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Kitabın Adı: Tecriti Yenenler Anlatıyor
Derleyen: Ümit İlter
Yayınevi: Boran

ma metinleri kitapta Özgü r Tutsakların konuşmayı yaptıkları tarih de belirtilerek veriliyor.

Boran Yayınları tarafından Büyük Direnş Kitap Dizisi’nin 5’incisi olan Ümit İlter’in derlediği 3 ciltlik TECRİTİ YENENLER ANLATIYOR kitabı yayınlandı. Kitabın önsözünde Boran Yayınları şöyle diyor:
“20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye, Ölü m Orucunun
siyasi bir zafer kazanılarak bitirilmesine kadarki sü reci en
iyi, o gü nleri, tecriti yaşamış ve hala yaşayanlar anlatabilirdi, anlattılar...
Tecrit sü rü yor ve onlar anlatmaya devam ediyorlar...
Bü yü k Direniş öylesine bü yü k bir deryadır ki... umutsuza umut, zayıfa gü ç, örgü tsü ze bilinç olmuştur. Bü yü k
Direniş haklının haksıza, zulme, zorbaya karşı direnme
çağrısıdır...
“Tecriti Yenenler Anlatıyor”, Bü yü k Direniş Serisinin
beşinci kitabı olarak yaşanan ve yaşanmakta olan tecriti
ve destansı direnişi yaşayan ve yaşamakta olan tutsakların kendi ağızlarından anlatacak sizlere...
Bu kitap Özgü r Tutsakların, koşulların el verdiği ölçede bir araya gelip ya da hü creden hü creye yaptıkları konuşmalar, sohbetler ve röportajlardan oluşuyor. Bu konuş-
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HAPİSHANELERİ DOLDURAN AKP
20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

Evlerimizi Hapishaneye Çevirmek
İstiyor!
G
3
rup Yorum üyesi Selma ALTIN ve
Ezgi Dilan BALCI’ya, AKP’nin
üçüncü yargı paketinde çıkartılan Adli
Kontrol uygulamasına göre, “elektronik kelepçe takılarak yaşadığı konutu
terk etmeme cezası” verildi.
dalet Bakanı Sadullah Ergin,
Adli Kontrol uygulaması gereğince elektronik kelepçenin 50 civarında hükümlü üzerinde pilot uygulamasının devam ettiğini, yaygın kullanımı bu yıl sonu itibariyle başlatılacağını açıkladı. Bunun için ilk etapta 10 bin, sonraki etapta 20 bin ve ihtiyaç durumunda bu rakamların daha
da artırılacağını hesaplayarak alt yapı
çalışmalarını başlattıklarını söyledi.
0 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE 20 BİN HAPİSHANE DEMEKTİR! AKP’nin “reform” diye çıkarttığı 3. Yargı paketinin sadece “Adli
Kontrol” uygulamasıyla 20 bin yeni
hapishane yapılmış oluyor. Ve
AKP’nin Adalet Bakanı’nın “ihtiyaç
durumunda bu rakamların daha da
artırılacağını” söylemesi bütün ülkenin gerçek anlamda hapishaneye çevrilmesi demektir. Hem de bu hapishaneler için AKP özel binalar inşa etmiş
olmayacak. Herkesin kendi evi, kendisine hapishaneye çevrilecek.
U UYGULAMA İLE 75 MİLYON HALKIMIZ KENDİ EVLERİNDE TUTSAK EDİLECEK
DEMEKTİR! 6352 sayılı yasanın
98. maddesine göre verilen Adli Kontrol Altına Alma kararının uygulanması
şöyle: Bir: Elektronik kelepçe takılan
tutuklu konutunu terk edemeyecek.
İki: Belirli bir yerleşim bölgesini terk
edemeyecek. Üç: Belirlenen yer veya
bölgelere gidemeyecek.
u uygulamaya göre ceza verilen
kişiye elektronik kelepçe takılacak ve kişi belirlenen bu yerlerin dışına çıkamayacak. Bu, o evde yaşa-
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yan herkese elektronik kelepçenin takılması demektir. Hatta sadece o
evde yaşayanlara değil, o evle ilişkisi olan herkesin elektronik kelepçeyle tutsak edilmesi demektir. 75
milyon halkın kendi evlerinde fiilen
tutsak edilmesi derken bir benzetme
ya da abartı yoktur. Elektronik kelepçe
takılan tutsağın dışındaki ailenin diğer üyeleri sadece tutsak da olmayacaklar; aynı zamanda kelepçe takılan
tutsağın başında birer gardiyana dönüşeceklerdir. Herkesin kendi evi
kendinin hapishanesi olacak.
aşist AKP iktidarına onca baskı,
sansür, gözaltılar, gaz bombaları,
tutuklamalar, hapishaneler, işkenceler, katliamlar yetmiyor. AKP, iktidarını korumak için her geçen gün
daha büyük baskılara ihtiyaç duyuyor.
KP’nin on yıllık iktidarında hapishanelerdeki tutuklu hükümlü
sayısı Türkiye tarihinin en üst düzeyine çıktı. l2 Eylül Faşist Cunta döneminde hapishanelerdeki tutuklu-hükümlü sayısının ulaştığı en yüksek rakam 79 bindi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 59 bin 429 olan bu
rakam, 10 yıllık AKP iktidarında 131
bine çıktı. Hapishanelerinde dünyanın en fazla siyasi tutuklusu bulunan
bir ülkeyiz. Toplam 524 hapishane
vardı. Buna AKP iktidarında 52 hapishane eklendi. 86 hapishanenin
ise inşaatı sürüyor.
u kadar hapishane, bu kadar tutuklu ve hükümlüyle teşhir olan
AKP, Adli Kontrol ulgulamasıyla;
: Yüzbinlerce kişiye elektronik
kelepçe takarak, tutsak edecek,
ama bu yüzbinlerce tutuklu hapishanelerde olmadığı için tutuklu ya da hükümlü olarak gözükmeyecek.
: AKP bu uygulamayla yüzbinlerce kişiyi tutsak edecek ama
bunun için trilyonlar verip F Tipleri
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yaptırmak, personel bulundurmak
zorunda kalmayacak.
: Bu uygulamayla 75 milyonu
psikolojik olarak tutsak edecek
ama kendi yaptığı bir hapishanede tutmadığı için “demokratik” bir uygulama olarak göz boyayacak. Faşizme
maske olacak.
akat bütün bunlar, AKP’ye halkı
teslim almak için yetmiyor.
aşbakan Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği idam tartışması da
faşizmin bu ihtiyaçlarından bağımsız
değildir. Faşizm baskı ve terör olmadan yönetemez. Bizim gibi yeni sömürgelerde demokrasi, sadece faşizmi perdeleyen bir oyundur. Seçimler,
siyasi partiler demokrasicilik oyunun
en önemli araçlarıdır. AKP iktidarının
birinci dönemi bu oyunun en iyi oynandığı dönemdir. Bu oyunun oynanmasında AKP’ye en büyük desteği
veren reformist sol ve Kürt milliyetçileri oldu. Demokratik hak ve özgürlükleri mücadeleyle kazanmayı
değil de, AB emperyalistlerinden
bekleyen reformizm ve Kürt milliyetçileri, adeta AKP’nin payandası
oldu. AKP, iktidarını geniş halk kesimlerine, Kürt milliyetçileri ve reformist sola yaslanarak meşrulaştırdı. Bağımsız bir politikası olmayan
oportünizm de Kürt milliyetçileri ve
reformizme yedeklenerek AKP’ye
güç verdi.
ncak üç dönemdir iktidar olan
AKP’nin yalanlarla, maskelerle
faşizmin üzerini örtmesi mümkün
değildir. İktidarının ikinci döneminde oligarşi içi çatışmayla ve “açılım”
politikalarıyla Kürt milliyetçilerini ve
reformizmi kendine yedekleyen
AKP’nin faşist yüzü, üçüncü döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.
Ve bugün çıkartılan onca faşist yasa,
kanun hükmünde kararname ve yö-
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netmeliğe rağmen, onca baskı terör ve
zulme rağmen gelinen noktada, faşizm idamları tartışmaktadır.
urada söz konusu olan idamın
tekrar getirilip getirilmeyeceği değil, faşizmin buna ihtiyaç duymasıdır.
Faşizmin maskesi düştükten sonra
her geçen gün daha fazla teröre, işkenceye, katliama, zulme ihtiyaç duyacaktır. Onun için hiç kimse AB’ye,
şuna buna güvenerek “bu da olmaz”
diye düşünmesin. Belirleyici olan faşizmin ihtiyaçlarıdır. Bugün Erdoğan’ın Norveç’teki katliam ve Abdullah Öcalan gibi uç örneklerle gündeme getirdiği idam tartışması bu ihtiyacın sonucudur. AKP’nin halkın hiçbir kesimine açlık, yoksulluk ve zulümden başka verebileceği bir şey yoktur. Şu anda AKP, halkı din ve milliyetçilik temelinde bölerek kendi oy tabanını tutmaya çalışıyor. Ancak bu politikayı da bir yere kadar sürdürebilir.
Çünkü AKP’ye oy veren dindar-milliyetçi kesim de AKP’nin her türlü
halk düşmanı politikalarından etkilenmektedir. Bu durumda AKP’nin
daha fazla terörden başka uygulayacağı politika yoktur. Gündeme getirilen idam tartışmalarını da bu çerçevede ele almak gerekir. Hedef başta
devrimciler ve Kürt milliyetçileri olmak üzere tüm halkımızdır.
AŞİST TERÖR OLİGARŞİNİN ÇARESİZLİĞİDİR! Faşizm istediği yasaları çıkartsın. İstediği terörü uygulasın. Halkımız faşizmle yeni tanışmıyor. Devrimciler
faşizmi yeni tanımıyor. Halkımız
1950’lerden bugüne demokrasicilik
oyunuyla aldatılsa da faşizmin iktidar
olduğu ülkemizde uygulanmayan
baskı ve terör kalmamıştır. İdamları
yaşadık. Faşist cuntaları yaşadık.
Cuntanın hapishanelerinden F Tiplerine hepsini yaşadık. Ülkemizde işkenceler, kayıplar, katliamlar hiç bir
dönem eksik olmadı. DGM’lerden
ACM’lere faşizmin mahkemeleri
halk için her zaman sindirme aracı
oldu. Fakat bütün bunlara rağmen faşizm halkı teslim almayı başaramadı. Bugün faşizmin daha fazla baskı
ve teröre ihtiyaç duyması bundandır.
EVRİMCİLER VAR OLDUĞU SÜRECE FAŞİZM HAL-
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KI TESLİM ALAMAYACAK! Oligarşi devrimcileri bu ülke topraklarından söküp atamamıştır. Devrimcileri yok edememiştir. Devrimciler
var oldukları sürece de halkı teslim
alamayacaktır. Bugün faşizmin daha
fazla teröre ihtiyaç duymasının nedeni
de budur. Artık AKP iktidarı normal
demokrasicilik oyununun kuralları
içinde halkı yönetememektedir. Daha
fazla baskı, terör ve zulüm uygulamak
zorundadır.
imse bu zulmün, baskı ve terörün daha “demokratik” yeni bir
anayasayla düzeleceğini beklemesin. Yapılacak yeni bir anayasada ne
yazarsa yazsın, her şey kağıt üzerinde kalacaktır. Kaldı ki, AKP’nin hazırlayacağı bir anayasadan da kimse
kağıt üzerinde bile “demokratik” uygulamalar beklemesin. Hazırlanacak
anayasa emperyalizmin ve işbirlikçi
tekellerin ihtiyaçları için hazırlancağı gibi onlara en iyi uşaklık yapan
AKP iktidarını da güçlendiren bir anayasa olacaktır.
ine kimse Kürt sorununda “barış” sağlanırsa baskı ve terörün
biteceğini, daha “demokratik” bir
ülke olacağımız hayaline kapılmasın.
Birincisi; mesele “yasalar” meselesi değildir. Yapılacak anayasayla halkın hiçbir sorunu çözülemez. Yasalar
zaten faşizmi meşrulaştırmaktan başka bir işlev görmemektedir. İkincisi;
Kürt sorunu oligarşik diktatörlük
içinde çözümü olmayan bir sorundur.
Oligarşik diktatörlük bugün için Kürt
sorununun temelidir. Sorunun kaynağından sorunun çözümünü beklemek abestir. Halkı oyalamaktır.
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KP’nin iktidara geldiği
2002 yılında 59 bin 429
olan tutsak sayısı 10 yılda 131
bine çıktı. Hapishanelerinde
dünyanın en fazla siyasi
tutuklusu bulunan bir ülkeyiz.
Toplam 524 hapishane vardı.
AKP 52 hapishane daha yaptı.
86 hapishanenin ise inşaatı
sürüyor. AKP’ye bunlar da
yetmiyor; Adli Kontrol
uygulamasıyla herkesin evi,
kendine hapishaneye çevrilecek

Çözümü geciktirmektir.
KP’NİN HER GEÇEN GÜN
ARTAN FAŞİST TERÖRÜNÜ SADECE HALKIN DİRENİŞİ
ENGELLEYEBİLİR! Evet, faşist
terörü geriletecek tek güç halkın direnişidir. En temel demokratik haklarımızı da yine direnerek, bedeller ödeyerek kazanabiliriz. AKP hiç bir hakkımızı kendiliğinden vermeyecektir.
“Barış” adı altında oligarşiyle uzlaşmaya çalışanlar boşuna demokratikleşme hayallari kurmasın. En küçük demokratik hak kırıntıları dahi dünyanın
hiç bir yerinde egemenler tarafından
kendiliğinden verilmemiştir.
KP’nin 70’li günlere dayanan açlık grevleri karşısındaki tavırları bu yanıyla çarpıcıdır. Başbakan Erdoğan tüm ahlaksızlığıyla direnişe saldırıyor. Mesele öyle söylendiği gibi
“üslup” meselesi de değildir. Amerikan uşağı AKP’nin, Kürt halkının direnişi karşısındaki küstahlığıdır. “Siz
bir şey talep edemezsiniz ben istersem veririm” diyor. Abdullah
Öcalan için talep edilen tecritin kaldırılmasının meşruluğu bir yana, bu
düzen kendi yasalarını uygulamıyor.
Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmek gibi yasal bir hakkını kullanabilmesi için bile yüzlerce tutsak açlık grevi yapmak zorunda kalıyor. Dışarıda milletvekilleri açlık grevine
başlıyor; O utanmadan “Bunların
bazılarının çok ciddi rejim yapmaya
da ihtiyacı var” diyor. İşte AKP’nin
ahlakı, namusu, haysiyeti budur.
KP’nin Kürt halkının taleplerine bakış açısı “Sen talep edemezsin, ben istersem veririm”dir.
Bunun anlamı da şudur: “Vereceğim
haklar Kürt halkının mücadelesini tasfiye etmek için işe yarayacaksa
veririm.”
nun için diyoruz ki; Kürt, Türk,
Laz Çerkez, Arap... tüm milliyetlerden, Alevi, Sünni tüm inançlardan halkımız, işçiler, memurlar,
köylüler, öğrenciler, esnaflar... aydınlar, sanatçılar... tüm halkımız AKP
zulmüne karşı güçlerimizi birleştirelim. Zulme karşı direnmekten başka
çözüm yoktur!..

A
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Grup Yorum Halktır

Ne Taş Duvarlarınızla, Ne F Tipi Hücrelerinizle
Ne de Elektronik Kelepçelerinizle

GRUP YORUM’U SUSTURAMAZSINIZ!
Grup Yorum;
 Grevdeki İşçi İle
Grevcidir!
Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

 Evleri Yıkılan
Gecekonduluyla Birlikte
Barikat Kuran
Direnişçidir!
 Gençliğin Demokratik
Akademik Meşru
Mücadelesinde
Eylemcidir!
 Dünya Halklarına Kan
Kusturan, Ülkeleri İşgal
Eden Emperyalizmin
Karşısında Bağımsızlık
İsteyen Halkların
Onurlu Sesidir!
EV HAPSİNİ
TANIMIYORUZ!
AKP’nin polisi ve mahkemeleri
elektronik kelepçe uygulamasıyla
Grup Yorum’u susturmaya çalışıyor.
AKP’nin 3. yargı paketiyle çıkarttığı
Adli Kontrol uygulamasına göre
Grup Yorum üyesi Selma ALTIN ve
Ezgi Dilan BALCI’ya elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.
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Bu uygulamaya göre Selma Altın ve
Ezgi Dilan Balcı bulundukları evden
dışarıya çıkamayacak.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin
daha önce yaptığı açıklamayla bu
uygulamanın 50 hükümlüyle pilot
uygulamasının başlatıldığını söylemişti. AKP bu uygulamayı Yorum
üyesi Selma Altın ve Ezgi Dilan
Balcı üzerinde de uygulamak istiyor.
Grup Yorum üyeleri gözaltına
alındığında uğradıkları işkenceye
halkın yoğun tepki göstermesi üzerine
mahkeme tutuklamamış, ev hapsi
cezası vermişti. Ancak bu uygulamanın da tutuklamaktan hiç bir farkı
yoktur.
Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte Grup Yorum üyeleri hiç bir faaliyetini yapamayacak demektir.
Bu, AKP’nin Grup Yorum’u susturma çabasıdır.

Grup Yorum’u
Susturamazsınız!
Cezalarlar Grup Yorum’u
Teslim Alamazsınız!
Grup Yorum’un 27 yıllık tarihini
çok iyi bilen faşizm bunu bir kez
daha görecek.
Ne taş duvarlarınız, ne F tipi tecrit
hücreleriniz Grup Yorum’u susturmaya yetmedi. 27 yıllık tarihinde

Grup Yorum üyelerinin hapishanelerde olmadığı günler nadirdir. Susturabildiniz mi? Elektronik kelepçeleriniz de işe yaramayacak. Grup
Yorum’u susturamayacaksınız.
Çünkü; Grup Yorum Halktır. Tüm
üyelerini F tipi hücrelerinize kapatsanız da Grup Yorum halkın olduğu
her yerde olacaktır.
Grevdeki işçiyle birlikte grevci
olacaktır. Her işçi direnişinde Grup
Yorum’un türküleriyle çekilecek halaylar. Grup Yorum’un marşlarıyla
haykırılacak kan emici patronların
yüzüne.
Grup Yorum’u tutuklayarak, elektronik kelepçeler takarak susturamazsınız.
Kentsel Dönüşüm adı altında yağmalamaya çalıştığınız gecekondu
halkının yanında olacaktır. Yıkmaya
geldiğiniz her gecekondu mahallesinde kurulan barikatların başında
halkla birlikte olacaktır.
Gençliğin, demokratik, akademik
meşru mücadelesinde eylemci olarak
çıkacaktır karşınıza.
Ev hapsiyle mi susturacaksınız
Yorum’u?
Yorum sadece Türkiye halklarının
sesi değil, emperyalizme ve uşaklarına
karşı direnen tüm dünya halklarının
sesidir.
Halklara gücünüz yetmez, Grup

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

ANTALYA

Ev Hapsini Tanımıyoruz!
Yorum halkların onurlu sesidir.
İbrahim Çuhadar’ın cenazesini
sahiplenip halkın ve devrimcilerin
geleneklerine göre defnetmek isteyen
devrimcileri polis işkence yaparak
gözaltına almıştı. Feda eyleminin
yarattığı korkuyu bu şekilde bastırmaya çalışan polise, mahkeme de
katılmış, 8 devrimciyi tutuklamış ve
geri kalanlara da ev hapsi vermişti.
Ev hapsi verilen devrimciler arasında bulunan Grup Yorum üyeleri
ve İdil Kültür Merkezi çalışanları,
bu kararın hapis cezasından farklı
olmadığını, amacın Grup Yorum’un
çalışmalarını engellemek olduğunu
belirterek, “Ev hapsini tanımıyoruz”
demişlerdi. Yorum üyeleri bu ev hapsini tanımadıklarını, İdil Kültür Merkezi önünde yaptıkları eylemle tekrar
haykırdılar.
İstanbul Okmeydanı’da bulunan
İdil Kültür Merkezi önünde Grup
Yorum, İdil Kültür Merkezi ile Yorum
dinleyicilerinin katıldığı eylemde
“Grup Yorum Hapsedilemez” pankartı
açıldı. Eylem başlamadan önce Okmeydanı girişinde “Ev Hapsini Tanımıyoruz” dövizleri taşındı. İdil
Kültür Merkezi önünde toplanan
Grup Yorum dinleyenleri de halaylar
çekip, “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”, “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer”, “Grup Yorum’u Hapsedemezsiniz” sloganlarını attılar. Eylemde ayrıca “Seçkin Aydoğan Serbest Bırakılsın!”, “Devrimcilerin Cenazesini Sahiplenmek Suç Değil,
Onurdur!”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” dövizleri taşındı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, yaşananların hukukla ilgisi olmadığını söyleyerek, tekrar, bu ev
hapsini tanımadıklarını vurguladı.
Gökçek, AKP’nin herkesi kendisi
gibi olmaya zorladığını ifade ederek,
“AKP gibi olmak; onursuz, şerefsiz
olmaktır. Asla böyle olmayacağız.”
dedi.
Grup Yorum adına hazırlanan basın metnini Dilan Balcı okudu. Yorum’un 27 yıl boyunca yaşadığı saldırıları anlatan Balcı, tutsaklığın da
Grup Yorum üyesi olmanın bedeli
olduğunu söyledi. Tutsak Yorum
üyesi Seçkin Aydoğan’ın ardından,
verilen “konut terk etmeme cezası”
ile iki Yorum üyesinin daha konserlere
katılmasının engellendiğinin belirtildiği açıklamada, 27 yıldır yaşananların bu baskılarla Yorum’un
sesini kısamayacaklarını öğretmiş
olması gerektiğini vurguladı.
Eylemde, Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Taylan Tanay da bir
konuşma yaptı. Grup Yorum’un devrimci sanatını engellemeye yönelik
bir çabanın olduğunu söyleyen Tanay,
“Sanatımızın, özgürlüğümüzün elektronik kelepçeye, ev hapsine sığmayacağı açıktır. Grup Yorum’u susturacak hiçbir yasa, hukuk yoktur.”
dedi.
Eyleme katılan Ezel Akay, Mehmet Esatoğlu, İbrahim Karaca, Pınar
Aydınlar ve Ruhan Mavruk da yaptıkları konuşmalarda bu uygulamanın
hukuksuz olduğunu vurguladılar. Ezel
Akay, Grup Yorum’un bütün elemanlarını tutuklasalar bile yeni bir

Grup Yorum’un çıkacağını söylerken,
Ruhan Mavruk ise bu yasayı çıkaranların burunlarından fitil fitil getirmenin boyunlarının borcu olduğunu
söyledi.
Eylemde, direnişlerini zaferle sonuçlandıran Roseteks işçileri adına
Meral Özyürek de bir konuşma yaptı
ve direnişleri boyunca Grup Yorum’un yanlarında olduğunu söyledi.
TAYAD’lı Ahmet Kulaksız ise
Grup Yorum’un “suç”unun büyük
olduğunu, çünkü halkın türkülerini
söylediğini, devrimci olduklarını ve
devrimcilerin cenazesine sahip çıktıklarını belirtti. Eylem, Grup Yorum
üyelerinin söyledikleri marşlar ve
halaylarla sona erdi.
Ayrıca, 14 Kasım’da Çağlayan
Adliyesi’ne gidilerek, ev hapsi kararına itiraz edileceği; 15 Kasım
günü de Şişli AKP İlçe Binası önünde
eylem yapılacağı duyurularak, Grup
Yorum dinleyicilerinin bu eylemlere
destek vermesi çağrısı yapıldı.
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Bir Ulusun Türkülerini
Yapanlar, Yasalarını
Yapanlardan Daha
Güçlüdür!
Antalya Halk Cephesi, 10 Kasım
günü Kışlahan Çarşısı önünde toplanarak Grup Yorum’a yapılan baskıları protesto etmek için eylem yaptı.
Eylemde, “Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Grup Yorum Elemanlarının Ev Hapsine Son!” ve “Bir Ulusun Türkülerini Yapanlar, Yasalarını
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Yapanlardan Daha Güçlüdür!” yazılı iki pankart
açıldı.
Sloganlarla başlayan
eylemde, Yurdagül Gümüş tarafından bir açıklama yapılarak, Selma
Altın ve Dilan Balcı’ya
verilen ev hapsi cezası
ile Yorum’un susturulamayacağı belirtildi.
Ayrıca, “Grup Yo- İZMİR
rum’un türkülerini, F
Tipi hapishanelerde özgür tutsakların
tecrite karşı umudunu yitirmeden
ürettikleri ezgiler oluşturuyor. Emeğini, hakkını alamayan işçiler, emekçiler üretiyor” denilerek, Yorum’un
köklerinin halkta olduğu vurgulandı.
Açıklamanın ardından, “Çav Bella”, “Bize Ölüm Yok” ve “Dev-Genç
Marşı” söylendi. 15 kişinin katıldığı
eylemin sonunda Grup Yorum’un 23
Kasım tarihinde Antalya’da yapılacak
olan konserine çağrı yapıldı.

Grup Yorum’un Şarkılarını
Bulunduğumuz Her Yerde
Çalalım
10 Kasım günü İzmir- Kemeraltı
girişinde Halk Cepheliler tarafından
Grup Yorum üzerindeki baskılar protesto edildi. Eylemde, Grup Yorum’un
bu tür baskılar, yasaklamalar, tutuklamalarla ilk kez karşılaşmadığı, birçok bedel ödediği ve yine de halkın
türkülerini yapmaya, halka umut
olanların türkülerini söylemeye devam
ettiği belirtildi.
“AKP’nin eli kanlı polisi unutmamalıdır ki kulaklara, parmaklara
indirilen darbeler; yürekte ve beyinde
sıçramalara sebep oluyor.” denilen
eylemde, bu saldırıların halka yapıldığı, halka kalkan elleri de halkın
kıracağı belirtildi. Devamında, “Konut
terk etmeyi değil, Türkiye’deki her
yeri yasaklasanız da Grup Yorum
türküleri dilden dile yayılarak söylenmeye, dinlenmeye ve Yorum üyeleri üretmeye, devrim yürüyüşüne
devam edecektir” denildi.
“Sanatçıyız Haklıyız Kazanaca-
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ğız”, “Grup Yorum Üyeleri Hapsedilemez”, “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”, “Devrimci Sanat Engellenemez”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” yazılı dövizlerin taşındığı eyleme 20 kişi katıldı.

Türküler Susmaz Halaylar
Sürer
Antalya Halk Cephesi, 11 Kasım
günü Kışlahan’da masa açarak Grup
Yorum konserinin çağrısını yaptı. 23
Kasım Cuma günü yapılacak olan
Grup Yorum konserinin bildiri dağıtımı sesli çağrı yaparak duyuruldu.
1,5 saat açık kalan masada Halk
Cepheliler 280 davetiye, 2 bilet, Tavır
ve Yürüyüş dergileri halka ulaştırıldı.
Masada çalışma boyunca Grup
Yorum’un şarkılarını çalan Halk Cepheliler, sesli çağrıda bulundular. Çağrıda, “Grup Yorum’un 2 üyesine ev
hapsi verildi. Grup Yorum’un üzerindeki baskıların tek nedeni halkı
için müzik yapan devrimci bir müzik
grubu olmasıdır. Grup Yorum'u sahiplenmek için 23 Kasım Cuma günü
Cam Piramit konser alanında buluşalım. Grup Yorum Halktır Susturulamaz” dediler.

AKP İktidarına
Sesleniyoruz: Cemo’lar,
Mısri Kızlar Korkularınızı
Büyütmeye Devam Edecek!
Grup Yorum Hapsedilemez!
Grup Yorum üyeleri ve dinleyicileri, 14 Kasım günü, İstanbul Adliyesi önünde yaptıkları eylemle Grup
Yorum üyeleri ve dinleyicilerine yönelik hukuksuzca dayatılan ev hapsi

ve elektonik kelepçe uygulamasına
karşı tüm halkı
umudun türkülerini
sahiplenmeye çağırarak “BİZ BU
KARARI TANIMIYORUZ!” dediler.
Eyleme, Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul
Şube Başkanı Taylan Tanay, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı
ve Grup Kutup Yıldızı da katıldı.
Taylan Tanay, adı Özgürlük Hakimi olan hukuksuzluğun temsilcilerinin Grup Yorum’un sanatsal faaliyetini ve üretimini engellemek için
akıl dışı bir karar verdiğini söyledi.
Grup Yorum üyeleri ve İdil Kültür
Merkezi çalışanlarına verilen “Konutu
terk etmeme” ve “Yurtdışına çıkışın
yasaklanması” kararının mantık dışı
olduğunu ifade ettiler ve “Hukukçular
olarak bu mahkeme kararını tanımıyoruz. Grup Yorum’u susturamayacaksınız!” dedi.
Taylan Tanay’ın ardından söz alan
Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum’a
uygulanan adli kontrol kararı kapsamında elektronik kelepçelemeyle,
konutu terk etmemenin hapis cezasından bir farkı olmadığı gibi daha
ağır tarafları da olduğunu söyledi.
Hiçbir gücün, ne yaparsa yapsın türküleri susturamayacağını ifade eden
Kozağaçlı, türkülerin halkın acılarının,
mücadelelerinin, direnişlerinin sözcüsü olduğunu ve Grup Yorum’un
Türkiye halklarının sesi olduğunu
belirterek, “Her türlü bedeli ödemeyi
göze alarak bu kararın karşısındayız.”
dedi.
Ardından, Grup Yorum sevilen
türkülerini seslendirdi. İstanbul’un
yoksul-emekçi mahallelerinden gelen
birçok kişi çektikleri halaylarla, marşlarla, Grup Yorum’un yanındaydılar.
Son olarak Grup Yorum üyeleri
ve İdil Kültür Merkezi çalışanlarına
verilen ev hapsi kararına itiraz etmek
için savcılığa dilekçe verilmesiyle
eylem sona erdi.

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

İstanbul-Bağcılar

İstanbul-Taksim

KURTULUŞUMUZ İÇİN BİRLEŞELİM,
HALK CEPHESİ SAFLARINDA
AKP ZULMÜNE KARŞI DİRENELİM!
İstanbul-Taksim
Halk Cepheliler, AKP zulmüne
karşı tencere-tava seslerini İstanbul
Taksim’de yaptıkları eylemle duyurdular. Gazi, Armutlu, Çayan, Okmeydanı, Sarıgazi, Esenyurt gibi birçok emekçi mahalleden gelen yoksul
halkın oluşturduğu 180 kişilik Halk
Cephesi korteji, halkın umudunu
haykırıyordu. 11 Kasım günü saat
19.00’a geldiğinde “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm
Halk Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartının arkasına
geçen kitle, dövizleri ve tencere tavalarıyla korteji oluşturdu.
“Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım” sloganıyla yürüyüşe başlayan
Halk Cephesi kortejine halkın yoğun
bir ilgisi vardı. Yürüyüş sırasında
halka hitaben yapılan konuşmalarda,
çarenin düzen partilerinde değil, halkın iktidarında olduğu ve halkın iktidarını kurmak için tek yolumuzun
Halk Cephesi saflarında birleşip direnmekten geçtiği vurgulandı. Yapılan
konuşmalardan sonra yüzlerce kişi
“Gündoğdu” Marşını coşkuyla söyledi.
Sloganların ve konuşmaların sonlarında Halk Cepheliler, AKP’nin
zulmüne karşı olan öfkesini tencerelerini döverek haykırdı. “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganlarıyla,

Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindiğinde basın açıklaması okundu.
Açıklamayı, Halk Cephesi adına Selime Tuba okudu. “AKP, Kürt Halkı
üzerindeki baskılarını her geçen gün
daha da artırıyor. “Kentsel Dönüşüm”
adı altında yağma ve talan projesiyle,
halkın evlerini gasp ediyor, milyonlarca evi yıkacağını söylüyor. Emek
çi halkın yaşadığı mahallelerde uyuşturucuyu yaygınlaştırarak halkın politikleşmesinin önünü kesmek istiyor.
Vatan topraklarını “Özgür Suriye
Ordusu” denilen işbirlikçiler üs olarak
kullandırıyor” diyen Tuba, kurtuluşun
düzende değil, halk iktidarından olduğunu söyledi.
Yapılan basın açıklamasının ardından emekçi mahallelerden gelen
halkımız AKP zulmünü yaşadıklarıyla, tecrübeleriyle anlattılar. Okmeydanı Mahallesi’nden gelen Musa
Aykanat; “AKP Okmeydanı’na Kentsel Dönüşüm dedikleri yağma politikasıyla saldırıyor. Bunu aşmanın
tek yolu örgütlenmekten geçiyor. O
yüzden birleşmek için hepimiz çaba
sarf etmeliyiz” dedi. Aykanat, sözlerini
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” diyerek noktaladı.
Aykanat’ın ardından Gazi Mahallesi’nden Gürkan Çatalkaya söz
aldı. “Bizler bugün burada halkın
haklı taleplerini haykırmak için buradayız” diyen Çatalkaya’nın ardından
Sanat Cephesi adına Ali Rıza Çelik

söz aldı. Halkımızın sanat alanındaki
öncüsü olan Grup Yorum’un da bugün
AKP’nin yoğun baskısına maruz kaldığı, ev hapisleriyle Yorum’un susturulmak istendiğini vurgulayan Çelik; “AKP’nin faşizmini yeneceğiz”
diyerek sözlerini noktaladı. Halkın
konuşmasından sonra sözü Alibeyköy
Müzik Grubu ve Grup Yorum Korosu
aldı. Hepbirlikte halaylar çekilmesinin
ardından eylem sloganlarla sona erdirildi.
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İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
1 Mayıs Mahallesi’nde yapılan
tencere tava yürüyüşünde, halka AKP
zulmü karşısında birleşme çağrısı
yapıldı. 45 dakika boyunca, tencere
tava sesleriyle yapılan yürüyüşte,
AKP’nin zulmü karşısında çözümün
halkın örgütlenmesinde olduğu gösterildi. Yürüyüşte AKP’nin Kentsel
Dönüşüm Projesi teşhir edilerek, bunun bir rant ve yağma projesi olduğu
anlatıldı.

İstanbul-Bağcılar
10 Kasım tarihinde Bağcılar-Yenimahalle'de tencere-tava eylemi yapıldı. Karanfiller Kültür Merkezi
önünde başlayan eylem 6. sokağın
sonundan tekrar geri dönülerek sonlandırıldı. Eylemin ardından büyük
bir ateş yakılarak halaylar çekildi.
Eyleme 25 kişi katıldı. Ayrıca yine
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Ankara-Ostim

İstanbul-Çayan

10 Kasım tarihinde Yenimahalle'de
3 ayrı yere her hafta yapılan eylemin
çağrısının olduğu ozalitler ve afişler
asıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
Çayan’da 10 Kasım’da yapılan
eylem sırasında halka yönelik konuşmalarda “Bizleri 19-22 Aralık 2000’de
hapishanelerde katledenlerden, Sivas’ta
ve Maraş’ta katledenlerden birlikte
hesap soralım” denildi.

İstanbul-Gazi Mahallesi
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10 Kasım’da Gazi Eski Karakol
Durağı önünde toplanan Halk Cepheliler, AKP’nin zamlarına ve zulmüne karşı birkez daha tencere ve
tavalarıyla, “AKP Zulmüne Karşı
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz” pankartını açarak
eylem yaptılar. Eski karakoldan başlanarak Düz bölgesi sokaklarında
sloganlar ve ıslıklar eşliğinde dolaşıldı. Yürüyüşte, halk balkonlarından
zafer işaretleriyle ve alkışlarla eyleme
destek verdi. Eyleme 55 kişi katıldı.

İstanbul-İkitelli
10 Kasım akşamı İkitelli'de tencere-tava eylemi yapıldı. Atatürk
Mahallesi 1. Sokak’ta bir araya gelen
Halk Cepheliler, yağmura rağmen
coşkulu bir şekilde yürüyüşe başladı.
Halka yönelik yapılan konuşmalarda
halk düşmanı AKP teşhir edildi. Halk
da balkonlarda alkışlayarak, ışık söndürerek yapılan yürüyüşe destek verdi. 17 kişinin katıldığı eylem 11 Kasım'da Taksim Meydanı’nda yapılacak
olan tencere-tava eylemine çağrı yapılarak sonlandırıldı.

İstanbul-Alibeyköy
11 Kasım günü Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde Halk Cepheliler
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"Milyonları Örgütleyeceğiz" kampanyasının kuşlamalarını yaptılar.
"AKP Zulmüne Teslim Olmayacağız"
diyen Halk Cepheliler yaptıkları sesli
çağrılarla halkı birlik olmaya çağırdılar.

İstanbul-Bağcılar

sağanak yağışın altında 250 kampanya
bildirisi dağıtıldı. Yoğun yağmur altında şemsiyesi olmayan Dev-Genç’lilere halk kendi şemsiyesini vererek,
yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbul-Şişli
İstanbul-Okmeydanı
Okmeydanı’da da 10 Kasım günü
tencere tava yürüyüşü gerçekleştirildi.
Eylemde, halka hitaben yapılan konuşmalarda; AKP zulmünü yıkmanın
tek çaresinin birlikte, ortak hareket
edip, direnmekten geçtiği vurgulandı.
Yürüyüşün sonunda, Sibel Yalçın
Parkı’nın bulunduğu meydanda toplanan kitle davul ve alkışlar eşliğinde
hep birlikte halay çekti. 50 kişinin
katıldığı eylem atılan sloganların ardından sona erdi.

İstanbul-Sarıgazi
Sarıgazi’deki Nazım Hikmet Parkı’nda 10 Kasım günü tencere tava
eyleminin çağrısı yapıldı. Ardından
sloganlarla, alkışlarla sokaklar dolaşılarak yapılan eylemde mahalle
halkı da balkonlarından tencere ve
tavalara vurarak destek verdi. Yürüyüş
süresince AKP’nin sürekli yaptığı
zamlar anlatıldı. Mahalleye gelen
polis “AKP’nin Katil Polisi Mahallemizden Defol” sloganlarıyla kovuldu. Kitle İnönü Mahallesi’ni dolaşarak, Demokrasi Caddesi’ne çıktı.
Yıldırımlar Düğün Salonu önünde
basın açıklaması yapıldı. Gökhan
Taşbaş tarafından basın metni okunduktan sonra, 25 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

İstanbul-Taksim
7 Kasım günü 15.00-17.00 saatleri
arasında Dev-Genç’liler Taksim Galatasaray Lisesi önünde kampanyanın
masasını açtı. İki saat boyunca yoğun

Liseli Dev-Genç'liler 8 Kasım
günü saat 08.30 sıralarında Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde bildiri
dağıtırken, işkenceci polisler Mahir
Mete Kul'u gözaltına aldılar. Kul,
Feriköy Çocuk Büroya götürüldükten
kısa süre sonra serbest bırakıldı.

İstanbul-TAYAD
TAYAD’lı Aileler kampanya çerçevesinde Şişli merkezde afişleme
yaparak halkı bilinçlendirmeye devam
ettiler. Ayrıca kuşlama da yapılarak
kampanya halka anlatıldı. Yapılan
çalışmada 60 adet afiş asıldı.

İzmir-Ege Üniversitesi
İzmir’de, Dev-Genç'liler 7 Kasım
günü Ege Üniversitesi Öğrenci Çarşısı'nda masa açarak, kampanyayı
öğrencilere anlattılar. Gün boyu Grup
Yorum şarkılarının çalındığı masada
Yürüyüş ve Tavır dergileri ile Neydik
Ne Olduk isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.
8 Kasım günü Dev-Genç'liler Ege
Üniversitesi'nde “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının toplu bildiri dağıtımına çıktılar. 1 No'lu Yemekhanede, Öğrenci Çarşısı içindeki
kafelerde, konservatuarda ve Bornova
Metro'da bildiri dağıtıldı. Megafonla
yapılan konuşmalarda bildiriden bölümler okundu. Çalışmada 300 adet
"AKP Zulmünü Yeneceğiz" başlıklı
bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Dev-Genç'liler 12 Kasım günü
de Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde kampanyanın
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İstanbul-Okmeydanı

İzmir-Doğançay

masasını açtı. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) önünde açılan masada "AKP Zulmünü Yeneceğiz" başlıklı 100 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Masanın kaldırılmasının ardından
Dev-Genç'lilere polis kimlik kontrolü
yapmak istedi. Dev-Genç'liler bu
keyfi uygulamaya itiraz ettiler. Ayrıca
polisler masaya gelen ve bir süre
oturup sohbet eden bir öğrenciyi de
okulun farklı bir çıkışında kimlik
kontrolü yaparak rahatsız ettiler.
12 Kasım günü Ege Üniversitesi
Hazırlık Kampüsü önünde de masa
açılarak, Grup Yorum şarkıları eşliğinde 100 bildiri dağıtıldı, 100 tane
de kuşlama yapıldı. İzmir Halk Cephesi, 9 Kasım’da bir de açıklama
yaparak, 24 Kasım günü Doğançay
Yukarı Çeşme Meydanı’nda eylem
düzenleyeceklerini açıkladı.

İzmir-Doğançay
İzmir Doğançay’da ikincisi yapılan tencere tava eyleminden önce
Halk Cepheliler tarafından Milyonları
Örgütleyeceğiz kampanyasının bildirilerinin dağıtımı yapıldı.
10 Kasım günü Doğançay Köyü
Yukarı Çeşme Meydanı’nda “AKP
Zulmüne Karşı İşçi Memur Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz” yazan pankartın arkasında toplanan köylüler coşkulu
bir şekilde sloganlar atarak, tencere
tavalarına vurarak köyün girişindeki
meydana doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında “AKP Zulmüne Teslim Olmayacağız”, “Yoksulluğa Karşı Umut Cephede”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Ayrıca köy meydanına
gelindiğinde orada bulunan sivil polislere yönelik “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganı yükseldi. İşbir-

likçiliği ve faşistliği köy halkı tarafından da bilinen köy muhtarının oğlunun bir önceki eylemde çatısından
küfür ettiği evin önüne gelindiğinde
ise kitle içerisinden “İşbirlikçilik Şerefsizliktir” sloganları atıldı.
Eylemde, AKP’nin eğitimi, sağlığı
her şeyi ticarileştirdiği, hastaneleri
sınıflara ayırdığı, insanlara parası
kadar hizmet verdiği, yoz kültürü
ile mahallelerimize saldırdığı artık
Doğançay’da esrar satanların ve hırsızlıkların peydah olduğu anlatıldı.

Ankara-Ostim
Milyonları örgütleyeceğiz kampanyası çalışmaları çerçevesinde Ankara Ostim Metro Durağı’nda 14
Kasım günü bildiri dağıtımı yapıldı.
Yaklaşık 200 bildirinin halka ulaştırıldığı çalışmada Ostim Metro İstasyonu çevresine “İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz AKP Zulmünü
Yeneceğiz” afişleri asıldı. Bildiri dağıtımı sırasında Halk Cepheliler esnafların, halkın korkularından şikayet
etmesi üzerine, örgütlenilmezse korkuların çok daha büyüyeceğini anlattılar.

Bursa-Teleferik

bildiri halka ulaştırılırken, 2000 adet
de kuşlama yapıldı.
12 Kasım’da ise 6 Halk Cepheli
Teleferik, Maltepe ve Zümrütevler
mahallelerinde pazar yeri ve mahalle
aralarında bildiri dağıtıp, kuşlama
yaptılar. Çalışmalarda tencere-tava
yürüyüşüne çağrı yapıldı. Yaklaşık
2 saat süren bildiri dağıtımı sırasında
1000 bildiri dağıtılırken; 1500 adet
kuşlama yapıldı.
11 Kasım günü Teleferik’te saat
18.30 mahallede Halk Cephelilerin
yaptığı sahne önünde toplanılarak
ateş yakıldı. Ardından megafonla
halka, AKP’nin zulmüne karşı her
hafta Pazar akşamı tencere-tavalarla
yürüyüş yapılacağı duyuruldu. Saat
19.00 olduğunda “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm
Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartı açarak flamalar
ve dövizlerle yürüyüşe başladılar.

Bursa

Sloganlarla yürünerek, bir yandan
da tencere tavaları döverek mahalle
sokaklarında dolaştıktan sonra tekrar
sahnenin önüne gelerek burada ateş
yakıp halaya durdular. 11 kişinin katıldığı eylem haftaya daha kalabalık
olma sözü ile bitirildi.

Bursa’nın Kestel İlçesi’nde 11
Kasım günü 4 Halk Cepheli kampanya bildirisi dağıtarak, kuşlama
yaptı. Yaklaşık 3 saat boyunca sokak
sokak, ev ev gezerek halka AKP iktidarının faşizmi anlatıldı. Bir çok
evin kapısını çalan, iş yerini ziyaret
eden Halk Cepheliler, AKP’nin yalan
ve demagojileriyle her geçen gün
artan zam, zulüm ve yoksul gecekondu halklarına karşı Kentsel Dönüşüm adı altında uyguladığı yıkımları, yüzlerce devrimci ve halk çocuklarına uygulanan işkence ve katliamlarını teşhir ettiler. 1200 adet

14 Kasım’da ise Ortabağlar Mahallesi’nde tencere-tava eylemi yapıldı. Bursa Haklar Derneği önünde
başlayan eylem öncesi Bursa’nın işkenceci 30 polisi çevrede toplanarak
halka korku vermeye çalıştı. Halk
Cepheliler, ellerinde dövizler ve kızıl
bayraklarla, AKP’nin iktidar olduğu
10 yıllık sürecinde uyguladığı faşizmi,
yalanlarını halka teşhir ettiler. Mahallede megafonlarla çağrıda bulunan
Halk Cepheliler her hafta Çarşamba
günü tencere-tava dövüp, faşist
AKP’nin politikalarına sessiz kalmamaları çağrısı yaptılar.
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Yozlaşmaya Karşı Şehitlerimize Sarılacak,
Onlardan Öğrendiklerimizi Büyüteceğiz!
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Elazığ Halk Cephesi’nin 10-11
Kasım tarihlerinde düzenlediği Mehmet Başbağ Yozlaşmaya Karşı Futbol
Turnuvası’na katılan takımlar, ilk
maçlarını Elazığ Doğukent futbol
sahasında oynadılar. Futbol sahasının
iki cephesine de “Mehmet Başbağ
Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvasına Katılan Tüm Takımlara Elazığ
Haklar Derneği Başarılar Diler/Elazığ
Haklar Derneği” ve üzerinde
Mehmet Başbağ’ın resminin
de olduğu “Mehmet Başbağ
Yozlaşmaya Karşı Futbol
Turnuvası” pankartları asıldı.
Maç öncesinde takımlar
bir araya gelerek, Mehmet
Başbağ’ı yaptıkları bir dakikalık saygı duruşuyla andılar. Ardından yapılan konuşmada, turnuvanın düzenleniş amacı anlatıldı. Konuşmadan sonra takımlar maç-

larına başladılar. Eleme sistemiyle
düzenlenen turnuvanın İlk karşılaşması Hozat Garajı takımı ile Doğanlar
takımı arasında yapıldı. Karşılaşmanın galibi 12-6’lık sonuçla Hozat
Garajı oldu. İkinci karşılaşma Domane Dersim takımı ile Real Partizan
takımı arasında oynandı. Bu maçın
galibi 7-6’lık sonuçla Real Partizan
oldu. Üçüncü karşılaşma Kızıl Yıldız

Düzenin Dayattığını Değil
Devrimci Olanı Tercih
Edelim
İstanbul Avcılar’da bulunan Anka Kültür Merkezi’nde film gösterimlerine, her Pazar olduğu
gibi 11 Kasım günü Yılmaz Güney’in yazdığı,
yönettiği ve oynadığı “Arkadaş” filmiyle devam
edildi. Filmin ardından gelenekselleşen çay sohbetinde filme dair düşünceler söylendi. Toplumsal
yozlaşmanın birey üzerinde nelere yol açtığının
eleştirisinin yapıldığı, filmin karakteri “Azem”
olmanın aynı zamanda düzenin altarnatifi de olmanın demek olduğu vurgusu yapılarak sohbete
devam edildi.
arşiv
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takımı ile The Deep takımı arasında
oynandı. Bu maçın galibi ise 151’lik sonuçla The Deep takımı oldu.
Dördüncü karşılaşmada Yıldızbağları
ile Öğretmenler takımları, maç saatine kadar toparlanamadıkları için
direkt olarak elendiler.
Finale kalan Hozat Garajı, Real
Partizan ve The Deep takımları 1718 Kasım tarihlerinde finali
oynayacaklar.
Yunanistan Halk Cephesi, Elazığ'da düzenlenen
Mehmet Başbağ Futbol
Turnuvasını "Anadolu halkının saflığını temizliğini,
inancını sıtlayıp yaşamını
Anadolu halklarının kurtuluş savaşına adayan Mehmet Başbağ Turnuvasını
selamlıyoruz" diyerek selamladı.

Filmlerimizi Halk İçin Halkla Birlikte
Dağıtıp, Her Yerde İzleteceğiz
Kamu Emekçileri Cephesi, 10 Kasım günü Eğitim Sen
İstanbul 3 No'lu Şubede buluştu. 60 kişinin katıldığı kahvaltının
ardından Grup Yorum üyesi İnan Altın ile "F Tipi Film" hakkında söyleşi yapıldı. Söyleşide F Tipi Film'in hazırlık sürecindeki kolektif çalışma anlatıldı.
Aralık ayı içerisinde ölüm orucunu konu alan 3 filmin
gösterime gireceğini söyleyen Altın, ancak diğer iki filmin
Grup Yorum ile bağlantısının olmadığını, özellikle 7 Aralık'ta
gösterime girmesi planlanan filmin de bilinçli ve apar topar
hazırlanan, süreci tamamen çarpıtmayı hedefleyen bir film
olduğu vurgulandı.

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

Başbakanlık önünde eylem yapan “Kurusıkı eylemcisine DHKP-C gözaltısı”

Tek Gözünüz Açık Uyuyacaksınız!
Kendi Gölgenizden DHKP-C’li diye
KORKACAKSINIZ!
5 Kasım'da başbakanlık binasının
içinde Rize nüfusuna kayıtlı Nuri
Başkapan adında bir kişi başbakanlık
binasının içinde kurusıkı tabanca ile
bir eylem yaptı. Eylemin ardından
gözaltına alınarak Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Başkapan'ın sorgusu yaklaşık 20 saat
sürdü.
Başkapan bu eylemi neden yaptığını, yanında getirdiği, Başbakan
Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta
şöyle ifade ediyordu:"Milletvekili ve
bakanlar derdimi dinlemedi. Sabıka
kaydım nedeniyle iş bulamadım.
Böyle bir eylem yaptığım için üzgünüm. Eskiden bir cahillik yaptım ve
cezasını çektim. Ama buna rağmen
kimse bana iş vermedi. Beni muhatap
kabul etmediler."
Poliste ifadesi alındıktan sonra
Başkapan Ankara Adliyesi'ne sevk
edildi. Burada, Savcı Veli Özdek tarafından 'Korku, kaygı veya panik
yaratabilecek tarzda meskun mahalde
ateş etme' suçundan ifadesi alınarak
serbest bırakıldı.
Başbakan Erdoğan da eylem yapan Nuri Başkapan’ı belediye başkanlığından beri tanıdığını söyledi.
Kendisine karşı kötü niyetli bir girişimde bulunamayacağını açıkladı.
KORKACAKSINIZ! HALKIN
OLDUĞU HER YERDE DHKP-C
DE VARDIR! TEK GÖZÜNÜZ
AÇIK UYUMASINI ÖĞRENECEKSİNİZ!
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan 20 saatlik ifade, Başbakan’ın “Belediye başkanlığından
beri tanırım” demesi, işkenceci polislerin korkularını gidermeye yetmedi.
Savcılıktan serbest bırakılan Nuri
Başkapan Ankara’nın işkenceci polisleri tarafından “DHKP-C üyesi

olduğu ihbarı var” denilerek tekrar gözaltına
alınıp sorgulandı.
İşbirlikçi AKP polislerinin bu korkusu boşuna
değil elbette.
Korkacaksınız. Korkularınızdan kurtulamayacaksınız. Gölgenizden dahi
korkacaksınız. Her yerde,
her şeyde DHKP-C ‘şüp
hesi’ duyacaksınız. Kendi
gölgenizde dahi DHKP-C’yi göreceksiniz.
Çünkü;
Birincisi; masum değilsiniz. Başbakanlıkta yapılan bir eylemin sıradan
bir eylem olamayacağını düşünüyorsunuz. Başbakanlık denilen kurum
halka zulmün karargahlarından birisidir. Halka her gün zulmeden AKP
iktidarından, halkın hesap soracağını
düşünüyorsunuz. Halkın adalet arayacağını düşünüyorsunuz ve ADALET denince aklınıza ilk gelen
DHKP-C oluyor.
İkincisi; Korkacaksınız çünkü,
çok iyi biliyorsunuz ki hiçbir güvenlik
önlemleri devrimcilerin girip hesap
sormasını engelleyemez.
Ne demişti Sabancılar cezalandırıldığında kontrgerilla şeflerinden
Necdet Menzir: “Onlar beton üzerindeki su gibidir. Yıllarca hareketsiz
beklerler. Bir çatlak bulduğunda oradan sızarlar.”
Başbakanlıkta alınan onca güvenliğin hiçbir öneminin olmadığını
biliyor işkenceci polisler. Başbakanlığa girse girse DHKP-C girmiştir
ya da onların bir parmağı vardır diye
düşünüyor.
İşkencecilerin bu korkuları boşuna

değil; “Dünyanın en güvenlikli binalarından birisi” denilen ikiz kulelere
giren onlardı. İşkence merkezlerine
kadar girip eylem yapan onlardı. “Kalekol” dedikleri en güvenlikli Gazi
polis karakoluna giren onlardı...
KORKACAKSINIZ! TEK GÖZÜNÜZ AÇIK UYUMASINI ÖĞRENCEKSİNİZ. HALKIN OLDUĞU HER YERDE DHKP-C
DE VARDIR!
Korkmakta haklısınız. Fakat bu
sefer ucuz atlattınız. Korktuğunuz
başınıza gelmedi. Başbakanlıkta yapılan eylemle DHKP-C’nin uzaktan
yakından bir ilgisi yoktur.
Fakat, halka zulmün karargahları,
her zaman DHKP-C’nin hedefleri
arasında önceliklidir.
Ve korkularınızdaki gibi hiçbir
güvenlik önlemleriniz buna engel
olamayacak. Hangi “güvenlik önlemlerini” alırsanız alın.
Halkın olduğu her yerde DHKPC de olacaktır. Halkın girdiği her
yere DHKP-C de girecektir.
Çünkü, DHKP-C halktır. Halkın
öncüsüdür. Halkın adalet özlemi, halkın adaletidir.
Onun için Başbakan Erdoğan’ın
“Belediye başkanlığından beri tanırım” demesi işkenceci polisleri ikna
etmiyor. Etmiyor, çünkü eylem yapan
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kişi halktan birisi. “İşsizim” diyor.
“Milletvekillerine derdimi anlatamadım” diyor. Eylem yapan kişi halktan
birisiyse, işsizse, yoksulsa, açsa eğer,
pekala DHKP-C onu örgütlemiş olabilir. ‘Senin açlığından, işsizliğinden
sorumlu olanlar, suçlu olanlar başbakanlık binasındakiler’ demiş olabilir.
Onun için bir de biz sorgulayalım
demiş işkenceciler.
Peki, işkenceciler Nuri Başkapan’ın DHKP-C’li olmadığını öğrenince yüreklerine su serpildi mi?
Hayır, asla yüreklerine su serpilmeyecek. Asla kendilerini güvende
hissetmeyecekler. Asla rahatlayamayacaklar.
Çünkü suçlular. Çünkü halka zulmetmeye devam ediyorlar.
Halkın olduğu her yerde DHKPC’yi görecekler. Tek gözleri hep açık
uyuyacaklar.

Ama gerçek olan şu: TEK GÖZÜ
AÇIK UYUNAMAZ!
UYUYAMAYACAKLAR!
UYKULARI KAÇACAK!
Açlık devam ediyor. Zulüm devam
ediyor. Ve açlığımızdan, yoksulluğumuzdan, zulümden sorumlu olanlar
o binanın içindedir.
Onun için Nuri Başkapan’ın eyleminden iki gün sonra, 7 Kasım’da,
AKP’nin yönetiminde olan Altındağ
Belediyesi için “Altındağ Belediyesi
beni yaktı” diyen Ömer Aydemir
adındaki bir kişi başbakanlık önünde
üzerine benzin dökerek kendini yaktı.
AKP’nin işkenceci polislerinin
akıllarına gelen ilk şey yine “örgüt”
korkusu oldu.
Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem
Kuriş, Ankara Emniyet Müdürlüğü,
Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'na
bir yazı göndererek "Olaylara karışan
kişilerin terör örgütleriyle ilişkisi ve

irtibatlarının kapsamlı olarak araştırılması, soruşturmada gerekli titizliğin gösterilmesi" talimatını verdi.
İstediğiniz kadar “kapsamlı” araştırmalar yapın. İstediğiniz kadar “titizlik” gösterin. Bu korkularınızdan
kurtulamayacaksınız.
Ne diyor halkımız?
KORKUNUN ECELE FAYDASI
YOKTUR!
“ALMA MAZLUMUN AHINI”
diyor.
Halka her türlü zulmü çektirip
halkın “ahı”nın tutmayacağını mı sanıyorsunuz?
Korkunuz halkın ahından. Zulmün
bir karşılığı olacaktır. Halkın da adaleti var. Bugün değilse de birgün tecelli edecektir.
TEK GÖZÜNÜZ AÇIK UYUMAYI ÖĞRENSENİZ DE ADALETTEN KAÇAMAYACAKSINIZ!
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Kararlıyız: Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkacağız!
Halk düşmanı AKP'nin polisleri,
halka olan düşmanlıklarını birkez
daha gösterdiler. “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız” diyen Halk Komiteleri, 11 Kasım günü İstanbul’da
düzenlenen “Avrasya Maratonu”
Yürüyüşü’ne katılmak için sokaklara çıktı. Halk Komitesi üyeleri
giydikleri “Evimizi Yıkanın,Villasını
Yıkarız” yazılı sarı tişörtlerle yürüyüşe başlamak istedi. AKP’nin
polisleri, Halk Komiteleri’nin yürüyüşünü engellemek için Mecidiyeköy ve Beşiktaş’a yığınak yaptı.
Halk Komitesi üyelerinin kimliklerini toplayarak uzun süre bekleten
polis, kimlikleri maraton bittikten
sonra verdi. Daha sonra Halk Komitesi üyeleri Beşiktaş’ta bir eylem
yaptılar. Eyleme de tahammül edemeyen polis Halk Cepheliler’e saldırdı ve 15 kişiyi gözaltına aldı.
Halk düşmanı AKP devrimcilere
ve halka saldırarak politikalarını
hayata geçirmeye çalışıyor. Başa-
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ramayacaklar çünkü milyonlar bizimle... Halk düşmanı AKP'nin karşısına en güçlü şekilde çıkacağız.
Gözaltına alınanlar aynı gece serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar
İstanbul Adliyesi’nden “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganlarıyla
çıktılar.
Beşiktaş’ta gözaltına alınanların
isimleri şöyle: Nevzat Özer, Cemil
Temizkalp, Ali Bircan, Dilan Poyraz, Hasret Öztürk, Ozan Velisevindik, Kadir Bayram, Hüseyin
Emre Tokdemir, Sultan Kaydır,
Ebru Yeşilırmak, Emrah Uykul,
Çetin Berkcan, Kerem Cem Daylan,
Özgür Karagöz, Dilek Aslan.
Mecidiyeköy’den alınanların
isimleri: İlker Altındal, Yiğit Doğan,
Günay Özarslan, Sinan Eşiyok, Özlem Kütük, Cansu Alataş, Mehmet
Ali Yılmaz, Berk Ercan, Yakup
Işık, Cavit Yılmaz, Erdem Hanoğlu,
Yiğit Mete Kul, Yusuf Sinan Kul,
Birdal Ataş.

Uğur Yeşiltepe Derhal
Serbest Bırakılmalıdır!
13 Kasım günü sabah erken saatlerde Dersim, Ankara, İzmir, İstanbul,
Çukurova, Antalya, Çanakkale ve Isparta’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında
DHF üyeleri ve Halkın Günlüğü Gazetesi çalışanlarının da bulunduğu 57
kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Ankara Şubesi üyesi Av. Uğur
Yeşiltepe de aynı operasyonda gözaltına alındı. ÇHD Ankara Şubesi,
polis operasyonla ilgili olarak 14 Kasım tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Yeşiltepe’ye sahip çıkarak, “Bu operasyonlar siyasal iktidarın,
politikalarını hayata geçirirken hiçbir
muhalefete tahammül edemediğinin
göstergesidir. Emperyalizmin Suriye
politikalarını daha rahat hayata geçirebilmenin, sömürü ve zulüm düzenini
sürdürebilmenin tek yolu halkı sindirmektir. Tüm bu baskılar ve gözaltılar demokratik mücadelenin önünü
kesemeyecektir” dediler.
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NE GELDİYSE BAŞIMIZA BİRLİK OLMADIĞIMIZ İÇİN;
NE KAZANDIYSAK BİRLİK OLDUĞUMUZ İÇİN
Roseteks işçileri, zaferin direnerek
kazanılacağının bir örneğini daha
gösterdiler. Yaklaşık 4 aydır direnen
Roseteks işçileri, zaferi nasıl kazandıklarını anlattılar. Sorularımıza verdikleri cevaplarla, direnen işçilere
umutlu bir örnek olduklarını gösterdiler.

Yürüyüş: İşten neden nasıl atıldınız? Kaç kişi atıldınız? İşten atıldıktan sonra ne yaptınız? Kısaca
bahseder misiniz?
Meral Özyürek: 2 aydır maaşlarımızı alamıyorduk. İşler düzelir
diye beklerken birgün patronlar birden ortadan kayboldular; şirketi alacaklılar, tefeciler işgal etti, biz neye
uğradığımızı şaşırdık. Beli silahlı
adamlar falan on beş gün ortalarda
dolandı. Sorduğumuzda güvenlik şirketinden olduklarını, bizi koruma
amaçlı orada olduklarını söylediler.
Herkes şirketi talan etti. Daha sonra
sözde bize iyilik yapmak amaçlı, işsizlik parası almamız için çıkışlarımızı
yaptılar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, çoğu kadın olmak
üzere tam 380 kişiyi işten çıkardılar.
İşten atıldıktan sonra herkes işsiz güçsüz sefil ve perişan oldular. Çok mağdur duruma düşen arkadaşlarımız
oldu. Hastalanıp hastaneye düşenler,
evine haciz gelen arkadaşlarımız
da oldu. Daha sonra bir arayış içine
girdik, haklarımızı nasıl alabiliriz diye.
Yürüyüş: 8 Mart’ta işten atıldığınızı söylüyorsunuz. Ama siz direnişe temmuz ortalarında başladınız.
Bu sürede neler yaptınız? Sizin direnişe başlamanızda etken olan ne
oldu?
Meral Özyürek: İşten atıldıktan
sonra patronlarımızla iletişime geçmeye uğraştık ama bir türlü irtibat
kuramadık. Bir umut bekledik, bir
süre belki haklarımızı öder, bizi mağdur bırakmaz diye ama boşunaymış.
Bu böyle olmaz dedik hakkımızı yedirmemeliydik, patronların bizi sömürmesine izin vermemeliydik. Bi-

Meral Özyürek

Ali Yağcı

Ferhat Başal

Diğer direnişlerle tanışınca ve ortak mücadaleye
başlayınca yalnız olmadığımızı gördük. Daha bir
güçlendik. Birlikte hareket ettiğimiz için kazandık.
zim haklarımızı gasp edenler rahatça
elini kolunu sallayarak dolaşmamalı
diye düşündük bunun bir çözümü
olmalıydı. Hukuki arayışlar içindeyken Avukat Taylan Beyle tanıştık,
onunla karşılaşmamız bizim için dönüm noktası oldu. Hakkımızı alabilirsek, ancak onunla alabileceğimize
inandık ve ona güvendik. Böylelikle
hukuki süreci başlattık. Bu işin sadece
hukuki yolla çözülemeyeceğini biliyorduk. Haklıydık, davamızı da kazanacaktık ama tahsil etme imkanımız
çok zayıftı o yüzden direnişe başladık.

Yürüyüş: Direniş boyunca polis
hep suçlu sizmişsiniz gibi Köşebaşı
restaurantı koruma altına aldı. Hatta
sizler gözaltına alındınız, tehdit edildiniz. Direniş boyunca polisin ve
basının tutumunu anlatır mısınız?

Polisin durumu ise içler acısıydı.
Restaurantın önünde
oturmayalım, eylem yapmayalım
diye ilk önce arabaları
restaurant önüne çektiler. Sonra
yerlere su döktüler.
Bize gaz sıkıp saldırdılar.
Saldırdıktan sonra aynı
restauranttan yemek yediler.
Bizim için değil patronlar için
oradaydılar.

Meral Özyürek: Paranın gücü
her yerde olduğu gibi polisi, basını
kendi tarafına aldı, bu durum bizleri
korkutmadı, daha da güçlendirdi. Basın ne işe yarar, polis kimin için ve
ne için vardır? Bu soruların cevabını
direniş boyunca öğrendik. Öyle oldu
ki uzun süre basın haberlerimizi yok
saydı. Bazı yazarların bizimle ilgili
yazdıkları gazete yönetimleri tarafından çıkarıldı. Bazı televizyonların
internet sitelerinden yöneticilerin talimatıyla haberlerimiz kaldırıldı. Basının halkın haber alma hakkını sağlamadığını gördük. Polisin durumu
ise içler acısıydı. Restaurantın önünde oturmayalım, eylem yapmayalım
diye ilk önce arabaları restaurant
önüne çektiler. Sonra yerlere su
döktüler. Bize gaz sıkıp saldırdılar.
Saldırdıktan sonra aynı restauranttan yemek yediler. Bizim için
değil patronlar için oradaydılar.
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Yürüyüş: Direnişiniz zaferle sonuçlandı. Tabir yerindeyse patronları
dize getirdiniz. Bunu nasıl başardınız?
Ali Yağcı: İnanmak başarmanın
yarısıymış, bizler buna avukatımızı
tanıyınca inandık. Avukatlarımızın
bize verdiği güven, destek, arkadaş
dayanışması bizi daha da güçlendirdi.
Kendi gücümüzü görmeye başladık.
Diğer direnişlerle tanışınca ve or-

EVLERİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR!
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Röportaj
olumlu etkiledi. Tek başına bir kadın direniyordu. İnancından ve kararlılığından etkilendim. Gücümüzü gördüm.
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Yürüyüş: Devrimci
İşçi Hareketi tüm işçi
direnişleriyle dayanışma
amacıyla bir gece düzenleyecek. Siz bundan
Sevgi Kavrazlı
Hülya Memiş
Meral Cin
sonra süren direnişlere
destek verecek misiniz?
tak mücadaleye başlayınca yalnız
Yürüyüş: Siz direnişe başladıktan
Sezgi Kavrazlı: Direnişimizle
olmadığımızı gördük. Daha bir güçbir kaç hafta sonra Hey Tekstil ve
artık direnmenin ne demek olduğunu
lendik. Birlikte hareket ettiğimiz için
BEDAŞ işçileri ile direnişleri birbiliyoruz. Zorluklarının ve taşınan
kazandık. Bizler normalde fabrikada
leştirdiniz. Her hafta ortak eylemler
onurun farkındayız. Direnen hiçbir
çalışırken bile bir araya gelmezdik.
yaptınız. Direnişlerin birleştirilmesinin
işçi arkadaşımızı yalnız bırakmayaPatronlar bizim bu durumumuzdan
zaferde ne gibi etkileri oldu?
cağız. Direnişteyken bize desteğe
faydalandılar. Ne geldiyse başımıza
Ferhat Başal: Direnişlerin bir- gelenler olduğunda hepimiz çok
birlik olmadığımız için; ne kazandıysak
leşmesi işçi sınıfı açısından çok
mutlu olur, daha bir kararlı olurduk.
birlik olduğumuz için.
önemlidir, çünkü patronlar işçilerin
Çünkü yalnız olmadığımızı destekbir arada mücadele etmesini istelendiğimizi görürdük. İşçi arkadaşYürüyüş: Direniş boyunca avumezler. Bunun nedeni de birleşmiş
larımızı bu yüzden yalnız bırakmakatınız hep yanınızda oldu. Direnişin
bir işçi sınıfı yere daha sağlam basar.
yacağız.
Eylemlerine elimizden gelmahkeme salonlarından ziyade sokakta
Bu birliktelikten kazanımlar doğmaya
diğince destek vereceğiz.
eylemler yaparak kazanılacağını söybaşladı bundan sonra da kazanımlar
ledi. Ve zaferi de kazandınız. Avukaelde edileceğine inanıyoruz. Tüm
Yürüyüş: Devam eden direnişçi
tınızın bu direnişteki rolü ne oldu?
direnen işçilerin yanındayız. İşçiyiz
işçilere ne söylemek istersiniz?
Ferhat Başal: Biz dava açmak Haklıyız Kazanacağız!
Meral Cin: Direniş mücadeleiçin gittik. Avukatımız bize Adlisine devam eden işçilere söylemek
ye’nin yolunu değil direnişin yolunu
Yürüyüş: Direnişlerde dayanış- istediğimiz tek şey kesinlikle vazgösterdi. Kazanmanın iyi dilekçe
manın zaferi kazanmak için önemi
geçmemeleridir. Zamanın geçmesi
yazmak, başarılı avukat işi olmadığını
nedir? Direnişlerle dayanışma kogeri dönüşlerin olması karamsarlık
anlattı. Mahkemeler ile adaletin aranusunda ne söylemek istersiniz?
yaratabilir ancak direnerek ve sabırlı
sının hiç de iyi olmadığını söyledi.
Hülya Memiş: Dayanışmanın olarak bu mücadeleler kazanılıyor“Göreceksiniz ben sizin davanızı
zaferi kazanmak için önemi, birlikmuş. Bizlerin de çok karamsar olduğu,
açacağım ama benim açtığım dava
teliği daha güçlü kılıyor, morali yüksabırlarımızın tükendiği zamanlar oldeğil, sizin direnişiniz kazanacak”
sek tutuyor, karşı tarafa daha güçlü,
muştu. Ancak bu noktada yılmamak
dedi. Gerçekten de öyle oldu. Dava
kararlı olunduğunu gösteriyor. Yalnız,
ve kararlı olmak çok önemli. Her
sürüyor. Hala bir sonuç yok. Ama
çaresiz ve zayıf olmadığımızı anladık.
direnişin zaferle sonuçlanacağına
biz 17 haftalık direnişimizden sonra
Biz ne kadar çokmuşuz onu gördük.
eminiz o yüzden bütün direnişçi arkazandık. Arkadaşlarla konuşuyoruz.
Mesele bir araya gelmekte. Bir araya
kadaşlarımız sabırla, yorulmadan zageldiğimizde mutlaka kazanacağız.
Hep kendimizi güçsüz hissederdik.
fer gününü beklesin deriz.
Ama şimdi kendimize güvenimiz
var. Neleri başarabileceğimizi biliYürüyüş: Cansel Mayoruz. Avukatımız ve diğer avulatyalı’nın direnişiyle dakatlarımız, bizim tanıdığımız sıyanışmak için Ankara’ya
kadar gittiniz. Cansel’in
radan avukatlardan farklıydılar.
zafer kazanması sizi nasıl
Takım elbiseli halktan uzak insanetkiledi?
lar değillerdi. Bu biz de ilk önce
bir şaşkınlık yarattı. Bizim bildiğimiz
Hülya Memiş: Kararlı
avukatlar değildi. Bizimle birlikte
bir şekilde inanarak, bir kişi
de olsa dayanışmayla verilen
direndiler. Avukatlara ilişkin ne bilimücadalenin karşılığını alayorsak hepsini unuttuk. Avukatlarıbileceğini gördüm. Hepimizi
mızla birlikte direndik ve kazandık.
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HAKLAR MAHKEME SALONLARINDA DEĞİL,
ALANLARDA KAZANILIR

Av. Taylan Tanay

Cansel Malatyalı’nın direnişinin
ardından Roseteks
işçilerinin direnişinin de kazanımla
sonuçlanmasının
ardından, işçilerin
de avukatlığını yapan Av. Taylan Tanay ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Siz, Roseteks
işçilerinin avukatısınız. Fakat siz,
vekaletini aldığınız işçilere
haklarını mahkeme salonlarında
değil, alanlarda kazanacağını
söylediniz. Ve söylediğiniz gibi de
kazandınız. Devrimci İşçi
Hareketi’nin avukatı olarak bize
direnişlere ve hukuk
mücadelesine nasıl bakılması
gerektiğini anlatır mısınız?
Taylan Tanay: “Mahkeme salonlarında değil mücadele alanlarında
kazanacağız” söylemi esasında oldukça basit bir gerçeği ifade ediyor:
Sınıflı toplumlarda bağımsız yargı
yoktur. Egemen kim ise yargı onu,
onun haklarını ve çıkarlarını korur.
Burjuvazinin çıkarlarını korumak
için örgütlenmiş bir adliye teşkilatında, tarafları işçi ve patron
olan bir davada bu nedenle işçi lehine adalet çıkmaz.
Bakın iş cinayetlerinde son on
yılda on binden fazla insanımız katledilmiş. Tek bir patron ceza almış
mıdır? Cevabı açık, hayır almamıştır.
Yüz binlerce insanımızın kıdem tazminatını, maaşlarını gasp eden tek
bir patrona ceza soruşturması açılmış
mıdır? Cevabı hayırdır.
Yüz binlerce işçi kardeşimiz hiçbir
hakları ödenmeden açlığa terk edilmiştir,
edilmektedir. İşte tam da bu nedenle
bu ülkedeki ekmek sorunu, adalet sorunundan bağımsız ele alınamaz. Yargı
patronların yanında durarak, halkımızı
açlığa, zulme, yoksulluğa adeta mahkum etmiştir. Tabi burada hukuksal

mücadeleyi yadsımıyorum.
Biz her alanı mücadele alanına çevirmek zorundayız.
Tüm imkanları ve olanakları
değerlendirmeliyiz. Hukuk
mücadelesi de bu manada
bir imkan olarak değerlendirilebilinir. Ancak işçilerin
kaderini meclis tarafından çıkartılmış yasalara, HSYK denetimindeki bir hakimin iki
dudağı arasına bırakamayız.
Bizim mücadele anlayışımız bu
gerçeğin üzerine oturmuştur. Bu nedenle Devrimci İşçi Hareketi hiçbir
direnişi burjuvazinin mahkemesine
havale ederek bitirmemiştir. Mücadelesi işçi sınıfının haklılığına dayanan,
yöntem olarak yasallık değil meşruluğu
esas alan bir direniş çizgisi, kararlılıkla
sürdürülmüştür, sürdürülmektedir.

Yürüyüş: Bir çok direniş
reformistler ve sendikalar
tarafından “hukuk mücadelemiz
sürecek” denilerek tasfiye
ediliyor. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorusunuz?
Taylan Tanay: Bunun adı işçi
sınıfına ihanettir. Adalet gerçeğine,
ülke gerçeğine gözlerini kapatmaktır.
Demek ki işçi sınıfının haklarını korumak öyle tüzüklere en güzel maddeleri yazmak, gazetelerinde/dergilerinde işçi sınıfı ile ilgili bolca haber
yapmakla olmuyor. En çok siz işçi
deyince işçi sınıfının haklarını korumuyorsunuz. İşçi sınıfının haklarını
korumak, kaybedilmişleri kazanmak
ancak mücadeleyle olur.
Reformizm bugün bunun çok uzağındadır. En ufak hak alma talebinin
dahi büyük bedeller istediği bir ülkede
reformizmin tek bir direniş dahi kazanması mümkün değildir. Çünkü
bedel ödemekten korkanlar, zafere
inanmayanlar asla kazanamazlar.
Bu noktada solun, reformizmin
mücadele etmeye takati yoktur. Onun
bir direnişten beklentisi gazetesine
biraz haber çıkması, kendisinin biraz
reklamını yapması, yıl sonu değer-

lendirmesi için sahte bir başarı başlığı
atılmasıdır. O nedenledir ki, bir direniş
bir gün önce devleti zorlayan neredeyse bir proleterya ayaklanması olarak nitelendirilirken birgün sonra
sessiz sedasız bitirilmiş. Çünkü reformizm hiçbir direnişe kazanmak
için çıkmaz. O nedenle, direniş biraz
uzadı, polis saldırdı, baskı oldu hemen
yorulur. Yorulur yorulmaz da bir
bakmışsınız kendisini burjuva yargısının kollarına bırakmış.
Tabii arkasında direnen işçilerin
sorduğu muhataplarınca asla cevaplanmayacak bir soruyla: “Direnişe
neden başladık neden bitiriyoruz?”
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Yürüyüş: Roseteks direnişini
nasıl kazandınız? Devam eden
direnişler için neler önerirsiniz?
Taylan Tanay: Roseteks direnişinde kazandıran Devrimci İşçi Hareketi
ve onun mücadele tarzıdır. Sonuç
almak, kazanmak demokratik muhalefette bir cephe tarzıdır. Meşruluğu
kendine rehber edinen cüretle kuşanmış
diğer direnişlerle de bütünleşmiş her
direniş kazanır. Birlikte mücadele, mücadelede ısrar ve kararlılık, haklılığına
ve meşruluğuna olan inanç, tüm direnen
işçileri zafere taşıyacaktır.

Yürüyüş: Sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Taylan Tanay: Cansel Malatyalı
ardından Roseteks direnişinde elde
edilen zaferlerin tekil örnekler olmadığını yakın zamanda göreceğiz.
Tüm zorlukları, olanaksızlıkları, solun
betimlediği karanlık ve umutsuz tabloları parçalayacak işçi sınıfına umut
olacağız.
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İşçiyi, Çifçiyi, Memuru, Esnafı Emekliyi Yokluğa
Mecbur Eden AKP’ye Karşı Örgütlenelim
Roseteks Kazandı
Di̇renen Tüm İşçi̇ler
Kazanacak!
Hakları verilmeden, keyfi gerekçelerle işten atılan işçiler, İstanbul
Taksim’de yaptıkları ortak eylemlerine 10 Kasım günü devam ettiler. İşçiler her eylemde yaptıkları gibi, “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Alacağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartı arkasında kendi diSayı: 339
renişlerini anlatan pankartları ve döYürüyüş
vizleri açtılar. Ama bir fark vardı.
18 Kasım
Roseteks işçileri pankartlarını değiş2012
tirmişlerdi. “Haklarımızı İstiyoruz
Alacağız” yazmıyordu Roseteks işçilerinin pankartında. Haftalar süren direnişlerini zaferle taçlandırdı Roseteks
işçileri ve eylemde “Direndik Kazandık! Direnen Tüm İşçiler Kazanacak!” pankartını taşıyorlardı.
Roseteks işçileri ortak eylemin
ikinci zaferini kazanmışlardı. İnançla,
kararlılıkla yaptıkları eylem sonuç
verdi. “İflas ettim” diyerek kendilerini işten atan ve restaurant zinciri açan
patronları geri adım attılar.
Eylem başlamadan önce tüm işçiler Roseteks İşçilerinin zaferini halaylar
çekerek ve “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer” sloganlarını atarak kutladılar.
Ardından kortejlerini oluşturan işçiler Galatasaray Lisesi önüne doğru
yürüyüşe geçtiler. “Hey Tekstil, BEDAŞ, Kiğılı, Darkmen İşçisi Yalnız
Değildir”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”
sloganları atılan eylemde, yol üzerindeki Kiğılı mağazası önüne gelindiğinde, Kiğılı’nın keyfi olarak Didem
Sorhun’u işten çıkarması teşhir edildi.
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Galataray Lisesi önünde açıklama
okunmadan önce TAYAD’lı Aileler, zaferlerini kutlamak için Roseteks İşçilerine karanfil verdiler.
İşçiler adına Roseteks İşçisi Meral
Özyürek basın açıklamasını okudu.
“AKP iktidarını çıkarttığı yasalarla,
başta sendika hakkı olmak üzere işçi sınıfının örgütlenme hakkını gasp ederken, yüzyıllık kazanılmış haklarımızı birer birer elimizden alıp ‘ya açlık ya kölelik’ derken, iş cinayetleriyle bizi katlederken; direnen işçiler çaresiz olmadığını gösteriyor.” diyen Özyürek, çözümün direnişte olduğunu ifade etti.
Av. Taylan Tanay da yaptığı konuşmada, işçilerin gasp edilen haklarının çözümünü mahkeme salonlarında, bakanlar kurulu kararlarında, Çankaya’da ya da İLO’da (Uluslararası Çalışma Örgütü) arayanların hayal kırıklıklarına uğrayacaklarını belirterek, çözümün sokakta, direnişte olduğunu vurguladı.
Eyleme katılan şair Ruhan Mavruk,
işçilere, 1 Mayıs ile ilgili yazdığı şiirini okudu.
Eylem Grup Yorum korosu eşliğinde söylenen marşlar ve çekilen halaylarla sonlandırıldı. Ardından Roseteks İşçileri, “Direndik Kazandık! Direnen Tüm İşçiler Kazanacak” yazan
pankartlarını Galatasaray Lisesi duvarına astılar.

Zafer Ancak Direnilerek
Kazanılır
Şubat ayından bu yana İstanbul İkitelli’deki Hey Tekstil fabrikası önünde,
gasp edilen haklarını almak için açtıkları çadırda direnen Hey Tekstil işçile-

ri, 10 Kasım günü Halk Cepheliler tarafından ziyaret edildi. İkitelli Özgürlükler Derneği, Karanfiller Kültür Merkezi, Esenler Özgürlükler Derneği tarafından yapılan ziyarette, Halk Cepheliler direnen işçilerin yanında olduklarını, zaferin ancak direnilerek kazanılabileceğini Cansel Malatyalı ve Roseteks işçilerinin zaferinin bu gerçeğin
en yakın örnekleri olduğunu söylediler.
Hey Tekstil işçileri sorunlarını anlatarak direnişteki kararlılıklarını ifade ettiler. Ziyarete 10 kişi katıldı.

“Sadaka Değil Hakkımızı
İstiyoruz”
Darkmen işçileri gasp edilen haklarını almak için patronları olan Dark
ailesinin bulunduğu her yerde olmaya
kararlı. Çalıştıkları fabrika önünde
eylemlerine başlayan işçiler önce
Darkmen Mağazası önüne eylemlerini taşıdılar. Daha sonra otelleri ve
Avcılar’da bulunan, akrabalarının oturduğu apartmanlarının önünde çalınan
haklarını istemeye devam ettiler. Geçen hafta polisin de kışkırtmasıyla
Avcılar’da saldırıya uğrayan işçiler, 11
Kasım günü yine Darkmen apartmanı
önünde eylemlerine devam ettiler.
Avcılar Evlendirme Dairesi önünde biraraya gelen işçiler buradan Darkmen Apartmanı önüne yürüdüler. İşçiler “Mehmet Dark, Mustafa Dark,
Sibgettullah Dark Çaldığın Haklarımızı
İstiyoruz” pankartının yanısıra, üzerinde Mehmet Dark’ın resmi olan
“Mehmet Dark Bizden Çaldığın Emeğimizin Karşılığını Geri Ver” yazan dövizleri taşıdılar.
İşçiler mahalle halkına yönelik
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dolduğunda bitireceklerini ifade ettiler. Polisin keyfiliğine
karşı “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İşçilere Değil Hırsızlara Barikat” sloganlarını atan
işçiler, bir saatin sonunda yeniden Avcılar Evlendirme Dairesi’ne yürüyerek eylemlerini
sonlandırdılar.

yaptıkları konuşmalarda, verdikleri
rahatsızlığın farkında olduklarını, fakat haklarını alabilmek için her pazar
orada olmaya mecbur olduklarını söylediler.
“Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Darkmen’e Boyun Eğmeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarının atıldığı eylemde, işçiler
adına Bahar Bozan bir açıklama yaptı. “Allah’tan bahsedip kul hakkı yiyorsunuz. Bizler sayesinde kazandıklarınızla servet yapıyorsunuz” diyen
Bozan, patronlarına, gasp ettikleri
haklarını çocuklarına nasıl yedirdiklerini sordu. Açıklamanın devamında
Bozan, kendilerine yapılan haksızlığı,
Dark ailesinin ve çevresindekilerin
bilmesi için bu eylemleri yaptıklarını
belirtti.
Eylem sırasında 4 ekip otosuyla gelen polislerin başında bulunan Avcılar İlçe
Emniyet Müdürü Yardımcısı, eylemin
yasal olmadığını, dağılmaları için beş dakika süre verdiğini söyledi. Yaptıklarının
yasal olduğunu söyleyen işçiler, eylemlerini kendi programları olan tam bir saat

İşçi̇ni̇n Hakkını Gasp
Edenler Hesap
Verecek
Yaklaşık 3 aylık alacakları ve mesai ücretlerini alamadıkları için iş bırakıp direnişte olan Kırklareli Şeker
Teks Tekstil işçileri için 11 Kasım günü
Kırklareli Merkez’de bulunan öğretmen evi karşısında basın açıklaması ve
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Kırklareli polisi, Şeker Tekstil işçilerinin basın açıklamasına katılımını engellemek için öncesinde işçilerin
evlerini arayarak, açıklamaya katılmamaları için tehdit etti. İşçilerin hakları için direnmesinden korkan
AKP’nin polisleri, eylemin yapıldığı
yerde yığınak yaptı ve çevredeki insanlara kimlik kontrolü yaparak taciz
etmeye çalıştı.
Öğretmen evi karşısındaki parkta yapılan basın açıklamasını Şeker Tekstil
İşçileri adına bir kadın işçi okudu.
Açıklamada, direnenlerin eninde sonunda zafere ulaştıkları ve bugün bunun
en yakın örneğinin Cansel Malatyalı’nın
direnişinin olduğu, öncesinde Türkan
Albayrak’ın da direnişinin zaferle so-

nuçlandığı halka anlatılırken, bugün halen direnen BEDAŞ, Kiğılı, Elit Çikolata, Hey Tekstil ve Roseteks işçileri selamlandı. Fabrika patronu Mustafa Şeker’e seslenilerek, “çaldığınız paralarımızı geri vereceksin” denildi.
Eylemde sık sık “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak”, “İşçi Uyuma Emeğine Sahip
Çık” sloganları atıldı. Açıklama sonrasında yarım saatlik oturma eylemi
gerçekleştirildi. Son olarak Grup Yorum’un Grev Halayı hep birlikte söylenip, halay çekilerek eylem sonlandırıldı.
Eylem sonunda, her hafta Pazar
günü saat 15.00’te Kırklareli öğretmen
evi karşısındaki parkta Şeker Teks
tekstil işçileri için basın açıklaması ve
oturma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu.

AKP’ni̇n Saldırılarına Karşı
Örgütlenmeli̇yi̇z

Devrimci İşçi Hareketi, 12 Kasım Sayı: 339
günü Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş
bildiri dağıttı. 6 DİH’linin akşam sa- 18 Kasım
2012
atlerinde yaptığı bildiri dağıtımına
mahalle halkının ilgisi yoğundu. Mahallede evlere ve iş yerlerine girilerek,
halkla sohbet edildi. Yapılan bildiri dağıtımında AKP iktidarının işçi sınıfına yönelik saldırıları ve bu saldırılar
karşısında işçilerin örgütlenmesinin
zorunluluğu anlatıldı. İki saat süren bildiri dağıtımı sırasında 400 bildiri işçilere ulaştırıldı.

Emekliyi Yokluğa Mecbur Eden AKP’ye Karşı Örgütlenelim
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK)
bağlı Emekli-Sen İstanbul Şubeleri, emperyalistlerin çıkarı
için Suriye halkına saldırma hesaplarına, gün gün yapılan
zamlara ve hapishanelerde uygulanan tecrite karşı eylem
yaptı. 7 Kasım günü yapılan eylemde, “Savaşa, Tecrite, Zamlara Hayır!” ve “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” pankartları
açıldı. İstanbul Kadıköy’de bulunan Boğa Meydanı’nda başlayan eylemde, Kadıköy İskele’ye kadar yol trafiğe kapatılarak, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Ortadoğu Ortadoğu
Halklarınındır!” sloganlarıyla yürüyüş yapıldı. İskele’ye gelindiğinde bir açıklama yapıldı.
Kartal 1 No’lu Emekli-Sen üyesi Emine Kıraç tarafından yapılan açıklamada, AKP hükümetinin kaşıkla verirken kepçeyle geri aldığı ifade edilerek, “Bir yıl içerisinde

emeklilere %5 zam yapan AKP, başta elektrik, doğalgaz ve
ulaşım zamları olmak üzere, temel gıda ve tüketim maddelerine yaptığı %50’1ere varan zamlarla emeklileri bu yıl
da açlığa ve yoksulluğa mahkum etti, bir yılda elektriğe
%32,6, bir yılda doğalgaza %30 bir yılda akaryakıta %35,
bir yılda ulaşımda bazı hatlara %50’ye varan zamlar
yapıldı. 2013 yılı için emeklilere birinci altı ay için %5.32,
ikinci altı ay için %2.34 zam öngörülüyor” denildi.
Hapishanelerden kan damladığını belirten Kıraç, AKP
iktidarında katledilen tutuklu-hükümlü sayısının 1800’ü geçtiğini de belirtti. Kentsel dönüşüme de değinen Kıraç, hayatları boyu çalışarak kazandıkları evlerinin ellerinden alınmak istenmesine sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Açıklamanın ardından 55 kişinin katıldığı eylem sona erdi.
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Basından
Nihat Behram
(Yurt Gazetesi, 14 Ekim 2012)

Bir bu eksikti: ‘Çocuk
tecavüzcüsü’ne ‘şehit’lik!

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

(...)
Olay 2008 yılında Okmeydanı’da
yaşandı. Bu semtte çocuk tecavüzleri
olmaktaydı. Sonra, gazetelerde, “çocuk tecavüzcüsünün mahalleli gençler tarafından yakalanıp dövüldüğü”
haberleri çıktı. Selahattin Cirit adlı
tecavüzcünün telefonunda, tecavüz
ettiği çocukların görüntüleri de bulundu. Bu şahıs ağır yaralı olarak
polislerce hastaneye kaldırıldı. Dosyadaki bilgilere göre, polis, hastanede
bu şahısın ifadesini aldı. Şahıs, “kendisini döven gençleri tanımadığını
ve kimseden şikayetçi olmadığını”
söylemiş. S. Cirit ertesi gün hastanede
öldü. Olay bundan sonra karmaşıklaşıyor.
Genellikle devrimcilerin etkili olması nedeniyle, polis önlemlerinin

yoğun olduğu semtte, olayla ilgili
olarak 13 genç gözaltına alınıyor.
Bu gençlerden biri (ki psikolojik tedavi görmüş bir genç) polisin hazırladığı fezlekeyi imzalıyor. O andan
itibaren olay, politik bir boyut kazanıyor. Dosya, Terörle Mücadele’ye
geçiyor. Gözaltına alınan gençlerin
DHKP-C militanları oldukları, olayın
örgütlü yapıldığı söyleniyor. Sorgulama bu yönde, yani, “Silahlı örgütün
kasten adam öldürme ve Anayasal
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”
eylemi!
Bu davadan 9’u tutuklu 13 sanık
dört yıldır yargılanıyor. Yargılama
sürecinde, avukatlarca, bir kısım sanığın, olay gününde başka mekanlarda
oldukları kamera kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Gizli tanık ifadelerini çökerten
birçok kanıt dosyaya ekleniyor. Sonuç
mu: 30.05.2012’de, polis fezlekesini
temel alan savcılık mütalaası, “Kasten
adam öldürmek ve Anayasal düzeni
ortadan kaldırmaya teşebbüs” ten
“10 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık hakkında da öldürme suçu nedeniyle
müebbet”! (...)

Eylem Yapılmasını Yasaklamak Faşizmdir

Faşizme Teslim Olmayacak, Direneceğiz
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, basın açıklamaları ve
hak arama eylemleri ile ilgili olarak bir genelge yayınladı.
Genelgeye göre; sokakta yapılacak olan basın açıklamaları
2 saat ile sınırlanacak, yürüyüş yapılmayacak, toplu eylem
yapılmayacak.
Ülkemizin faşizmle yönetildiğini söylüyoruz. İçişleri
Bakanı’nın yayınladığı bu genelge faşizmin uygulamalarından
birisidir. Halkın en demokratik hakkına dahi gösterilen bu
tahammülsüzlük, baskının yasalaşmasıdır.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, bu genelgeyle
ilgili olarak 9 Kasım’da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,
“İçişleri Bakanı’nın bu genelgesi açıkça devlet faşizminin
hukuken itirafı anlamına gelmektedir. AKP faşizmi artık
halkın basın açıklaması yapma hakkına dahi tahammül edememektedir. AKP iktidarının halkın hak ve özgürlükler yolundaki mücadelesine yönelik bu genelgesi asla kabul
edilemez. Halkın mücadelesi önündeki bu faşizan uygulama
da sonuç vermeyecektir. Tüm duyarlı kamuoyunu ve halkımızı
bu genelgeye karşı çıkmaya çağırıyoruz” denildi.
Açıklama, hiçbir yerden izin almaksızın basın açıklaması
yapma, yürüyüşler düzenleme, sokağa çıkma ve faşizme
karşı mücadele etme çağrısıyla bitirildi.
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Cebinden ‘Kuran kursuna bağış
makbuzu ya da Saidi Nursi’nin resmi
çıkana bir şey yok, ama cebinden
Grup Yorum konser bileti ya da Deniz’in, Mahir’in resmi çıktı diye “silahlı örgüt üyeliği”nden yatanlarla
dolu cezaevleri. Merak ediyorum:
bu olay, devrimci gençlerin yoğunlaştığı Okmeydanı’da değil de Fatih’te
yaşansaydı, yargılama ne yönde olurdu? İnsanlara haksız ceza verildiğinde, bunda payı olan kişi ve kurumların topluma karşı sorumlulukları
ne? Polis raporları mı her şeyi belirliyor? Vicdan, insaf, mantık, kanaat
bu kadar mı değersiz?
Yazının başlığına bakıp “Peki, şu
şehitlik işi ne?” diye, siz de merak
ediyorsunuzdur: Geçen yasama döneminde, yapılan yasal düzenlemeyle,
“sivil şehitlik” statüsü kabul edildi.
“Terör mağduru siviller de şehit” sayılacak. Bakalım bu mahkemenin
kararı, “Anayasal düzeni zorla değiştirmekten” yargılanan gençleri mi
suçsuz bulacak, söz konusu “çocuk
tecavüzcüsü” ne “Anayasal düzeni
temsil” ve “şehitlik” yolunu mu
açacak?

Alevi Katliamları, Bir Devlet
Politikasıdır!

Refet Küçüktiryaki Yargılansın!
12 Kasım tarihli Vatan gazetesinde yayınlanan
habere göre, 12 Eylül döneminin Emniyet Genel
Müdürü Refet Küçüktiryaki; “Türkiye’de AleviKızılbaş soykırımını Devlet adına başlatan benim”
dedi. Cumhurbaşkanlığı’nın, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderdiği darbe
dönemine ilişkin bilgi ve belgeler arasında, 12 Eylül
dönemine ilişkin bir mektupta yer alan ifadelerde,
dönemin Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki’nin; “Yavuz Sultan Selim’den sonra en büyük
Alevi-Kızılbaş düşmanıyım”, “Malatya il merkezindeki 40 bin Alevi’ye kan kusturdum” ifadeleri
de yer alıyor.
Devrimci Alevi Komitesi (DAK), Alevi düşmanı
Küçüktiryaki’nin açıklamalarıyla ilgili olarak 14
Kasım tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Küçüktiryaki’nin bu kadar rahat ve pervasız bir şekilde bu katliamları yapmasının ve itiraf etmesinin, katliamların
arkasında kimin olduğunu da açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.
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EMPERYALİZME YARANMANIN
ÖDÜLLERİ!..
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin
başkenti Londra’da
İngilizceye çevrilen
romanı “Sessiz Ev”
ile ilgili söyleşi yapan Orhan Pamuk şunları söylüyordu:
"Bu kitabı 1980'deki askeri darbeden hemen sonra yazdım. Aslında
bu dönemde başka bir kitap daha
yazıyordum ve bu siyasi bir kitaptı.
Ancak bu kitap çok radikaldi ve askeri darbeden sonra bu kitabı bitiremeyeceğimi fark ettim. Bu kitabı
yarıda bıraktım ve bu kitap hala
evimde bir çekmecede duruyor" (02
Kasım 2012, Akşam gazetesi)
Yine aynı günlerde ve halen Orhan Pamuk, ödül üzerine ödüller almaktadır.
Daha önce Nobel ödülünü de alan
Orhan Pamuk son olarak geçtiğimiz
29 Ekim günü Fransa’nın en büyük
ödülü olan Fransız Onur Nişanı
(Legion D'honneur) ödülünü aldı.
Bu ödül töreni sırasında söyledikleri başlı başına ele alınması gerekir. Ancak bunlara geçmeden önce
aldığı diğer ödülleri de anmadan
geçmeyelim…
- 26 Ekim günü Avrupa kültürüne katkılarından dolayı Kopenhag’da Sonning Ödülü’nü aldı. Bu
ödülün maddi değeri 135 bin Euro
tutuyor.
- İrlanda’da ise 7 Kasım günü
Dublin’de Trinity College’da dü-

zenlenecek törende filozof ve siyasetçi Edmund Burke adına verilen
Burke Madalyası’nı aldı.
Bu ödüllerin dışında ise yine çeşitli Avrupa ülkelerinde söyleşilere
katıldı…
Katıldığı söyleşiler bir yana özellikle emperyalist devletlerden ve
emperyalizme hizmet eden kuruluşlardan, kimisinin maddi değeri oldukça yüksek de olan bu ödülleri
neden almaktadır Pamuk?
Fransa’daki ödül töreninde mütevazılıktan uzak bir ifadeyle söylediği
“38 yıldır roman yazdığı ve bunun
sonucu olarak böyle bir ödüle layık
görüldüğü” doğru mudur? Esas mesele gerçekten bu mudur?
Elbette bu değildir? Esas mesele
yazımızın başına aldığımız sözlerinde
vardır. Orhan Pamuk hiçbir zaman
halkı için ve halktan yana yazmamıştır. O her zaman egemenlerin
huyuna gidecek şekilde ve onların
istek ve beklentileriyle orantılı olarak
kalemini kullanmıştır. Kafa yapısı
egemen burjuvaziye yakın olduğu
kadar burjuvazinin, emperyalistlerin
istek ve beklentilerinin dışına çıkma
gibi bir düşünceyi de hiçbir zaman
taşımadı. Taşıdığı noktada ise kendisini gemlemesini bildi.
12 Eylül döneminde düşündüğü
ve sonra kendisini gemlediği bir kitabı için hala daha yazabilecek cesarete sahip olmaması bunu gösterir.

Aslında bu cesaret meselesi de değildir. Gelinen noktada Pamuk egemenlerin, emperyalistlerin düşüncelerine aykırı bir şeyi kaleme almayı
düşünemeyecek bir noktaya savrulmuştur. Gelinen noktada Orhan Pamuk’un durduğu yer burjuvazinin
kelemşörlüğünden başka bir şey değildir. 12 Eylül döneminde belki
korkunun ürünü olan yazmama kaygısı gelinen noktada bir tercihe dönüşmüştür.
Ve Fransa işte bu tercihi ödüllendirmektedir. Bu ödülü alan Orhan
Pamuk’un Fransızca bilmediği için
üzüntüsünü ifade etmesi de ayrı bir
yaltaklanmadır ki bir yazara, aydına
hiç yakışmayacak türdendir.
Keza aynı konuşmasında Fransa’nın Osmanlı Türk batılılaşmasının
modeli olmasını övgüyle anması da
Fransaya ve bilcümle emperyalistlere
karşı savaşan Anadolu ihtilalinin kahramanlarının kemiklerini sızlatmış,
Pamuk’u ise işbirlikçi, mandacı aydınlara yakışan bir duruma getirmiştir.
Ve Fransızlara seslenen Orhan
Pamuk “Hepimiz çalışıyoruz, umarım Türkiye'nin bütün çalışkan insanları ödüllendirilir” diyor.
Çalışmak güzeldir ama kim için
çalıştığını bilerek. Emperyalistler
için çalışanlara emperyalistler elbette
bol bol ödül verirler ama bunların
halkın lanetine layık olacağı da unutulmamalıdır.
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Baskılara Karşı Grup Yorum’u
Sahiplenelim!
Antalya Halk Cephesi, 11 Kasım günü Kışlahan’da masa açarak, Grup Yorum’un 23 Kasım günü yapılacak olan konserinin çağrısını yaptı.
1,5 saat süreyle sesli çağrılarla masa çalışması yapan Halk Cepheliler, 280
davetiye dağıttılar ve 2 de bilet sattılar. Aynı zamanda Tavır ve Yürüyüş
dergileri halka ulaştırıldı. Masada çalışma boyunca Grup Yorum’un şarkıları
çalındı. Çağrıda, “Grup Yorum’un 2 üyesine ev hapsi verildi. Grup Yorum’un
üzerindeki baskıların tek nedeni halkı için müzik yapan devrimci bir müzik
grubu olmasıdır. Grup Yorum’u sahiplenmek için 23 Kasım günü Cam Piramit
konser alanında buluşalım. Grup Yorum Halktır Susturulamaz!” dediler.
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Ders: Kadercilik,
Tevekkül, Hoşgörü
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba.
Kadercilik, yazgıya yani alın yazısına inanmaktır. Bu inanca göre bir
insanın yaşamı boyunca karşılaştığı
her şey nasip, kısmet meslesidir;
alınyazısı neyse, insan onu yaşar.
Böyle gelmiş böyle gidecektir.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin
çatışmalarda ölen bir askerin Kars’taki ailesini ziyareti sırasında, "Şehitlik de gazilik de uzun yaşamak da
genç yaşta şehit olmak da nasip işidir" demişti. Yani askerde ölmek
nasipse, alın yazısıysa üzülmek bir
yere kadar ama ölümlere karşı çıkmak anlamsızdır. Ölüm onun alın yazısıdır. Kaçınılmazdır. İktidardakilerin ve iktidardan belli ölçüde pay sahibi olanların dillerinden "nasip,
kısmet, kader" gibi kelimelerini hiç
düşürmemeleri tesadüf olmasa gerek.
Halkın kaderine hep yoksulluk
düşerken, egemenlerin tüm zenginliklere sahip olması da tesadüf olamaz.
Egemenler, çağlar boyunca iktidarlarını sürdürebilmek için kaderciliğe sarılmışlar ve halka bu inancın
yerleşmesi için dini kullanmışlardır.
Öyle ki, her türlü sömürünün, zulmün,
adaletsizliğin, haksızlığın Allah'tan
geldiğini, bunun için tevekkül içinde
kabul edilmesi gerektiğini yaymışlardır.
Tevekkül, kulun yapabileceği her
şeyi yaptıktan sonra kendisini koruması için Allah'a havale etmesidir. Bu
durumda yanlışlıklarla, haksızlıklarla mücadele etmek, zulme karşı isyan
etmek boşunadır. Nasılsa her şey Allah'ın isteğine göre gelişmektedir.
AKP, yozlaşmış ve kendi iktidarını büyütmek için getirdiği eğitim sistemiyle, Amerikan işbirlikçisi bir düzeni ilelebet koruyabilmek için; dindar,
kaderine boyun eğen, emperyalizmin
işbirlikçisi, gerici, faşist bir nesil ya-

ratmak istiyor!
Ayrıca kaderciliğe göre dünyada
acı çekenler, yoksulluğa, zulme katlananlar öbür dünyada ödülledirilirken, zalimler, hak
yiyenler, adaletsizlik
yapanlar ise cezalandırılacaklardır.
Egemenler, din bezirganları halkı bu
yalanlarla kandırarak, en büyük sömürüyü, haksızlıkları, adaletsizlikleri hatta katliamları bile katlanabilir
hale getirirler.

Yine kendi ülkemizde Kurtuluş
Savaşı’nda yaşanan onlarca, yüzlerce örnek vardır. Anadolu insanı tüm
yoksunluklara, yoksulluğa, açlığa
rağmen tam donanımlı emperyalist orduları vatanımızdan kovmuştur. Sömürüye, işgale "kader" diye bakmamış, kendi iradesini, aklını ve yüreğini koymuştur ortaya. Boyun eğmemiş, teslim olmamıştır.

Bununla amaçladıkları halkın öfkesini törpülemek, sınıf çelişkilerini yumuşatmaktır. Tüm adaletsizli-

Tam da düzenin yaratmak istediği insan tipidir zavallı kişilik. Kendi
gücüne inanmayan, iradesini kullanmayan, elinden gelenin fazlasını zorlamayan, içinde bulunduğu zorlu koşullarla savaşmayan insan yardım
bekler. Sürekli bir beklenti halindedir
ve birilerinin gelip onu görmesi, yardım elini uzatması için yalvarır, yakarır.
İşte tam bu noktada "kurtarıcı" olarak burjuvazi devreye girer. Yardıma
muhtaç insana işbirlikçi medya karşısında, binbir şarlatanlıkla devletin
"yardım eli" uzanır. Flaşlar patlar, yardıma muhtaç olan "kurtarıcısı"nın
eline ayağına kapanır, hayır duaları
eder, zengin ise timsah gözyaşları döker. Flaşlar patlar, yalaka medya bilmem hangi holding patronunun ya da
iktidar sahibinin "yardımseverliği"ni
öve öve bitiremez. Reklam yapılmış,
şov bitmiştir.
Artık o yoksulun yüzüne daha
kimse bakmaz. Açlıktan, hastalıktan
ölür belki. Ama ne önemi var ki. Ne
de olsa burjuvazi tarihsel rolünü oynamıştır bir kere; yoksula, garibana,
muhtaç olana "hayırsever" elini uzatmıştır.
Oysa en çok yardımsever görünen,
en fazla okul, hastane, park vb. yaptıranlar, halka en çok hizmeti kendisinin götürdüğünü iddia edenler; her
zaman en çok çalanlar, halkın emeğini
en çok sömürenler, en çok adaletsizlik yapanlar, halkı en fazla katledenlerdir.
Bu tip şovlara, kandırmacalarla;
hırsızlıklarının, katliamcılıklarının

YOKSULLUK,
AÇLIK
KADER
DEĞİLDİR !
ğine ve zalimliğine rağmen iktidarlarını sürdürebilmeleri ancak böyle
mümkündür. Halk sabredecek, tevekkül gösterecek, "Ne yapalım, bizim de
kaderimiz böyleymiş" diyecek ki uysallaşsın. Yoksa iktidarlar halkın kendisinden de iyi bilir ki, yoksulların öfkesi bir kere yükseldi mi, bir kere "gayrı yeter" dedi mi, önünde hiçbir engel
tanımaz, zulmü yakar geçer.

 Kadercilik
İradesizleştirir, Boyun
Eğdirir, Teslimiyettir
Kadere inanan insan kendi iradesiyle karar veremez. Çünkü bir kere
kadere inanmakla yaşamındaki her şeyin kendi iradesi dışında geliştiğini kabul etmiş olur. Kendi kararlarının, iradesinin ne kadar büyük bir güç oluduğunu da göremez. Oysa dünya
devrim deneyleri ve ulusal kurtuluş
savaşları göstermiştir ki, kurtuluşa, bağımsızlığa inanmış bir insandan daha
büyük bir güç yoktur.

 Kadercilik
Çaresizleştirir, Acizleştirir,
Zavallılaştırır

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

üzerini örterler. "Kazanıyorum ama
halka ekmek de veriyorum" derler.
Halka "bir lokma, bir hırka"yı layık
görürler, kendileri bir gecede onlarca emekçinin bir ayda kazanabileceği kadar parayı har vurup harman savururlar.
Diğer bir yanı ise, halkı muhtaç
bırakarak daha kolay yönetirler.
Çünkü muhtaç durumundaki insan çaresizdir, acizdir. Her türlü kandırmacaya, sömürüye açıktır.
AKP'nin yıllardır iktidarda kalabilmesinin yöntemlerinden biridir
bu. Halkı yoksullaştırarak, dilencileştirerek, sadece seçim zamanlarında kömür, erzak, para dağıtarak halkın oylarını almaktadırlar. Tüm iktidarlar içinde AKP, bu polikitayı en büyük ustalıkla ve alçaklıkla yürüten iktidardır.
Zavallılık, acizlik gurursuzlaştırır.
Oysa yoksulun, ezilmişlerin bir gururu vardır; olmalıdır. Yoksulluğun sebebi olana, kendisine zulmedene el
açmak, yalvarmak, üç beş kuruştan
medet ummak gurursuzluktur.
Ekmeği, aşı üreten biziz, kömürü,
petrolü çıkaran, işleyen biziz, demiryolunu, karayolunu döşeyen biziz,
iktidarların sahip oldukları tüm zenginlikleri üreten biziz.
Bizim emeğimiz üzerinden zenginleşiyor, karlarına kar katıyorlar.
Biz üretmezsek kazanamazlar, biz
üretmezsek mahvolurlar! Bu nedenle
biz onlara muhtaç değiliz; onlar bize
muhtaçtır. İşte sahip olmamız gere-

ken onur budur, emeğimizin, alınterimizin onurudur. Üretenler olarak sahip olduğumuz büyük gücün onurudur.
Zavallı olan, aciz olan burjuvazidir.

 Kadercilik, Tevekkül,
Hoşgörü Zulme Ortak
Olmaktır
Burjuvazinin kadercilikle birlikte
halka benimsetmeye çalıştığı en büyük demagojilerden biri de hoşgörüdür. Halka "hoşgörülü olmak gerektiği" üzerine sayıp dökerler. Halk
ne kadar zulüm görürse görsün hoşgörülü olmalıdır. Herkesin eşit olduğu, aynı gemide olduğu yalanını söylerler.
Tayyip Erdoğan'ın oğlu ile bir
işçinin oğlu eşit olabilir mi? İdris
Naim Şahin halk çocuklarının ölümü
için "nasip" diyor; acaba kendi çocukları askere gitmiş mi? Sıcak savaşın içinde, kurşunların arasında
kalmış mı? Afyon'daki patlamada
ölen askerlerin kaçının ailesin milyarları, trilyonları vardı? Neden hiç
zenginlere, holding patronlarına, iktidardakilere nasip olmaz mayınlara
basarak ölmek? Bu kadar büyük adaletsizlikler, zulüm, aşağılama hoşgörülebilir mi?
Halka "hoşgörülü olun" diyen iktidarlar, halka en acımasız zulmü
reva görenlerdir. Onların halka karşı hoşgörülerinin sınırı Uludere'de 35
köylünün bombalarla parçalanarak
katledilmesidir. Onların hoşgörülerinin sınırı her gün sokak ortasında uy-

durma gerekçelerle halk çocuklarının
kurşun sıkılarak katledilmesidir. Onların hoşgörülerinin sınırı halkın her
geçen gün yoksullaşması, açlığa ve
sefalete sürüklenmesidir.
Çöpten yiyecek toplayan, küçük
elleriyle en ağır işlerde çalışmak zorunda kalan çocuklarımızın yaşadığı
sömürüdür hoşgörülerinin sınırı. Hoşgörmek, tüm bunlara sessiz kalmak,
ortak olmaktır.
Yoksulluğumuz, açlığımız kader
değildir. İş cinayetlerinde, sellerde,
depremlerde ölen hep halktır, halkın
çocuklarıdır. Biz adaleti, huzuru,
mutluluğu bu dünyada istiyoruz, geleceğimizi güvenle umutla kurmak istiyoruz. Ürettiğimize sahip olmak
istiyoruz.
Kaderimizde, geleceğimizde örgütlü güç olmak örgütlü yaşamaktan
geçmektedir.
Bunun için bizi kadercilikle teslim
almalarına izin vermemeliyiz. Halkımızı bir bataklığa çekmelerine izin
vermemeli karşı durmalıyız. Ahlaksızlığı göklere çıkarmalarına, dolandırıcılığın, kumarbazlığın propagandasını yaparak halkı yozlaştırmalarına izin vermemeliyiz. Bize reva görülen bu kader anlayışına karşı mücadele etmeli, halkı örgütlemeliyiz.
Sevgili Devrimci Okul okuyucuları, hesap sorma, adaletsizliğe teslim
olmama anlayışıyla bu haftaki konumuzu burada sonlandırıyoruz. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere hoşcakalın.

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN
KAYIPLARIMIZIN MEZARINI BULACAĞIZ!

TAYAD’lı Aileler Ayhan Efeoğlu’nun cenazesinin nerede olduğunu sormaya devam ediyorlar. 9 Kasım günü
İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan Aileler

“Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız”
pankartı açtılar. Taşınan dövizlerin üzerinde “Kaybeden Devlettir! Hesap Soracağız!”
ve “Ayhan Çarkın Ayhan Efeoğlu’nun Mezarını Nereye
Gömdü?” yazıyordu. Sloganlarla birlikte İstiklal Caddesi
üzerinden Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş yaptılar. Yürüyüş boyunca halka, Ayhan Efeoğlu’nun nasıl kaybedildiği anlatıldı. 30 kişinin katıldığı eylemde Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde bir açıklama yapıldı. Che’nin cesedinin yoldaşları tarafından 30 yıl sonra bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Kaç yıl geçerse geçsin, biz de Ayhan Efeoğlu’nun cenazesini bulacağız!” denildi.
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Kaybedi̇len Evlatlarımızı Kendi̇ Elleri̇mi̇zle Kazı Yaparak Arayacağız!

Ayhan Efeoğlu’nu ve Tüm Kayıplarımızı
Bulana Kadar Mücadelemi̇zi̇ Sürdüreceği̇z!
TAYAD’lı Aileler
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AKP iktidarı, kayıplar politikasını ve kaybedenleri sahiplenmeye devam ediyor. Bu yaptıklarıyla kayıp ve
infazları bulmak istemediklerinin
açıkça gösteriyor. Göstermelik kazılarla bizi ve halkı kandıracağını sanıyorsa yanılıyor.
AKP iktidarı her seferinde, “tüm
faili meçhulleri” ortaya çıkaracağını
söylüyor. Ama bu sadece söylemde
kalıyor. AKP, halkımızın katillere
olan öfkesini kendine oy hesabı yapmaya çalışıyor. Ama, gerçek ortadadır: AKP katillerin koruyucusudur.
Kayıplarımızın sorumlularındandır.
AKP hükümetinin iktidarda olduğu 2002-2012 yılları arasında yaklaşık 140 faili meçhul cinayet işlenmiştir. Hapishanelerde binlerce insanımız katledilmiştir.
Kaybedilen evlatlarımızdan biri
olan Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğrencisiydi. Devrimci bir öğrenciydi, bir Dev-Genç’liydi. Ülkemizin bağımsızlığı, halkımızın kurtuluşu için
mücadele ediyordu. Bu nedenle, kaybedildi.
6 Ekim 1992 tarihinden itibaren
kendisinden haber alınamayan Ayhan
Efeoğlu’nun ailesinin ve avukatlarının tüm girişim ve başvurularına
rağmen gözaltında olduğu, hiçbir
resmi makamca kabul edilmedi. Üstelik aynı tarihlerde gözaltında olanlar, gözaltında bulundukları süre içerisinde polislerin kendilerine sürekli
Ayhan Efeoğlu ile ilgili sorular yönelttiklerini, fotoğraflarını gösterip
“Aslan bu mu?” diye sorduklarını ve
“Ayhan elimizde, çözüldü” dediklerini ifade ettiği halde hiçbir şekilde kabul edilmedi gözaltında olduğu.
Biz, Ayhan’ın kayıp olmadığını,
tıpkı diğer “kayıplar” gibi Nazilerden
kalma yöntemlerle kaçırıldığını, emniyetin kör karanlık hücrelerine atılıp, katledildiğini biliyorduk. Yoldaşlarının beyanları da bunu gösteri-

yordu. Ve son olarak Ayhan Çarkın
isimli kontrgerilla tetikçisi ‘90’lı
yıllar boyunca gerçekleşen, kendisinin de bir parçası olduğu kontrgerilla operasyonlarına ilişkin itiraflarda
bulundu.
Ayhan Çarkın bu itiraflarında
Ayhan Efeoğlu’nun gözaltına alınıp,
Gayrettepe’deki siyasi şube’de işkence edilerek öldürüldüğünü ve
cesedini Trakya’da bir ormana gömdüklerini söylüyordu. Şöyle diyordu
Ayhan Çarkın itiraflarında: “Şubeden
çıkarılan bir paket, ne bu? Patlayıcı öyle mi? Peki ne olacak? Açık araziye götürülüp imha edilecek. Müdür
önde biz ardında Trakya tarafında
ormanlık bir yer. Tam paketi açalım
derken o da ne? Bir insan. Ayhan
Efeoğlu...”
Ayhan Çarkın’ın neden, hangi hesaplarla bu itiraflarda bulunduğunu ve
bildiklerinin yalnızca küçük bir kısmını açıkladığını çok iyi biliyoruz.
Ancak bu beyanlar bile ülkemizdeki
kontrgerilla gerçeğini, “faili meçhul” ya da “kayıp”ların kontrgerilla
operasyonu olduğu gerçeğini ortaya
koymaya yetiyor.
Ayhan Çarkın’ın bu açık beyanlarına rağmen, kontrgerilla katliamlarına ilişkin bugüne kadar hiçbir
ciddi araştırma, hiçbir soruşturma
yürütülmemiş, yapılan suç duyurusu
ve başvurular reddedilmiştir. Bunlardan biri de kayıtlara “kayıp” olarak geçen Ayhan Efeoğlu’nun gözaltında işkenceyle katledilmesi olayıdır.
Artık Ayhan Efeoğlu’nun kayıp olmadığı, gözaltına alınıp katledildiği,
Ayhan Çarkın’ın beyanlarıyla da sabittir. Kendi ifadesiyle yüzlerce insanımızı katleden Ayhan Çarkın, Ayhan Efeoğlu’nun cenazesinin bir çuval içinde kendisine teslim edildiğini, gömmesinin istendiğini açıkladı.
Söyledikleri bu kadardı ama bu bile
aslında her şeyi anlatıyor.
Biz TAYAD’lı Aileler olarak
bir yıldır her cuma Taksim Tram-

vay Durağı’nda yaptığımız yürüyüşlerle, adliyenin önünde yaptığımız açlık greviyle, dağıttığımız
bildirilerle, açtığımız masalarla
Ayhan Efeoğlu’nun bulunması için
mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz.
Küba’nın ölümsüz devrimcilerinden CHE’yi yoldaşları 30 yıl sonra,
karış karış toprağı kazarak buldu.
Bizler de kaybedilen ve toplu mezara gömülen Ali Yıldız’ı yıllar sonra,
direnişlerimiz sonucunda aldık. Onu,
geleneklerimize göre, inandığı ve
uğruna öldüğü bayraklarla gömdük.
Bu mücadele ile tüm kayıplarımızı da
bulacağız.
Faşizm evlatlarımızı kaybederek,
katlederek kör bir çukura gömdü.
AMA SANILMASIN Kİ ONLARI UNUTTUK! HAYIR, ONLARI
UNUTMADIĞIMIZ GİBİ UNUTTURMAYACAĞIZ DA!... VE ER
YA DA GEÇ ONLARI GELENEKLERİMİZE GÖRE GÖMECEĞİMİZ! ONLARI MEZARSIZ BIRAKMAYACAĞIZ!
Bedenleri kör kuyularda da olsa,
beton binaların altında da olsa, denizin derinliklerinde de olsa onları halkımızın yiğit evlatları ve kahramanları olarak yüreklerimizde yaşatıyoruz, yaşatacağız! Bu sahiplenme ile
onları mezarsız bırakmayacağız.
Devlet, kaybederek katlettiği evlatlarımızı bize unutturamayacak.
Onları bulmak için gerekirse kendi ellerimizle kazacağız dedik. Şimdi, tarif edilen yerlerde yapacağımız ka-
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SOL’la İlişkiler İdeolojik Mücadele
Üzerine Oturtulmalıdır

Ülkemizde gün geçmiyor ki; yeni
gözaltılar, tutsaklıklar haberi olmasın.
Bu durum da hapishanelerde devrimcilerin, sosyalistlerin tavırları, direnişleri her zaman için önemini koruyor. Biz emperyalizmin bir çok
ülkede deneyerek sonuç aldığı tecrit
politikasını yenenler olarak geleceğe
dönük politikalarımızı belirleyenleriz.
Şu da var ki dışımızdaki SOL’un
geçmişteki, bugünkü hapishaneler
tavrı gelecekte nasıl bir durum içinde olacaklarını gösteriyor. Özcesi
SOL’un gelecekteki hali bir fotoğraf
karesi gibi karşımızda duruyor. Ama
biz her dönemde ve her koşulda
"dostlarımıza" karşı birlik ve dayanışma konusundaki görevlerimizi
unutmuyoruz.
Türkiye hapishaneler tarihi devrimcilerin yürüttüğü mücadelenin bir
aynasıdır, deriz. SOL’u yalnızca dışardaki pratiğiyle değil, hapishaneler
cephesinde bu güne dek gelen tavırlarıyla da tanıyoruz. SOL’la ideolojik
mücadelenin yürütüldüğü en sıcak
alanlardan biri hapishaneler olmuştur.
Özgür Tutsaklar olarak tarih boyunca reformizmle, SOL’la yoğun bir
ideolojik mücadele yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Birlik politikalarımızda, dayanışma örneklerinde
SOL’u mücadele zeminine çeken,
tutan olduk. Sağlam bir ideolojik

güce ve pratiğe sahip oluşumuz
SOL’la yaptığımız mücadelede hep
haklı olmanın onurunu yaşadık... Ki
tarih her defasında bunun doğruluğunu göstermiştir. Hapishanelerde
yaptığımız direnişler ve tartışmalar;
dostluğumuzu, birlik politikamızı
güçlendiren olmuştur. Bu noktada
Mahir’lerden devraldığımız bir dayanışma kültürüne sahibiz. Mahir’lerin THKO'lu tutsaklarla ortak örgütledikleri özgürlük eylemi günümüzde de önümüzü görmemizi sağlamıştır.
Bugün biz Özgür Tutsakların ideolojik mücadelede ısrarımız ve SOL’u
ortak bir noktaya çekme çabamız direnişlerde kendini somutlamıştır.
1984'te Metris Hapishanesi’nde
TİKB'li tutsaklarla birlikte Ölüm
Orucu Direnişi’nin örgütlemesi tarihi bir mevzi yaratmıştır. Kaldı ki
TİKB'nin hapishane tarihinde doğrudürüst geçmişine dönük tek söz edebildiği de 84' Ölüm Orucu’dur. O da
Dayı'nın, önder kadrolarımızın emeği, çabasıyla hayata geçen bir birliktir. Gerek barikat direnişlerinde, gerekse Ölüm Orucu direnişlerinde
SOL'un tarihindeki olumlu örnekleri yaratmasına zemin oluşturan özgür
tutsaklar olmuştur. Yani SOL’un geçmişine dönük olumlu tarih yaratmasına vesile olan yine biz olduk. Bu
nokta da SOL hapishanelerde tarih ve
gelenek yaratacak bir güçte değildir.
Buca, Ümraniye ve Ulucanlar’da
kurulan direniş barikatlarında çatışmaları veya sadece barikat kurmaları bizim dostluğumuzun, gücümüzün yön vermesi sonucudur. Biliriz ki
SOL barikat ardında çatışabilecek
bir güce ve cesarete sahip değildir.
Onların tek başına örgütledikleri ey-

lemler sayılı olduğu gibi ilkesizdir, kuralsızdır. Keza Cephe geleneğine,
politikasına göre SOL 1996 Ölüm
Orucu Direnişi içinde yer almıştır. Sonuç alıcı bir direnişi, bir zaferi ve
CMK gibi uzun süre kalan bir birlik
örgütlenmesini yaratmıştır. Bu birlik
dışarda da ortak hareket edilmesini
sağlamıştır.
20 Ekim 2000 tarihinde SOL’un
bir kesimiyle başlanan Büyük Ölüm
Orucu Direnişi’nde SOL, saldırıları
göğüsleyemediği için yenilmiştir. Direnişin saflarını çatışmanın en zorlu
döneminde terkederek tarihinde var
olan olumluluklarını da ters-yüz etmiştir. Direnişin dışında kalmaları içlerinde çözülmelerine ve çürümelerine
neden olmuştur. SOL sadece sözde değil, pratiğinde de çürümeye yol alırken bir yerde onları tutma çabamız sürüyor. Açık olan şu ki bugün hala kimi
kesimler varlıklarını koruyabiliyorsa
bizim onları direniş zemininde tutma
ısrarımızın sonucudur...
Bugün hapishanelerde SOL’un ilkesiz, çıkarcı tavırlarına rağmen "birlikte" ısrar ediyoruz... Bozguncu politikalarına karşı, dayanışmadan sonuç
alıcı uzun süreli birliklerden sözediyoruz. SOL’un tutarsızlığı, çarpıklığı ve uzlaşmacı yanlarıyla ideolojik
mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.
Tarih biz özgür tutsakları SOL’un
çürümemesi için, onları direniş mevzisinde tutmak için gösterdiğimiz
dostluk örneğiyle, SOL’u da ilkesizliği, tutarsızlığı ve kaçışıyla yazacaktır.
Şimdilik mektubumu bitiriyorum.
Coşku dolu tüm güzel umutların ve
yarınların sizinle olmasını diliyoruz.
Selam ve Sevgilerimle

zılarla evlatlarımızı bulmaya çalışacağız. Hiçbir saldırı, evlatlarımızı
sahiplenmemizi engelleyemecek!
BİZLER TAYAD’LI AİLELER
OLARAK, KONTRGERİLLA ELEMANI AYHAN ÇARKIN’IN, AYHAN EFEOĞLU’NU GÖMDÜKLERİNİ İDDİA ETTİKLERİ YER-

LERİ KENDİ ELLERİMİZLE KAZIYARAK BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ.
ÖLÜLERİMİZİN BİR TEK SAÇININ TELİNİ, BİR TEK DİŞİNİ,
TIRNAĞINI BİLE SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ. HALKI İÇİN,
VATANI İÇİN, İNSAN ONURU-

NU YÜKSEKTE TUTMAK İÇİN
DİRENEN EVLATLARIMIZ, BİZİM ONURUMUZUDUR.
TÜM HALKIMIZI KAYIPLARI SAHİPLENMEK VE KAYBEDENLERDEN HESAP SORMAK İÇİN YAPACAĞIMIZ KAZIYA ÇAĞIRIYORUZ.
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EVLERİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

25

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
ADINA TÜRKÜLER YAKILAN
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!
BİR HALK KAHRAMANI:

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Giresun ve dolaylarında II. Abdülhamit döneminde yaşamış bir
eşkiya vardır. Pek halkın büyük bir
çoğunluğunun bir eşkiya olarak değil,
bir evliya, bir kurtarıcı olarak bildiği,
sevdiği, adına, yaptıklarına ve ölümüne türküler yaktığı bu halk kahramanı kimdir ?
Bu halk kahramının adı halk arasında "Sevimli Haydut Micanoğlu"
olarak da bilinen Micanoğlu'dur.
Micanoğlu Keşap İlçesi’nin Endüz
(Dokuztepe) Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Hüseyin'dir. Ama onu
halka Micanoğlu olarak tanıtan gerçek
doğumu dağlara çıkışıyla birlikte
başlar.
Dağlara çıkışına dair ise iki farklı
rivayet vardır. Rivayetlerden birincisi
ince yapılı, açık alınlı, kumral, bıyıklı,
mert ve cesur, çok yakışıklı bir Karadeniz delikanlısı olan Micanoğlu'nun hikayesi Erzurum Suvari Alayı'nda askerliğini yaparken nişanlısı
Emine'nin Memiş Hoca'nın oğluna
verildiği haberini almasıyla başlar
ve bu rivayete göre de Micanoğlu
Memiş Hoca'yı bıçaklar, ardından
da tutuklanır. 18 yıl hapis cezasına
çarptırılır. Ancak hapisliğinin altıncı
ayında hapishanede tanıdığı bir eşkiyanın yardımıyla firar eder ve Giresun civarında dağlara çıkar.
Rivayetin ikincisine göre Micanoğlu bir medrese öğrencisi iken köyüne tatil için dönerken yol kenarında
fındık harmanlayan 4 erkek ve 4 kadına rastlar. Selam verip geçerken
erkeklerin Micanoğlu'nun yakışıklılığından duydukları kıskançlıkla kavga çıkarmalarından dolayı bir tartışma
çıkar ve Micanoğlu erkekleri bıçaklar.
Ardından da hapsedilir. Kaldığı hapishaneden de firar eder ve dağlara
çıkar.

MİCANOĞLU

Onun dağa
çıkışına dair rivayetler farklı
farklı olsa da
dağlarda yaptıklarına dair söylenceler
birbirinin benzeridir: O yoksul ve
arkasız insanları ezen, sömüren zorbalara karşı gelir. Onların halkın sırtından elde ettikleri haksız kazançları
faiziyle birlikte geri alarak sahiplerine
dağıtır.
Örneğin onunla ilgili arşiv belgelerinden birinde Giresun - Şebinkarahisar yolu üzerinde bir Fransız'ın
işlettiği Liese Maden Ocağı’nın sahibine mektup yazarak haraç istemesi
vardır. Maden işletmesi haraç vermeye yanaşmayınca o da maden ocağının suyunu keser. Maden susuz
kalır.
Maden işletmesi gene de haraç
ödememekte diretince Micanoğlu
adamlarıyla birlikte maden ocağına
baskın yaparak kasadaki altınların tümüne el koyar. Bundan sonra işletme
haraç ödemeyi kabul eder. Ve söylencelere göre Micanoğlu aldığı altınları, haftanın belirli günleri çarşıya
giden köylülerin yoluna çıkıp parası
olmayanlara birer ikişer dağıtır. Öyle
ki kent pazarlarında Mican altını Abdülhamit altınının önüne geçer ve
baskın olayı türkülere de yansır:
"Vara vara vadım maden
yoluna
Bir mektup yazdım direktörüne
Eğer bu maden işleyecekse
Bin altın göndersin
Micanoğlu'na"

(Doğu Karadeniz Masallar, Öyküler, Söylenceler, Destanlar, Haydar
Gedikoğlu, syf 211)
Elbette ki Micanoğlu'nun türkülere
konu olan maceraları sadece bu kadar
değildir, onlarcadır. O halk içinde

eşkiyalık yaptığı sekiz yıl boyunca
yiğitliği, cesurluğu, gözüpekliği, cömertliği ve yardım severliğiyle tanınması fakirlik yüzünden evlenmeyenleri evlendirerek, parası olmayanlara para vererek ve zalimlere
karşı mazlumları koruyarak halkın
gözünde büyümüş, halk kahramanı
olmuş, efsaneleşmiştir.
Örneğin bu hikayelerden birinde;
"Mican ve çetesi birgün Armelit'teki
Bayramşah Köyü’nde kahvehaneye
uğrar, orada bir köşede sakin ve üzgün oturan bir gençle karşılaşır.
Genç, bir kız sevmiştir. Ancak kızı,
başlık parasını fazla vermeleri sebebiyle Düzköy'den birine vermişlerdir. Gelin alayı da yola çıkmış
durumdadır. Mican, düğün alayının
önünü kesip birbirini seven bu gençleri evlendirmek ister.
Çetesiyle birlikte düğün alayının
önünü keserek gelini kaçırırlar. Armelit tepesindeki düzlükte ikinci bir
düğün kurarak, bu iki genci başgöz
ederler. Nikahlarını da bizzat kendisi
kıyar." (Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkiya ve Kabadayıları, Türküler Destanlar / Yaşar Küçük - syf 136 )
Tabii ki bu ve buna benzer halka
yaptığı onlarca yardım, Micanoğlu'nu
Osmanlı'nın hedefi durumuna getirir.
Osmanlı, Micanoğlu ve çetesinin peşine pekçok müfreze takar. Müfrezelerin başına da ün sahibi kır serdarlarını ve ağaları getirir. Ama bunların hiçbirinden sonuç alamaz. Çünkü
Micanoğlu her defasında peşine takılanları yanıltır. Uyanıktır, kılık değiştirmekte ustadır. Ve kısa sürede
her baskından kurtulması yanıyla da
halk arasında ünlenir. Örneğin kendisi
hakkında söylenenleri gerçek kimliğini gizleyerek rastladığı kimselerden
öğrenmeye çalıştığı birgün bir ihtiyar
şöyle der: "Onu yakalamak hiç de
kolay değil. Onu tüm köylü korumuşken Allah da koruyor. Anlattıklarına göre Karagöl'de kendisini pu-
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Savaşan
Kelimeler
İhtiyaç Sahibi Değil
Aç ve Yoksul
Olur olmaz her zaman kullanılan, fakat daha çok
Ramazan ayında kulağımıza çalınan bir söz grubu
“ihtiyaç sahibi”. Ramazan ayı boyunca dayanışma
duygusunu istismar etme amacıyla yardımseverlik kavramı halkın gözüne sokulurcasına kullanılıyor. “Yardımsever” insanlar “ihtiyaç sahipleri”yle buluşturuluyor.
Kimi belediyeler, devlet kurumları ya da dernekler aracılığıyla örgütleniyor süreç. Oysa ne yardımseverlik
öyle sanıldığı kadar masum bir kavram ne de ihtiyaç
sahibi diye çağrılanların gerçek adı bu. Emperyalist/kapitalist sömürücüler tarafından gerçek bir kez daha
tersyüz ediliyor.
İnsanların ekmeğini, evini, emeğini paylaşması insanlık
onurunu ayakta tutar. Dayanışma, insanların yakınlaşmasını
ve birbirini anlamasını kolaylaştırır. Bu küçük küçük
birlikteliklerden işçilerin, yoksulların, açların, evsizlerin;
işsizliğe, yoksulluğa, açlığa ve evsizliğe karşı mücadelesi
ve dayanışması gelişir. Oysa sistem aç ve yoksul demiyor
onlara. İhtiyaç sahibi diyor. Böyle seslenerek, gerçeğin

üstünü örtmeyi, insanların kendi gerçekliğini fark etmemesini ve bu gerçeği değiştirme mücadelesine girmemesini
sağlamayı amaçlıyor.
“Yardımseverler olmasa yardıma muhtaç insanların
hali nice olurdu. Hepten aç susuz, aç açıkta kalırdı
halk.” Bu düşünce kanıksatılmak isteniyor. Oysa yardıma
muhtaçlar ya da yardımseverler neden var diye sormak
yerine bunları, bu kavramları yaratan adaletsiz düzeni
kabullenmeye zorlanıyoruz. Ya ihtiyaç sahibi ya da
yardımsever olarak yaşamımızı sürdürmeye mahkum
ediliyoruz. Oysa her konuda olduğu gibi sınıfsal bir
bakış açısı edinip sınıfsal bir dil kullandığımızda bu
kavramlar yerine ezen-ezilen, yoksul-zengin, sömüren-sömürülen dememiz gerekir.
Tekeller için, aç ve yoksul bıraktıkları halkın düzene
karşı örgütlenip ayaklanmayı düşünmemesi önemlidir.
Halkı bu düşüncelerden, kendi kaderini ve geleceğini
tayin etmekten alıkoymak için oyalarlar. Yardım kampanyaları düzenlemek, dayanışma duygularını istismar
etmek, hayırsever görünmek bu kandırmacanın, oyalamanın önemli bir parçasıdır.
Kendisini ezilenlerin efendisi olarak görenler ezilenlere
yardım etmezler. Hep söylenegeldiği gibi; açlığı açlar,
yoksulluğu yoksullar yok edebilir ancak. İhtiyaç sahibi
değil aç ve yoksul bıraktırılmış halkız. İhtiyaç sahibi
olmayan zenginler yardım etmez bize. Birleşip direnip
savaşarak yeryüzünden muhtaçlığı sileceğiz!

letinden zarar gören çıkarcıların uydurmalarıdır. Halka göre Micanoğlu
ölmemiştir, öldürülmemiştir, tersine
ölümsüzlüğe ulaşmıştır.
Ki öyle ki, hacdan dönen kimi
hacılar Micanoğlunu Kabe'de gördüklerini bile anlatırlar ve Giresunlular ona asla toz kondurmaz, arkasından söz söyletmezler. Onunla övünür, onunla kıvanç duyar, onunla özdeştirirler, Bolu dağlarındaki Köroğlu,
Toroslar’daki Dadaloğlu ne ise Giresunlular için de Micanoğlu odur.
İşte böyle bir halk kahramanıdır
Micanoğlu.
Ve yıllar yılı
Karadeniz dağlarında kuş uçurtmayan, kervan geçirtMicanoğlu Cepheliler’e diyor ki;
meyen Micanoğlu
Sadece iki tarafın olduğu bu savaşta yerimiz yoksul
için yakılan türkühalkın yanıdır. Silahımız halkın düşmanlarına karşı
lerin bir bölümü
her daim dolu olmalıdır. Yoksulun her derdi bizim
günümüze dek uladerdimizdir. Halkın sorunlarına sahip çıkmalı ve bu şır. Yakanları belli
sorunlara çözüm üretmekte emekçi olmalıyız. Unut- değildir bu türkümayın ki; halk kendi için savaşan ve ölenleri ASLA lerin. Bir bölümü
UNUTMAZ!
ölümünden önce,

suya düşürüp bir sandık mermiyi
üzerine boşaltmışlar, yine de vuramamışlar. Neden dersiniz, kurşun işlemezmiş Micanoğlu'na." (Age, syf:
130 )
Evet halkın gözünde kurşun işlemez Micanoğlu'na. Bundan dolayı
da ölümüne dair söylenceler çeşitli
olsa da halkın ortak kanısı onun ölmediği yönündedir. Halk hiç kimsenin
gücünün Micanoğlu'nu öldürmeye,
karalamaya yetmeyeceğine inanır ve
ona dair asılsız, çirkin söylencelere
asla inanmaz. Tüm bunlar onun ada-

Tarihten Günümüze

bir kısmıysa ölümünden sonra yakılmıştır. "Aslan Mican geliyor" türküsü ise Giresun ve çevresinde en
çok sevilen türkülerdendir.
O halde biz de adına türküler yakılan bu halk kahramanını, birkez
daha anarak yazalım bu türküyü;
"Martinimin pulları
Gece kestim yolları (Sıva beyaz
kolları)
Aslan Mican geliyor
Saymaz karakolları (Açıl Savran yolları)
Oy benim canım Micanım
Dünyalarda bi canım.
Ayvasıl'ın turuncu
Espiye'nin pirinci
Ağaların içinde (Eşkiyalar
içinde)
Micanoğlu birinci (Aslan Mican birinci)
Oy benim canım Micanım
Dünyalarda bi canım."
(Age, syf - 139)
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Röportaj

KAZANANLAR HEP DİRENENLERDİR!
DİRENDİK KAZANDIK!
Direniş
tarihine yeni
halkalar ekleniyor. Direnenler her
koşulda kaz a n ı r l a r.
Onurlu, namuslu kalabilmek dıCansel Malatyalı
şında maddi
kazanımlar da elde edildiğinde zafer
daha da büyük olmaktadır. İşte bu
direnişlerden birisi de 8 ay boyunca
İMO’nun önünden ayrılmayan Cansel
Malatyalı’nın direnişidir. Malatyalı
ile direnişi üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

28

Yürüyüş: Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İMO tarafından
işten atıldınız. Devamında işinizi geri
almak için direnişe başladınız ve kazandınız. Direnişe başlamaya nasıl
karar verdiniz?
Cansel Malatyalı: 42 yaşındayım,
16 yıldır çalışıyorum. 5 yılı İMO’da
10 yıl ÖDP’de... İMO yönetimi tarafından haksız bir gerekçeyle işten
atıldım. İşten atılmadan önce bir alt
yapısı vardı, bunu sezinledim, içeride
psikolojik baskı vardı. Haklarım sürekli kısıtlanıyordu. Doğallığında
bunlara gerekli karşılığı veriyorsunuz.
Sözlü veriyorsunuz, tavır alıyorsunuz,
rahatsızlığınızı yansıtıyorsunuz. Sonra
aranızda bir gerginlik çıkmaya başlıyor. Siz karşılık verdikçe karşı taraf
daha artırıyor. İşe girdikten 5-6 ay
sonra başladı psikolojik baskı. Son
3-4 ayda da işten çıkarılacağımı anlamıştım. Çünkü benim işten çıkarılacağım gibi söylentiler oluyordu.
İşten çıkarılmadan önce gerekçe oluşturuyorlar. Soruşturma açıyorlar, senden savunma istiyorlar. Bu savunma
3 tane olduğu zaman işten çıkarılma
hakkını elde etmiş oluyorlar. Bende
bunu üçe tamamladığımı biliyordum
ve arkasından işten çıkarılma olacağını da biliyordum. Böyle bir şey
olursa ne yapacağımı düşünüyordum.

Sendikalıydım, sendika ile görüşebilirdim.
İşten çıkarılmamla ilgili bir zarf
verildi bana. Okudum, performans
yetersizliği nedeniyle iş akdinize son
verilmiştir yazıyordu. İşten çıkardıktan
sonra 10 gün içinde beni aradılar,
tazminatını alman için imza atman
gerekiyor diye. Bunun araştırmasını
da yapmıştım ben. Tazminatımın imzasını attım ama ben altına şerhimi
de düşmüştüm. Tazminatımı alıyorum
çünkü yatırmışlar banka hesabıma.
Almak için imzayı atıyorum ama bütün yasal haklarımın saklı kalması
şartıyla diye şerhimi koymuştum.
Tazminatımı almadım. Yatırdıkları
yerde duruyor hala. Çekmedim de.
Amacım tazminatımı almak değil,
haksız yere işten atıldığım için, işe
geri dönmekti.
Şerhimi düştükten sonra neler yapabileceğimi düşündüm. İlk önce
sendikaya gittim, onlarla konuştum
ne yapabileceğime dair. Orada 1516 gün boyunca “Bugün geleceğiz,
yarın geleceğiz, basın açıklaması yapacağız” diye oyaladılar beni. Ama
ben o 16 gün boyunca hiç boş durmadım. Odalara gittim, odalardaki
arkadaşlarla konuştum, sendikalara
gittim, kitle örgütlerine gittim, kendimi anlattım. Benimle ilgili böyle
bir durum var basın açıklaması yapıp
bunu duyuracağım ama sadece basın
açıklamasıyla kalmayacak burada
oturma eylemi yapacağım diye kararı
almıştım. Burada bir haksızlık vardı
sonuçta beni hiçbir gerekçe göstermeden pat diye kapının önüne
attılar. Yani bu kararı zaten o hırsla
ister istemez veriyorsunuz. Direnişe
karar vermem böyle başladı.
Yürüyüş: Sizi işten atan İMO yönetimi kendisini solcu, demokratik
olarak tanıtan bir kurum. Böyle bir
kurumun bir işçiyi işten atmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cansel Malatyalı: İMO yönetimi
kendini solcu diye tanımlayabilir.
Hani halk arasında bir laf vardır ya,

“Seni sen övme, seni başkası övsün”
İMO yönetimini 8 ay boyunca, dünya
kadar kamuoyuna duyurmaya çalıştık.
Demokratik kitle örgütleri, kurumlar,
basın...
İMO yönetiminin solcu olup olmadığına bence biraz oradan, doğru
bakmak gerekir ve onların kararıyla
bu kurumların solcu olup olmadığına
karar verilebilir. Bu değerlendirmeyi
ben yapmak istemiyorum. Kamuoyu
kendisi yapsın, kendi kitlesi var,
kendi mühendisleri var, kendi tabanı
var. Onlar kendileri solcu olup olamadığına karar versin.
Evet, kendileri demokratik kitle
örgütü, meslek odası. İMO’nun 90
bin üyesi var. Kendi mühendislerinin
hakkını aramak için kurulmuş bir örgüt
ama bir çalışanlarının hakkını, hukukunu koruyamıyorsa meslektaşlarının
hakkını koruyacağını düşünmüyorum.
Buna dair de alanlarda ve başka yerlerde hak arayan bir örgüt olarak görmüyorum. Direniş boyunca da beni
şöyle etkiledi. Kendilerine o sol kisvesini giyip de ahkam kesip ama bir
emekçiyi 8 ay boyunca kapısında oturtması... Evet, bu insanların yapısını biliyordum. Aslında kuyuya baktığınız
zaman derinliği görebiliyorum diyorsunuz ya, işin içine girdiğiniz zaman
kuyunun dibini daha iyi görüyorsunuz.
O anlamda beni etkiledi. Sola aslında
yara verdi. Sol dediğinde bütün kesimler girer. Devrimciler de var, demokratik kitle örgütleri var, bedel ödeyen insanlar da var. Şimdi ben bu
DKÖ’leri nereye koyacağımı bilmiyorum. Sol olsaydı beni 8 ay boyunca
kapısının önünde oturtmazdı. Psikolojik
anlamda üzdü beni.
Yürüyüş: Direniş boyunca kimler
size destek oldu. Size destek olanların
yanınızda yer almasını neye bağlıyor
nasıl bakıyorsunuz?
Cansel Malatyalı: Direniş boyunca eşim, kardeşim, ailem, devrimci
kurumlar destek oldu. İki ay boyunca
sendika vardı daha sonra sendika çekildi. Direnişe başladığımız ilk günden

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

CEPHELİ BUYURMAZ
Oysa Cepheli, sorumluluğunu üstelendiği işin her aşamasında emeğini, bilgisini, tecrübesini ortaya koyar. Çalışma arkadaşlarıyla
bu görevi paylaşacaksa bile öncelikle
bunu planlar ve kim ne iş yapacak,
nasıl yapacak örgütler. Bunu da bir
eğitime dönüştürür. Yoldaşlarına
emek verir. Bunu yapmadığında, buyurganlıştığında ne olur?
Görevlerine karşı ilgisi, dikkati,
yoğunlaşması azalır. İş buyurduklarını "eleman" olarak görmeye başlar
ve kabalaşır. Devrimci tavırdan çok
bu davranışlar, elbette kimsenin dikkatinden kaçmayacaktır. Zaman içinde bu zaaf belirginleştikçe çevresindeki insanların, halkın saygısını
da kaybeder böyle kişiler.
Bir başka eksiklik ise, buyurganlığın tam tersi şekilde kimseye iş
yaptırmamak, her şeyi kendi başına
yapmaya çalışmaktır. Ne kadar tecrübeli, ne kadar yetenekli olsa da
kimse görevli olduğu alanda her
işi tek başına yapamaz. Yapmamalıdır da zaten. Kolektivizm işle-

tilmediğinde, hem kişi o görevlerin
yükünü taşıyamaz, hem de kimse
yapılan işlere vakıf olmadığından
bir gelişim, yetkinleşme söz konusu
olamaz.
Hiyerarşinin en belirgin olduğu
askeri alandan daha belirsiz olduğu
kitle örgütlenmelerine kadar her
alanda bu eksiklikler yaşanabilir.
Her iki durumda da sonuç, örgütlenmemize zarar verir. İşler savsaklanır ya da gereğince yapılmaz, dağınıklıklar yaşanır.
Tüm bunların panzehiri kolektivizmi işletmek, komiteleşmektir. Komiteler, hem görev paylaşımı hem
de denetim açısından bize en ideal
ortamı sunar; yaşanan bir eksiklik
olduğunda yine bunlar çok hızlı bir
şekilde açığa çıkarılıp, nedenleri sorgulanarak eleştiri-özeleştiri ile aşılır.
Devrimin omuzlarımıza yüklediği
görevler çok çeşitlidir. 73 milyonluk
bir ülkede devrim yapmak için mücadele ediyoruz. Bu ideali gerçek
kılmak bizim elimizde. Yeter ki el
birliğiyle sorunlarımızı aşalım, biribirimize omuz verelim.

Hakkınızda bir sürü karalama kampanyası sürdürülüyor. 8 ay boyunca
bir de bunu temizleme derdine düşüyorsunuz. O yüzden bu kininiz hiç
bitmiyor. İçlerindeki işçi düşmanlarına karşı kini kesinlikle bitirmesinler. Ben DKÖ’lere karşı direndim. Ben tek başıma kazandıysam direnen işçiler de kazanacaktır.
Direniş boyunca bir söz öğrendim.
“Direnenler her zaman kazanamasalar dahi kazananlar hep direnenlerdir.” Bana göre hepimiz
kazanmış durumdayız şu an. Çünkü
hepimiz aylardır direndik kazandık.
İşten atılanlar iş yerlerini terk etmediler. Tekrar iş yerlerinin önünde
haklı olduklarını haykırdılar. Bana
göre kazandılar. Başta da dediğim
gibi o içindeki ‘işçi düşmanlarına
karşı kini’ hiç bitirmesinler. Bence
kazanmanın yolu oradan geçiyor.

bağlıyorsunuz? Önce direnişe başlayan ve ama sonrasında direnişi
bırakan onlarca işçi direnişi var...
Sizin direnişinizin onlardan farkı,
zafere götüren nedenleri nelerdir?
Cansel Malatyalı: Direniş boyunca bir sürü badireler atlattık. Gece
ve gündüz sokaklardasınız, her türlü
polis ve İMO yönetiminin saldırılarına
açıksınız. Bir taraftan bunlara direniyorsunuz, bir taraftan ekmeğinizi
kazanmak için direniyorsunuz. İçimdeki inancı, hırsı bitirmediğim için
ve yanımda devrimciler olduğu için
zaferi kazandık. Tek kişilik bir direnişti ama kazanımlar tek kişilik
olmuyor. Bu kazanım bütün işçi
sınıfı adına bir kazanımdır. Evet,
bırakılan direnişler var. Direnişler
örgütlemek hem cesaret ve yürek
hem de irade istiyor. Onları örgütleyenler, yolunu açan kimse tam olarak inanmamışlar. Keşke bırakmasalardı. Bu zafere bir yenisi daha
eklenirdi. İrade, kendine güven direnişleri zafere götürüyor.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Buyurganlık bir küçük burjuva
hastalığıdır. Cepheli buyurgan değil;
emek veren, gerektiğinde yol gösteren, işin nasıl yapılacağını öğretendir.
Cephe ailesi olarak hepimiz bir
şekilde devrime omuz verir, görev
ve sorumluluklar üstleniriz. Yeri geldiğinde el birliğiyle bir işi yapar,
yeri geldiğinde yapılacak ne varsa
görevleri bölüşürüz. Tüm bu süreç
içerisinde suya sabuna dokunmadan
çevresindekilere iş buyuranlar da çıkar...
Onlarda düzenin memur zihniyeti
vardır. Amirlerinin verdiği işi elemanlarına paylaştırır gibi davranırlar.
Çoğu zaman kendi yapmaları gereken
işleri de başkalarına yaptırırlar. Böylece hem emek harcamaktan kaçar
hem de işin sorumluluğunu başkalarına yıkmış olurlar. Yapılmayan
işlerde ise, "Şuna görev vermiştik,
bu yapacaktı" diye bahaneler sıralanmaya başlanır...
sonuna kadar Halk Cephesi vardı.
Bunun dışında devrimci kurumlar
vardı. Daha sonrasında İHD, ÇHD
vardı. Ama baştan sonuna kadar Halk
Cephesi’yle oturduk. Onların emeği
desteği büyük. Buradan onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum.
Yürüyüş: Bugün süren işçi direnişleri var. Roseteks, Darkmen ve
Hey Tekstil, BEDAŞ işçileri direnişlerini sürdürüyorlar. Onlara söylemek
istediğiniz bir şey var mı? Onları ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
Cansel Malatyalı: Direnişimi 8
ay sonunda kazandım. Buradan direnen işçilere söyleyeceğim tek şey,
kendilerine olan inançlarını kaybetmesinler. Ben hep direniş boyunca
şunu söyledim kendime; bir haksızlık
varsa bu haksızlık giderilse dahi içinizdeki o hırs bitmiyor. Gerçekten
çok büyük bir haksızlığa uğruyorsunuz ve direniş boyunca da üzerinize
bir çok olumsuz etiket yapıştırılıyor.

Yürüyüş: Son olarak, direndiniz
ve kazandınız. Zaferi nasıl değerlendiyorsunuz? Kazanmanızı neye
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AKP’nin Yeni Soygun Planı: Büyükşehir Belediye Yasası
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AKP’nin hazırladığı yeni
Büyükşehir Belediyesi Yasa Tasarısı
12 Kasım'da iki gün süren tartışmalar
sonucunda AKP'nin oylarıyla mecliste
kabul edildi.
Bu yasaya göre nüfusu 750 bini
geçen 13 il Büyükşehir olacak. 1591
belde belediyesi kapatılacak. 16 bin
82 köy mahalle haline getirilecek.
Belediye yasanın çıkmasıyla ortaya çıkacak fatura ve bu faturanın
nasıl karşılanacağını bu konuyla ilgili
olan maliyeciler açıkladılar... Şehir
Plancıları Odası da yasaya karşı çıkan
bir açıklama yayınlandı.
Bu yasayla il ve ilçe sınırları yeniden belirlenip düzenlenecek. Bu
şekilde ülke çapında köklü bir değişiklik yapılmış olacak... Bu değişiklikleri yaparken AKP’nin kendi seçim
hesaplarını da bunun içine kattığı
bazı örneklerde çok somut olarak
ortaya çıkmıştır. Örneğin İstanbul’da
Şişli İlçesi’nin sınırları içinde bulunan
üç mahallenin Sarıyer ilçe sınırlarına
alınmasıyla AKP’nin Sarıyer’de seçimi kazanma olasılığının arttığı rakamlarla ortaya konmaktadır.
- Bu yasayla Büyükşehir sınırları
il sınırlarına kadar genişletiliyor. Bu
konuda Şehir Plancıları Odası’nın
açıklaması şöyledir:
“... İstanbul ile Kocaeli illerinde
yaşanan deneyim göstermiştir ki, büyükşehir-ilçe arasında var olan mevcut yasal yetki ve güç dağılımı ile
bu sistemde hizmetlerin aksamadan
sürdürülmesi olanaklı değildir.
Bugüne kadarki uygulama, il sınırları içindeki yerleşmelere ve bu
yerleşmelerde yaşayan vatandaşlara
belediye hizmetlerinin eksik ve pahalı
hizmet olarak yansımasına neden olmuştur. Bir yandan hizmete ulaşmak
zorlaşırken, diğer yandan alınan hizmetler (su, kanalizasyon vb.) pahalılaşmıştır. Geçmişte belediye sınırları
dışında, köylerde yaşayanlar ile küçük
beldelerden mahalleye dönüşenlerde
yaşayanlar açısından yoksullaşmaya

neden olacak gelişmeler yaşanmıştır.
Mevcut yetki ve güç dağıtımı ile
sınırların genişlemesi, belediye hizmetleri açısından hizmetin de genişlemesi ve yaygınlaşması anlamına
ne yazık ki gelmemektedir. Tam aksine,
genişletilen sınırlar, belediyelerin ve
seçilen belediye başkanının toplumdan kopması anlamına gelmektedir.”
(Şehir Plancıları Odası’nın 10.10.2012
tarihli Raporu)
Evet, gerçek böyle olduğu halde
Başbakan Erdoğan, “Büyükşehir’i
biz biliriz başkanlığını yaptık” böbürlenmesiyle gerçekleri tersyüz etmekten geri kalmamaktadır. Erdoğan
yaptığı açıklamalarda gerçeklerin
daha şimdiden çürüttüğü şu demagojilere sarılmaktadır:
“...İstanbul gibi yerde belediye
başkanlığı yaptık. Bizden sonra mülki
sınırların Büyükşehir Belediyesi’ne
ait olduğu bir dönemi yaşadık. Nerede? İstanbul ve Kocaeli'de. Orada
da aldığımız neticeyi görüyoruz.
"Bunu Türkiye'nin geneline yayalım, 16 şehrin tamamında yapalım.
Ama bu da yetmez. Şimdi 13 il 750
bin nüfusun üzerine çıktığı için,
bunlar da büyükşehir olma hakkını
kazandı. Dolayısıyla 29 büyükşehirde,
mülki sınırları büyükşehir yapalım
diyoruz.
Büyükşehirlere daha önce yüzde
5 olan vergi payını, yüzde 6'ya çıkarmak suretiyle ayrıca bir desteği
de getirmiş oluyoruz ki biraz daha
güçlenmiş olsunlar ve hizmeti biraz
daha farklı bir şekilde sürdürsünler."
Çok bilen Erdoğan’ın ağzından
çıkan son sözler aslında yapmak istediğinin özeti gibidir. Vergileri yüzde
5’ten yüzde 6’ya çıkaracak. Yani
yine halkın sırtına binecek ve yeni
vergilerle sözde halka hizmet götürürken gerçekte kendi rantını artıracaktır.
Büyükşehirlere bağlanacak köyler
Belediye gelirleri kanunuyla tahsili
zorunlu vergiler 5 yıl süreyle alın-

mayacak. Ama daha sonrasında alınacağı anlamına geliyor. Daha önce
böyle bir vergi ödemesi olmayan
köylü bu vergilerle beş yıl sonrasında
da olsa karşılaşacak ve ödeyecek.
Bu köylerde içme ve kullanma
suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle
hizmeti veren kurumun belirlediği
en düşük tarifenin %25’ini geçemeyecek. Yine aynı şekilde daha önce
bunları ücretsiz olarak kullanan köylüler artık bunun için yüzde 25 oranında olsa da ücret ödeyecekler. Beş
yıl sonrasında ise bu oran da kalmayacak. Bu da zaten yoksul olan halkın
her geçen gün daha fazla yoksullaşmasından başka bir sonuç doğurmayacaktır.
Belediyeler ve bağlı idareler bütçelerinin %10’unu mahalleye dönüşen
köylerin alt yapısına harcamak ve
bütçesini buna göre yapmak zorunda.
Bunu yapacak da peki parasını nereden karşılayacak? Elbette halka
yeni ek vergiler vb. bindirerek.
Mabetlere indirimli veya ücretsiz
içme ve kullanma suyu verilmesinin
önü açılıyor. AKP’nin ve tarikatların
üs olarak kullandığı Kuran kursu ve
camilerin yararlanabileceği bir olanak.
Bundan cemevlerini yararlanıp yaralanamayacağı belirsiz olmakla birlikte bunu da yine AKP’nin tasarrufu
belirleyecektir.
Büyükşehir belediyelerinin varlık
ve kaynaklarını kurdukları şirketler
üzerinden üçüncü şahıslara ihalesiz
devretmeleri yeni düzenlemeyle artık
mümkün olmayacak. İhalelere ne tür
hileler karıştıracakları belirtilmemiş
ama hilesiz ihale yaptıkları pek görülmüş değildir.
İlçelerin otopark gelirleri Büyükşehir Belediyelerine devredilecek ve
kesinlikle otopark yapımı dışında
kullanımı engellenecek. İlçelerden
büyükşehire yeni bir rant aktarımından başka bir şey değildir.
Daha fazla ve daha iyi hizmet
adıyla yaptıkları demagojilerin ardına
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sığınan AKP, gerçekte halkın sırtına
yeni yükler yüklemekten başka bir
şey yapmayacaktır. Ama öte yandan
ise tekeller için büyük rant kapıları
açacaktır. Yapılan düzenlemelerin içindeki bir maddede büyükşehir olacak
29 ilin sınırları içinde kalan köylerdeki
yapılar ruhsatlı sayılacak. Bir tür
imar affı anlamına gelen düzenlemenin sadece bu illerdeki yapılarla
sınırlı kalmasının ve diğer hemen
tüm illerde “Kentsel Dönüşüm”
adıyla yıkımların olması adaletsizliği
bir yana bu sayede özellikle kıyılarda bulunan turizm geliri yüksek
olan yerlerin, örneğin Muğla’nın
kıyı köylerinin tekeller tarafından

parsellenmesi ve talanının da önünü
açmaktadır. Yani AKP yine yoksula
destek adı altında gerçekte zengine
talan kapılarını açmaktadır.
Ve sonuç olarak bu yasal düzenleme Maliye Bakanlığı uzmanlarının
yaptığı bir hesaplamaya göre bir çok
belediyenin tüzel kişiliğine son verilmesiyle bu tasarının bütçeye yıllık
3-4 milyar lira yük getireceğini söylemekteler. Bunun da vergilere yapılacak zamdan veya bütçede yapılacak tasarruflarla karşılanacağını
belirtmekteler...
Yani kısacası AKP tekeller için
yeni rant kapıları açar ve seçim ya-

tırımları yaparken bunun yükünü de
halkın sırtına yüklemenin hesapları
içindedir. Halka sormadan bu kararları
alırken ve halkın büyük bir kısmının
karşı çıktığına dair haberlere kulak
bile asmazken yapılan düzenlemenin
faturasını halka yükleme pervasızlığını göstermektedir. Ama rantını ise
tekeller ve AKP paylaşacak.
AKP halkı soymak için yeni bir
yol açarken halkın daha fazla örgütlenmesi ve AKP’nin ve tekellerin
soygununa karşı çıkılması için bir
kez daha “milyonları örgütleyeceğiz” kararlığıyla yürüyen biz devrimcilere de daha fazla görev düşmektedir...

Nakliye Parası Göz Boyamadır, Cebimizden
Çaldıklarının Yanında Devede Kulaktır...
AKP, evlerimizi yıkacak; moloz yığınlarından başlayarak her adımda, her dikilen binadan para kazanacak... Kentsel Dönüşüm Planı’nda 700 milyar
dolarlık bir pazar var.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, deprem riski taşıyan evlerde kiracı olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL taşıma ve
nakliye ücreti verecek. Uygulama
ilk olarak İstanbul Esenler'de başladı.
1500 ev sahibine kira yardımı, 450
kiracıya da 1000 TL nakliye ücreti
verildi. Evsahiplerine kira yardımı
12 ay boyunca yapılacak. Devlet,
nakliye ücretini vermek için de yine
riskli yapı raporu istiyor.
Yüzmilyarca dolarları ceplerine
indirecekler, yıktıkları-sattıkları her
şeyden para kazanacaklar. Halka gelince de, bin lirayı ellerine tutuşturup,
hadi taşın diyecekler. Ve biz de diyeceğiz ki, “AKP çok yaşa!”
Bankalar da bu "görünüşte" rüşvet
sistemine dahil edilmiştir. Bankaların
para kazanması için evi yıkılacak
olanlara kredi verilmesi planlanıyor.
Bunun için 15 banka ile görüşüldü.
Kasım ayı ortasında bankalarla anlaşma imzalanacak. Buna göre evlerini güçlendirmek isteyen ev sa-

hiplerine 50 bin, iş yeri ve evini
yeniden yapmak isteyenlere ise
100 bin TL kredi verilebilecek.
Kredi veren bankalara 25 bin liralık
faiz desteği sağlanacak.
Verileceği söylenen kira yardımları, nakliye ücretleri, krediler… Kentsel Dönüşümden elde
edilecek karların gizlenmesi için
yapılan göz boyamalardır. Kimse
halkın kara kaşı kara gözü için kredi
vermiyor. Asıl olarak bankalar kazanıyor. Halkın elindeki avucundaki,
geleceği bankalara ipotek ediliyor.
Halkımız o kadar yoksullaştırıldı ki,
bir nakliye ücretine tav edeceklerini
düşünüyorlar. Bu rüşvetleri bunun
için veriyorlar. Sus payı veriyorlar… Razı olalım, yetinelim, şükredelim istiyorlar. Evinizi nasıl olsa
yıkacağız, kuzu kuzu itiraz etmeden
yıktırın ki nakliye ücreti alabilesiniz,
yoksa onu da vermem diyor.
Bu noktada biz AKP’nin bu rüşvetini elimizin tersiyle itmeliyiz.
İnanmamalıyız. Evlerimiz onurumuzdur, namusumuzdur, emeğimizdir. Ve bunların karşılığı asla kira
yardımı olamaz. Bunların karşılığı,
elimize tutuşturulacak 1000 TL olamaz. Bu halka hakarettir…
Kendilerini yüzmilyar dolarlar

kazanacaklar… Sadece evlerimizi
yıkacak olan iş makinelerini satan
şirketler yüzde 20 büyümeyi planlıyor. Bunun için 9 yeni iş makinesi
tasarladılar. Bu yeni iş makinelerinin
tanesinin fiyatı 100 ile 300 bin dolar
arasında değişiyor.
Neyimiz var neyimiz yok her
şeyi satıyorlar… Halk aç, işsiz, evsiz
ve borçlu olarak ortada kalacak.
Bunları görmeli ve asla AKP’nin
yalanlarına inanmamalıyız. Ağızlarından çıkan her ama her söz yalandır.
Nakliye ücretini bile vermezler. O
da yalandır. Göstermelik olarak halkı
yıkımlara ikna etmek için belki
üç-beş kişiye verirler ama herkese
vermeleri mümkün değildir! Bu onların adaletsiz düzenine terstir çünkü.
Soygun düzeninde halkın ihtiyaçları
düşünülmez. Halkı halkın kendisinden ve devrimcilerden başka düşünecek kimse yoktur. Halkımız bu
nedenle kendi gücüne, dayanışmanın-paylaşmanın gücüne inanmalıdır.
Başka güvenecek bir şeyimiz, bir
sır yoktur. “Sır” halkın gücüdür.
Ancak örgütsüz olduğunda sadece
potansiyel bir güçtür. Bu güç örgütlendiğinde yağma ve talancıların karşısında gerçek bir güce
dönüşecektir.
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İstanbul’u Yağmalayanlardan Birisi: Ali Ağaoğlu

Ormanlarımızı Yokettirmeyeceğiz
Evleri̇mi̇zi̇ Yıktırmayacağız!
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AKP'nin düzeni, halkı yoksullaştırırken, Ali Ağaoğlu gibi asalakları
zenginleştiriyor. Toprak bizim, emek
bizim. Halktan çaldıkları arazilerin
üzerine rezidanslar dikenler ise asalaklar.
Ali Ağaoğlu'nun Maslak Ayazağa'da 250 dönümlük arazi üzerine
yapacağı Maslak 1453 Projesi, evlerimizi yıktıklarında gasp edecekleri
arazilerimizi ne yapacaklarının somut
halidir.
Halkı borçlandırırken, Ağaoğlu
gibilerine torpil yapıp, oturduğu yerden para kazanmaları için tüm olanakları yaratıyorlar.
Acarkent villarını herhalde herkes
hatırlıyordur. İstanbul Beykoz sırtlarında yaklaşık bir milyon ağacı
katlederek yapılmıştı Acarkent. Başında İsmet Acar’ın olduğu Acarlar
İnşaat adlı tekelin yaptığı Acarkent,
yasadışı bir şekilde yapılmış olmasına
rağmen her zaman iktidarlarca korundu kollandı.
Ormanları yağmalayanların içinde
sadece Acarlar İnşaat değil, bizzat
AKP’li bakanlar da vardı. AKP’nin
eski bakanlarından ve hala AKP’nin
milletvekili olan Kemal Unakıtan
Beykoz Küçük Çamlıca'da 50 dönümlük orman arazisine kaçak villalar
yaptırmıştı. Bu kaçak villalar ortaya
çıkınca Unakıtan’ı bizzat Tayyip Erdoğan sahiplenmiş, ardından da orman arazilerini rahatça talan etmek
için 2B Yasası gündeme gelmişti.
Ormanların yağmalanması ilk olarak Özal iktidarıyla başladı. Özal
iktidarına kadar "orman alanlarına"
inşaat yasakken, "piyasa her şey halk
hiçbir şey" sözünü yaşamın her alanına sokan Özal, Orman Kanunu'nu
değiştirerek, %6'ı "yapılaşma" izni
verdi. Cunta şefi 'Cumhurbaşkanı'
sıfatıyla onayladı. 'Vatan millet' diyenler, vatanın değerlerini yağmaya
açtı. Aslında %6 yağmanın önünü
açmaktı, gerisi geldi. Acarlar yağmayı
%96'ya kadar çıkardılar. Bunu ya-

parken de hukuki, idari denetim mekanizmalarını satın
aldıkları, sırtlarını paşalara,
milletvekillerine, bakanlara
dayadıkları bugün biliniyor.
Maslak 1453'ün yapılacağı arazi Ağaoğlu'ndan
önce TOKİ ile anlaşan Keleş
İnşaat'a verilmişti. Bunu duyan Ağaoğlu, Tayyip Erdoğan'ı araya sokarak, katakulli ile araziyi ele geçirdi. Keleş İnşaat'ı da
susturmak için de EVYAP'a ait arazi
onlara verildi.
Araziyle ilgili olarak daha önce
yapılan ihaleyi, 1 milyar 203 milyon
TL ile en yüksek teklifi veren Yeşil
İnşaat, Metal Yapı Konut, Nasa İnşaat,
Özüm Petrol, Taşçılar Madencilik
ve K. Yapı Ortak Girişimi kazanmıştı.
Nasıl olduysa bu şirketler, ihale bedelini belirtilen süre içinde yatıramadılar. Bunun üzerine ihalede en
yüksek ikinci teklifi veren Ali Ağaoğlu araziyi ele geçirdi.
Ağaoğlu'nun önü adım adım açıldı. Paranın kaynağı, halkın sömürülen
emeğidir, çalınan geleceğimizdir.
Ortada dönen paralar o kadar büyük ki, Ağaoğlu gazete manşetlerinden, reklam filmlerinden düşmemektedir. Sabah, akşam her kanalda görüyoruz Ağaoğlu'nu. Bu değirmenin
suyu nereden geliyor acaba?
Ağaoğlu, Maslak 1453 projesinin
500 dairelik iki kulesini Abudabi
Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed Al Mahyan'a satıyor. Bu satıştan
kazanacağı para ise 2 milyar dolar.
Proje bitince metrekaresi 10 bin TL
civarında satılacak. Yani kazanılacak
para büyük, hal böyle olunca soygun
da büyük oluyor. Fatih Ormanları'nın
yanında bulunan arazi, dairelerin
metrekare fiyatını da yükseltiyor doğal olarak.
Reklam filminde Fatih Ormanları'nda atla dolaşan Ağaoğlu, sanki
orman da kendi malıymış gibi hareket
ediyor. Kulelerini pazarlarken, or-

Bu siteler halk için değil,
emperyalist tekeller için,
işbirlikçileri için, Arap kralları,
şeyhleri için yapılıyor.
Topraklarımız, ormanlarımız
onlar için talan ediliyor!
manları da kullanıyor. O ormanlar
ki, biz piknik yapmaya gidince, girerken bile para ödüyoruz.
Aslında Fatih Ormanları'nın kullanım hakkını alan AKC Petrol isimli
şirkete 7 ay önce ortak olan Ağaoğlu,
orman üzerinde de bir hakka sahip.
İş böyle olunca, arazi nasıl oluyor
da her şeyiyle Ağaoğlu'nun kucağına
veriliyor diye sormak yersiz oluyor.
Suyun başını AKP tutmuştur çünkü. İstediğine su verir, istemediğine
vermez. Bu ranttan pay almak isteyen
AKP, Maslak'ı Sarıyer'e bağlayarak
da Ağaoğlu'nun ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor. Düzen her şeyiyle bozuktur. Hırsızlık, dolandırıcılık, köşe dönmecilik asalakların
tek geçim kaynağıdır.
Ayrıca AKC Petrol Ürünleri’nin,
Fatih Ormanları'nda kullanımına sahip
olduğu alana giren araçlardan 10 TL
park yeri ücreti kestiği de ortaya
çıktı.
Maslak’taki kulelerin bu yapım
aşaması bize gösteriyor ki;
1- Yoksul halkın evlerini yıkanlar,
arazileri Ağaoğlu gibi halk düşmanlarına peşkeş çekiyor.
2- Adaletin çarkı zenginden yana
dönmektedir. Bu düzenden adalet
beklenmez.
3- Evlerimizi bu düzenbazlara,
hırsızlara, soygunculara bırakmak
istemiyorsak örgütlenmeliyiz.
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Röportaj

AKP’nin Yağma ve Talanına Karşı Halk Komitelerinde Örgütlenelim

 Biz, rantsız bir proje istiyoruz!
 Yerinde ıslahı savunuyoruz!
 Kendi yaşadığımız topraklarda
kendimizin de düşüncelerinin olduğu
bir proje istiyoruz.

Akil Nergüz

Badegül Gönül

Songül Çimen

Halk Komiteleri ile yaptığımız röportajın ilk iki bölümünde komite
üyeleri bize AKP’nin Kentsel Dönüşüm deprem de kullanılarak,
ülkemizin yağma ve talan edilmesi olduğunu anlattılar. Ve komite
üyeleri AKP’nin yağma ve talanına karşı direnmekteki kararlılıklarını
anlattılar.
Röportajımızın bu bölümünde ise Halk Komitesi üyelerine “sizin
çözümünüz nedir?” diye sorduk.

Yürüyüş: Bir de şu gerçek var;
İstanbul’daki çarpık yapılaşma, sağlıksız konutlar ve hepsinden de
önemlisi bir deprem olduğunda 1
milyon’un üzerinde evin yıkılacağı...
Halk Komiteleri buna karşı neyi
öneriyor? Çözümü nedir? Neden?

Akil Nergüz: İstanbul’da halkın
yaşadığı evler, sağlıklı konutlar değil.
Biz, “Kentsel Dönüşüm” projesine
karşı çıkarken bu konutların iyi
olduğunu söylemiyoruz. Bizim karşı
çıktığımız temel nokta alınan kararlarda halkın düşüncelerinin
alınmaması ve halkın yararına bir
şey yapılmamasıdır. Biz, rantsız bir
proje istiyoruz. Yerinde ıslahı savunuyoruz. Yani, kendi yaşadığımız
topraklarda kendimizin de düşüncelerinin olduğu bir proje istiyoruz.
Halkın büyük bir bölümü on yıllardır bu mahallelerde yaşıyor. On
yıllardır harcanan emekle kuruldu bu
mahalleler. Ortak bir geçmiş, ortak
duygular var. AKP, bunları da yok et-

mek istiyor. Evet, biz de depremin
etkilemeyeceği sağlıklı konutlarda
yaşamak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da bunu anlatıyoruz.
Halk Komiteleri olarak halkın katılımıyla bu sorunların rahatlıkla çözülebileceğine inanıyoruz. Çünkü bu
sorunları halk olarak biz yaşıyoruz
ve bu sorunları biz çözeriz. “Çözeceğiz” diyenler oturdukları villalardan
bizim adımıza karar veremez.
Son olarak şunu söylüyorum;
AKP, her şeyimizi elimizden almak
istiyor, daha ne kadar susacağız?
Sustuğumuz her an, kepçelerin
evimize daha da yaklaşmasıdır.
Buna karşı ancak birlikte olursak
güçlüyüz. Halk Komiteleri, bu gücümüzün bugünkü adıdır. Tüm halkımızı kendi sorunlarımız için Halk
Komiteleri’nde yer almaya çağırıyoruz. Evlerimize göz dikenlerin
gönderdikleri müteahhitlere de kanmayalım. Onlar, rant için her şeyi
yaparlar. Bizim halk olarak birlik
olmaktan başka çaremiz yoktur. Ey-

lemlerimizde attığımız sloganda denildiği gibi: “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir!”

Badegül Gönül: Buraların geçmişi 30-40 yıl öncesine dayanıyor.
Buraya insanlar bayıldığı için gelmedi, muhtaç olduğu için geldi. Bu
mahalleler kurulurken çok mücadeleler verildi. Kimse bu şekilde yaşamak istemiyor. Ben her kış sobanın
pisliğini çekmek istemiyorum artık.
Kışın çocuğumu soğukta yatırmak
istemiyorum, kömür gazından, ölecek
korkusuyla...
Bugüne kadar hangi parti geldiyse
buradaki insanları kandırdı, burası
yeşil alan vb. diyerek. İçlerinden en
cesaretlisi bu çıktı, çünkü arkasında
Amerika var. Buraları imara açtı.
Ama ne diyor, “oradaki insanlar muhtaç insanlar, ezilmiş insanlar. Ben
bir paket makarna, bulgur veririm
yerini elinden alırım” diyor. “Ben
bunlara burayı bırakmam” diyor. Gitsin dere yatağına ben borçlandırarak
bir daire veririm.
Bizler borçlandırılmaya, bir paket
makarnaya muhtaç değiliz. Yeri geldiğinde aslanlar gibi yerlerimizi savunuruz. Madem buralar imara açıldı,
buraları bu hale getiren bizleriz, buraların tapularını bizlere vereceksiniz.
Planlamaya karşı değiliz, tapuları
verin bizlere, kendimiz borçsuz ev
sahibi olalım. Çocuklarımızın geleceklerini garanti altına almış oluruz.
Ben komşularımdan ayrılmak istemiyorum. Bizler 30-40 yıldır aile
gibi olduk artık. Hepimiz birbirimizin
ne olduğumuzu biliyoruz. Bizler başka bir yerlere sürülmek istemiyoruz.
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Songül Çimen: Biz zaten gecekonduda oturmaya çok hevesli değiliz. Biz başka bir alternatifimiz olmadığı için, kira veremediğimiz için
buraları yaptık. Bir yerden su geliyor,
bir yerden fare geliyor, bir yerden
börtü böcek geliyor... Biz burada yaşamaya hevesli değiliz. Biz de güzel
güzel, 3-4 katlı binalarda kendi insanlarımızla birlikte oturmak istiyoruz. Madem halkı o kadar düşünüyorlar, biz Halk Komiteleri olarak
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Röportaj
Deniz Sevük: Biz dönüşümü

Necati Akan

Mustafa Kalebaş

Deniz Sevük

Sonuç olarak söylemek istediğim şudur: AKP’nin
zulmüne karşı bizim de yüreğimiz var. Yüreğimizle gideceğiz
onlara karşı, bedelini biz göze almışız. Çünkü evimizi
aldıktan sonra bizi zaten öldürmüş sayılıyor. Bizi evimizi
yıkarak öldürüyor. Biz de diyoruz ki “Evimizi
yıktırmayacağız, bedeline hazırız”
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bunu da düşünüyoruz, bunları da değerlendiriyoruz. Halkımızla bunu da
tartışıyor, konuşuyoruz.
Diyoruz ki; bizim evlerimizi yıkmasınlar, bize tapularımız versinler,
bizim alacak gücümüzle bir değer
biçsinler. Kendi yaptırma koşulu olan
kendi yaptırır, koşulu olmayan kat
karşılığı müteahhitle anlaşır. Herkes
güzel yerde oturur. Ama olmadığı
için biz buralarda ömrümüzü sökmüşüz, buralarda insanları tanımışız...
Buraları başka ülkelere satıp, bizi
de borçlandırarak başka yerlere atmalarına... isterse borçlandırmadan
da olsun, biz yine anılarımızı kaybettirmemek için bu bedeli öderiz.
Çünkü bizim burada çok önemli değerlerimiz var. Komşuluklarımız var,
çocuklarımızı burada büyüttük. Her
şeyimiz burada yani. Onun için yerinde ıslah diyoruz. Başka da bir şey
kabul etmeyeceğiz. Başka bir şey de
kabul etmek istemiyoruz.
Sonuç olarak söylemek istediğim
şudur: AKP’nin zulmüne karşı bizim
de yüreğimiz var. Yüreğimizle gideceğiz onlara karşı, bedelini biz göze
almışız. Çünkü evimizi aldıktan
sonra bizi zaten öldürmüş sayılıyor.
Bizi evimizi yıkarak öldürüyor.
Biz de diyoruz ki “Evimizi yıktırmayacağız, bedeline hazırız.”

Necati Akan: Şimdi yerlerimiz
veya paramız oldu da biz yapmadık
mı? Olmadığı için eyvallah diyoruz.
Bize tapularımızı verdiler de biz mi
yapmadık? Tapularımız verilmiş olsa
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mutlaka yapardık. Ya kendi imkanlarımızla, ya da dostlarımızla birleşerek, bir şekilde mutlaka bu güzelleştirmeyi yapacaktık. Gecekonduda
yaşamak zorumuza ya da ağırımıza
gitmiyor. Çünkü imkanımız yok. Biz
namusumuzla çalışıyoruz, çocuğumuza helal ekmek götürüyoruz. Ben
bugün daha iyi bir yerde oturmak
istemez miyim? Kim istemez? Burada
yaşayan insanların imkanı yok. Olmadığı için de biz bunun mücadelesini
vereceğiz ve mutlaka kazanacağız.
Bizim, bize gösterdikleri yere gitme gibi bir durumumuz yok. 30
yıldır burada oturuyoruz. Farklı farklı
bölgelere gitmek istemiyoruz. Binalarımızın tapuları verilirse daha sağlıklı bir hale getireceğiz. Öncelikle
bizim yerlerimizi bize versinler, ondan
sonra biz nasıl bir düzenleme yapacağımıza kendimiz karar veririz.

istiyoruz. Burada dere yatağında ölenler oldu. Burada araba olmadığı için
hastaneye götüremediğimiz hastalarımız oldu. Burada farelerle, kurbağalarla, akreplerle yaşayanlarımız
oldu. Biz “Mevcut durumumuzdan
çok mutluyuz, aman ne güzel oturuyoruz” demiyoruz. Biz diyoruz ki
“Bize imkan ver, kendi evlerimizi,
kendi konutlarımızı yapalım, sağlıklı
bir yerde oturalım.” Diyoruz ki
“Yaptığın yasanın bizim ekonomik
durumumuza uyması lazım.” Ben
150-200 milyar borcu ödeyemem arkadaşım. Ve bu mahalleyi biz yarattık.
Her şeyinde emeğimiz var. Bizi gönderdiği Kayabaşı’da sanki çok mu
güzel evler var. Duyuyoruz, daha
kimse oturmadan dökülmeye başlamış.
Samsun’da can mı kurtardı TOKİ?
Gedik bölgesinin geçmişine bakın,
acaba o konutlar yapılmadan önce o
dere yatağında ölen olmuş mu? Doğru
İstanbul deprem bölgesi ama sen depremle ilgili bir şey yapmıyorsun. Gölcük depreminden sonra İstanbul’da
490 alan depreme karşı yeşil alan
olarak ayrılmış. Van depreminden
sonra sorulan soru üzerine alan sayısı
330’a düşmüş. 160 alan birilerine
peşkeş çekilmiş. Sen depreme duyarlısın da çadır bölgelerine sahip mi
çıktın? Adapazarı’da dolma yerlere
TOKİ olarak bina yapmadın mı?

Mustafa Kalebaş:
Evet İstanbul’da çarpık
yapılaşmanın olduğu
aşikardır. Bizler de daha
iyi evlerde, daha iyi
şartlarda doğal afetlere
dayanıklı konutlarda yaşamak isteriz. Mevcut
yasaları düzenleyip yerinde ıslah projesini
halkla konuşarak görüşlerini alıp vatandaşın
kendisine ait olan tapusunu vererek bu proje
hayata geçirilmeli.
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Amerikan Seçimleri Yapıldı: Obama İkinci Kez Başkan

Seçimler Amerikalılar’dan Çok
Uşaklarını Heyecanlandırdı!
eçtiğimiz hafta Amerikan başkanlık seçimleri yapıldı... Seçimler
sanki Amerika’da değil de ülkemizde
yapılıyordu. Amerikan uşakları, şakşakçıları günlük olarak seçimleri değerlendirmeye, yapılan propaganda
konuşmalarını TV ekranlarına canlı
olarak taşımaya, tartışma programlarını aynı şekilde aktarmaya çalıştılar.
Uşaklık ancak bu kadar olur, sömürge kafasına sahip olmak, mandacı
kafa ancak bu kadar olur dedirtecek
türden bir yaklaşımdı yaşanan.
Kendi ruh hallerini, beklentilerini
tüm halkın, tüm ülkenin hatta tüm
dünyanın beklentisi olarak yansıtanından gece gündüz yatıp kalkıp
Obama için hayır dualar okuyan ve
onun kazanması için ortalığa düşenine
kadar her türlü yalakalık görüldü.
Sanki bu ülkenin, bu ülke halkının
hiçbir sorunu yokmuş gibi, Amerikan
seçimleriyle yatıp kalktılar.
Öyle seçimlerdi ki bu Amerikan
seçimleri, hem dünyanın kaderini etkiliyor hem de demokrasi konusunda herkese dersler veriyordu!
Öyle seçimlerdi ki bu Amerikan seçimleri bir bakanın dönüp bir daha
bakması mutlak bir zorunluluktu adeta!..
Tam da bu noktada dönüp Amerikan seçimlerinin ne olduğuna bakmak gerekir...
Amerikan seçimleri bırakalım bizim halkımızı veya dünya halklarını
ilgilendirmeyi; Amerikan halkını bile
çok fazla ilgilendirmeyen, heyecanlandırmayan ve beklentiye sokmayan
seçimlerdir.
Esas olarak iki parti üzerinde dönen seçim yarışında üçüncü bir partiye
yer yoktur... Aslında başka partiler
vardır ama bunların hiçbir hükmü
yoktur. Yapılan seçimler esas olarak
Seçiciler Kurulu denilen delegelerin

seçimidir. Ve bu seçimlerde bir
eyalette çoğunluğu alan parti
tüm delegeleri birden kazanmaktadır. Bir veya iki eyalet dışında tüm eyaletlerde seçimler
bu şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla üçüncü bir partinin başkanlık seçimlerinde şansı bile
yoktur. seçimler Filler denilen
Cumhuriyetçiler ile Eşekler denilen Demokratlar arasında bir
yarış niteliğindedir. Dolayısıyla
halkın aslında bu seçimlere doğrudan bir etkisi yoktur. Seçime
katılanların yüzde 50’sini alan
delegelerin hepsini almaktadır.
Seçime katılım oranına baktığımızda da Amerikan halkının bu seçimlerden hiçbir şey beklemediğini
görürüz... Bir araştırmaya göre Amerika’da seçilme yaşında olan insanların nüfusu 230 milyondan fazladır.
Ancak seçimlere katılım oranı yüzde
50-55 sınırını geçmemektedir. Ve bu
oran yükselmediği gibi giderek de
düşme eğilimi göstermektedir.
2008 seçimlerinden sonra 2012
seçimlerinde de genel katılımın düştüğüne dair açıklamalar yapıldı. Amerika'nın son başkanlık seçimlerine
katılımın %50’den de az olduğu ve
bir önceki seçimle kıyaslandığında
%9'luk bir azalmanın gözlemlendiği
açıklanmaktadır.
Son seçimlerde Obama 58 milyon
933 oy alırken Romney 56 milyon
548 oy almıştır. Toplam katılım 114
milyon civarındadır.
2008 yılında Amerikan başkanlık
seçimlerine katılım oranı 131 milyon
kişi olarak açıklanmıştı.
Kısacası Amerikan halkının 230
milyon civarındaki seçmeninden sadece 114 milyonunun ilgi gösterdiği
bir seçimi bize demokrasi gösterisi
ve mutlaka izlenmesi gereken önemli
bir seçim gibi göstermek, ancak uşak
bir ruhun isteği ve gösterisi olabilir.

Ve bu kraldan daha kralcılar günlerce Obama övgüleri düzdüler bir
yandan, Amerikan demokrasisine övgüler dizdiler öbür yandan... Bizi
hiç de ilgilendirmeyen bir seçimi
gündemimizin baş köşesine oturtmaya
çalıştılar.
Ve seçilen Obama’ya özgü üstüne
övgüler dizdiler.
Reha Muhtar 10 Kasım günü sözde Atatürk’ü anmak için yazdığı yazının bir yerine Obama’yı sıkıştırmadan edememiş:
“Onun (Atatürk’ün) o günkü demokrasi anlayışı, bugün Obama’nın
Amerikan milletini tanımladığı demokrasi anlayışıyla aynıdır...” (Reha
Muhtar, Vatan Gazetesi, 10 Kasım
2012)
Yine İslamcı kesimde Obama’ya
hayranlıkta geri durmamış:
“Ben Obama'nın başkan seçilmesini, ABD'nin ve Amerikalılar’ın,
Bush döneminin üzerilerine giydirdiği
kötü imajdan kurtulmak için geliştirdikleri akıllı ve radikal bir PİAR
çalışması olarak görmüşümdür her
zaman.
Bu bir bakıma da başarılı olmuştur, zira ABD'nin Obama dönemiyle
birlikte küresel imajında eskiye göre
gözle görülür bir düzelme olduğu
söylenebilir.” (Hüseyin Kocabıyık,

EVLERİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

35

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

36

Yeni Asır, 08 Kasım 2012)
Tescilli Amerikancı Ertuğrul Özkök ise kıblesini bir kez daha ortaya
serdikten sonra, bundan sonra nasıl
secdeye duracağını ilan etmiş:
“...Bundan böyle her Salı, o kabus
saatinde televizyonumu kapatıp, Obama’nın balkon konuşmasını dinleyeceğim. Sırf demokrasiye olan imanımı tazelemek için böyle yapacağım..” (Ertuğrul Özkök, Hürriyet
Gazetesi, 08 Kasım 2012)
Bir zamanların solcusu, cumhuriyetçisi ve bağımsızlıkçısı Hasan
Cemal ise Obama’ya güzellemeler
dizmiş. İşte bir kısmı:
“Dün sabah televizyonda Başkan
Obama’nın zafer konuşmasını izlerken, sürekli olarak verdiği barış ve
uzlaşma mesajlarının altını çizdim.
Mutabakat sözcüğünü nasıl vurguladığına dikkat ettim.
Güçlüklerin üstüne yürürken, herhangi bir ayrım yapmaksızın ülkenin
bütün liderleriyle işbirliği arayacağını
söylerkenki içtenliğini önemsedim.
İlerlemenin her zaman pürüzsüz
gitmeyeceğini, tüm sorunların birden
çözülemeyeceğini belirtirken, gerçekçiliği nasıl elden bırakmadığına
dikkat ettim. Güzeldi. Dileriz, Başkan
Obama’nın ikinci dönemi Amerika’da
da, dünyada da hayırlara vesile
olur.” (Hasan Cemal, Milliyet, 08
Kasım 2012)
2008 yılında seçilmesinden önce
bir çok keramet yüklenen Obama’ya,
onca yaşananlardan sonra hala keramet yüklemek ve övgüler dizmek,
uşak bir ruhun ifadesinde başka bir
şey olamaz.
İlk siyahi başkan, büyük değişimlerin öncüsü olacak vb.. gibi bir
dolu beklentiyle başkan yapılan Obama’nın dört yıl içindeki icraatları
aslında Amerikan başkanlarının genel
karakterini ortaya koymaktan öte bir
şeyi göstermemiştir: Hepsi tekellerin
çıkarlarına hizmet eder, hepsi dünya
halklarına düşmanlık temelinde politika yürütürler…
Obama’nın başkan olduğu dönemde Amerika en büyük krizlerinden
birini yaşamaktadır. Halkın hiçbir

beklentisi karşılanmadığı gibi tekellerin çıkarı korunmuş ve halkın daha
fazla yoksullaşması, evsiz ve işsiz
kalmasına neden olunmuştur. Konut
kredisiyle borçlananların borç ödemesinde sorun yaşamasına dair yasayı
tekellerin çıkarı için çıkaran Obama,
yüz binlerce insanın evsiz barksız
kalmasına yol açmıştır. İşsiz sayısı
Obama döneminde 4 milyon daha
artmıştır. Yoksullar için vergi indirimi,
zenginlere ise vergi yükseltmesi yapacağını söylemiştir ama yapmamıştır.
Karşısına çıkarılan aday olan
Romney’in zengin olması ve zenginleri daha da fazla koruyacağı sözlerini açıktan savunması da seçim
yarışının gerçekte kimler arasında
sürdüğünü gösterir… Ki böyle olması
çok da mantıksız değil çünkü bir yıl
süren seçim kampanyasının 6 milyar dolar civarında tutan maliyetini
karşılayanlar da esas olarak tekeller
olmaktadır. Dolayısıyla kimin parasıyla yürüyorsa onun borusu ötmektedir.
"Politika suyun kenarında biter"
diyor Amerikalılar. Ve bu tüm Amerikan başkanlarını temel sloganı oluyor. Ki Obama döneminde de görülen
bu olmuştur. Kimileri Bush döneminin sona ermesi ve Amerikan dış
politikasında yumuşama dönemi olarak adlandırmıştır bu dönemi. Ancak
gerçek hiç de öyle değildir. Irak’tan
belli sayıda askerin Obama iktidarı
döneminde çekilmesini buna örnek
olarak göstermek gerçekleri görmemektir.
Evet, Obama Irak’tan asker çekmiştir, ancak artık Irak’ta tutunabilecekleri durumda değillerdi ve yaşanan teşhir olmuşluğu ve Irak halkının tepkisini yumuşatmak için asker
çekmek zorundaydılar. Tümünü değil,
bir kısım askerini çekerek hem tepkileri yumuşattılar ve hem de başka
yerlerde duyulan asker ihtiyacını karşıladılar. Irak’tan çekilen askerlerin
bir kısmının Afganistan’a gönderilerek burada katliamlara devam edilmiştir.
“Arap Baharı” adı altında Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirilen
karşı devrimci ayaklanmalar, son

olarak Suriye’de devam eden saldırganlık ve İran’a yönelik hiç bitmeyen
tehditler Obama dönemine aittir. Libya’da karşı devrimi besleyen ve askeri
destekle karşı devrimcilerin iktidarı
ele geçirmesini sağlayan ve Kaddafi’yi alçakça bir vahşetle katlettiren
de Obama’dır. Ki seçimden önce
elini sıkacağını söylediği Kaddafi’ye
yapılan alçaklığı “vaav” nidasıyla
alkışlayan da aynı Obama’nın Dışişleri Bakanıdır. İşkence kampı olan
Guantanamo üssünü kapatacağını
söylemiş ama bu üs hala işkence
merkezi olma işlevini korumaktadır.
Ülkede toplanan vergilerin yarısından fazlası askeri harcamalara giden Amerika’da, en fazla askeri harcamanın Obama döneminde yapıldığı
da yine ülke ekonomik verilerinde
belirtilmektedir. Ki bu harcamalar
daha fazla ülkede işgal ve saldırı
amaçlı kullanılan harcamalardır.
Şimdi tüm bunları görmezlikten
gelerek Obama’ya övgüler dizenlerin
uşak ruhlu olmasında başka bir özelliği olduğundan bahsedilebilir mi?

Sonuç olarak;
1- Bize demokrasi örneği diye
yutturulmaya çalışılan Amerikan seçimleri Amerikan halkını bile ilgilendirmeyen bir seçimdir.
2- Amerikan başkanlarının hiçbiri
tekellerin çıkarları dışında hareket
edemezler.
3- Amerikan seçimleri ne Türkiye
halklarını ne de dünya halklarını
zerre kadar ilgilendirmemektedir.
Kim seçilirse seçilsin emperyalist
tekellerin politikalarını hayata geçirmek zorundadırlar. Türkiye ve
dünya halklarının düşmanıdırlar.
4- Amerikan başkanlarının ve seçimlerinin durumu bu olduğu halde
Amerikan seçimlerine ve başkanlarına
övgüler dizenler, Amerikan uşaklığında yarışanlardır.
5- Amerika’ya uşaklık edenler,
Amerika gibi halkların lanetinden
asla kurtulamayacak ve er ya da geç
Amerikan imparatorluğunun mutlak
yaşayacağı gibi onunla birlikte tarihin
çöplüğüne atılacaklardır.
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Ahlaksız İlişkisi Ortaya Çıkan CIA Başkanı David Petraeus İstifa Etti

Hepiniz Katilsiniz!
Hepiniz Tecavüzcüsünüz!
“ABD istihbarat kurumu CIA'nın
önceki gün evlilik dışı ilişkisi yüzünden istifa eden başkanı emekli Orgeneral David H. Petraeus'un 37
yıllık karısını, biyografisini yazan
Paula Broadwell'le aldattığı ortaya
çıktı. Olay, Broadwell'in, adı açıklanmayan bir kişiye gönderdiği tehdit
mesajlarının FBI soruşturmasına
konu olmasıyla ortaya çıktı. Broadwell'in e-postalarını inceleyen FBI,
burada Petraeus'la Broadwell'in müstehcen yazışmalarına rastladı. Adli
bir suç işlemese de Petraeus'un pozisyonu nedeniyle evlilik dışı ilişki
yaşaması CIA için büyük bir güvenlik
riski taşıyor.” (Sabah Gazetesi, 11
Kasım 2012)
ABD siyasetinin “yükselen yıldızı”,
“Kral David” ya da “Bay Disiplin”
lakaplarıyla anılan baş ajan, Petraus’un
istifası deyim yerindeyse burjuva
basına bomba gibi düştü.
CIA Başkanı Petraus'un istifasıyla
"skandal" bitmedi. Tersine ortaya atılan
yeni iddialarla daha da gelişiyor. "Petraus skandalı büyüyor", "Şok üstüne
şok", "3 kadın skandalı büyüyor",
"skandala FBI'da karıştı", "CIA
skandalı yayılıyor" vb ifadeler burjuva
basın ve internet haberlerinin öne
çıkan ifadeleridir.
"CIA skandalı derinleşiyor" diyor
burjuva medya. Derinleştirsinler elbette.
Ancak her zamanki gibi gerçeğin üzerini kapatacaklardır. Onlar için ahlaksızlıkmış, değilmiş önemli değildir.
Onlar
için
önemli
olan
“güvenlikleri”dir, “emperyalist çıkarlarıdır”. Ahlaksızlık onlar için adli bir
suç bile görülmemektedir.
Buna karşın ahlaksızlıklarının üzerini örttükçe de başka pislikleri ortaya
çıkıyor. Olayın sadece ahlaki bir olay
olmadığı açığa çıkıyor. Ahlaksızlık
onlar için çok geri planda bir konudur.
“ABD iç güvenlik kurumu FBI'nın
Petraeus ile Broadwell arasında uygunsuz bir ilişki şüphesiyle başlattığı

soruşturmada, Broadwell'in CIA başkanının e-postalarına eriştiği bilgisine
ulaşıldı. 2006'dan beri birbirini tanıyan
ikilinin 2009'dan beri ilişki yaşadığı
söyleniyor.” (agg)
FBI'nın aylarca Petraeus ile Broadwell arasındaki ahlaksızlığı takibe
aldığı söyleniyor. Yani, ahlaksızlığı
biliyorlar ancak göz yumuyorlar. Nereye kadar "çıkarlarının" çatıştığı yere
kadar. Onlar için önemli olan çıkarlarıdır, sömürü çarkıdır..
Petraus’un istifası olayındaki temel
nokta ABD’nin Libya Konsolosluğuna
yönelik Kaddafi’nin katledilişinin yıldönümünde yapılan saldırıdır. Libya'nın

Bingazi kentinde Büyükelçi Chris Stevens'in de içinde olduğu 4 ABD ajanının cezalandırılması ile sonuçlanan
eylemde CIA'nın Beyaz Saray'ı doğru,
zamanında ve yeterli bilgilendirmediği
iddia ediliyor. Olayı önce CIA'dan aldığı bilgilere dayanarak İslam düşmanı
filme karşı yapılan protestoların bir
parçası olarak açıklayan Obama, daha
sonra olayı protestolardan farklı, planlı
bir “terör eylemi” olarak açıkladı.
CIA Başkanının istifasının arkasındaki gerçekler bunlardır. Anti-emperyalist bir eylem emperyalistleri
sarsmış, zaafiyetlerini açığa çıkarmış
ve bu zaafiyette birbirleri içindeki çe-

Petraus’un Kimdir?
Petraeus'ların “Başarılarla” Dolu Geçmişi Halklar
İçin Katliam, Tecavüz, İşkence, Sömürü Demektir
37 yıl görev yaptığı ABD ordusunda gelebileceği en yüksek mertebelere
gelmiş
olan Petraeus, son 10
yıla damgasını vuran Afganistan ve Irak
savaşlarında çok
önemli görevler
üstlenmiş dört yıldızlı bir general.
CIA Başkanlığı görevine getirilmeden
önce Afganistan'daki Uluslararası
Güç (ISAF)'ın ve ABD'nin Afganistan'daki kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapan Petraeus, öncesinde
de Amerikan Merkez Ordusu (CENTCOM-Orta Asya, Afganistan-Pakistan, Mısır, Arap Yarımadası’ndan
Sorumlu) ve Irak'taki Amerikan Kuvvetlerinin komutanlığını yapmıştı.
Başkan Obama tarafından geçtiğimiz yıl Eylül ayında Amerikan İstihbaratının başına getirilen Petreaus,

orduda başarılarla dolu geçen eğitim hayatını akademide de sürdürmüş
bir isim. Princeton Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında
Doktorası bulunan,
ABD Harp Akademisi'nde profesör
ünvanı ile ders
veren bir general olarak karşımıza
çıkan Petraeus önceki Savunma Bakanı Robert Gates tarafından "ABD tarihin en büyük muharebe
komutanlarından biri" olarak payelendirilmiş bir asker.
Petraus CIA Başkanı olmadan
önce Afganistan’daki ABD ordularının komutanıydı. Petraus ondan
önce de Irak’ta görev yapıyordu. Afganistan, Irak… emperyalistlerin
halklara yönelik sayısız katliamı, işkenceleri, tecavüzleri ve her türlü
insanlık dışı uygulamalarıyla biliniyor.
İşte Petraus bizzat bunların başındaydı.
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lişkilerin aracına dönüştürülmüştür.
Yoksa sorun bir ahlaksızlığın açığa
çıkması sonucu yaşanan istifa olayı
değildir. Onların hepsi de ahlaksızdır.
Hepsi de tecavüzcüdür. Petraeus’un
ahlaksızlığı da bugün ortaya çıkan bir
olay değildir. Bütün dünyayı izleyen
Amerikan gizli servislerinin 2009 yılından beri üç kadınla ahlaksız ilişkiler
yaşayan Petraeus’un ahlaksızlıklarından
mı haberi olmayacak? Ahlaksızlık
istifa için sadece bir gerekçedir.

Emperyalistler Bunca
Katliamı Ancak Bu
Aşağılık Ahlaksız
Kişiliklerle Yapabilirler
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Amerikan tarihi, ABD Başkanları
da dahil olmak üzere çok sayıda politikacı, bürokrat ve askerin açığa çıkan
ahlaksız ilişkileriyle dolu. 1960'lı yıllarda sinema oyuncusu Marilyn Monroe-Başkan John Kennedy, 1990'lı yıllarda Başkan Bill Clinton-Monica Lewinsky ilişkisi oldu. Yakın geçmişteki
diğer bir olay ise 2008 seçimlerinde
Başkan Obama gibi Demokratik Parti’nin başkan adaylarından olan Senatör
John Edwards'ın evlilik dışı ahlaksız
ilişkisi ve gayri meşru bir çocuğunun
olduğunun ortaya çıkmasıydı.
ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary
Clinton, dışişlerinde bakanlığı devralırken, kocası eski ABD Başkanı Bill
Clinton’un ahlaksızlığını dinleyicileri
güldürdüğü şu sözlerle anlatıyordu:
“Bana bir ömür boyu her tür deneyimi
yaşattığı için teşekkür ederim.” Hillary
Clinton, Bill Clinton için “beni aldattı
ama halkını aldatmadı” ifadesini kullanıyordu. Bu da ahlaksızlığın savunusundan başka bir anlama gelmiyor.
Emperyalistlerin ahlaksızlıkları bunlarla
sınırlı değildir. Sayısız aşağılık örneklerle doludur tarihleri.
*2012 Nisan ayında Başkan Obama, Amerika Zirvesi için Kolombiya'ya
gitti. Ancak Başkan'dan önce kendisini
korumakla görevli 11 ajan, Cartegena'ya uçtu. Obama’nın gelişinden önce
güvenlik önlemlerini alıyordu ajanlar.
Ancak bu görevleri yanında 11 ajanın
yabancı fahişelerle de birlikte olduğu
açığa çıktı. Yabancı kadınlarla olan
ajanlar açığa alındılar. Kolombiya'daki

ahlaksızlığa karışan ajanlar savunmalarında "Sadece biz miyiz? İçeride
çok adam bizden çok daha fazlasını
yapıyor" diyordu...
Başkanıyla, bürokratıyla, ajanıyla,
ordusuyla aşağılık, alçak, ahlaksız ve
katil sürüleridir bunlar. Ordunun en
üst kademesinden en alt kademesine
kadar Petrauslar doludur. Irak ve Afganistan işgalleri ABD ordusunun pislikleri, tecavüzleri ve ahlaksızlıklarıyla
anılmaktadır.
* “Amerikan Washington Post Gazetesi, Irak ve Afganistan'da para karşılığı ABD Ordusuna yardım eden güvenlik şirketlerinin, fuhuş trafiğini yönettiğini öne sürdü. Gazeteye göre,
ABD ordusuna danışmanlık hizmeti
veren Armour Group adlı kurum, Doğu
Avrupa ve Kuveyt'ten genç kızları ‘Sizlere ABD üslerindeki restoranlarda iş
bulacağız’ vaadiyle Irak ve Afganistan'a
getiriyor. Burada pasaportları ellerinde
alınan genç kızlar ise, yine bu şirketin
çalışanlarının yönettiği genelevlerde
zorla çalıştırılıyor.” (Vatan, 20.07.2010)
* “İngiliz askerleri Irak'ta tecavüz
edip işkence yaptıkları 62 yaşındaki
kadını öldürdüler. Sonra da askeri
ceset torbasıyla yol kenarına attılar.
Vahşet olayın haber ve görüntüsü İngiltere'de yayınlandı.” (12 Ocak 2010
tarihli gazetelerden)
* “Irak işgal ordusundaki bir Amerikan askeri Irak'ta 14 yaşındaki bir
kız çocuğuna tecavüz ettiği ve ailesinin
de öldürülmesine yardımcı olduğunu
itiraf etti.” (Haber 7)
* “ABD'nin işgali altındaki Irak'ta,
bir süredir dile getirilen kadın kaçırma
ve tecavüz olayları, Uluslararası Af
Örgütü'nün raporlarına girdi. Uluslararası Af Örgütü, Irak’ta çok sayıda
kadının kaçırıldığını bildirdi. Örgüt,
örnek olay olarak da silahlı erkekler
tarafından kaçırılarak defalarca tecavüze uğrayan mühendis Esma'nın
başına gelenleri anlattı. Savaşın sona
ermesinden bugüne çok sayıda kadın
kaçırıldı...” (07-04-2004 Yeni Safak)
* “İşgal ve yağmanın yanında binlerce Iraklı kadın ABD askerlerinin
tecavüzüne uğradı. Sadece kayıtlı 4
bin tecavüz vakası var. 9 yaşındaki
kız çocukları bilinmeyen yerlere gö-

türülüyor, direnişçilerin kadın akrabaları kayboluyor.” (22.10.2003 tarihli
gazetelerden)
* 4000 Iraklı kadının daha işgalin
ilk günlerinde tecavüze uğradığını bizzat işgalci ABD askerlerinden biri
itiraf ediyor. 40 ile 50 yaşlarındaki
köylü kadınların nasıl Amerikalı askerlerin cinsel fantazilerinin malzemesi
olarak kullanıldığını bütün ayrıntılarıyla
dile getiren itiraflarda sapıkça partilerin
düzenlendiği, Iraklı kadınların evlerinden sürüklenerek çıkarıldığını ve
işgalci askerlerin postallarının dibine
birer külçe halinde bırakıldığını belirtiyor Amerikan askeri itiraflarında.
Bunlar sayısız örneğin küçük bir kısmıdır.

Emperyalist Sömürüye,
Ahlaksızlığa Karşı
Mücadelede Etmek
Halkların Onur
Sorunudur
Bush’undan Clinton’una, Obama’sından Petraus’una, subayından
askerine tüm emperyalistler ve onların
savunucuları dünyanın en büyük ahlaksızlarıdır. Hepsi katildir ve tecavüzcüdür. İşgalin devam ettiği her
gün ulusal onurumuza tecavüz etmektedirler. Kültürümüze, ahlakımıza tecavüz etmektedirler. Genç kızlarımıza,
çocuklarımıza, yaşlı kadınlarımıza tecavüz etmektedirler.
Sapık, alçak ve ahlaksız sürüleriyle
işgali gerçekleştirmektedirler.
İşte bu ahlaksızlar Irak’a demokrasi götürdük, Afganistan’a demokrasi götürdük, Suriye’ye demokrasi götüreceğiz diyenlerdir.
Emperyalistler; onların orduları,
dolarları, tekelleri girdikleri her yeri
kirletmektedirler. Bakın işgallerine,
geride bıraktıkları katliam, yıkım, sömürü ve ahlaksızlık bilançosuna. Ve
utanmadan halkların gözünün içine
baka baka “özgürleştiriyoruz” diyorlar.
Emperyalist haydutlara karşı savaşmak onurlu, vatansever, namuslu
her insanın boynunun borcudur. Bu
savaş devrimci olup olmamanın ötesinde bir onur ve namus sorunudur.
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Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

15 Liseli Dev-Gençli’ye Karşı 4 Akrep, 2 Çevik Otobüsü ve Onlarca Polis!

Liseli Dev-Genç'in Meşruluğunu ve Gücünü
Orada Daha İyi Anladım!
Faşist AKP iktidarı hakkını arayan herkesi susturmak için her türlü baskı ve terörü uyguluyor. Bu pollitikayı daha çok halkın en dinamik
kesimi olan biz gençliğe uyguluyor.
Bunun en somut örneğini Liseli
Dev-Genç'liler olarak bizler yaşadık.
Kaptanpaşa Lisesi okul yöneticileri öğrencilere baskı yapıyordu.
Okul yöneticileri okul önünde dağıtılan bildirileri aldıklarında öğrencilerin elinden toplayıp çöpe atıyordu.
Eyleme katılan ya da Liseli DevGenç’lilerle konuşan öğrencileri disiplin suçu işlemekle suçluyordu.
Okul yöneticileri öğrencilerden eğitime katkı ve spor parası adı altında
aidat topluyordu. Biz de bu duruma
karşı Kaptanpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yapmak istemiştik. Basın açıklamasının önceden haberini
alan lise yönetimi polise haber vermiş. Biz eylem için lisenin önüne gittiğimizde müdür öğrencileri, eyleme
katılmasınlar diye okul çıkış saatinden daha erken çıkartmıştı. İçeride hala bir grup öğrenci vardı. Lisenin etrafı sarılmıştı. Biz yaklaşık
yirmi kişi gitmiştik eyleme. İki çevik
otobüsü, dört akrep ve bir çok sivil
polis vardı etrafımızda. Önce bizi taciz ettiler, ellerine kameraları aldılar
ve çekmeye başladılar. Biz onlara aldırış etmeden eylemi başlattık ve basın açıklamasını okumaya başladık.
Onlarca öğrenci, okulun pencere ve
duvarlarından bizi dinlemeye başladı. O anda işkenceci faşist polis
"Sizi gözaltına alırız!" diye tehdit
etti. Ama boşunaydı geri çekilmedik
oradaydık ve basın açıklamamızı
okumaya devam ettik. Kararlıydık ortada bir baskı vardı ve bizlerde bu
baskıya boyun eğmeyecek, teşhir
edecektik. Bizi izleyen destekleyen
öğrenciler birer birer artmaya başladı.
Bunu gören işkenceciler artık ta-

hammül edemedi ve üstümüze saldırdı.Teker teker bizi gözaltına almaya çalıştı. Birimizi tutuyorlar, içlerine çekiyorlar, işkence yapıyorlardı. Diğerleri işkence göreni alıyorlardı ellerinden o
ara başkasını çekiyorlardı. Bütün öğrenciler görüp seyretmeye başladı.
Müdür okulun kapısını kapattırmıştı. Öğrencilerin çıkmasına izin vermiyordu. Öğrenciler bize yapılan işkenceleri dehşet içinde izlediler. Onlar da biliyorlardı ki biz orada onların haklarını
savunduğumuz için işkence görüyorduk. En son 2 arkadaşımız gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan sonra eylemimizi oturma eylemine dönüştürdük.
Konuşmalar yaparak okul idaresini ve polisin terörünü teşhir ettik. Öğrenciler bizi
dinleyip alkışlıyorlardı. Her şey gözlerinin önünde olup bitmişti. Orada oturduğumuz süre boyunca okuldaki öğrenciler dağıtılmıştı. Bizim yanımıza
gelmek isteyen öğrencilere sivil polisler
müdahale etmiş ve yollarını değiştirmeleri için onları tehdit etmişti. Öğrenciler
bizden otuz metre kadar uzakta bizi izliyorlardı. Sloganlarımızı alkışlıyorlardı.
Bizler arkadaşlarımız serbest bırakılana
kadar orada oturmaya karar vermiştik. O
arada yedi tane liseli arkadaşımız yanımıza geldi üçü sadece selam verip bizimle bir kaç dakika sohbet edip gitti,
ama diğer dördü eylem bitene kadar yanımızdaydı. Bir süre sonra gözaltındaki
arkadaşlarımız işkence görmüş halde
slogan atarak yanımıza geldi. İradi olarak eylemimizi bitirdik.
O an anladım ki düşman bizden çok
korkuyor. Biz 15 liseliydik. Yapacağımız
bir basın açıklamasıydı. Ama bizi engellemek için 4 zırhlı araç, 2 otobüs dolusu çevik polis getirmişlerdi. Gözaltıyla tehdit ettiler, biz yine eylemimizi
yaptık. Saldırdılar biz birbirimize kenetlenerek birbirimize sahip çıkarak
kimseyi polise kaptırmamaya çalıştık.
Ancak işkence ve terör sonucunda bazı
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arkadaşlarımızı gözaltına aldılar ama
yine de bizi korkutup dağıtamadılar.
Biz, arkadaşlarımız bırakılana kadar
oturma eylemi yapıp eylemimize deSayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

Liselilerin
Sesi
Biz Liseli Dev-Genç'liler 9 Kasım
günü Halil Rıfat Paşa Lisesi önünde
açıklama yaparken işkenceci polisler tarafından saldırıya uğramıştık..
Faşist idare, Liseli Dev-Genç’lilerin açıklama yapmasını engellemek
için polisle işbirliği yaptı. Okulun
önüne 20 sivil polis ve 2 otobüs çevik kuvvet gelmişti. Ayrıca öğrenciler açıklamayı görmesin, duymasın
haberleri olmasın diye öğrencileri yarım saat önce çıkarttı. Açıklamaya katılan öğrencilere 1 hafta uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin politikleşmesini baskılarıyla, uzaklaştırma cezalarıyla engellemeye çalışıyorlar. İstiyorlarki, öğrenciler düşünmesin, sormasın, sorgulamasın.
Hayır, okul idaresinin istediği öğrenciler olmayacağız.
Okul idaresi Liseli Dev-Genç’lilerin açıklama yapmasından neden
korkuyor?
Liseli Dev-Genç'liler okul idaresinin yalanlarını, bağış-destek adı altında öğrencilerden zorla para aldı-
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vam ettik.
Bizim sayımızın o an için çok olup
olmaması değildi onları korkutan;
bizim Dev-Genç'li olmamız yetiyorğını herkese teşhir edecekti. Öğrencilerin bilinçlenip, örgütlenmesinden korkuyorlardı. Aşağıda yayınladığımız aidat makbuzunu Halil Rıfat
Paşa Lisesi'nden bir arkadaşımız
okul idaresini teşhir etmemiz için bize
getirmiştir.

AİDAT MAKBUZU
“Sayın veli,
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve sizler için
sağlıklı ve başarılı olmasını dileriz.
Geçen yıl okulumuzda örnek okulaile-çevre işbirliği ilişkisi gösterilmiş
bu durum başarıya da yansımıştır. Bu
yıl da önümüzdeki günlerde bahçe
düzenleme çalışması ve kütüphanenin açılışı yapılacaktır. Ayrıca yeni
bir Bilgisayar Laboratuvarı kurulması çalışmaları sürmektedir. Hedefimiz her yönüyle örnek bir okul olmaktır. Fakat bu yıl yönetmelik gereği kayıtlarda bağış alınmamıştır.
Özellikle, yardımcı personel eksikliği, güvenlik, acil onarım, acil tadilat, bilişim teknolojisi güncelleştirme
gibi konularda acil olarak desteğinize
ihtiyaç duyulmaktadır. Daha kaliteli bir eğitim için maddi ve manevi
desteğiniz kaçınılmazdır. Bağışla-

du. Çünkü düşman da biliyordu bizim
kim olduğumuzu. Onlar azgınca saldırırken bile bizim slogan atmamız,
direnmemiz karşısındaki korkularını
gözlerinden görüyorduk. 15 liselinin
karşısında adeta çaresizlerdi.
Düşmandaki bu korkuyu gördükten sonra kendi gücümüzün farkına
daha çok vardım. Bize bu denli pervasızca saldırısının nedeni de bu korkusunun sonucuydu. Bu korkuyu gören sadece ben de değildim; bizi seyreden, olup bitenlere tanıklık eden tüm
öğrenciler görmüştü düşmandaki o
korkuyu.
Tanık olmuşlardı Liseli DevGenç’lilerin cüretine ve kararlılığına...
Baskılar bizi yıldıramayacak, mücadele etmeye devam edecektik. Evet,
işkence görmüştük, gözaltına alınmıştık ama sonuçta biz, Kaptanpaşa
Lisesi önünde açıklama yapma hakkını bedeller ödeyerek kazanmıştık.
rınızı bekliyoruz.
Okul Aile Birliği Hesap No :
TR2600015/00158007282137704
(VAKIF BANK- PERPA ŞUBESİ)
Neriman KARADENİZ
Halil Rıfat Paşa Lisesi,
Halil Rıfat Paşa
Tek.End.Mes.Lis.
Okul Aile Birliği Başkanı”
Bu aidat makbuzu geçtiğimiz
haftalarda öğrencilere velilerinden
para alması için verilmiştir. Aidat
makbuzunda "Daha kaliteli bir eğitim için maddi ve manevi desteğiniz
kaçınılmazdır" yazıyor. Desteğiniz
kaçınılmazdır demek "ya destek verirsin ya da öğrenci hakkında işlem
yaparım" demektir. Açık açık tehdit
ediyor para vermezsen okuyamazsın
diyor. Ayrıca hesap numarası bile yazıyor, yani bankayla anlaşılmış önceden. Ve "yardımcı personel eksikliği, güvenlik, acil onarım, acil tadilat, bilişim teknolojisi güncelleştirme" gibi derdi yok idarenin, paraları toplayınca sözlerinde durmayacaklar. Hırsız idare, okuldaki tüm
öğrencilerden bu paraları zorla alıp
ceplerini dolduracaklar.
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Gençliğin
Gündeminden

Kopya Skandallarının Sebebi Öğrenciler
Değil, AKP'nin Gerici Kurumlarıdır

ÖSYM toplu kopya skandallarıyla herkese teşhir olan yüzünü, sarsılan imajını değiştirmek için yeni bir yolla karşımızda. ÖSYM Başkanı Ali Demir, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısının ardından açıklama yaparak,
2013'teki sınavlarda tüm salonlarda kamerayla kayıt yapmayı
hedeflediklerini bildirdi. İlk uygulaması da KPSS ile başladı.
ÖSYM kendini kopya skandalının dışandaymış gibi göstererek bir de çözüm arayışı içine giriyor. Bulduğu çözüm
de yine kendi politikalarını uygulayacağı yöntemlerin bir
ayağı aslında. Herkesi kendi denetimi altına almak isteyen
gerici AKP hükümetinin anti-bilimsel bir kurumu olan ÖSYM
de onun yöntemlerini kullanmaktan geri kalmıyor. Okullarda
sınıfları, bahçeleri koridorları girişleri kameralarla dolduruyor,
kendisinden habersiz kuş uçmasın istiyor. Bunun nedeni de
yönetememe krizinin önüne geçmek, oluşan tüm durumlara müdahale etme istediğidir. Yerleştirilen kameralar, okul
girişlerindeki sıkı aramalar, güvenlik kontrollerinin tek amacı öğrencileri tedirgin etmek ve kendi sistemlerindeki çarpıklığın suçunu öğrencilere atmaktan ibaret. Kopya skan-

dalları tamamen ÖSYM'nin soruları servis etmesi sonucunda
gerçekleşmiştir. Kopyayı çeken öğrenciler değildi, soruların belirli kişilere önceden verildiği artık kimsenin kuşku duymadığı bir gerçektir.
Ali Demir, nitelikli bir sınavdan bahsediyor ve okullarda verdiği nitelikli eğitimi, bir de sınavlarda göstereceğini
söylüyor. Okullarda verdiği eğitimin niteliği ortadadır. Her
yıl on binlerce öğrenci sınavlarda barajı bile aşamıyor.
Öğrencilerin günlerinin yarısı okulda geçiyor ve bunun karşılığı ise ya tamirci çırağı olmak, ya garsonluk ya da günü
birlik işlerle gününü kurtarmak... ÖSYM'nin çözüm bulma
arayışları boşunadır. Onun amacı bu işi çözmek de değil zaten. O bulduğu yöntemlerle, ürettiği teorilerle sadece yaptığının üstünü kapatmaya çalışmaktadır. Ama artık boşa kürek sallıyor, çünkü bu düzenin hiçbir söylediğine halkın hiçbir kesimini inandırması kolay değildir. Halk çocuklarının
yıllarca okullarda emeğini sömürdükten sonra tekrar karşılarına başka yalanlarla çıkmaları onları çözüme değil ölüme sürüklemektedir.

Tutsak Dev-Genç'lilerimiz Anlatıyor!
Gülşah IŞIKLI ve Meral DÖNMEZ

Serbest Bırakılsın!

Merhaba,
Ben Kocaeli Üniversitesi'nde Fen ve
Teknoloji Öğretmenliği’nden mezun oldum. 3 Aralık 2011'de Kocaeli'de bir
avukatın bürosunun penceresinden
Malatya'da kurulan füze kalkanına
karşı açtığım pankart nedeniyle gözaltına alındım. 5 Aralık'ta çıkarıldığım
mahkemeden beri 11 aydır tutukluyum.
İddianameye göre "Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz!"
yazılı pankartı asmam üzerinden yapılan çeşitli "yorumlamaların" sonucu
"örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt
adına suç işlemek" ten yargılanıyorum.
15 Ekim 2012'de okunan mütalaada ise
13 yıla kadar hapsim isteniyor. Adaletin ve eşitliğin olmadığı bir eğitim
sistemi yüzünden yetenekli olsa da
birçok öğrenci arkadaşım binbir güçlükle okulunu bitirmeye çalışıyor ya da
okulu bırakmak zorunda kalıyor. Ben
de 4 yıl boyunca harç paramı ödeyebilmek, okul masraflarımı karşılaya-

bilmek için hem çalışıp hem de okuyan
binlerce öğrenciden biriyim. Eğitimin
parasız olmasını istemem kadar doğal
ne olabilir?
Diğer taraftan bizim füze kalkanına hiçbir ihtiyacımız yok. Füze radar
sisteminin vatanımızı hedef göstermesinin, yani bir savaş tehdidinin oluşmasına zemin hazırlamasının dışında
hiçbir yararı yoktur. Bu yüzden füze
kalkanına ayrılacak bütçenin eğitime
ayrılmasını istedim. Amerika'nın Ortadoğu'daki kanlı savaşına ortak olmak
istemedim. Tüm bunların yanı sıra
savcının sorduğu tek soru şu oldu;
pankartı açmadan önce altındaki DevGenç imzasını görmüş müydün?
Bu sorudan da anladığım kadarıyla asıl olarak tutuklanma nedenimi bu
topraklarda vatanın bağımsızlığı için
anti-emperyalist mücadele veren, gençliğin akademik-demokratik taleplerini savunan Dev-Genç geleneğini sahiplenmem olduğunu düşünüyorum.
Çünkü gençliğin düşünmeyen, sorgu-
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lamayan, bencil insanlar olmasını istiyorlar. Bunun karşısında duran; bu
onurlu mirası sahiplenmek suç olarak
görülüyor. En basit, doğal haklarımızı
savunmamız gözaltılarla, tutuklamalarla
engelleniyor. Israrla, kararlılıkla demokratik taleplerimiz etrafında birleşip,
mücadelemizi büyüterek bu baskıları
boşa çıkardığımıza inanıyorum.
26 Kasım'da görülecek son mahkememizde ceza verilecek olsa da bunun taleplerimizin meşruluğunu değiştirmeyeceğini düşünüyorum.
Şunu da belirtmek isterim ki, hapishanelerde de aynı politikalar devam
etmektedir. Keyfi uygulamalar ve hak
ihlalleri sonucu kaldığım 11 ay içerisinde; 7 ay iletişim, 15 ay ziyaret ve
13 gün de hücre cezası verildi. Sadece
pankart astığım için 11 aydır tutuklu olmam ve bu 11 ayda 22 aya varan, cezanın içinde ceza veren yasalar adalete olan özlemimi büyütüyor. Sevgilerimle...
Meral Dönmez
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Gençlik Federasyonu’ndan

İşkenceci Katil Polis Ailelerimizi Kullanarak

Dev-Genç’i Susturamaz!

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

42

Geçtiğimiz haftanın haber değeri taşıyan en önemli olaylarından
biriydi YÖK eylemleri. Ankara’daki eylemlerimize saldırırken artık
faşist yönünü saklama ihtiyacı bile
duymayan polis, şimdi de aileleri
kullanarak Dev-Genç’lileri susturmaya çalışıyor.
Ankara eylemine gelen, kurumlarımıza girip çıkan herkesi tehlikeli
bulan polis, önceden de yaptığı gibi
ailelere şikayet mekanizmasını yeniden ve daha yoğun biçimde uygulamaya başladı. Polis, her eylemimize gazlarıyla, tazyikli suyla ve
coplarıyla saldırırken bizleri bitiremedi. Elindeki tüm propaganda
araçlarını sonuna kadar kullansa da
meşruluğumuza gölge düşüremedi. İşte bunun kuyruk acısıyla şimdi de ailelerimizi arayıp bizleri onların gözünde küçük düşürmeye, tedirgin etmeye çalışıyor. Amerikan uşakları ailelerimize yol gösterip bizi
mücadeleden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ailelerimizi de izlenme hissiyle
diken üstünde tutmayı amaçlıyor.
Polis her işini bırakmış, ne uyuşturucu çeteleriyle derdi var, ne fuhuş
yuvalarıyla. Tek dertleri devrimcileri susturmak, öğrencilerin haklı taleplerini baskıyla engellemek. En temel,
meşru hak arama mücadelesini terörize ederek bizim hareket alanımızı
daraltmak için uğraşıyor.
Tüm bunlara ek olarak, şimdi de
ailelerimizi arayarak bize randevu
veriyor, hakkımızda yalanlar uydurup
korkutmaya çalışıyor. Ama bu taktik
daha önce de bazı arkadaşlarımız
üzerinde denediği, fakat sonuç alamadığı bir yöntem. Bizim geleceğimizi düşündüğü yalanıyla ailelerle
konuşup kendi çocuklarına yabancılaştırmayı amaçlıyor. Eylemlerde
pervasızca saldıran işkenceci polisler
randevu verip ayaklarına çağırdıkla-

rı ailelerimize “iyi polis” rolünü
oynuyor. Onların gözünü boyamak,
güven yaratmak için işkenceci yanını gizleyip ailelerimizi düşünen polis
rolleri oynuyorlar.
Sonuçta; polisin işkenceci, tecavüzcü, katliamcı, her türlü pisliğin
içinde olduğunu herkes biliyor. DevGenç’liler olarak bu oyunu da boşa
çıkartacağız. Polisin gerçek yüzünü
ortaya çıkartacağız.
Onların gözünde bizi ve arkadaşlarımızı aşağılayıp güven kazanmaya çalışan işkenceci katil polislerin
çabası boşunadır. İşkenceciler ailelerin
sevgisini ihbarcılık ve işbirlikçilik için
kullanamayacak, onlar üzerinden
propaganda yapamayacak. Onlardan
önce ailelerimize biz kendimizi ve
mücadelemizi anlatmalıyız.
Meşruluğumuz mücadeledeki
öncü yapımızın sonucunda gelişmiştir ve işkencecilerden hesap sorma
bilinci şehitlerimizle somutlanmıştır.
Bu onurlu mücadele tarihi, halkı için
canını feda eden vatansever devrimcilerle yaratılmıştır. Onları sahiplen-

mek ve yollarından gitmek DevGenç’liler için bir onurdur. Şehitlerimizi sahiplenmeyi suç gibi gösteren katillerin karşısına dikileceğiz.
Çünkü meşru olan biziz ve polisin
işkenceci yüzünü teşhir ederek çevremize de haklılığımızı gösterebiliriz. Ailelerimize inatla ve sabırla
mücadelemizi anlatmalıyız. Örgütlenmemizi, devrim yolunda emek
vermemizi tehlikeli bulan ailelere
uğradığımız saldırıların, tutsaklıkların, baskınların faşizmin sonucunda olduğunu anlatmalıyız.
Bugün Amerikan uşaklarına inanan, onlara göre davranışlarını belirleyen aileler dahi kararlılığımız karşısında haklılığımızı kabullenecektir.
Bunun örnekleri 43 yıllık tarihimizde yazılıdır. Ne infazlar, ne komplolar ne de tutsaklıklar mücadele
geleneğimizi bozdu. Tam tersine yeni
gelenekler yaratılmasına vesile oldu.
Bunun en somut örneği TAYAD’dır.
TAYAD, çocuklarını sahiplenen anaların, ailelerin emeğiyle kurulmuştur.
Analar, faşistlerle işbirliği yapmak,
onları dinlemek yerine çocuklarına
inanmış, onların yükünü omuzlamıştır. Büyük Direniş boyunca da
yavruları gün gün erirken, onlardır
faşizmin önüne dikilip meydan okuyan. Herkesin sustuğu zaman çocuklarının hakkı için avaz avaz bağıran
ailelerdir.
Bugün de katil polisin yapmaya
çalıştığı Dev-Genç’i karalamaya çalışmaktan, mücadele coşkusunu eve
hapsetmekten ibarettir. Bu aşamada
kendimize baktığımızda yine zaferi
görüyoruz. TAYAD, ailelerin gücünü
gösteren bir yapıdır. Faşizmin ucuz
numaralarıyla mücadelenin ve DevGenç’in asla bitmediğini görüyoruz.
Bugün de aynı geleneği sürdürmek
bize düşüyor.
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Yeni Tutsaklar Vereceğiz Belki Ama Tutsak
Dev-Genç’lileri Sahiplenmemizi Kimse Engelleyemeyecek!

Dev-Genç’lilerin İradesi Teslim Alınamaz!
Komplolarla tutuklanan 16 DevGenç’linin serbest bırakılması için 8
haftadır her salı günü İstanbul Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi’nin önünde oturma eylemi yapan Gençlik Federasyonu üyeleri, eylemlerine 13 Kasım’dan itibaren 7 günlük açlık grevi
ile devam edeceklerini duyurdular.
13 Kasım günü, İstanbul Üniversitesi önünde toplanan 60 kişi, “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”,
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” pankartını açarak “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımızı İstiyoruz Alacağız”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları ile
üniversite önünde eylem yaptılar. Eylemde, Gençlik Federasyonu adına
Ebru Yeşilırmak bir açıklama yaptı. Faşizmin parasız eğitim istedikleri için,
Grup Yorum konserine katıldıkları
için tutuklamasının kendilerini yıldıramadığını söyleyen Yeşilırmak, haklı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Tam olarak bir saat süren oturma eyleminin ardından dört Dev-Genç’li bir
hafta sürecek açlık grevi için çadır kurmaya başladılar. Yüzlerce çevik kuvvet
polisi ve sivil polis dört Dev-Genç’liye saldırıp çadır ve pankartlarını çaldı.
Çadır ve pankartları gasp edilen DevGenç’liler önlükleriyle eylemlerine
devam ettiler. Pervasızlaşan AKP’nin
polisi, Dev-Genç’lileri görüp onlara su
getiren öğrencileri kimlik kontrolü yaparak taciz etti.
Gençlik Federasyonu, yaşanan bu
ilk saldırının ardından yazılı bir açıklama yaparak, AKP’nin işkenceci katil polisinin Dev-Genç’lilerin iradesini sınadıklarını belirtti. Açıklamada,
Dev-Genç’lilerin iradesinin çifte suverilerek çelikleştiği vurgulandı.
AKP iktidarı ne kadar saldırırsa saldırsın, Beyazıt Meydanı’nda çadır
kurma eylemine devam edeceklerini
belirten Gençlik Federasyonu, “Katil,

işkenceci polise sesleniyoruz. Sizlerin
karşısında hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız! Çadırlarımızı istediğimiz
her alanda açmaya devam edeceğiz!”
açıklamasında bulundu.
Saldırının ardından, çadırları, pankartları ve eşyaları gasp edilen dört
Dev-Genç’li açlık grevine ve oturma
eylemine devam ettiler. Saldırıyı duyan Dev-Genç'liler, eylem yerine gelerek, eyleme katıldılar.
İşkenceler, saat 17.30 sıralarında eyleme 2. kez saldırdılar. Dev-Genç’lilerin, tutsaklarının serbest bırakılması talebiyle başlattığı bir haftalık çadır
ve açlık grevi direnişine, yapılan ikinci saldırıda 16 Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların
isimleri şöyle; Ebru Yeşilırmak, Yakup
Işık, Berk Ercan, Erdem Hanoğlu,
Cavit Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Dilek Kaya, Rojda Kat, Dilan Poyraz,
Mete Kul, Nehir Sarıkaya, Özgür, Bedirhan, Güneş Seferoğlu, Dilan ve
Birdal Nakay.
Liseli Dev-Genç, arkadaşlarının
saldırıya uğramasıyla ilgili olarak 14
Kasım'da yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "AKP’nin işkenceci polisleri oturma eyleminden sonra açılan
çadıra çevik kuvvet polisleriyle saldırarak, Dev-Genç’lilerin çadırını çalmıştı ve ardından halkın Dev-Genç’lileri sahiplenmesine tahammül edemeyip, açlık grevindekilere su getiren
halka, kimlik kontrolü yapmaya çalışarak korkutabileceklerini zannediyorlardı. Ama bu halk AKP’nin işkenceci köpeklerini iyi tanıyor. Onlar
halkın en ufak haklı talebini gaza boğanlar, onlar sokak ortasında insanları katledip ardından da 'ayağım kaydı
vurdum' diyebilecek kadar onursuz
pervazsızlardır! Ama halkın tüm kesiminden yükselen sesi herkes duymaktadır. Sizin işkenceleriniz mi var?
Sokak ortasında katliamlarınız mı
var? Copunuz gazınız varsa bizimde
adaletimiz var! Hasan Selimleri’miz
var!" denildi.
Dev-Genç’liler, her koşulda bir
haftalık eylemlerini sürdürecekleri-

ni, çadırlarını açıncaya kadar Beyazıt
Kampüsü’nde olmaya devam edeceklerini söylediler. Çadırları çalınan
ve 16 arkadaşları gözaltına alınan
Dev-Genç’liler, İstanbul Üniversitesi
ana kapı önünde oturma eylemine
devam ediyorlar. İşkenceyle gözaltına
alınan arkadaşlarını sahiplenmeye devam eden ve pankartlarını yeniden
açan Dev-Genç’liler, türkü ve halaylarla direnişlerine devam ediyor.
Gözaltına alınanların yerine, yeni
arkadaşları gelerek eylemi sürdürdüler.
Gözaltından bırakılan Dev-Genç’liler
de tekrar eylemde yerlerini aldılar. 14
Kasım günü devam eden eylemde
Dev-Genç’liler “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir, Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” pankartını açarak “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
Hakkımızı İstiyoruz Alacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganlarının ardından bir açıklama
yaptılar. Cansu Alataş’ın yaptığı açıklamada bir önceki gün yapılan saldırı
teşhir edildi. Parasız eğitim istedikleri için 15 Dev-Genç’linin tutsak olduğunu belirten Alataş, buna karşı yaptıkları eylemlerine de polisin saldırdığını anlattı.
Alataş “Sonucu ne olursa olsun, çadırımızı açmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamayı bitirdi. Dev-Genç'liler çadırlarını kurduktan sonra yaklaşık
onbeş dakika boyunca sesli çağrı ve bildiri dağıtımı yaptılar.
İlk gün olduğu gibi yine yüzlerce
çevik kuvvet polisi Dev-Genç’lilerin
üzerine saldırdı. Polis Dev-Genç’lileri yerlerde sürüklerken, kurdukları
çadırı da yine gasp etti. Gençlik Federasyonu üyeleri, saldırının ardından
eylemlerine devam ettiler. DevGenç'lilerin iradesini hiçbir halk düşmanı teslim alamaz.
Dev-Genç’liler çadır direnişinin
2. gününde de aynı ısrar ve direnişle
işkencecilerin karşısına dikildiler.
AKP’nin katil polisleri, tutsak DevGenç’liler için İstanbul Üniversitesi
önünde açılan çadıra 3. kez saldırdı.
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Kızıldere Mirasına Sahip Çıkmak Suç Değil Onurdur!
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Yürüyüş
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2012

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenci
olan Tekirdağ Gençlik Komitesi üyesi Hüseyin Süngü,
halk düşmanı, ahlaksız Tekirdağ polisi tarafından tehdit
edildi. 7 Kasım günü özel numaradan aranan Süngü’ye;
“Biz okul polisiyiz, seninle görüşmemiz gerekiyor. Tokat-Almus’ta bir olaya karışmışsın gelip ifade vermen gerekiyor.” denildi. Süngü, polisin istediğini yapmayacağını söyleyince, “Gerekirse seni sınıftan alıp götürürüz,
seni her türlü alırız.” denilerek tehdit edildi. Aynı gün 0282
261 53 93 nolu numaradan tekrar aranan Süngü, polisin
tehditlerine karşılık telefonu kapattı.
Tekirdağ Gençlik Komitesi, polisin tehditleriyle ilgili
olarak 11 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada, “Tokat-Almus’ta arkadaşımızın karışmış olduğunu iddia ettikleri
olay, Mahirleri sahiplenmek için Kızıldere’ye gidilmesidir. Mahirler’i sahiplenmek suç değildir. Bu da göstermektedir ki halk düşmanı polis, vatansever öğrenci gençliği sindirmek için her türlü yönteme başvurabilmekte,
tehdit edebilmektedir. Vatanımızı sevmek, devrimci önderleri sahiplenmek suçsa bu suçu işlemeye devam
edeceğiz. Ahlaksızca tehdit edip korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Arkadaşımız Hüseyin Süngü’nün
başına gelebilecek en ufak bir zarardan halk düşmanı Tekirdağ polisi sorumludur” dedi.
Tekirdağ Gençlik Komitesi'nin açıklamasının ardından Süngü'yü arayan polis, yine tehditlerine devam etti.
Komite, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, her hafta üniversitedeki polislerden birini teşhir edeceklerini duyur-

Dev-Genç’liler Ateş Başında
Buluşmaya Çağırıyor
Dev-Genç’liler, geçtiğimiz hafta ilkini yaptıkları ateş başı sohbetlerinin ikincisini 8 Kasım günü gerçekleştirdiler.
Sohbet programı, 17.00-19.00 saatleri
arasında Okmeydanı sokaklarında yapılan
sesli çağrıyla başladı.
37 kişinin katılımıyla Sibel Yalçın
Parkı anfi tiyatroda yapılan sohbette, tutsak Dev-Genç’liler için başlatılan kampanya üzerine konuşuldu. Dev-Genç’li tutsakları sahiplenmenin ancak kampanyanın sahiplenilmesi ile olabileceği üzerine
konuşuldu, herkes söz alarak kendi yaptıklarından ve yapılabileceklerden bahsetti.
Bir saat süren ateş başı sohbetinde DevGenç’liler, Karahisar Kalesi ve Drama
Köprüsü türkülerini söyledi ve halaylar
çekti. Dev-Genç’liler bir sonraki sohbette daha kalabalık olma sözü vererek programı sonlandırdı.
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du. Komite, ilk olarak Salih Kaya isimli polisi teşhir etti.
Açıklamada, "Salih Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde okul içinde görevli, öğrencileri fişlemek amacıyla resimlerini çeken, öğrencilere işbirliği, muhbirlik
teklif eden, okul içinde arkadaşlarımızı takip eden bir polis" denildi.

İzmir Polisi Kendine
İşbirlikçi Bulamayacak!
Bu Savaşı, Ahlaklı Olan Kazanacak!
Dev-Genç’lilerin 3-4 Kasım günleri Ankara sokaklarında yükselttiği “YÖK’e Hayır!” sloganından duyduğu
hazımsızlık sonucu ne yapacağını şaşıran polis, işbirlikçilik
denen, tarihte her toplumda şerefsizlikle eşdeğer tutulan
yöntemi deniyor. Dev-Genç’lilere, işbirlikçilik teklif ediyor.
Ankara’daki YÖK eylemi sonrası gençliğin dinamizminden ve bu eylemin olumlu etkisinden korktukları için İzmir’de bir Dev-Genç’liyle “İkametgahın yok, kaçak durumundasın, bir görüşelim” gibi bahanelerle buluşan polis, yüz yüze gelince en adi yüzünü göstererek
“Senin maddi durumunu, kimlerle görüştüğünü biliyoruz. Ankara eylemine giderken de seni takip ettik. Sana
burs sağlar, ev kiranı karşılarız, tek istediğimiz içlerinde ol, kimlerle görüştüklerini nereye gittiklerini anlat”
dedi.
Polis, Dev-Genç’linin arkadaşlarını satmasını ve şerefsizlik yapmasını istedi ama istediği sonucu alamadı.

Ulaşım Zamları Geri Alınsın
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, 7 Kasım günü, bir
sene içerisinde ulaşıma yapılan 3. zammın geri alınması için Eğitim Fakültesi önünden Aktivite Merkezi’ne yürüdüler.
Yürüyüş boyunca “Ulaşım Zamlarına Son!”, “Ulaşım Zamları Geri
Alınsın!”, “Müşteri Değil Öğrenciyiz!”, "Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atılarak Aktivite Merkezi önüne gelindi. Bir süre sloganlarla zamların teşhir edilmesi sonrasında, öğrenciler Rektörlüğe yürüyerek megafonla yaptıkları çağrıda, herkesi Rektörlük önündeki basın
açıklamasına beklediklerini duyurdular. Karaköy Kooperatif'in sömürü
sisteminin bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.
Rektörlüğe gelindiğinde ise Ö.G.B. ve sivil polislerin yoğun olarak
orada bulunmasını da teşhir eden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,
“Müşteri değil, öğrenciyiz! Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bolu'da
da öğrenci gençlik üzerindeki sömürü sistemi artarak devam etmektedir.
Son olarak minibüs taşıma ücretlerine bir sene içerisinde toplam yüzde
25 zam yapılmıştır. Öğrenci taşıma ücreti 1,25 TL, sivil taşıma ücreti 1,70
TL olmuştur. Yapılan bu zam bir yıl içerisindeki üçüncü zam olmuştur.
Zamların geri alınmasını istiyoruz! Zamlar geri alınana kadar mücadelemiz devam edecektir” denildi.
Talepleri kabul edilene dek mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen öğrenciler, bunun için imza kampanyası başlattıklarını da duyurdular.
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Ankara

Komployla Tutuklanan Devrimciler Serbest Bırakılsın!
Ankara

zanacağız” sloganları atıldı.
Ankara’da 10 Kasım günü de ey24 Mart 2012 günü Ankara polilemlere
devam edildi. Yüksel Cadsinin komplosu ile yapılan baskınlar
desi’nde açılan masada halka devsonucunda tutuklanan altı devrimcirimcilerin nasıl bir komployla tunin serbest bırakılması için yapılan eytuklandığının anlatıldığı bildiriler dalemlere, 6 Kasım günü de devam edilğıtıldı.
di.
Saat 18.00'de yapılan açıklamada
6 Kasım'da bir araya gelen Halk
ise,
polisin halka zulmünü arttırmak
Cepheliler yaptıkları açıklamada, tüm
için devrimcilere karşı her dönem
baskınların ve tutuklamaların halkı
böyle komplo yöntemlerine başvursindirmek için olduğunu, ancak bu şeduğu anlatıldı. Yapılan açıklamada,
kilde AKP'nin halka zulmetmeye de“AKP iktidarı devrimcileri tutukluyor
vam ettiğini söylediler. Yapılan açıkki halka olan zulmü artarak devam etlamada ayrıca, 3 Kasım günü, YÖK'e,
sin. Her geçen gün halkı daha fazla söSuriye'de işgale, gerici-faşist eğitime
mürsün. Geçen hafta Başbakanlık
hayır demek için Ankara'da olan
binası önünde yine AKP'li bir belediye
Dev-Genç'lilere AKP'nin işkenceci
olan Altındağ Belediyesi'nden alacapolisi, gaz bombaları, plastik merğı olan Ömer Avdemir kendini yakmiler, taşlarla saldırdığı, sokak ortatı. Halkı kendi canından vazgeçirecek
sında onlarca Dev-Genç'linin zorla pokadar sömüren AKP iktidarı geçen
lis arabalarına bindirilerek, dövülerek,
hafta burada herkesin gözleri önünde
işkence gördüğü söylendi.
YÖK'e, Suriye'de işgale, gerici-faşist
Açıklamanın sonunda ise ne baseğitime hayır demek için Ankara'da
kılar, ne saldırılar ne de tutuklamalar
olan DEV-GENÇ'lilere işkenceci poile devrimcilerin yılmayacağı ve
lisiyle, gaz bombaları, plastik merkomplo ile tutuklanan devrimcilerin
miler, taşlarla saldırdı. Devrimciler
serbest bırakılması için mücadelenin
verdikleri mücadeleden asla vazgeçdevam edeceği söylendi.
meyecekler. AKP iktidarı devrimcileri
Yapılan açıklamanın ardından
yalanlarıyla
yıllarca tutsak alabilir, işoturma eylemi ve bildiri dağıtımı
kence yapabilir, üzerlerine kurşunlar
gerçekleştirildi. 12 kişinin katıldığı eyyağdırabilir hatta katledebilir. Anlemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
cak
yaptığı ahlaksızlıkların hiçbirisi
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kadevrim mücadelemizin önünde engel olamayacak. Kurulan
son komplo ile tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması
için her fırsatta ABD işbirlikçisi AKP'nin; halk düşmanı, komplocu polisinin yalanlarına karşı gerçekleri savunmaya devam
edeceğiz!” denildi.
8 kişinin katıldığı eylemde
Adana
“Komploları Boşa Çıkartaca-

ğız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
13 Kasım'da ise Ankara Adliyesi
önünde eylem yapıldı. Yapılan açıklamada devrimcilere yönelik baskıların, halkı teslim almak için olduğu,
halkın daha çok yoksullaştırılması için
devrimcilerin teslim alınmaya çalışıldığı ancak hiçbir baskının devrimcileri haklı ve onurlu mücadelesinden vazgeçiremeyeceği söylendi.
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Komploları Boşa Çıkartacağız", "Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylem, adliye önünde oturma eylemi ve
bildiri dağıtımı ile devam etti.

Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

Adana
Adana’da tutuklanan devrimciler
için on dakikalık oturma eylemi yapıldı. Halk Cepheliler, her pazartesi
yaptıkları eyleme 12 Kasım’da da devam ettiler. İnönü Parkı’nda yapılan
açıklamayla başlayan eylemde konuşan Tahsin Sağaltıcı, AKP’nin her
demokrasi deyişinde daha fazla insanın tutuklandığını, baskıların, katliamların katmerlendiğini belirtti.
“Yapılan zamlar, kentsel dönüşüm
yalanıyla yıkılacak olan evler saldırının boyutlarının ne kadar büyük olduğunun göstergesidir” diyen Sağaltıcı, iktidarın saldırılarına engel olarak gördüğü devrimcileri tutuklayarak, katlederek çare aradığını ifade
etti.
“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” pankartının açıldığı eylem atılan sloganlar ve gelecek
hafta yapılacak eyleme çağrıyla sonlandırıldı.

EVLERİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR!
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Kapı Kapı Dolaşıyor, Umudun Sesini Halka Taşımaya
Devam Ediyoruz
İstanbul- Altınşehir
9 Kasım günü Halk Cepheliler, İstanbul'un yoksul bırakılan mahallelerinden Altınşehir / Filistin Mahallesi'nde dergi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımı boyunca, mahalle halkı ile yıkımlar üzerine ve mahallenin genel
sorunları üzerine sohbet edildi. Ayrıca, İngiltere’de faaliyet yürüten Anadolu Gençlik’in Filistin Mahallesi’yle dayanışmak için topladığı giysi ve kırtasiye malzemelerinin bir kısmı dağıtıldı. 4 kişinin katıldığı ve 2.5
saat süren çalışmada toplam 20 dergi halka ulaştırıldı.

Adana
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2012

Adana’da Halk Cepheliler, 8-9-10
Kasım tarihlerinde Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptılar. 8 Kasım’da
Şakirpaşa’da yapılan dergi dağıtımında 20 dergi esnaflara ulaştırıldı.
9 Kasım’da ise Meydan Mahallesi’ne
giden Halk Cepheliler, 19 adet dergiyi
dağıtırken mahalle halkıyla sohbet ettiler. Dergiyi alan bir teyze, “Umudumuz sizsiniz” diyerek devrimcilere olan güvenini dile getirdi.
10 Kasım günü ise Akkapı halkına gidilerek dergi dağıtımı yapılma-

ya devam edildi. Akkapı’da dükkan
dükkan dolaşıldı. Burada yapılan
sohbetlerin başlıca konusu Suriye
idi. Halk Cepheliler, Suriye halkı
için yaptıkları kampanyayı anlattılar
ve mücadeleye devam edeceklerini
ifade ettiler. Yapılan dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir
9 Kasım günü İzmir’in Yamanlar
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımı yapıldı. Tüm kapıların çalındığı, cadde üstündeki esnaflara ve
kahvehanelere girildiği tanıtım çalışmaları sırasında Yamanlar’da da
çok yoğun yaşanan yozlaştırma politikalarından bahsedildi. Beş Yürüyüş okurunun gerçekleştirdiği çalışma sonunda 40 Yürüyüş dergisi okurlara ulaştırılmış oldu.
11 Kasım günü de İzmir’in Güzeltepe Mahallesi’ne gidildi. Büyük
bir mahalle olan Güzeltepe’nin tüm
sokakları, konduları, tepeleri, düzlükleri karış karış dolaşıldı, çalınmadık kapı, dergimizi duymayan kişi bırakılmadı. Kentsel Dönüşüm projesi
ile yıkımların gerçekleştirileceği mahallelerden biri olan bu mahallede İs-

Devrimcilik Tehditlerle Bitirilemez,
Ancak Halk Düşmanlarına Duyulan
Öfkeyi Büyütür
Adana polisi, Adana Özgürlükler Derneği’ni ziyaret eden
insanlara yönelik olarak tehditlerde bulunuyor. İnsanları emniyete çağırarak, devrimciler aleyhinde ifade vermelerini isteyen polis, aradıklarını bulamayınca, son olarak Yürüyüş okuru Abdurrahman Kaya’yı İŞKUR’a gittiği sırada gözaltına aldı.
12 Kasım günü saat 09.00’da gözaltına alınan Kaya’ya götürüldüğü karakolda, Yürüyüş Dergisi’nin yasal olmadığı yalanı söylendi. Abdurrahman Kaya polislere; “Suriye’de emperyalist saldırganlığa karşı olmak suç değildir, Yürüyüş Dergisi tüm Türkiye’de binlerce insan tarafından okunan yasal bir
dergidir, dağıtılması suç değildir” cevabını verdi.
Kaya aynı gün serbest bırakılırken, Adana Özgürlükler Derneği yazılı bir açıklama yaparak, “Adana polisini uyarıyoruz:
Ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Milyonların biriken öfkesinden korktuğunuzu biliyoruz. Korkularınızı büyüteceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.
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tanbul’da yıkımlara karşı gerçekleştirilen yol kesme eylemi anlatıldı. 9
Yürüyüş okurunun gerçekleştirdiği, 4
saat süren dergi tanıtım çalışmasının
sonunda 105 dergi halka ulaştırıldı.

Bursa
Bursa’nın Ortabağlar Mahallesi’nde 9 Kasım günü Yürüyüş okurları derginin tanıtımını ve dağıtımını
yaptı. Bir saat süren tanıtımda halBursa
ka mahallelerimizde Kentsel Dönüşüm adı altındaki yıkım ve talanın nasıl olduğu, AKP’nin halk
üzerindeki politikaları, eğitimin
durumu ve nasıl
bir eğitim istediğimiz anlatıldı.
“AKP Zulmünü
Yeneceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” denilerek
yapılan dergi dağıtımında, 35 dergi halka ulaştırıldı.

Direniş Şiirleriyle Emperyalizme
Başkaldırıyoruz
İŞTİSAN’ın (İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçılar Derneği) çağrısıyla Tiyatrolar Platformu üyesi 64 topluluk 4 Kasım günü saat 19.00’da Türkiye’nin dört bir yanında Suriye için şiirler okudu.
İdil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg’da, İdil Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri okuma tiyatrosu
ile “Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır” dedi.
Programın başında sunumun amacı anlatıldı.
Okuma tiyatrosunun dekoru günlerce öncesinden elbirliği ile hazırlandı. Arap halkları için büyük bir önemi olan ve gerçek limon ağaçlarından
oluşan dekor izleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı.
Ümit İlter, Nazım Hikmet ve Arap şairlerin direniş şiirlerinin okunduğu geceye yaklaşık 60 kişi
katıldı. Sahnede toplam 8 oyuncu şiirleri seslendirirken, bir yan flüt ve vurmalı çalgı da şiirlere eşlik etti.

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

SURİYE HALKI YALNIZ
DEĞİLDİR!
Hatay Halk Cephesinin, emperyalist saldırganlığa karşı Suriye halklarının yanındayız eylemleri Samandağ ilçesinde de
devam etti. 12 Kasım günü ilçe merkezinde saat 11.00’de toplanan Halk Cepheliler, esnaf ve pazarcılara eylem duyurusunu yaptı. Eylem öncesi, bir önceki gün Tekebaşı’nda yapılan
yürüyüşten korkan Hatay emniyetinin Samandağ İlçesi’nin her
sokağını tuttuğu; daha önce akrep olmayan Samandağ’da artık akreplerden geçilmediği görüldü. Polisin korkutma çabalarına rağmen halk, eyleme destek verdi.
Eylemde yapılan açıklamada halka, emperyalizmin Suriye yönetimini Sünni kesimi ezmekle suçlamasına karşı, 20 bakanlığı olan Esad iktidarının 17 bakanının Sünni olduğu söylendi. “Libya lideri Kaddafi Sünni’ydi ve katledildi. Saddam
Hüseyin Sünni’ydi Kurban Bayramı’nda katledildi. Emperyalizm ve işbirlikçileri için aslolan halkların inancı değil; işgaldir” denildi. Ayrıca halkların ilelebet zülüm karşısında susmadıkları; Libya’nın ABD Konsolosluğu’nda bulunan CIA
ajanlarının halk tarafından cezalandırıldığı söylendi.
Aynı konuşmalar Arapça olarak yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı: “Esad yönetimine desteğimiz vatanını namus belleyip
emperyalizme peşkeş çekmediği içindir. Bunu işbirlikçiler anlayamaz. Mezhepsel yakınlıktan değildir, emperyalizme karşı kendi vatanında Suriye halkının yanında savaştığı içindir.”
Ardından eylem bitirildi. Halk coşkulu bir şekilde alkış ve zılgıtlarla eylemde yapılan açıklamayı destekledi. Eyleme 100
kişi destek verdi.
Hatay Halk Cephesi’nin “Emperyalist Saldırganlığa Karşı Suriye Halklarının Yanındayız” eylemleri Tekebaşı Beldesi’nde devam etti. Beldede eylem öncesi, esnaflara, eyleme
destek vermeleri için bildirilerle çağrılar yapıldı. Esnaflardan
sonra sokak aralarına girilerek, evlere gidildi ve kadın, erkek,
genç, yaşlı belde halkını eylemin yapılacağı meydana davet
eden bildiriler verildi.
Çağrılar yapılırken, jandarma aracı Halk Cepheliler’in
önünü kesti. Kimlik tespiti yapan jandarma Cephelilerle beraber çağrı yapan gençler için, “Bu arkadaşların yaşı eylem için
genç değil mi?” sorusuna Halk Cepheliler “Zulme karşı gelmenin
belirli yaşı mı olur?” cevabı karşısında halkın da toplanması ile
jandarma komutanı “Arkadaşlar yanlış anlamayın, ben sadece
sordum…” diyerek halktan korkusunu gizlemeye çalıştı.
Yapılan açıklamada, “Vatanımda savaşıp, vatanımda öleceğim diyen Esad’ın sözlerini iyi anlamamız gerekiyor. Bu sözlerin anlamı, topraklarımı kan emici, sömürücü tekellere peşkeş çektirmeyeceğim demektir. Ruhunu emperyalizme satan
Erdoğan, para eden her şeyi satarım demişti. Bugün ülkemizin topraklarının üçte biri emperyalizmin denetimine girerek
işbirlikçilik katmerleşmiştir” denildi. Açıklamanın ardından, Vali’nin Hatay’da yürüyüş yasağı ilan etmesine karşın,
fiili yürüyüş yapıldı. Köy, bir baştan bir başa, 200 kişilik kitle ile Arapça ve Türkçe “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”, “Suriye Halkı Yalnız Değildir” sloganları atılarak yüründü. Yürüyüş esnasında halk balkonlardan kolonya, pirinç atarak eylem yapan kitleyi alkışladı. Eylem, atılan sloganlarla sona erdi.
Basın açıklaması Suriye Ulusal Kanalı tarafından çekime
alındı.

Sosyalist Değerlere Dil
Uzatmanıza İzin Vermeyeceğiz
Güneri Cıvaoğlu’nun 3 Kasım 2012 tarihli Milliyet
gazetesinde yayınlanan “Özal’a, Nazım’a, Mozart’a zehir!” başlıklı köşe yazısına cevaben Kültür ve Sanatta
Tavır dergisi açık bir mektup yayınladı. 12 Kasım tarihli
mektupta, Civaoğlu’nun Stalin’in Nazım Hikmet’i zehirlemeye çalıştığı yalanıyla ilgili olarak, “Stalin’e
saldırmak, aslında daha doğru bir söylemle, Stalin
nezdinde sosyalizme ve sosyalist değerlere saldırmak,
küçük burjuva aydınları arasında adeta bir moda halini aldı uzun süredir. Siz de o koroya katılmakta gecikmemişsiniz. Sosyalizme doğrudan saldırmak öyle her
babayiğidin harcı değil çünkü. Sosyalizmin değerleri insana dairdir, ezen-ezilen yoktur, sömürü yoktur, açlık
yoktur, yoksulluk yoktur, çöplüklerden ekmek toplamak
yoktur, evsizlik yoktur... vb. vb. bunlara kim karşı çıkabilir ki değil mi? İşte, siz de öyle yapamadığınız için
Stalin’e saldırıyorsunuz” denildi.
Mektup, şu sözlerle bitirildi: “Stalin, sizin aşağılamalarınızdan, nefretinizden, hakaretlerinizden, iftiralarınızdan etkilenmeyecek kadar önemli bir lider, büyük
bir vatansever ve inançlı bir sosyalistti. Sel gider kum
kalır. Güneri Cıvaoğlu bir gün yok olur gider, Stalin ve
Nazım ezilen halkların yüreğinin en sıcak yerinde yaşamayı sonsuza kadar sürdürür...”

Tavır’ı Okuyalım, Okutalım
İdil Kültür Merkezi Sanat Cephesi üyeleri, 11 Kasım
günü Tavır dergisinin yeni sayısının tanıtımını yaptılar.
Sanat gündeminin ve tiyatrolar ile ilgili sorunların tartışıldığı, farklı konularda yazıların da bulunduğu Tavır'ın
124. sayısı tiyatro seyircisine ulaştırıldı. 20 adet derginin ulaştırıldığı dağıtımların önümüzdeki günlerde de sanatseverlerin bulunduğu mekanlarda devam edeceği belirtildi...
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Sendika Hakkımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz
Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube üyesi Serdar Kızılay'ın Maltepe'deki evi 19 Ekim 2012 tarihinde polis tarafından basıldı. Yasal hiçbir dayanağı olmayan ev baskınına karşı Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu 7 Kasım günü basın toplantısı düzenledi.
Sendika binasında yapılan basın toplantısında
KESK'li tutsakların yanı sıra Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin ve Kadın Sekreteri Güler Elveren de dahil olmak üzere 20 üye, temsilci ve yöneticilerinin tutuklu olduğu belirtildi.
Açıklamaya, Tüm Bel-Sen (1 ve 4 No’lu Şubeler),
DİSK(Genel-İş; Anadolu Bölge Başkanlığı ve 1 No’lu
şube), SES Anadolu Şube, BTS, Kamu Emekçileri Cephesi, UİD-Der., Birleşik Mücadele Platformu, Dayanışma
Ağı, TKP, Emekliler ve Yaşlılar Hareketi, Kadıköy CHP,
Darıca Kültür ile BDSP katıldı.

EVLERİMİZİ HAPİSHANEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR!

47

Avrupa’da
Halkın Türkülerini Susturamazsınız!
Yunanistan Halk Cephesi, Grup Yorum elemanlarından Dilan Balcı ve Selma Altın'a yönelik ev hapsi kararıyla ilgili bir açıklama yaparak “...Grup Yorum’un türkülerini, üyelerini hapsedemezsiniz. O türkülerin, ezgileri,
sesleri tel örgüler, taş duvarlar arasından bir yolunu bulup ulaşır, sevdalı oldukları Anadolu halklarının yüreğine. Bugüne kadar engelleyemediğiniz türkülerimiz Anadolu’nun dört bir yanına yayılmaya, yüreklere umut tohumları ekmeye, halkların kurtuluş mücadelelerinde dilden dile yayılmaya devam edecektir” dedi.

Yoksulluğun, İşsizliğin, Mülteciliğin
Sorumlusu Emperyalizmdir!
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Yunanistan’da, Avrupa Birliği’nin dayattığı "kemer sıkma paketi”nin Meclis’te onaylanmasını engellemek için
tüm işçi ve memur sendikaları ile konfederasyonlarının
almış olduğu kararla 6-7 Kasım günlerinde 48 saatlik genel grev çağrısı yapılmıştı.
Grevin ilk günü olan 6 Kasım günü, Yunanistan'ın başkenti Atina’da iki ayrı koldan, meclisin önüne yürüyüş düzenlendi. Yunanistan Halk Cephesi her iki yürüyüşte de
pankartlarıyla yer aldı.
Yunanistan Halk Cephesi’nin, Alman Devleti tarafından tutsak edildiği hapishanede tek tip elbise giymesi dayatılan Şadi Özbolat’ın direnişine destek çağrısında bu-

lunduğu metin kürsüden
okundu. Konuyla ilgili
bildiriler dağıtıldı. Eyleme
katılanlara her cuma günü
Atina’daki Alman Konsolosluğu’nun önünde olaYunanistan
caklarını duyurdular. TAYAD'lı bir annenin hayat hikayesinden etkilenen iki eylemci destek sözü verdi. Yunanistan iç savaşı döneminde anneleri gerilla olan bu iki kardeş daha önce kendileri de aynı koşulları yaşadıkları için, daha sıcak dayanışma duygularıyla yaklaştılar.
6 Kasım günü yapılan yürüyüşler Meclis önündeki Sintagma Meydanı’nda yapılan protesto gösterileriyle sona
erdi. Mitinglere 50 bin kişi katıldı.
Grevin ikinci günü olan 7 Kasım günü tüm sendikaların ve sol örgütlerin toplandığı Omanya Meydanı’nda
“Yoksulluğun, İşsizliğin, Mülteciliğin Sorumlusu Emperyalizmdir-Birleşelim Savaşalım Kazanalım” pakartıyla
Halk Cephesi, PAME (Yunanistan Radikal İşçi Cepnesi)
kortejinde yürüdü. Yürüyüş sonrasında Alman Devleti tarafından tutsak edilen Şadi Özbolat ile ilgili bildiri dağıtıldı. “Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz, Şadi Özbolat’a Özgürlük” içerikli 500 adet bildiri dağıtıldı.
Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a dayatmış olduğu açlık, yoksulluk ve soygun paketi, Yunanistan Meclisi’nde
7 Kasım günü, geç saatlere kadar oylandı. Oylama sonucu iktidar partisi Nea Demokratia ve iktidar ortağı olan PASOK’un 153 evet oyu ve 128 hayır oyu ile halk düşmanı paket meclisten geçti.

Emperyalizme Karşı Güçlerimizi Birleştirelim
İtalya’nın Floransa Kenti’nde, Fortezza da Basso’da, 8-11 Kasım 2012
tarihlerinde Floransa 10+10 Avrupa Sosyal Forumu yapıldı. Bu foruma 4 binden fazla kişi, 28 ülkeden 300 ağ ve kurum katıldı. Yüzden fazla toplantı,
yeni ağ ve kampanya yapıldı. Hep birlikte harekete geçme çağrısı yapıldı
ve eylem tarihleri önerildi.
Forumun ortak sloganı: “Ortak Bir Avrupa İçin Güçlerimizi Birleştirelim! Onların Düşmanlığına Karşı Bizim Demokrasimiz” oldu.
Demokratik kitle örgütleri, sosyal hareketler, sendikalar, kişiler düşmanlığa ve borçlara karşı ortak sosyal varlıkları, doğayı, toplumsal ve çalışma haklarını, demokrasiyi, küresel adaleti, göçmen haklarını korumak için bir araya geldiler.
Krizi yenmek için Avrupa’da ve dünyada herkes için iyi bir gelecek kurmak için Avrupa’da sürekli eylem yapmak istediklerini belirttiler.
İlk olarak, 14 Kasım’da tüm Avrupa’da,” Düşmanlığa Karşı Genel Grev
ve Hareket” şiarıyla eylem. İkinci eylem ise Brüksel’de 23 Mart’ta yapılacak
AB’nin Bahar Toplantısı’na karşı ortak eylem günü olarak kararlaştırıldı.
Halk Cepheliler, açılış ve kapanış toplantıları ile demokrasi, Suriye ve
Filistin konulu toplantılara katıldılar. Bu toplantılarda görüşlerini belirten
konuşmalar yaptılar. Özellikle, gerçekleri açıklayan bilgiler verdiler, röportajlar
yaptılar.
Ayrıca, Almanya’da, Bochum Hapishanesi’nde, tek tip elbise dayatmasını kabul etmediği için hücresinde, iç çamaşırlarıyla tutulan özgür tutsak
Şadi Özbolat için 73 tane imza topladılar.
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İşsizler Ordusu Yaratacak
Olan Kapatma Kararına
Karşı Direnmekten Başka
Yol Yoktur
Belçika'nın Genk şehrinde 11 Kasım günü Ford işçisiyle dayanışma
amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce Türkiyeli'nin çalıştığı Fort fabrikası alınan karar üzerine kapatılacak.
Binlerce çalışan da bu kapatmadan dolayı işsiz kalacak.
40 bin kişinin katıldığı yürüyüşte
Belçika Halk Cephesi de emekçilerin
yanında yerini aldı. Üzerinde Türkçe
ve Flamanca “Direnen Ford İşçisinin
Yanındayız” yazılı pankart ve bayraklarla katılan Halk Cepheliler, yürüyüşün sonunda pankartı Ford fabrikasının kapısına astılar. Yürüyüş Genk
şehrinin merkezinde başlayıp eski
madene kadar devam etti. Yaklaşık
2 km'lik yürüyüş iki saat sürdü.

AKP, 20 BİN ELEKTRONİK KELEPÇE İLE

Hollanda ve Yunanistan’da
Şadi Özbolat’a Destek Eylemleri
YUNANİSTAN-ATİNA
Atina’da 9 Kasım günü Halk Cepheliler, Almanya’nın Atina Konsolosluğu önünde, Şadi Özbolat’a tek tip
elbise dayatmasına karşı, pankart ve dövizlerle protesto
eylemi yaptılar.
Yapılan açıklamada; Şadi Özbolat’a Alman emperyalizmi tarafından dayatılan “tek tip elbise giyme” dayatmasının asıl sebebinin, devrimcilerin iradelerini teslim almak olduğu belirtildi.
HOLLANDA-DEN HAAG
Hollanda’nın Den Haag şehrinde bulunan Alman elçiliği önünde, Anadolu Gençlik tarafından, Almanya’da
Bochum Hapishanesi’nde bulunan özgür tutsak Şadi
Özbolat’a uygulanan Tek Tip Elbise işkencesi protesto edildi.
“Tek Tip Elbise İşkencedir” yazılı pankartla ve kızıl
bayraklarla Almanya Elçiliği önünde Türkçe ve Almanca açıklama okundu ve sloganlar atıldı. Türkçe ve Hollandaca “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, "Tek Tip Elbise İşkencedir", "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük” sloganları atıldı.

Irkçılığa Karşı İki Bin Kişi Tek
Ses Tek Yürek Oldu
Anadolu Federasyonu, Avrupa’da yükselen ırkçılığa
karşı bir duyarlılık yaratmak ve örgütlenme çağrısı olması
için Grup Yorum konseri düzenledi. İsviçre’nin Basel Şehri’nden ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir ses yükseldi.
Yaklaşık üç aydır onlarca insanın ortak emeği ile hazırlanılan konserin vakti gelmişti. Konserin başlama saati
geldiğinde salon tamamen doldu. İçeriye giremeyen çok sayıda insan kapıdan dönmek zorunda kaldı. Saat 15.00’i gösterdiğinde program Berthold Brecht’in "Halkın Ekmeği" şiirinin okunmasıyla başladı. Kısa bir açılış konuşmasıyla, gelenlere, “Konserimize hoş geldiniz” denildi. Devamında ırkçı saldırılarda katledilen, inançlarından, yaşam biçimlerinden dolayı
aşağılanan, horlanan, iliklerine
kadar emekleri sömürülen, karakollardan, hapishanelerinden ölüler çıkan bu "medeni
Avrupa"da yabancıların uğradığı ırkçılık,1 dakika boyunca alkışlarla
protesto edildi.
Sonrasında "de-

Anayasayı Koruma Örgütü Kapatılmalıdır
Almanya'nın Köln şehrinde, 10 Kasım günü Verfassungschutz Auflösen (Anayasayı Koruma Örgütü Kapatılsın) adı altında kurulan birlik, Köln'ün Chorweiler Semti’nde bulunan Pariser Platz Meydanı’nda miting ve yürüyüş düzenledi.
Birçok Alman, anti-faşist ve Türkiyeli sol örgütlerin
içinde bulunduğu birlik, Almanya Anayasayı Koruma Örgütü'nün kapatılmasını talep etti ve ırkçılığa karşı mücadele çağrısı yaptı. Sekiz Türkiyeli, bir Yunanlı esnafın öldürülmesinin arkasında Anayasayı Koruma Örgütü’nün
olduğu ortaya çıkmıştı.
Mitingde, birliğin ortak metni okunduktan sonra konuşmalar yapıldı. Köln Sanat Atölyesi'nin müzik grubu sahnede coşkulu şarkılar söyledi. Eylem boyunca Anadolu Federasyonu Şadi Özbolat'a destek için imza topladı.
Mitingin ardından Anayasayı Koruma Örgütü’nün binası önüne kadar yüruyüş
yapıldı. Yürüyüşe
1000'in üzerinde
Yunanistan
kişi katıldı.
mokrat Avrupa"da demokrasi mücadelesi verdiği için hapis cezası alan, cezayla birlikte tek tip elbise dayatmasıyla düşünceleri teslim alınmaya çalışılan devrimci tutsak Şadi
Özbolat’ın mektubu okundu, mektup alkışlarla karşılandı.
Yine üzerlerindeki baskının yoğunlaştığı bir dönemde,
"ev hapsi" ile susturulmaya çalışıldığı bir dönemde Grup Yorum, alkışlar arasında sahnedeki yerini aldı. Programına başlayan Grup Yorum, neden sahnede eksik olduklarını ve halktan yana sanat yapmanın bedel gerektirdiğini ifade etti. Söyledikleri şarkılarla birlikte Grup Yorum, üzerindeki baskılara, emperyalizmin Suriye’ye yönelik müdahalesine, Türkiye hapishanelerinde bulunan yurtsever tutsakların açlık
grevlerine de değindi. Çekilen halaylardan sonra konserin
birinci bölümüne yarım saat ara verildi.
Aradan sonra konser, gönderilen dayanışma mesajlarının okunmasıyla başladı. Ardından Anadolu Federasyonu’nun Avrupa’daki ırkçılığı anlatan ve buna karşı çaresiz olmadığımızı, örgütlenme çağrısı yapan, açıklama
okundu. Devamında Yorum üyeleri sahneye davet edildi.
Program arasında Basel Kanton milletvekilleri, SP’den
(Sosyal Demokrat Parti) Mustafa Atıcı ve Yeşiller/Başta
Partisi’nden Sibel Arslan konuşmalarında; ırkçılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini, salonun ırkçılığa karşı
yapılan böyle bir etkinlikte dolu olmasının sevindirici olduğunu ve haklarımıza sahip çıkılması gerektiğini ifade
ettiler.
Yaklaşık üç saat süren programın sonunda, iki binden
fazla insan “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” konserine katılabilmenin coşkusuyla salondan ayrıldı.
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Hayatın
Öğrettikleri

Düzene Karşı “Biz”i Kavramalıyız

Bir özgür tutsak olarak yazıyorum. Bu benim ilk özgür
tutsaklığım ve bu okulda öğrenmeye başladım bile. Evet, burası bir okul, hem de bizim şekillendirdiğimiz bir okul, kötü bir yer olsa da.
Bu okulda geri ve düzenden getirdiğim yanlarımla nasıl savaşacağımı, bu yanlarımı nasıl yeneceğimi öğrendim,
hala da öğreniyorum. Dışarıdayken pek farkına varamadığın yanlarını, hapishanenin özgünlüğünde tabii daha çabuk
fark ediyorsun. Küçük burjuva gururu ve beraberinde getirdiği birçok eksiklik… Bunun yanı sıra karşıdakini dinlememe, gereksiz cevap verme vb. Bu sorunları sık sık yaşıyorum. Ama bunlardan en tehlikelisi küçük burjuva gururu. Evet tehlikeli çünkü bir çok zaafımızın kaynağı. Zamanında müdahale etmezsek bizi düzene geri götürür.
Çünkü küçük burjuva gururu, bencildir, alıngandır, ben
merkezcidir, bilimsel tartışmaz, sorunları, hatalarını

görmekten korkar, bana kimse dokunmasın ister vb. sayabileceğimiz birçok şey. Küçük burjuva gururu eleştiriyi kabul etmez. Eleştiriyi kabul etmediği için, özeleştiri de yapamaz, böylece sorunlarını ve hatalarını hiçbir
zaman göremez. Bu da bizi ilerletmez, geriletir.
Yoldaşlarımız bizi eleştirdiğinde önce 10 saniye düşünmeliyiz, neden eleştiriyor bizi. Sonra eleştiriyi kabul edip eksikliğimizi ve zaafımızı bulmalı ve onu bilince çıkartmalıyız. Kafamızda oturtmalıyız. Ve bir
daha tekrarlamamalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Böyle büyüyüp olgunlaşacağız. Ben de küçük burjuva gururumu yenmeyi öğrendim ve bu yanımla savaşıyorum.
Düzenden getirdiğimiz yanlarımızın karşısına
devrimci olanı koymalıyız. Çünkü ben bunu yapıyorum.
Eksik ve zaaflarımızın üstesinden ancak böyle gelebiliriz. Düzene karşı "biz", doğru olan budur.

Suriye’den Kısa Kısa Haberler
Suriye'de Emperyalizmin İşbirlikçilerine
Karşı Operasyonlar Sürüyor
Sayı: 339

Yürüyüş
18 Kasım
2012

* Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Tadamun Bölgesi’nde, Suriye güvenlik kuvvetlerinin yürüttükleri operasyonlarda emperyalizmin işbirlikçilerine ait çok sayıda silah ele geçirildiği duyuruldu.

* Tadamun’da emniyet merkezi yakınında yürütülen
operasyonlarda otomatik ve taramalı silahlar, RPG roketi,
Amerikan yapımı keskin nişancı silahları ve mühimmat
ile birlikte emperyalizmin işbirlikçisi silahlı grubun tamamı tutuklandı.

* Şam'a bağlı Hareste Bölgesi emperyalizmin işbirlikçilerinden tamamen arındırıldı. Suriye Güvenlik Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre; silahlı grupların evlerin bodrum katlarına saklanıp, duvarlardan açtıkları deliklerle silahlarını bırakarak kaçtıkları, çoğunun öldüğü
ve emperyalizmin işbirlikçilerinden arındırılan Hareste'nin
güvenli bölge ilan edilip, bölge halkının evlerine dönmesi
çağrısının yapıldığı belirtildi.

* Halep el-Leymon Bölgesi’nde çok sayıda silah ve
mühimmat taşıyan dört araç ve bir kamyon tahrip edildi. Oprasyonlarda onlarca emperyalizm işbirlikçisi ölü ve
yaralı ele geçirildi. Kefer Naha Bölgesi’nde de çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu bir araç imha edildi.

* Homs'ta, aralarında Libyalı ve Suudi Arabistan uyruklu emperyalizmin işbirlikçileri ve onları yöneten 3 kişi,
ölü ele geçirildi. Yine Homs Kırsalı ve Deyrzzor'da da emperyalizmin işbirlikçilerine ağır kayıplar verdirildi.

* Rakka Şehri’nde, Seyyide Başara Kilisesi yakınlarında emperyalizmin işbirlikçilerinin yerleştirdiği bom-
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ba düzeneğinin patlaması sonucu bir kadın
yaralandı ve maddi hasarlar meydana geldi.
* Halep'te ordu ve silahlı kuvvetler kimliğine
bürünen emperyalizmin işbirlikçisi bir çete
çökertildi. Suçları arasında; halkın evlerini
yağmalama ve gasp etme, kaçırma, tecavüz etme ve fidye isteme gibi gayri ahlaki ve hain saldırılar yer alıyor.
* Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Suriye’deki krize siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, siyasi çözüm ve çatışmaların durdurulmasının Suriye halkının çıkarına olduğunu yineledi. Nasrullah,
Doha’da yapılan toplantıların İstanbul Konseyi’nin hiçbir şeyi temsil etmediğini, ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton’un istekleri çerçevesinde düzenlendiğinin altını
çizdi.

İŞBİRLİKÇİLİĞİN SONU YOKTUR
Emperyalizmin işbirlikçisi Bessam İsmail el-Hac
Ali, Halep’in Keren el-Cebel Bölgesi’nde diğer bölgelerde
olduğu gibi hırsızlık, soygun, tecavüz, adam kaçırma, katliam, otobüsleri ve arabaları bombalama gibi saldırılar gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İtirafçı, "El-Tevhid Tugayı"
diye adlandırdıkları gruba katıldıktan sonra kendisine bir
pompalı silah ile 60 mermi verildiğini, casusluk yapma,
ordu askerlerini gözetleme ve Kerem el-Cebel'deki bariyerlerde nöbet tutmakla görevlendirildiğini, Hanano askeri kışlasına yönelik saldırıda yer aldığını, Abdülmecit
Camisi yakınlarında halkı katlettiğini de söyledi.
Sana Haber Ajansı’nın muhabirine konuşan itirafçılardan bir diğerinin ismi: Velit Hasan Kenan. Her iki itirafçı aralarındaki silahlıların Türkiye, Libya, Suudi Arabistan, Mısır ve Tunus’tan gönderildiklerini, başlarında
kimlerin olduğunu ve nasıl saldırı planları yaptıklarını anlattı.
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AVRUPA’dakiBİZ
Neden Türkiyeliler’in
mahallelerine yatırım yapmaz Alman Devleti ya da bizim kültürel zenginliklerimiz ile zenginleştirdiğimiz
yerleri kirletmeye yok etmeye çalışır?
Neden var olanları da elimizden almaya kalkar? Bizim
yaşamımızın, değerlerimizin,
çocuklarımızın geleceğinin neden hiçbir önemi yoktur.
Neden potansiyel suçluların
mahalleleri olarak gösterilir bizim mahallelerimiz?
NEDEN NEDEN NEDEN?
İşte bunlara karşı koyduğumuzda
ise neden diri diri yakılırız biz? Kimdir bunların sorumlusu? Alman Devleti’dir.
Alman Devleti bizim geleceğimizi karartmak için durmak bilmiyor.
Sürekli diken üzerinde oturmamız için
bir yol buluyor. Son icadı ise Lünen'de
yaşandı.
Sağlık Bakanlığı Lünen'de Uyuşturucu Bağımlıları, Tecavüz Suçluları ve psikolojik rahatsızlığı bulunan mahkumların tedavisi için rehabilitasyon merkezi kuracak. Şehrin
ortasına böyle bir merkezi neden yapıyorlar? Başka bir yer yok mu?
Sağlık Bakanlığı bölgede yaşayan
Türkiyeliler ve Almanlar tarafından 1
Kasım'da protesto edildi. Kapatılan
Viktoria Maden Ocağı sahasında kurulacağı açıklanan merkezin, yerleşim
yeriyle iç içe olması nedeniyle insanlarımız çocuklarının geleceğinden, güvenliğinden endişe duyuyor,
“150 mahkum için bölgedeki yüzlerce çocuk evde hapis hayatı yaşayacak.
Bu merkez yapılırsa, kimse çocuğunu sokağa salamayacak. Suçluları iyileştirmek adına bizim ve çocuklarımızın psikolojisini bozdular. Bizim çocuklarımızın suçlular kadar değeri
yok mu?” diyorlar.
Başka bir yer yok mu böyle bir yerin açılması için gerçekten? Topluma
mı kazandıracaklar bu tutukluları, o
zaman alın götürün kendi zengin
mahallerinizde kazandırın. Halk te-

mahallede hemen hemen tamamıyle Türkiyeliler oturuyor.
Bütün sol dernekler, camiler,
cemevleri, marketler, kuyumcular ne ararsanız bu mahallede. Kırık dökük bir mahalleydi burası ve şimdi bir merkez haline geldi. Nasıl kirleteceklerini ve buralardan nasıl
kar sağlayacağını bilemiyor Alman Devleti. Türkiyeli esnafın
vergileri ile kalkındı bu bölge.
Protestolardan kaynaklı bu proje durduruldu şu an.
Yine Kreuzberg’e bakalım.
Uyuşturucu merkezi haline getirmişlerdi. Uyuşturucu kullananların merkezleri, yerleri vardı buralarda. Şırınga dağıtılıyor, arka
caddelerde şırıngalar dolaşıyordu.
Hala var bunlar. 12-13 yaşındaki çocuklarımız kuryelik yapıyordu burada. Neden bu uyuşturucu illeti? Neden bizim yaşadığımız bir mahalle?
Neden Almanlar’ın çoğunlukta olduğu yerler değil? Alman polisi göremiyor mu bu çocukları satış yaparken? Göz yumuyor, zaten böyle olmasını da istiyorlar. Evet eskiye göre
halkında desteği ile düzelmiş durumda bu durum. Şimdi ise ne yapılıyor? 1990 öncesi buranın yüzüne
dahi bakmıyordu devlet. 'Kenar mahalle' olarak görüyordu. Bizim kültürel zenginliklerimiz ile ve bir çok
milliyetten halkın da kültürü ile zenginleştirdiği bu cadde turistlerin ilgi
odağı oldu ve şimdi kovulmak isteniyoruz.
Çekin ellerinizi yaşadığımız yerlerden, kirletmeyin. Çocuklarımızın
geleceği ile oynamayın. Irkçılara katlettirdiğiniz yetmedi, şimdi Sağlık Bakanlığı’nız eliyle tecavüzcülerle,
uyuşturucu bağımlılarıyla mı söndüreceksiniz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini? Alman Devleti bu politikasından vazgeçmelidir.
Lünen, Wuppertal'da yapılması
istenilen bu merkezlerin şehir içlerine yapılmasına izin vermeyelim! Birlik olalım ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Anadou Gençlik
halkımızı yalnız bırakmamalı. Halkımız sahipsiz değildir!

YAŞADIĞIMIZ
YERLER ALMAN
DEVLETİ’NİN
ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR!

cavüz suçlularının olduğu bir yerde
nasıl rahat olacak, nasıl çocuklarını
okula gönderecek?
Evet bu tür suçluların var olmasının nedeni de bu düzendir. Evet uyuşturucu bağımlıları tedavi edilmeli,
buna karşı çıkan yok. Bunlara, yani
uyuşturucuya, ırz düşmanlarına karşı mücadele eden devrimciler ailesi ile
dahi görüştürülmeyecek kadar tehlikeli Alman Devleti için. Birisi düşünceleri için, adalet ve eşitlik istediği
için tutsak, diğeri tecavüzcü. Onun değer verdiği ise tecavüzcü.
İnsanlarımız eğer ki Alman Devleti’ne güvense gerçekten, çocuklarının güvenliğini sağlayacağına güvense, yine açsın diyebiliriz bu tedavi merkezlerini. Ama Alman Devleti’ne güvenmememiz için o kadar çok
nedeni var ki.
Kaç kez evlerimiz yakıldı, sokak
ortasında katledildik. Ama suçluları
"bulamadı" polisler, tam tersine biz
suçlandık.
Evimizi yakan ırkçı komşu suçsuz
bulundu, evi yanan insanımıza ise
evinde bir kova su bulundur denildi.
Neyine güveneceğiz böyle bir devletin
biz?
Bu ilk değil. Mahallelerimizi pisliğin merkezi haline getirmek istiyorlar. Örneğin 2010 yılında Duisburg
Marxloh'da boş olan bina ve dükkanlara genelev ile oyun salonları açılması için Duisburg Belediyesi Planlama Dairesi çalışma başlatmıştı. Bu
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
24 Kasım - 30 Kasım
İstanbul mahalli birimlerde
görev yapıyorlardı. Faşistlerin
kahve taramaları ve katliamlarının artması ile birlikte mahallenin güvenliğine yönelik görevler üstlendiler. Hasköy’de,
Kubilay
Enver ER
faşist saldırılara karşı nöbet
tutarken,
Hasköy'de bulunYEŞİLKAYA
dukları kahvehaneye faşistler
tarafından baskın düzenlenmesi üzerine çıkan çatışmada, 28
Kasım 1979’da şehit düştüler.
Kubilay Yeşilkaya, 1961 doğumludur. Yaşı gençti; ama
sömürü ve zulüm düzenine öfkesi büyüktü. Devrim özlemi büyüktü. Devrimci hareketin saflarında anti-faşist mücadeleye katıldı. Devrimci hareketin mahalli birimler örgütlenmesinde görev yapıyordu.
Enver Er, 1961 doğumludur. Halkının anti-faşist mücadelesine militanca katıldı. Aslen Giresun doğumlu olan Enver,
İstanbul Liseli Dev-Genç içerisinde çalışırken anti-faşist mücadelenin yoğunlaşması üzerine Hasköy mahalli biriminde görev aldı.

Ümit Doğan
GÖNÜL

1975 Muş doğumludur. 90 Atılımı sonrası İzmir’de mücadeleye başladığında lise öğrencisiydi. Kısa sürede Liseli Dev-Genç’in
yönetici kadrolarından biri oldu. Tutsak düştüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve çalışkanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li oldu. Aydın Hapishanesi’nde rahatsızlandı. Oligarşinin
“sessiz imha” politikası sonucu 24 Kasım
1995’de şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Ölüm Orucu şehidi Gülay Kavak,
Selma Doğan’ı Anlatıyor:
“LOJİSTİK KONUSUNDA EN
GÜVENDİĞİMİZ İNSANLARDANDI”
Darbecilik sürecinde hareketimizle bağ kuran Selma, şehit düştüğü tarihe kadar emekçi özellikleri ile bize örnek olan
liseli bir yoldaşımızdı. Selma liseli bir çok genç insana göre
üzerindeki baskı ve sömürüyü çok çabuk bilince çıkarmış ve
mücadelede hızlı adımlar atabilmişti. Selma devrimci olmasında en büyük etken olarak devrimcilerin davranışlarını ve
dürüstlüğünü getirir, ben siz olmadan mutluluk duyabileceğim
bir dünya düşünemiyorum derdi. Mütevazıydı ve bu özelliği
çevresi ile çok çabuk bağ kurmasını sağlıyordu.
Onunla tanıştığımızda aile sorunları yaşıyordu, bu sorunların yaşamının büyük bölümünü kaplamasından şikayet
ederdi hep. Aile sorunlarını çözmede ısrarcı davranarak kısa
sürede küçük dünyalarını terk ederek saflarımıza katıldı. Bir
yandan kendi öğrenmeye çalışırken, bir yandan da ailesini yetiştirmeye çalışıyordu. Hem çalışıyor hem okula gidiyor hem
de hareketimiz için olanaklar yaratmaya uğraşıyordu. Kazandığı
çok cüzzi bir miktar parayı bizlerle paylaşır, verdiklerinin az
olduğunun sıkıntısını yaşar hep daha iyisini yapacağını söy-

“Ben 96 Ölüm Orucu'nun ilk başladığı zamanlarda dışarıdaydım. Belli bir dönemden sonra ise Eskişehir Tabutluğundan
katıldım direnişe. Sonuçta 12 şehit vererek zaferi kazandık.
O dönem Ölüm Orucunu fazla kavramadım. Ama hep benim
aklımda Berdan'ın görüntüleri yer etti. Şimdi sıra bizde. Yine
aynı saldırılarla karşı karşıyayız. Biz de 12'ler gibi bedenlerimizi siper edeceğiz.”
Zeliha Ertürk
1978’te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas-Zaralı, Alevi ve Kürt bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu, gençliği çalışarak geçti. Devrimcileri ve
faşizmi Gazi ayaklanmasında tanıdı. 2000’de F
Tipi hapishanelerle birlikte yeniden hücre ve tecrit gündeme geldiğinde, Ölüm Orucu gönüllülerinden biriydi. Kartal Hapishanesi’nde 5.
Zeliha ERTÜRK Ölüm Orucu Ekibi’nde başladığı onurlu direnişini,
6 ay boyunca sürdürerek 30 Kasım 2002’de şehit düştü.

Erol YALÇIN

Selma DOĞAN

Halka ve devrimcilere yönelik saldırıların boyutlandığı, kayıp ve katliam politikaları ile
devrimci hareketin kuşatılmaya
çalışıldığı bir dönemde, 26 Kasım 1993’te, İstanbul Hasköy’de
silahsız, savunmasız bir şekilde
katledildiler.

Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin oğluydu. Devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversitede tanışıtı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde çalışmaya başladı. Devrimci tutsakların yaşamının Erol üzerinde bıraktığı izlenim siyasi tercihinde önemli rol oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde, bir
Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şehit
düştüğünde İstanbul Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yandan öğrenimini
sürdüren Selma, diğer yandan genç bir emekçiydi. Devrimci
harekete yürekten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları elverdiği ölçüde devrimci harekete yardımcı olmak için
çırpındı. O devrimin binlerce emekçisinden biridir. Onlar devrimimizin asıl kahramanları ve yaratıcılarıdır.
lerdi.
Selma’yla bir süre sonra sokakları beraber gezmeye başladık; bizim yaşam tarzımız çok ilgisini çekiyor, her şeye bizim bakış açımızla bakmaya çalışıyordu. Onunla sohbetlerimizden sonra Selma boş evler, zula yerleri bulmaya çalışıyor. Onaylananlardan sonra da çok daha büyük bir özveri ile
çalışıyordu. Dev-Genç içinde lojistik konusunda en güvendiğimiz insanlardandı. Harekete bir çok olanak yaratmıştı.
Perpa katliamından çok etkilenmişti, “Ben de milis olmak
istiyorum” diyordu. Yoldaşlarımız Perpa’da şehit düştükten sonra evde küçük bir anma töreni düzenlemiştik. Selma başta utangaç da olsa coşkuyla çaldığı sazıyla şehitlerimizin kararlılığını odaya hakim kılmıştı. O günden sonra şehitlerimizin yaşamlarını öğrenmek için büyük çaba sarfetmişti. Bu konuda
okuyor, notlar alıyordu. “Başta kitapları okumak beni sıkıyordu
ancak şimdi şehitlerimizin yaşamını öğrendikçe size daha çok
bağlandım.” diyordu.
Onun sıcak pratiğe katılma coşkusu her geçen gün artıyordu. Disiplinli yaşamak için artık spora başlayacağım, SDB’ler
böyle yaşıyormuş dedi bir gün. Sabahları bizimle beraber kalkıp spor yapıyordu, o günlerde sıcak pratiğe katılamadı, bu
yüzden onu sık sık dile getirir bize kızardı.
Onu çok erken şehitlerimizle birlikte gördük, o yaşıyla düşünceleri ile gençti, gençliğin dinamikliğini, ataklığını, cesaretini temsil etti, istediği özgürlüğe ulaştı. Onun Dev-Genç’e
kattıkları ve yüzündeki gülümsemesini hiç unutmayacağız.

29 Kasım 1998 akşamı Gölgeli dağları eteklerinde Balkıca
Köyü’nde kuşatılan Ege Kır
Gerilla Birliği Komutanı Erhan
Yılmaz ve Komutan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, 20 saat boyunca sloganlarıyla, marşlaErhan YILMAZ Mehmet YILDIRIM rıyla, propagandalarıyla, silahlarıyla hiç susmayarak, Balkıca destanını yazdılar. Onları teslim alamayan düşman, 30 Kasım’da köy evini havan toplarıyla,
roketlerle yakıp yıkarak iki savaşçının yakılmış cesetlerini teslim alabildi.
Erhan Yılmaz, 1976’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde
yoksul bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak doğdu.
Haksızlık ve zulmü bizzat yaşaması, düzene karşı tepkileri lise yıllarında onu devrimci düşüncelere götürdü. Gençlik
çalışmalarının yanı sıra Balıkesir, Bandırma, Susurluk sorumluluklarını üstlendi. Bir süre tutsaklık yaşadı. Tahliye olduğunda, artık yeri, özlemini duyduğu dağlardı. Şehit düştüğünde birliğinin komutanıydı. Ege dağlarına çıkmadan hemen
önce “Ege dağlarında biz kanat vuran şahiniz marşını söyleyeceğimiz günler yakındır.” diyordu. Parti ona devrimi, devrimci
kişiliği öğretti. O savaşıyla, yaşamıyla, direnişiyle Parti’yi yücelterek, Ege dağlarına gerillanın tohumlarını ekerek ölümsüzleşti.
Mehmet Yıldırım, 1964 Kars Kağızman ilçesi Oluklu Köyü
doğumludur. Yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğuydu. Yoksulluk nedeniyle genç yaşta çok çeşitli işlerde çalışarak yaşamını kazanmaya başladı. İşçilik yaşamında sömürünün ve
adaletsizliklerin en çarpıcı biçimlerini yaşadı. 1993’te devrimcilerle tanıştı ve kısa süre sonra o da bir devrimci oldu. İstanbul Alibeyköy’de Devrimci Sol sempatizanı olarak çeşitli faaliyetler sürdürdü. Kısa süre sonra tutsaklıkla tanıştı. Tutsaklık onun için erken gelen ama devrimi tüm yönleriyle öğreneceği bir okul haline dönüşecekti. “Herkesin yaptığını ben de
yapabilirim” özgüvenine sahipti. 1995’te Karadeniz Kır Birliği’ne katıldı. Şehit düştüğünde Ege Kır Gerilla Birliği’nde komutan yardımcısıydı.
Denizli doğumludur. Isparta Gençlik Derneği kurucu üyelerindendir. Yüksek öğrenimi
için geldiği Isparta’da, gençliğin akademik-demokratik mücadelesi içinde yer aldı. Gençlik
Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin birçok
eyleminde yer aldı, defalarca gözaltına alındı,
polis onu yıldırmak, sindirmek için komplolar
Soner PEKTAŞ kurmaya çalıştı. Irak'ın işgaline karşı Gençlik
Dernekli öğrencilerin imza kampanyasında polis saldırmış ve
aralarında Soner Pektaş'ın da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama o mücadelesini sürdürdü. Pektaş, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümünden üç-dört
gün önce rahatsızlandığında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı yapılmadı. 24 Kasım 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Hikmet KURU

Alaattin GENÇ

Ahmet ÇOBAN

Kadir DOĞAN

Hikmet KURU, Alaattin GENÇ, Ahmet ÇOBAN, Kadir
DOĞAN Dördüde Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin
çocuklarıydı. Aybastı’da bilinçli olarak öldürüldüler.

İnfaz Yakmalara Son Verin!
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), hapishanelerde devrimci tutsaklara dayatılan infaz yakmalara karşı 14 Kasım günü İstanbul Adliyesi önünde eylem
yaptı. “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Tecrite
Son!”, “İnfaz Yakmalara Son!” sloganlarıyla başlayan eylem, basın açıklamasının okunmasıyla devam etti.
TKMP adına yapılan açıklamada; devletin devrimci,
yurtsever tutsaklara karşı uyguladığı hak gaspları ve baskıların devam ettiğine değinilerek, bu halk düşmanı uygulamalara karşı çıkan tutsakların tutukluluk sürelerini uzatmak için infaz yakma politikasını uyguladığı belirtildi.
Bunun en son örneği olarak, Cem Kılıç, Fırat Özçelik ve Kenan Günyel’in tutukluluk sürelerinin tamamlandığı halde tahliye edilmedikleri anlatıldı. Cem
Kılıç 10 yıl, Fırat Özçelik ve Kenan Günyel’in ise 26’şar
ay daha tutuklu kalacağı belirtildi.
Devletin Kürt halkına karşı imha, inkar ve asimilasyon
politikalarını sürdürmeye devam ettiği ifade edilen
açıklamada, yurtsever tutsakların başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevinin devletin tüm kurumları tarafından görmezden gelinerek tutsakların ölümlerine seyirci kalındığı belirtildi ve “Tecrite Karşı Mücadele Platformu olarak açlık grevlerindeki tüm tutsakların taleplerinin derhal kabul edilmesini ve ölümlerin önüne geçilmesini istiyoruz.” denildi.
Ayrıca 13 Kasım günü yapılan Demokratik Haklar
Federasyonu’na yönelik polis baskınlarında 60 kişinin
gözaltına alındığı ifade edilerek, AKP iktidarının muhalif
tüm güçlere karşı tutuklama terörüyle hapishanelerdeki tutsak sayısını artırmaya çalıştığına değinildi.
Eylemde Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube
Başkanı Taylan Tanay bir açıklama yaptı. Tanay, Türkiye hapishanelerinin bir tabutluğa döndüğünü ifade ederek, 10 binden fazla tutsağın açlık grevinde olduğunu belirterek, 19 Aralık 2000 tarihinde başlayan F Tipi tecritin tutsakları katletmeye devam ettiğini söyledi. Hapishanelerde tutukluluk süresi dolduğu halde yüzlerce tutsağın tahliye olmayı beklediğini ifade ederek, bunların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hapishanelerde tecrit zulmüyle, infaz yakmalarla, hak gasplarıyla teslim alınmaya çalışılan devrimci tutsakları selamlayarak, her zaman
yanlarında olacaklarını ifade etti.
Son olarak Grup
Kutup Yıldızı üyeleri,
şarkılarıyla
devrimci
tutsakları
selamladılar. Eylem
sloganlarla
sona erdi.
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İntikam alma Aracıdır

