğü
yolda 9 Nisan 1992'de İzmir'de şehit
düşen Hamiyet Yıldız'ın hayatı yolumuzu aydınlatan bir örnek olarak
anlatıldı. Anmada Ümit İlter'in "Sabo'nun Kızları" şiiri okundu.
İzmir’de Doğançay Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği’nde, 27
Ekim’de halkın kültürünü yaşatmak
ve birlikteliğini sağlamak adına bayram yemeği verildi. Yemekten sonra
bayramlaşıldı ve halk kültürü üzerine
sohbet edildi. Yemeğe 80 kişi katıldı.
27 Ekim’de Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından Buca Mezarlığı’nda bulunan Gökhan Özocak’ın
mezarı başında anma yapıldı. Mezarın

Hatay Halk Cephesi, 25 ve 26
Ekim tarihlerinde devrim yolunda
şehit düşen yoldaşlarının mezarı başındaydı. Harbiye, Dursunlu, Yaylıca,
Samandağ, Kuzeytepe'deki şehitlerin
mezarları karanfillerle süslendi. Yine
tutsak ailelerinin de bayramını kutlayan Halk Cepheliler ailelere de karanfiller verdiler.

Elazığ
Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde
Elazığ Halk Cephesi her bayram olduğu gibi halkımızın geleneksel Kurban Bayramı’nı kutladı. İlk gün Elazığ’da bulunan halk kurtuluş savaşçılarının mezarları ziyaret edildi.
Bayramın 2. günü ise şehit ailelerimizin evlerine bayram ziyareti gerçekleştirildi. Bayram ziyaretlerini
gerçekleştiren Halk Cepheliler, bayramın 3. günü de Elazığ Haklar Derneği’nde bir program düzenledi.

Trakya
Trakya’da Halk Cepheliler, bayramdan önce ve bayramda, Kırklareli’de direnen işçileri, selden zarar
gören aileleri ve şehitlerin mezarlarını
ziyaret ettiler.
25 Ekim akşamı Kırklareli Şeker
Teks fabrikasında direnen iki tekstil
işçisi ziyaret edildi. İşçilerle birlikte
sohbet edilerek Cansel Malatyalı’nın
zafere ulaştığı, direnenlerin mutlaka
kazanacağı, bunun için gerekli olan
şeyin irade ve kararlılık olduğu vurgulandı. Bayramı fabrika önünde geçirecek olan tekstil işçilerini Halk

Elazığ

Cepheliler bayramda da ziyaret ettiler.
Kurban bayramının 1. gününde
Halk Cepheliler, Babaeski Demokratik Kültür Derneği kurucularından
Dev-Genç’li Kemal Karaca’nın Pehlivanköy Beldesi’nin İmampazarı
Köyü’nde bulunan mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.
Yine aynı gün öğleden sonra,
hafta içi yaşanan selden zarar gören
Lüleburgaz İlçesi’ne bağlı Büyük
Karıştıran Beldesi ziyaret edildi. Yapılan ziyarette belde sakinleriyle yaşanan sel ve sonrasında yapılanlar,
yardım gelip gelmediği konuşuldu.
Bayramın 2. gününde ise Birtan
Altınbaş’ın Tekirdağ’a bağlı Malkara
İlçesi’nin Sarıpolat Köyü’nde yaşayan
ailesi ve mezarı ziyaret edildi.

Adana
Adana’da Kurban Bayramı boyunca Halk Cepheliler, şehit ve tutsak
ailelerini ziyarette bulundular. Bayramın ilk günü şehit ve tutsak aileleri
ziyaret edilerek bayramları kutlandı.
2. gün de şehit ve tutsak ailelerinin
ziyaretlerine devam edildi. Gidilen
evlerde ailelere karanfil verildi. Bayramın 3. günü Ceyhan, Osmaniye
ve Düziçi’de bulunan şehit ve tutsak
aileleri ziyaret edildi. Halil Önder,
Mehmet Mart, Ali Tarık Koçoğlu ve
Hüseyin Deniz’in mezarı başına kızıl
karanfiller bırakıldı. Mezarları temizlendi, tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ali Tarık Koçoğlu’nun mezarını
ziyaret eden Cepheliler mezar taşının
kırıldığını gördüler. Halk Cepheliler
devrimcilerden korkunun mezar taşlarını kırarak bastırılamayacağını,
mezar taşlarına saldıranların korkularının günden güne daha da büyüyeceğini vurguladılar.
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Bayramlar Halkın Olana Kadar Yürüyüşümüz Sürecek!
İzmir

Hatay

26 Ekim günü İzmir Menemen’de
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve dağıtımı
yapıldı. Halkımızın Kurban Bayramı’nın
kutlandığı, halkın değerleri üzerine sohbetlerin edildiği dergi tanıtımı sonunda
89 adet Yürüyüş halka ulaştırıldı.
28 Ekim günü iki gruba ayrılan Yürüyüş okurları yine halkımızın bayramını
kutlamaya ve dergi dağıtmaya devam
ettiler. Bayramlaşılan, kapısı çalınan
ailelerin sıcak karşıladığı dergi tanıtım
çalışmaları sırasında, günün sonunda
Narlıdere Mahallesi’nde 20, Güzeltepe
Mahallesi’nde 55 adet Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.

24 Ekim günü Halk Cepheliler
hem halkın tepkisini öğrenmek hem
de dergilerin 335. sayılarına ulaştırmak
için Gümüşgöze’ye gittiler.
22 Ekim günü bütün saldırılara
rağmen yapılan eylemin çevresindeki
dükkânları gezen Halk Cepheliler halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esnaflardan sonra evlere de geçen Halk
Cepheliler halkla uzun uzun eylem
ve dergi üzerine konuştular.
Esnaflar çay ikramlarında bulundular, eylemin bir daha yapılmasını
istediler. Evlere gidildiğinde gençler
“pazartesi biraz daha kalsaydınız, siz-

den sonra daha da kalabalıklaştık, yürüyüşe geçerdik” dediler. Evlerdeki
analar ve aileleri tutsakları tanıdıklarını
söyleyerek, hepsine selamlarının iletilmesini istediler.
Halk Cepheliler 45 dergiyi ulaştırdıkları Gümüşgöze’de saldırıların,
korkutmaların, tehditlerin etkili olmadığını gördüler.

Adana
Halk Cepheliler, 30 Ekim günü
Adana-Akkapı’da Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yaptılar. Bir saatte yapılan
dağıtımda 15 dergi halka ulaştırıldı.

Linç Kültürünün Sorumlusu AKP İktidarıdır!
TAYAD’lılar Değil, Linççiler Cezalandırılsın!

YÖK’e, Suriye’de İşgale, Gerici
Faşist Eğitime Hayır!

2006 yılında F Tipi hapishanelerde süren tecrit saldırısına
karşı Trabzon’da bildiri dağıtan TAYAD’lılar polisin ve sivil
faşistlerin yönlendirmesinde linç saldırısına uğramıştı. AKP’nin
polisi, bu saldırının ardından “kurtarıcı” rolüne bürünmüş ve
TAYAD’lılara “kurtarma” adı altında saldırmıştı.
İşte bu yüzden TAYAD üyeleri yargılanıyordu. Linç saldırısını örgütleyenler cezalandırılmazken, TAYAD’lılar linç
saldırısında ölmedikleri için yargılanıyorlardı.
Trabzon yerel mahkemesi TAYAD'lılara beraat vermiş,
linççiler ise cezalandırılmamıştı. Şimdi, savcının itirazıyla
Yargıtay tarafından bu kararın da bozulması isteniyor. Eğer
bozulursa Linç saldırısına uğrayan TAYAD’lılar, yeniden 3
yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
TAYAD'lı Aileler, konuyla ilgili olarak 31 Ekim'de yazılı bir
açıklama yaptılar. Açıklamada, “Bu karar bir kez daha ülkemizdeki
yargının faşist uygulamalarını bize göstermiştir.
Yargıtay Savcısının itiraz gerekçesi ülkemiz faşist yargısının
bakışını bize çok açık göstermektedir: ‘Sanıkların müşteki
polis memurlarına karşı görevlerini yaptırmamak için etkisi
basit tıbbi müdahele ile gidirebilir şekilde yaralayarak direndikleri sabit olduğu halde yazılı şekilde beraat kararı verilmesi
yasaya aykırı bulunmuştur. Savcının temyiz itirazları yerinde
görülmüştür.’
Peki, bu anlatılanlara istinaden ne yapmış TAYAD’lılar;
Linç saldırısına direnmişler, linçleri örgütleyen polisleri dinlememiş ve direnmişler.
İşte bu kadar! Devlet, polisin her dediğini uyan robotlaşmış
bir toplum istiyor. Bunun dışına çıkan, direnen ise suçlu
oluyor.
Biz işkencelere, linçlere rağmen direnmeye devam ediyoruz.
Ne cezalar, ne linç saldırıları F Tipi hapishanelerdeki tecriti
anlatmamızı ve devrimci tutsakları sahiplenmemizi engelleyemedi, engelleyemeyecek” denildi.

Gençlik Federasyonu, YÖK’ün kuruluş yıldönümü
nedeniyle 3 Kasım’da Ankara’da eylem yapacak. 2
Kasım’da İstanbul’da Sibel Yalçın Parkı’ndan yola
çıkacak olan Dev-Genç’liler, yaptıkları duyuruda,
“‘80 cuntası bundan 31 yıl önce, okullardaki öğrencileri
sindirmek, pasifize etmek, gençliği akademik-demokratik mücadeleden uzaklaştırmak için YÖK’ü kurdu.
30 yıldan beri haklı bir şekilde haykırdığımız gibi bu
sene yeniden haklılığımızdan aldığımız cesaretle
haykırmaya devam edeceğiz Ankara’da” dediler.
Liseli Dev-Genç'liler de, Bakırköy Cumhuriyet
Meydanı’nda “3 Kasım da Ankara'ya” ve “YÖK'e,
Suriye' de İşgale, Gerici Faşist Eğitime Hayır!” yazan
20 adet afiş astılar. Bir kez daha YÖK'e karşı nasıl
mücadele ettiklerini anlattılar. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde de Ankara'ya çağrı yapıldı. Gün içinde
Edebiyat ve Merkez kampüslere afişler asıldı.
31 Ekim günü de İstanbul Üniversitesi'nde 150
afiş asıp, bildiri dağıtımı yapıldı.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 100, Boğaziçi Üniversitesi'nde 50 afiş asılarak çalışmalara devam edildi.
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde sınıflara 25 tane afiş asıldı. Sınıftaki tahtalara “Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç'liler” yazıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde toplu bir şekilde
bildiri dağıtımı yapıldı, sesli konuşmalarla öğrenciler
3 Kasım'da Ankara'ya Dev-Genç saflarına çağrıldı.
Konuşmalarda YÖK'ün okullardaki baskıcı, antibilimsel
yönü ve saldırganlığı teşhir edildi. “YÖK'e, Suriye'de
İşgale, Gerici-Faşist Eğitime Hayır” sloganı atılarak
Suriye'deki emperyalist işgale de dikkat çekildi.
Liseli Dev-Genç'liler de Bakırköy’de masa açarak,
300 bildiri dağıttılar.
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Avrupa’da
Şadi Özbolat’ı Tek Tip Elbise
İle Teslim Almaya Çalışan
Almanya Hapishaneleri
Başarılı Olamayacak!

Futbolu Yozlaştırma Aracı
Olarak Kullanmalarına
İzin Vermeyeceğiz

Sayı: 337

Yürüyüş
4 Kasım
2012

İngiltere'nin başkenti Londra'da birlik ve dayanışma amaçlı düzenlenen programlar devam
ediyor. 28 Ekim tarihinde İngiltere Halk Cephesi
futbol turnuvası organize etti. Maçın başlamasından önce yapılan kısa konuşmada, düzenin spora bakışı ve sporculara alıp satılan, sermayeye kar
katan köleler muamelesi yapıldığı anlatıldı.
Tottenham Power League Spor Kompleksi'nde
yapılan turnuvada 3 sahada 6 takım oynadı. Karşılaşmalar 1 saat sürdü. Turnuvanın ikinci karşılaşması 21 Kasım, üçüncü karşılaşmasının da
12 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği duyurularak
turnuvanın birinci günü tamamlandı.

Bayramlar Yoldaşlarla
Bir Arada Olunca
Daha da Güzel!
Yunanistan Halk Cephesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Bayramı
Atina’da düzenledikleri bir kahvaltı ile birarada
kutlayan Halk Cepheliler'den yaşı daha genç olanlar büyüklerinin bayramını kutladılar. Bayram şekerleri ve halk geleneklerine uygun olarak hazırlanan bayram yemeği yenildi. Öğle yemeğinin
ardından Atina’nın tarihi mekanları gezildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Almanya Büyükelçiliği
önünde 30 Ekim günü, Bochum Hapishanesi'nde bulunan devrimci tutsak Şadi Özbolat’a dayatılan tek tip elbise uygulamasına karşı protesto eylemi gerçekleştirildi. Avusturya Anadolu Federasyonu tarafından yapılan eylemde Şadi Özbolat’ın tecrit koşulları altında 3 haftadan beri 24 saat boyunca hücresinde tutulduğu anlatılarak, bunun insanlık onuruna bir saldırı olduğu anlatıldı.
29 Ekim günü de Bochum Hapishanesi önünde, tek
tip elbise dayatmasına karşı
Özgürlük Komitesi, Halkın
Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi ile Uluslararası Tecritle
Mücadele Platformu tarafından eylem yapıldı.

Ortak Duygular, Ortak Sevinçler ve
Ortak Zaferler Cepheliler’i Birleştirir!
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Halk Cepheliler tarafından 21
Ekim günü piknik düzenlendi. Piknikte, Cepheliler, Cansel Malatyalı’nın zaferle sonuçlanan direnişini çekilen halaylar ve türkülerle kutladılar. 7 yıl süren Büyük Direnişin yıldönümü nedeniyle direnişin anıldığı piknik, akşam saatlerinde sona erdi.

Yunanistan’da Sesimizin Ulaştığı
Her Yerde Olacağız!
Yunanistan’nın başkenti Atina’da, Antarsiya (Kapitalizm Karşıtı Radikal Değişim Devrimci ve Komünist Cephesi) 27-28 Ekim tarihlerinde ekonomik kriz, ırkçılık, faşist saldırı, Avrupa krizi, solun
geleceği ve krizden çıkış konularıyla ilgili paneller gerçekleştirdi. Yunanistan Halk Cephesi panellere masa açarak katıldı. Masada Şadi
Özbolat’a dayatılan tek tip elbise işkencesi teşhir edildi.

Dayanışmaya Daha Çok İhtiyacımız Var!
Irkçılığa ve Asimilasyona Karşı Omuz Omuza
Almanya’nın başkenti Berlin'de, kuruluş hazırlıklarını
tamamlayan Yorum Kültür Evi, 21 Ekim günü açıldı. “Türkülerimizi birlikte söyleyelim, birlikte eğlenip, birlikte gülelim. Bir araya gelip, el kapılarında yalnız olmadığımızı gösterelim” çağrısıyla yapılan açılışa 110 kişi katıldı.
Açılış programı, Yorum Kültür Evi adına yapılan konuşmayla başlandı. Konuşmada; “Irkçılığın ve ayrımcılı-
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ğın, yabancılaşmanın, yozlaşmanın had safhada olduğu bir yerde
bir araya gelmek, birlik ve beraberlik içinde olmak çok daha
önemli ve acil bir sorun. Sorunlarımıza birlikte çözümler
aramalı, birlikte sevinip, birlikte gülebilmeliyiz...” denildi.
Alman anti-faşist gruplar da açılışa yoğun ilgi gösterdi.
Yorum Kültür Evi'nin adresi
Adres: Dresdener str. 27, 10999 Berlin
Tel: (030) 701 20 744
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MEZARDA EMEKLİ OLMAMAK İÇİN
ÖRGÜTLENELİM!
26 Ekim tarihli Haber Türk gazetesindeki yazıya göre emeklilik yaşları ve tamamlanması gereken prim
gün sayıları aşağıdaki gibidir;
"İlk defa 01.05.2008 tarihi ve
sonrasında işe girmiş yani sigortalı
olmuş veya olacak kadınların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar
için prim gün sayısı şartı 7000 gün
değil 7200 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti de 7200
günü tamamlayacakları zamana göre
belli edilir. Buna göre;
1) 7200 günü 31.12.2035 tarihine
kadar tamamlayan kadınlar 58,
2) 1/1/2036 ile 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 59,
3) 1/1/2038 ile 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 60,
4) 1/1/2040 ile 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 61,
5) 1/1/2042 ile 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 62,
6) 1/1/2044 ile 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 63,
7) 1/1/2046 ile 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayanlar için 64,
8) 1/1/2048 tarihinden sonra 7200

günü tamamlayan kadınlar için ise 65
yaşında emekli olurlar" (26 Ekim HaberTürk gazetesi-Ali Tezel)
Bu rakamlar göstermektedir ki,
AKP iktidarı köle gibi çalıştırdığı
emekçilere insanca yaşamı çok görmektedir. Onlar istiyorlarki emekçiler ömürlerinin sonuna kadar emperyalizm ve işbirlikçisi iktidarlar için
çalışsınlar. Yapılan düzenlemelerin anlamı budur. Onların bu düzenlemelerine göre 7200 gün çalışan biri ortalama 60’lı yaşlarında ancak emekli olabilecek. Ki ülkemizdeki ortalama yaşam süresinin 65 olduğu
düşünülürse bunun ölene kadar çalışmak anlamına geldiği çok açıktır.
Yani AKP iktidarı emekçi halka demektedir ki ömrünüzün sonuna kadar
çalışın.
Peki neden bir hükümet kendi
halkına böyle bir yaşamı uygun görmekte ve ölene kadar çalıştırmaktadır?
Çünkü, bu devlet, bu iktidar halkın
çıkarlarını gözeten bir devlet değildir.
Onlar emperyalizme göbekten
bağlıdır. AKP iktidarı için halkının
mutluluğu refahı değil emperyalist tekellerin kasalarının dolması önemlidir.
Ekonomik ve siyasi olarak emperyalizme bağımlıdırlar bu nedenle de emperyalizmden izinsiz hiçbir şey yapamazlar. Bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede ise iktidarlar işçisine vere-

ceği maaşı da ne zaman emekli edeceğini de belirleyemez. Bunları belirleyen emperyalizmin çıkarı olur.
Bu durumda AKP iktidarı emperyalizmin ülkemizdeki sözcüsü savunucusu görevini görmektedir. Elbetteki böyle bir görevi kabullenen
iktidarlar da halkın çıkarlarını koruyamazlar. Onlar için önemli olan
emperyalist tekellerin çıkarıdır halkın
yaşamı değil.
Daha fazla kar elde etmek için her
yolu mübah görür. Daha fazla kar etmenin IMF politikalarını hayata geçirmenin en kolay yolu ise emekçi halkı
çok düşük ücretlerle ömrünün son anına kadar çalıştırmaktır. Bunun diğer
adı ise mezarda emekliliktir. Mezarda emeklilik bir IMF politikasıdır. Ve
AKP iktidarı getirdiği düzenlemelerle
çıkardığı yasalarla IMF'nin bu politikasını hayata geçirmektedir.
Bu durumda biz emekçilere düşen
görev emperyalizm ve onun işbirlikçisi AKP iktidarının bu sömürüsüne karşı çıkmaktır. İnsanca yaşama
hakkımıza sahip çıkıp birlikte direnelim birlikte mücadele edelim. Ancak güçlü bir mücadele verirsek mezarda emekli olmaktan kurtulabilir insanca yaşam koşullarına kavuşabiliriz.
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“Hasan Selim Gönen’in Katillerini İlkay İşler’e Özgürlük
İstiyoruz”
14 Eylül günü Feda savaşçısı İbrahim Çuhadar'ın
Almanya’nın başkentindeki Berlin Büyükelçiliği'nin açılışını yapmak üzere Berlin'e gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, Avrupa Dev-Genç'liler tarafından protesto edildi.
Elçilik binasına 1 km mesafeye kadar kimsenin alınmamasına rağmen, Dev-Genç’liler bütün barikatları aşıp “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür!”, “Hasan Selim Gönen'i AKP'nin Polisleri Katletti!”, “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!”, “Suriye'de İşgale Son!” sloganları atarak yürümeye başladılar.
Tüm güvenlik önlemlerini aşıp, "Katilleri İstiyoruz" diye haykıran Dev-Genç'liler karşısında şaşkına dönen polis, çareyi saldırmakta buldu. Televizyonların ve kameraların önünde polis saldırısına uğrayan ve gözaltına alınan Dev-Genç'liler, 2 saat sonra serbest bırakıldılar.

cenazesini sahiplendikleri için işkenceyle gözaltına alınan ve tutuklanan İlkay İşler ve arkadaşlarının serbest bırakılması için Anadolu Gençlik, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, 24 Ekim günü Türkiye Konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.
Gösteride, “İlkay İşler Serbest Bırakılsın, Anadolu Gençlik” yazılı pankart açıldı. Kızıl bayraklar ve İlkay İşler’in
resimlerinin de üstünde olduğu
“Cenazeyi sahiplenmek suç değildir, İlkay İşler serbest bırakılsın” yazılı dövizler taşındı.
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AVRUPA’dakiBİZ
Avrupa'ya ilk olarak
50 yıl önce gelen insanlarımız, yoksulluğun içinden
gelmişlerdir. Bu yüzden
çevresinde gördüğü yoksulluğa duyarsız kalamaz,
kalmak istemez. Elinden
geldiğince yardımcı olmaya çalışır. Kimisi bir çocuk okutur, kimisi bir yoksula yardımcı olur. Dayanışma kültürünün çok köklü olduğu Anadoluluyuz
biz.
İşte bunu bilen soyguncular, halkımızın bu duygularını
kullanıp, milyonlarca euroyu ceplerine indirdiler defalarca. Avrupa'da düşünülenin aksine para kazanmak kolay değildir. En ağır işlerde biz çalışırız; aldığımız her kuruşun hakkını
çok fazlasıyla hak ederek…
Jet-Pa, Kombassan, Yimpaş ve
hafızamızda çok yeni olan Deniz Feneri; Avrupa’daki insanlarımızın vicdanlarına seslenerek, dayanışma duygularını kullanıp, halkımızı dolandırdılar.
Sadece Deniz Feneri, Almanya'da
5 yılda 20 bin insanımızı dolandırdı;
41 milyon euro para toplandı.
Camilerden aldılar. Spor salonlarında düzenledikleri toplantılarla "Allah Rızası" denilerek bilezikler, eurolar toplandı. İnsanlar, yılların birikimlerini verdiler bu dolandırıcılara.
Kendine "solcuyum, demokratım" diyen bir kesimde şöyle bir düşünce vardır: "Bunca yaşananlara
rağmen benzeri kurumlara nasıl hala
güveniyorlar?", "bu kadar da kör
olunur mu?" vb. sözler duyarız. Neredeyse “hak ediyorlar” diyenler vardır.
İşte tam bu nokta da şu kelimeler
çok önemlidir: GÜVEN ve DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ!
Burjuvazi, halkımızın bu dayanışma kültürünü yok etmek, bencilliği yaygınlaştırmak için her türlü aracı kullanıyor. “Sen kendini düşün,
kendin için yaşa” diyor. "Her koyun
kendi bacağından asılır" diyor. Ama
işte halkımız, bu kadar yolsuzlukları, ahlaksızlıkları ortaya çıkmasına

Halkın güven duygusu
önemlidir ama kime güveneceğidir asıl olan.
Deniz Feneri sömürüyor da,
Alman devleti sömürmüyor mu
bizim emeklerimizi? Bizim
emeğimizle milyonlarca euroları
ceplerine indirmiyorlar mı? İşte
onlara vermektense, onların
bankalarında faizlerini onlara
yedirmektense, Jet-Pa gibi soygunculara verdiler emeklerini insanlarımız.
Yardımları toplayıp dağıtan
camiler de var Türkiye’de. Hepsi dolandırıcı olmayabilir. Deniz Feneri de, topladıkları paralardan bir kısmını yardıma kullanmıştır.
Ama amaç farklıdır, onların toplayıp dağıttıkları yardımlar, televizyon
ekranlarında halkımızın yoksulluğundan utanmasına yol açar. İnsanlar
bu yardımları alırken çoğu zaman birbirlerini ezerler. Bugün bir poşet yardım götürür. Yarın unutulur o insanlar. Zor anlarında kimse yanında
yoktur artık.
Televizyonların reyting sorunu
da yoksa, gerek yoktur artık onları ziyaret etmeye zaten. Bir de destekledikleri parti, seçim dönemlerinde kapılarını çalar halkın. Buna en iyi örnek AKP iktidarıdır.
Peki devrimcilerin görevi nedir?
Halkımıza güvenecekleri yerin devrimciler olduğunu göstermektir. "Biz
devrimciyiz, yardım toplayıp halka mı
dağıtacağız, kurtuluş devrimdedir" diyerek, burjuvazinin halkın yardımlaşma kültürünü kullanmasına izin mi
vereceğiz?
Evet, yoksulluğun, adaletsizliğin,
eşitsizliğin nihai çözümü Devrimci
Halk İktidarı’ndadır.
Peki halkımıza; “devrime kadar
yolların çamur kalsın, çocukların için
parka ne ihtiyaç var, çizmen olmasa
da olur” mu diyeceğiz? Hayır! Halkımız dayanışma kültürüne sahip.
İşte biz bu dayanışma kültürünü örgütlü bir hale getireceğiz. Halkımızın
inançlarını kullanan din bezirganlarına
karşı kendi örgütlülüklerimizi kuracağız. Onlar halkımızın ne dini inançlarına sahip çıkabilir, ne de yoksul-

DENİZ FENERİ, JET-PA
HALKI
DOLANDIRIYOR!
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ANADOLU
FEDERASYONU
DAYANIŞMAYI
ÖRGÜTLÜYOR!
rağmen bu kuruluşlara, bu kültürlerinin çok köklü olmasından kaynaklı yine tekrar tekrar güveniyor. Vicdanları güçlü bizim insanlarımızın.
Ulusal bilinçleri çok köklü.
Bir yanı ise güven. Güven çabuk
kazanılmıyor, o kadar çabuk da yok
olmuyor. Halkımızın dini inançlarını
kullanıyor Deniz Feneri gibi soyguncular. “Allah” diyerek, “kul hakkı” diyerek alıyorlar halktan. Bu
inanç, dün oluşmuş bir inanç ve kültür değil. O yüzden Deniz Feneri şöyle dolandırıcı, böyle ahlaksız demekle hemen silinmiyor bu güven.
"Tamam, Deniz Feneri öyle, bir daha
vermeyeceğiz" diyor ama bir başkası yine aynı amaçlarla geldiğinde
tekrar güveniyor. Çünkü başka güveneceği birilerini tanımıyor!
İnsanlarımız bu güven duygusunu
hiç bir zaman yitirmemeli ve bu yardımlaşma kültüründen asla vazgeçmemeli.
O yüzden halkı aşağı görenler,
"hala nasıl güveniyorlar" diyenler,
böyle bir değerin ne kadar önemli olduğunun farkında değiller.
Eğer güven duygusunu yitirirlerse insanlarımız, kapitalist ülkelerin insanları gibi bencil olurlar. İşte bundan
çok korkuyor bizim halkımız, bencilleşmeye karşı bu değerlere sarılıyorlar. Bu, diğer Avrupalı halkları aşağılamak için söylenmiş bir söz değildir. Emperyalistler, kendi ülkelerinde bu bencillik kültürü konusunda
başarılı olmuşlardır. Ama mutlaka
Avrupalı halklar da, zaten onların da
olan dayanışma kültürünü tekrar kazanacaklardır.

DİRENEN BÜTÜN İŞÇİLER

luğuna çare olabilir.
Avrupa'daki her kurumumuzun
yardımlaşma içinde olabileceği bir
yoksul mahallemiz olabilmeli.
Armutlu’yu yaratan bizim örgütlü gücümüzdür. Sokaklarını çamurdan
temizlemiş, evlerine elektriği çekmiştir devrimcilerin öncülüğündeki
halk.
İşte şimdi buna Avrupa örgütlülüğü de katılabilmelidir.
Bunun ilk adımını atan bir alan
var, İngiltere Anadolu Federasyonu
(AF). 2 ay boyunca Filistin Mahallesi’nin çocukları için çalıştılar. Sanki kendilerinden biri gibi, sanki o çocuklar kendilerinden bir parçaymış
gibi.
İstanbul'da küçük bir mahalle Filistin Mahallesi. “Neresi burası” diyeceksiniz! Adres kitapçıklarında bulamazsınız bu ismi, çünkü halk kendine yakıştırdığı bu adı kendisi koymuştur. İstanbul'un en yoksul mahallelerinden ama onurlu emeği ile,
alınteri ile yaşayanların yeri. Çocuklarının gözlerinin içinin güldüğü,
sofrasına oturduğunda en iyisini sana
ikram etmeye çalışanların mahallesi.
İstanbul'un en yoksul mahalle-

rinden biri olan Filistin Mahallesi’nin çocukları için "Yoksulluk Kader Değildir, Dayanışmayı Büyütelim" diyerek başlatmışlardı kampanyayı İngiltere AF. Kırtasiye malzemesi, kışlık mont ve çizme topladılar.
Topladıkları kadarını götürüp Filistin
Mahallesi’nde dağıttılar.
100 paket kırtasiye malzemesini
kapı kapı çalarak dağıttılar.
Halk Cephesi ile birlikte yapılan
dağıtımlarda şu ise çok umut vericiydi. Halkımızı bu kadar pisliğin,
yozlaşmanın, yoksulluğun olduğu
yerlerde yozlaştıramamışlardı. Dağıtımlar sırasında halk, daha yoksul olan
komşusunu düşünüyordu. Hemen hemen bir çok evde bu yaşanmıştı.
“Onların durumu daha kötü, onlara
verin” diyorlardı.
Burjuvazinin yoz kültür bombardımanına karşı halkımızın bu değerleri koruyabilmesi bizi sevindiriyor.
Çünkü burjuvaziye karşı halkın zaferidir bu. Kültürel olarak direnişidir.
Değerlerinin kirlenmesine izin vermemiştir.
Bu dayanışmayı sürdürecek İngiltere AF. Artık Filistin Mahallesi,
onların kardeş mahallesidir. Yolları ça-

Yalanlara ve Çarpıtmalara Son Verin,
Haklı ve Meşru Talepleri Kabul Edin!
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi, Kürt siyasi tutsakların tarafından 12 Eylül 2012 tarihinde başlatılan açlık grevi eylemiyle
ilgili olarak 30 Ekim tarihli yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Demokratik kitle örgütlerinin ve ilgili bilim çevrelerinin tüm uyarıları ve açık
çağrılarına karşın siyasal iktidar sorunu çözme yerine karalama, müdahale tehdidi, yok sayma ve geçiştirme
tavrını sürdürmektedir. Bu yaklaşımdan ötürü birçok tutsağın yaşamı tehdit altındadır. Tamamı kısa bir süre içerisinde karşılanabilir talepler olmasına rağmen siyasal iktidar sorunu çözmek yerine en yetkili ağızlardan müdahale tehdidinde bulunmuştur. Yine
haklı ve meşru talepler kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen, sözde aile
mektuplarıyla karartılmaya çalışıl-

maktadır. Ölüm eşiğine gelmiş açlık
grevlerine olan kamuoyu ilgisini azaltmak amacıyla direnişi bırakan yüzlerce tutsak bulunduğu söylemiyle
kamuoyu manipüle edilmek istenmektedir” denildi. Açıklama şu sözlerle bitirildi: “Siyasal iktidar yalan ve
tehditlerine son vererek sorunu çözmelidir. Sorunun ana nedeni olan ve
bugün açlık grevi direnişine kaynaklık eden tecrit başta olmak üzere siyasal tutsakların tüm talepleri derhal
karşılanmalıdır.”
ÇHD, 31 Ekim günü de, İstanbul
Okmeydanı’da düzenlenen protestoya katılan kitlenin üzerine gaz bombaları ve tazyikli sularla saldırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Tankla, panzerle, keskin nişancı gölgeleri ile bu taleplerin dile getirilmesi engellenemeyecektir" denildi.

mur ise bizim çamurumuz diyecekler.
Çocuklarının ayakkabısı yoksa bizimdir diyecek. Evleri yıkılacaksa bizimdir diyecek.
Şu değildir tabii ki, halkın yoksulluğu bu desteklerle çözülmez. 75
milyon halkımızı bu şekilde kurtaramayız. Ama halkın dayanışmasını
örgütleyerek, hem kendi güçlerini
göstermiş oluruz hem de sorunlarımızı
çözebiliriz. Halka, örgütlü olmanın
gücünü göstermeliyiz. Dayanışmanın
gücünü göstermeliyiz. Asıl hedefimiz,
bütün bir halkı devrim mücadelesine
katabilmektir. Devrimci halk iktidarı için mücadele ettirebilmektir.
Türkiye'de 7 milyon ev yıkılacak.
Biz de Avrupa’da bu dayanışmayı büyütmeliyiz. Belki gidip barikat olamayacağız evinin önünde ama çocuklarının gidecekleri parkları yapabiliriz. Kışlık elbiselerini, okul malzemelerini alabiliriz. Armutlu gibi
mahallelerimizi çoğaltmalıyız!
Hepimiz Birimiz, Birimiz
Hepimiz İçin!
Yoksulluk Kaderimiz Değildir,
Dayanışmayı Büyütelim!
Evlerimizi Yıkanın Villarını
Yıkarız!
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Polis Acz İçinde
Saldırıyor

Anka Kültür Merkezi çalışanı
Mustafa Özgür Mulla'nın ailesi, polis
tarafından aranarak tehdit edildi. 29
Ekim günü Mulla'nın annesini arayan
polis, “Oğlunuzun gittiği yol yol değil. Oğlunuz Anka Kültür Merkezi'ne gidiyor eğer böyle devam ederse oğlunuzun sonu iyi olmaz. Oğlunuza sahip çıkın, en kısa zamanda ayrıntılı konuşmak için emniyete gelin”
diyerek aileyi rahatsız etti.
Anka Kültür Merkezi tarafından 31
Ekim'de yapılan açıklamada, “Tüm bu
baskılar ve yalanlar AKP ve onun katil polisinin korkularını, acizliklerini
göstermektedir. AKP’nin polisinin
tüm bu saldırılarına karşı bizler mücadelemize devam edecek, korkularını
büyüteceğiz. Arkadaşımızın başına
gelecek en ufak bir zarardan AKP’nin
katil polisi sorumludur” denildi.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 Kasım - 16 Kasım
1972 Malatya doğumludur.
1991’de katıldığı mücadelenin çeşitli alanlarında yer aldı. Aralık 93'te Dersim dağlarında gerillaya katıldı. 1996
sonlarında tutsak düştü. Büyük Direniş’te 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
aldı. 5 Kasım 2001'de KüçükarmutMuharrem
lu’ya
karşı düzenlenen katliam saldıÇETİNKAYA
rısının durdurulması için Sincan F
Tipi Hapishanesi’nde kaldığı hücrede bedenini tutuşturdu. Kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde
12 Kasım 2001’de şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Muharrem Çetinkaya’yı
ağabeyi Mazlum Çetinkaya
Anlatıyor
(...)
Muharrem’in çocukluğundan kısaca söz etmek
istiyorum. Muharrem’in çocukluğu istasyon kıyısı bir
köyde geçmişti. Bu köy gerçekten şirin bir yerdi o zamanlar. Çocukluğumuzun en güzel bahçesiydi Suçatı.
O yıllarda evlerin üzeri çatısızdı. Toprak evler çocukluğumuzu ve çocukluk oyunlarımızı süslüyordu.
Damdan dama atlıyorduk. Hele çocukluğumuzun
sonbaharında kurumuş tarhanaların telaşla toplanması,
evlerin damlarına pekmez serilmesi, cevizlerin taşlanması... İşte Suçatı o zamanlar böyleydi.
Hapishane görüşleri sonrasında paylaştığımız Suçatı Köyü’nü belki de en güzel Ziya ÜNSEL açıklamış
diyebilirim. Yazar Ziya ÜNSEL, “Çılgın Doruklar” adlı gezi
yazısında çocukluğumuzun mekanı Suçatı’ya ilişkin şöyle yazıyor; “Bir ara Malatya Adana demiryolu hemen yanımıza geldi. O da bizimle beraber gidiyordu. Suçatı’yı
geçtik. Küçücük istasyonu öyle sessizdi öyle kimsesiz
bir yer ki... İnsanın burada trenlerin duracağına, yolcuların
inip-bineceğine hiç inanası gelmiyor. Ve cılız akasyalara acıyorsunuz...” Sevgili Muharrem’in çocukluğu böyle bir köyde boy verdi. ÜNSEL’in acıdığı bu cılız akasyaların gölgesinde demiryolu işçisi olan babamızı beklerdik. O zamanlar ne akasyalar cılızdı ne de bugünkü
gibi istasyonlar kimsesizdi. Çünkü, babamızdı o cılız
akasyaları sulayan ve sekiz kiloluk kazmasıyla babamızın yarattığı emek idi, istasyonları kimsesiz bırakmayan.

“Devrimci değerlere daha fazla sarılmadan
halka layık olunamayacaktır...”

Muharrem ÇETİNKAYA
1967, Sivas Divriği doğumludur. Devrimci bir memurdu. 91 yılından itibaren
BEM-SEN’de örgütlü olarak memurların
hak alma mücadelesine katıldı. 1992'de
yapılan BEM-SEN Genel Kurulu'nda
Genel Eğitim Sekreteri olarak yönetimKıymet HANOĞLU de yer aldı. Kıymet, 13 Kasım günü İstanbul Kartal’da, geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kıymet'in cenazesi doğum yeri olan Sivas Divriği'de toprağa verildi.

Turgut İPÇİOĞLU

1959 doğumlu. Liseli Dev-Genç
kadrolarındandı, Liseli Dev-Genç mücadelesinde önemli görevler yüklenmişti. 10 Kasım 1978’de İstanbul Bakırköy’de Aydınlıkçı hainler tarafından
katledildi.

Zamanla zorunlu ayrılıklarımız oldu, çocukluğumuzun yaz güneşini ve kış masallarımızı süsleyen Suçatı’dan. Ve şimdi o cılız akasyaların gölgesinde babasını bekleyen bir çocuğun olmaması!.. Böyle bir çocukluk düşünü yitirmek, otururken sırtımızı boşluğa dayamak gibi bir şey olsa gerek...
Muharrem’in ortaokul ve liseli yılları ile beraber
Suçatı terk edilmek zorunda kalınmış, yaş yirmilere
merdiven dayamıştı. Muharrem Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okuyordu. Birlikte bir kaç gözaltı olayı yaşamıştık. Ben, Burdur Eğitim Yüksek Okulu’nda okuyordum. Arada mektuplaşıyorduk. Muharrem’e yazdığım bir mektup okul idaresince okunmuş ve kardeşimin bolca dayak yemesine yol açmıştı. Kardeşimi falakaya yatıran bu ‘pek sevgili eğitimciler’ iki kardeşin
mektuplaşmasını adeta yasadışı bir örgütün dokümanlarını ele geçirmiş gibi algılamış ve okul müdürü
başkanlığında kurulan dört kişilik ‘dayak komitesi’ Muharrem’in üzerine çullanıp tekme tokat görevlerini yerine getirmişlerdi. Ve bu öğretmen(cik)ler hala öğretmenlik yapmaktalar. Türkiye’deki eğitim kalitesinin bu
kadar yüksek ve ileri olmasını da bu polis öğretmenlere borçluyuz!
Bu kısa ve ibret verici yaşanmışlığın ardında Muharrem, devrimci siyasete daha yakından ilgili duymaya
başladı. Sonraki yıllarda bir süre kırsalda bulunması
ve ardından tutsaklığı 12 Kasım 2001’e kadar sürdü. 12 Kasım 2001’de Küçükarmutlu saldırısını protesto etmek için, Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeyken bedenini tutuşturarak, insanca bir
yolda kendisini kahramanca feda etmiştir.
Kardeşimi saygıyla anıyorum.
Mazlum ÇETİNKAYA (Muharrem Çetinkaya'nın
Boran Yayınevi tarafından yayınlanan Gülüşün Hücrelere Takılı Kaldı adlı şiir kitabının girişinden)

Dersim’in
Çemişgezek
İlçesi’ne
bağlı Paşacık Köyü yakınlarında
Kadir GÜVEN
Devrim Aslan
12 Kasım
GÜLER
1996’da çatışmada şehit düştüler.
Kadir GÜVEN, 1958 Malatya doğumludur. 1980 öncesinde mücadeleye katıldı.
Erkan DİLSİZ 12 Eylül sonrası Devrimci
İşçi Hareketi içinde çalıştı.
Tutsak düştü, tahliye olduktan sonra yine
mücadeleye koştu. 1993 Şubatı’nda Dersim dağlarında gerillaydı.
Devrim Aslan GÜLER, ‘77 Hozat doğumludur. Gerillaya katılmadan önce demokratik alanda çeşitli faaliyetlerde bulundu.
Erkan Dilsiz, 1981, Hozat doğumludur.
O da erken büyüyen çocuklarımızdandı. Faşizm onu katlettiğinde 15 yaşında bir Cephe gerillasıydı.

Oligarşi,
1994’te 13
Cephe gerillasının katledildiği Emirgan
çatışmasının
Müslüm AYDIN
Hasan ÇİÇEK
ardından Cephe’nin ilişkilerine yöneldi. Köyler boşaltılıyor ve yakılıyordu. Hasan Çiçek ve
Müslüm Aydın, oligarşinin dayatmaları
karşısında köylerini terketmeyi reddettiler ve gözaltına alınıp katledildiler.
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat doğumludur. Derviş Cemal Aşireti’ndendir.
1938 Dersim isyanında 13 yaşındadır ve
katledilenlerin cesetleri altında kalarak sağ
kurtulmuştur. Cephe taraftarı, gerillanın
ilişkisiydi. Hozat’ın Şamaşi (Beytaş) Köyü’ne bağlı Dereko Mezrası’nda 9 Kasım’da gözaltına alındı, 12 Kasım’da
ağaca bağlanıp yakılarak katledilmiş
halde bulundu.
Müslüm Aydın da, Cephe taraftarı ve
gerillanın ilişkilerindendi. Oligarşinin baskılarına boyun eğmedi, Hasan Çiçek
gibi askerler tarafından gözaltına alınan köylülerden biriydi, Kasım 1994’te
Hozat’ın Dürüt deresinde yakılarak katledildi.

Tecriti Kırmanın Yolu
Birlikten Geçiyor
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), F tipi hapishanelerde devam ettirilen tecrit politikalarını ve hak ihlallerini protesto etmek için eylem yaptı. 27 Ekim günü Galatasaray Lisesi önünde bir
araya gelen platform üyeleri, TKMP imzalı “Tecrite Son!” pankartını açarak “Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” sloganlarını attılar.
“ F Tipi tecrit hapishaneleriyle 11 yılı aşkın bir süredir devrimci tutsaklara dayatılan kimliksizleştirme, teslim alma ve katletme politikası hızından bir şey kaybetmeksizin sürdürülüyor” denilen eylemde, keyfi uygulamalardan ve tutsakların bu keyfi uygulamaları
konu ettikleri dilekçelerin kaybedildiği yada sonuçsuz bırakıldığı açıklandı.
Hasta tutsaklara da değinilen eylemde, tutsakların en sık karşılaştıkları hak ihlallerinden birinin tedavilerini engellenmesi olduğu
ve hücrelerde tek başına yaşamını sürdüremeyecek hasta tutsakların
tek kişilik hücrelerde tutularak ölüme davetiye çıkarıldığı ifade edildi. Hapishanelerde devam eden açlık grevleri konusunda ise; devletin tutsakların taleplerini dikkate almak bir yana, açlık grevindeki tutsaklara temiz su, şeker, tuz ve B1 vitamini vermeyi de kesip direnişteki tutsaklara hücre cezaları verdiği belirtildi.

Sosyalizmi 122 Şehidimizle
Bir Feda Kuşağı Yaratarak Savunduk
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği'nde 26 Ekim günü Büyük Direnişi anlatan resim
sergisi açıldı. Gün boyu açık kalan serginin sonunda Büyük Direniş'in
şehitleri anıldı. Büyük Direniş'te şehit düşen 122’ler için yapılan saygı duruşu ile başlayan anmada, direnişin, halklara büyük bir umut taşıdığı, direnmeyi öğrettiği anlatıldı. Programda Büyük Direniş’in şehitleri, tanıyanları tarafından anlatıldı.

Duvarlara Nakşettiğimiz
Devrim Sözümüzdür!
28 Ekim günü Dersim’in Ovacık İlçesi’nde, Cepheliler bir çok duvara
“DHKC”, “CEPHE”, “DHKC/SPB”
yazılamaları yaptılar. Yine birçok duvara
da “Milyonları Örgütleyeceğiz” yazılamaları yapıldı.

Enternasyonalizm, Ekmek Gibi
Su Gibi, Halkların Temel İhtiyacıdır!
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Devrimcilik kendi doğalında bir
çok sıfatı içinde barındırıyor. Antiemperyalistlik gibi, anti-faşistlik gibi,
enternasyonalizm gibi.
Emperyalistlerin Suriye'de Esad
iktidarını yıkmak için başlattığı saldırılar üzerine bu kavramın önemi
öne çıktı.
Che’nin şu sözü enternasyonalizm
kavramının içini en iyi doldurmaktadır:"Dünyanın neresinde olursa olsun,
haksız yere birisinin suratına atılan
tokadı kendi suratında hissetmeyen
kişinin insanlığından şüphe ederim."
Enternasyonalizmin politik içeriği
kendi ü lkesinin, dü nya halklarının
kurtuluş mü cadelesini geliştirmek;
devrimini yapmış ü lkeleri koruyup
gü çlendirmek; emperyalizme karşı
set oluşturmak; devrimci, Marksist-Leninist örgü tler arasında ideolojik, politik, askeri dayanışmayı
gerçekleştirmektir.
Suriye'ye bir savaş dayatması var.
Emperyalizm gene türlü türlü oyunlara
başvuruyor. Sergilenen yeni bir şey
yok gerçi, oyun her zaman bilindik:
Bir tarafta “zalim bir diktatör” ilan
edilen Esad ve diğer tarafta “insanlık,
uygarlık, demokrasi” getiren emperyalistler…
Emperyalistlerde oyun çok, bitmeyecektir de. Ama bu oyunların altında
yatan ve yaratılan sonuçlar hep aynı.
Emperyalistler sömürülerini en
risksiz olarak işbirlikçi iktidarlar arcaılığıyla sürdürüyor. Bugün Libya,
Suriye ve bütün olarak Ortadoğu’da
yapmak istediği de buna göre ülke
yönetimlerini yeniden düzenlemektir.
Emperyalist sömürü olduğu sürece
halklar için açlık, yoksulluk, işsizlik,
barınma, eğitim ve sağlık gibi en
temel ihtiyaçları sürekli sorun olmaya
devam edecektir. Demokrasi demagojiden ibaret olup faşist baskı ve
terör sürekli olacaktır.
Halkların mutluluk, huzur, barış
ve refah içinde yaşabilmelerinin tek
yolu emperyalist sömürüye son vermek
ve sosyalizmi inşa etmektir.
Enternasyonalizm ve vatanseverlik,
bir bütünün iki yarısı olan birbirinden

ayrılmaz kavramlardır. Vatansever olmayan enternasyonalist, enternasyonalist olmayan vatansever olamaz.
Çünkü vatanseverlik enternasyonalizmi zaten muhtevası gereği
kendi içinde barındırıyor. Çünkü emperyalizmi kendi topraklarından kovan,
ekonomik, askeri ve siyasi olarak gerçek anlamda bağımsızlığını ele alan
bir ülke, emperyalizmi doğal olarak
zayıflatmış olacak. Emperyalizmi gerileten her şey halkları güçlendirir.
Böylece diğer ülkelerdeki emperyalizmin gerilemesi de, bizi güçlendirecektir. Yani buradan da anlaşılacağı
gibi, halkların çıkarları ortaktır, kaderi
ortaktır. Bizler, halklar olarak, çoğunluktayız. Bizler birleştiğimizde, güç
olduğumuzda emperyalizmin eli çok
daha zayıf olacaktır. Bugün olduğu
gibi saldırgan ve pervasız olamayacak.
Bugün olduğu gibi dünyayı babasının
çiftliği gibi kullanamayacaktır.
Dünyanın şu anki durumu nedir?
Devrimciler, yurtseverler, küçük burjuva
önderliğindeki hareketler, emperyalizme
peşpeşe darbeler mi indiriyor? Durum
maalesef hiçte öyle değil. Artık neredeyse silahlı mücadele veren örgüt kalmadı. Zamanında ister sosyalizmi inşaa
etmek için, ister ulusal kurtuluşu elde
etmek için yola çıkan hareketlerin hepsi
emperyalizmin ideolojik etkisi altına
girmiştir. Silahlar konuştuğunda da
artık halkların çıkarları için değil, barış
(uzlaşma) için konuşuyor.
Bunun en son örneği FARC'tır. 48
yıldır silahlı mücadele verdikten sonra,
şu anda hükümet ile pazarlık masasına
oturmuştur. Bir diğer örnek ise Kürt
milliyetçi harekettir. Yıllardır silahlı
mücadeleyi, oligarşiyle "barış" politikaları adı altında uzlaşmak için kullanmaktadır.
Enternasyonalizmi şu anda dünyada
halkların çıkarları için kullanan sadece
BİZ VARIZ. Sadece biz emperyalizmi
yenerek, sosyalist bir ülke inşaa etmek
istiyoruz.
İddialıyız, dünyada halklara umut
verebilecek, onların da kurtuluşunun
önünü açabilecek bir tek biz varız.

Bunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız.
Misyonumuz büyük, sorumluluğumuz
büyük.
Emperyalizm Mao'nun dediği gibi
"kağıttan kaplandır." Gerçekte güçsüzdür, çünkü ideolojik olarak geridir.
Ancak emperyalizmin 2. paylaşım savaşından sonra geliştirdiği bir "silah"
vardır, o da onu güçlü kılar: çıkar birliği. Aralarında ne gibi sorun, çelişki
olursa olsun, söz konusu kendi çıkarları
olduğunda bir araya gelip, ortak hareket
ediyorlar.
İşte bizlerin en büyük eksikliği
budur. Biz de birleşmeliyiz, ortak hareket etmeliyiz. "Biz" kim oluyor?
Dünyada emperyalizme karşı olan
tüm örgütler, partiler, kurumlar,
DKÖ'ler, halklar….
Herkesin yapabileceği bir şey vardır.
En başta önümüze konulan görevleri en iyi şekilde yerine getirerek,
böylece ülkemizdeki devrimi büyüterek
enternasyonalizme katkıda bulunmuş
oluruz zaten.
Onun dışında dayanışma eylemlerinin sınırı yoktur, tamamen bizim
hayal gücümüze kalmıştır.
Bunun çok güzel bir örneği 15
Şubat 2003'te gösterilmiştir. Tüm dünyada eş zamanlı 10 milyon insan,
Irak'ın işgalini durdurmak için ortak
eylem yapmıştır. Bir başka örnek ise
30 Ağustos 2012'de Halk Cepheliler
göstermiştir. İstanbul’daki İspanya Konsolosluğu önünde “ETA Tutsağı, kanser
Hastası Jesus Maria Uribetxeberria
Bolinaga Derhal Serbest Bırakılsın!"
talebiyle protesto eylemi düzenlemiştir.
Bu örnekler çoğaltılabilir.
Emperyalizmin halklara yönelik
saldırılarına karşı tüm ezilen dünya
halklarının birliğini sağlamalıyız. Saldırı ortaktır, direniş de ortak olmalıdır.
Bu nedenle enternasyonalizm çok
daha önem kazanmaktadır. Görevlerimiz büyüktür.
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