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üler Zere tahliye olduktan sonra “içeride daha benim gibi
yüzlerce ağır hasta tutsak var” dedi.
Şehit düşene kadar, hasta tutsaklara
özgürlük mücadelesinde elinden geleni yaptı.

A

KP’nin hasta tutsaklara yönelik
sessiz imha politikası, çok güçlü bir şekilde teşhir edildi. Hasta tutsaklar çok geniş kitleler tarafından sahiplenildi. Buna rağmen, mücadelenin büyütülmesi gerekirken, hasta
tutsaklara özgürlük için oluşturulan
birlik, solun kronik hastalıkları yüzünden dağıtıldı. Sol, “yüzlerce hasta tutsağı nasıl özgürlüğüne kavuştururuz” diye tartışacağı yerde, aylarca
LGBT’lilerin, oluşturulan birlikte
yer alıp almamasını tartıştılar... Sonra birliği dağıtıp gittiler...

A

KP, Güler Zere kampanyası karşısında geri adım atsa da hasta

4

tutsaklara özgürlük mücadelesi büyütülemediğinden, hasta tutsakları
katletme politikası değişmedi. Güler
Zere’den sonra hapishanelerden onlarca tabut çıkmaya devam etti. AKP
ölümüne bir-iki gün kala tahliye ettiği
tutsaklara da, sadece “dışarda ölme
hakkı” verdi.

üler Zere’yi duymayan kalmayacak dediğimizde, belki birilerine abartılı gelmiş olabilir. “Güler
Zere’ye Özgürlük” diye başlattığımız kampanya tam 148 gün sürdü.
Zere, hasta tutsaklar mücadelesinin
sembolü oldu. Güler için başlatılan
kampanya ülke sınırlarını aştı. Birçok
ülkede Güler için eylemler yapıldı...
Israrlı, kararlı mücadelemiz sonucunda, solun bütün kesimleri de kampanya etrafında birleşti. Söylediğimiz
gibi; Güler Zere’yi duymayan kalmadı. Mücadelemizin yarattığı meşruluk karşısında, AKP’nin adaletsizliği tüm yanlarıyla gün yüzüne çıktı
ve Güler Zere’yi serbest bırakmak zorunda kaldılar.

olun bütün olumsuzluklarına rağmen, biz hasta tutsaklara özgürlük kampanyasını sürdürdük. Güler
Zere’den sonra Yasemin Karadağ
yoldaşımızı da zulmün hücrelerinden
aldık. Çünkü AKP’nin polisleri, Yasemin Karadağ’ın hastalıklarını bilerek, gözaltına alıp tutuklattı ve hapishanede tedavisini engelleyerek
katletmeyi amaçladı.
asemin için de Güler Zere gibi
kampanya başlattık. Kısa sürede Yasemin Karadağ’ın sesini de
duymayan kalmadı. Artık dost da
düşman da biz bir şeye karar verdik
mi onu almadan vazgeçmeyeceğimizi biliyordu. Yasemin yoldaşımızı da
faşizmin hücrelerinden çekip aldık.

S

onra, katledilip toplu mezarlara
gömülen gerilla şehidimiz Ali
Yıldız’ın kemiklerini, 66 gün süren bir
direniş sonucunda, bir ilki gerçekleştirip toplu mezarı açtırarak, aldık.

H

apishanelerden hasta tutsakların
tabutları çıkarken, biz İbrahim
Çınar ve Mete Diş yoldaşlarımızı da
aldık. 24 Mayıs’ta tahliye olan ve tedavisi dışarıda devam eden Mete
Diş şimdi herkesi kanser hastası devrimci tutsak Kemal Avcı’nın özgürlüğü için mücadeleye çağırıyor.

E

vet, bir kez daha “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz” için diyoruz. Kemal Avcı yoldaşımızı faşizmin
hücrelerinden çekip alacağız. Kemal
Avcı’nın sesini duymayan kalmayacak. Tüm alanlardaki Cepheliler, Kemal Avcı için merkezi hiç bir talimat
beklemeden, kendi özgünlüğü içinde
program yapıp, kampanyaya katılmalıdır. Bu konuda çok büyük bir tecrübeye sahibiz.

B

ÜTÜN DUVARLAR BİZİM
PROPAGANDA ARAÇLARIMIZDIR. Afişlerimizle, duvar yazılamalarımızla AKP faşizminin köhne
hücrelerinde boğulmak istenen Kemal
Avcı’nın sesini tüm halkımıza taşımalıyız. Şehir merkezlerinden yoksul
gecekondu mahallelerine, okullardan fabrikalara, dağlardan taşlara
“Kemal Avcı’ya Özgürlük” sesinin
yankılanmasını istiyoruz. Kemal Avcı’yı özgürlüğüne kavuşturana kadar
hiçbir Cepheli’ye rahat uyku yok...
Yoldaşımızın sesinin faşizmin hücrelerinde boğulmasına izin vermeyeğiz.

B

ir yerde, tek bir Cepheli de olsa
yapabileceğinin en fazlasını yapmaya kilitlenmelidir. Bu konuda Taksim’deki anıtta pankart açıp eylem yapan iki Dev-Genç’li herkese örnektir...
Yapacağımız hiçbir çalışma boşa gitmeyecektir. Yaptığımız her eylem, her
etkinlik Kemal’in özgürlüğüne atılmış
bir adım olacaktır. AKP faşizminin
hasta tutsakları katletme politikalarını bir kez daha boşa çıkaracağız.

K

EMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!..

KEMAL AVCI HALKIN ONURLU EVLADI,
AKP FAŞİZMİ İSE AHLAKSIZ, HIRSIZ, KATLİAMCI,
YALANCI, PATRONLARIN ÇOCUĞUDUR!
Kemal AVCI, 26 yaşında tecrit
hücrelerindeki devrimci bir hasta tutsak. 10 Aralık'ta AKP polisinin işkence ile katletmeye çalıştığı bir
devrimciyi sahiplenirken gözaltına
alındı ve tutuklandı. 8 aydır tutsak
ve tecrit koşullarında ilerleyen ülser
hastalığı kansere dönüştü.
Ağır kanser hastası olmasına rağmen o hücrede, hastanede, yoldaşlarıysa dışarıda direniyor. Türkiye’nin
her yanında eylemlerle, afişlerle
Halk Cepheliler Kemal Avcı’nın
dışarıdaki sesi oldu.

yaptılar.
Basın açıklaması için İstanbul'dan
ve Edirne'den gelen TAYAD'lılar
Edirne'de buluşarak hapishane önünde
birleştiler. Hapishane önünde "Kanser
Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın" pankartı açan TAYAD’lılar "Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Tecrite Son” sloganları attılar. TAYAD adına basın

İSTANBUL
TAYAD'lı Aileler, 20 Ağustos
günü "Kanser Hastası Devrimci
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın" kampanyası çerçevesinde
Edirne F Tipi Hapishanesi önünde
basın açıklaması ve oturma eylemi

açıklamasını okuyan Fahrettin Keskin
“Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre
maruz kaldığı ağır bir hastalık veya
sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu
koşullarında hayatını yalnız idame
ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı
değerlendirilen tutsakların cezasının
infazının iyileşinceye kadar ertelenmesi gerekiyor. Oysa hapishanelerde
230’u ağır hasta olmak üzere toplam
411 hasta tutsak bulunuyor.
108 Ağır hasta tutsak AKP faşizmi tarafından hapishanelerde
ölüme mahkum edilmiş durumda. Bir kez daha yineliyoruz; hastalıkların asıl sebebi
ağır baskı ve tecrit koşulları
olduğu için, F Tipi hapishanelerde hasta tutsakların iyileşmesi mümkün değildir. Kemal
AVCI, serbest bırakılmayarak
katledilmek isteniyor” dedi.
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TAYAD'lı Aileler, basın
açıklamasının ardından 1
saatlik oturma eylemine
geçtiler. TAYAD'lıların sloganlarına özgür tutsaklar
da sloganlarla cevap verdiler. 42 kişinin katıldığı
eylemde TAYAD'lılar Özgür Tutsak, Haklıyız Kazanacağız, Özgürlük Türküsü, Güleycan gibi marşlar
ve türkülerle oturma eylemini sürdürdüler. TAYAD'lılar Kemal Avcı'ya seslenerek “Kemal-Avcı-Seni-Zulmün-Elinden-Alacağız”
şeklinde sloganlar attılar.
Dev-Genç’liler de 14
Ağustos günü saat 14.00’de
İstanbul Taksim Anıtı’na
“Kanser Hastası Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın
/ Gençlik Federasyonu” yazılı pankart astılar. Anıta
çıkan Dev-Genç’liler Kemal
Avcı’nın AKP’nin tecrit politikasıyla katledilmeye çalışıldığını, onu zulmün elinden alana kadar direneceklerini halka anlattılar. Sık
sık sloganların atıldığı eyleme halk da alkışlarla destek verdi. Eylem yaklaşık
15 dakika sürdü.
AKP’nin faşist polisleri
anıta çıkan Dev-Genç’lilere
saldırdı. Eylemi yapan iki
Dev-Genç’li işkenceyle
gözaltına alındı.

Edirne

Önceki hafta AKP il binası önüne yürüyen Halk
Cepheliler bu hafta da aynı
yerde eylemlerini sürdürdüler.16 Ağustos günü saat
18.00’de Yüksel Caddesi’nden sloganlarla yürüyüşe başlandı. AKP il binası
önüne gelen Halk Cepheliler yaptıkları basın açıklamasında “Kemal Avcı ve
tüm hasta tutsaklar serbest
bırakılsın! Hiçbir saldırı,
zulüm bizi yolumuzdan

HATAY
Samandağ merkezde
bulunan Oytun alanında
Halk Cepheliler tarafından
19 Ağustos saat 13.00 da
“Kanser Hastası Devrimci
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın” talebiyle
basın açıklaması yapıldı.
Açıklamayı okuyan Güney Arslan; Türkiye’deki
hasta tutsakların hapishanede katledilmesine karşı,
Güler Zere, İbrahim Çınar, Yasemin Karadağ ve
Mete Diş’i hücrelerden
nasıl çekip aldıklarını,
Kemal Avcı’nın yaşadığı
rahatsızlıkları ve şu anki
durumunu anlattı.

DERSİM

Dersim

ANKARA

6

döndüremeyecek. Meydanlarda, sokaklarda,
parklarda ve bulunduğumuz her yerde bu talebimizi haykıracağız” dedi.
Yine Kemal Avcı'nın
serbest bırakılması için
yapılan çalışmalar çerçevesinde, 16 Ağustos günü,
Ankara Kızılay'da 10 ozalit ve 100 adet A3 boyutunda afişler asıldı.

Hatay

Halk Cepheliler Dersim Yer Altı Çarşısı girişinde Kemal Avcı’nın sesi
olmak ve onu tecrit işkencesinden çekip almak
için eylem yaptılar. 20
Ağustos’ta yapılan eylemde atılan sloganların
ardından, okunan açıklamada; F Tiplerinin 19
Aralık katliamıyla açıldığı
ve 12 yıldır da bu katliamın AKP tarafından yönetildiği vurgulandı. Tedavi hakkı tanınmayan
tutsakların ölümünün
“ecel” değil AKP’nin ahlaksızlığı olduğu ve katliamın resmileştirildiği
anlatıldı.

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

1 Mayıs Mah.

Ankara

Ankara

Beğcılar

Hatay

Sarıgezi

UMUDUN SESİ,
MAHALLELERİ
YAZILAMALARLA
DOLAŞIYOR,
HALKIMIZA
ULAŞIYOR!
İstanbul, Sarıgazi Demokrasi Caddesi, İnönü
Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Kemal Türkler Mahallesi’nde, Cepheliler tarafından yazılamalar yapıldı. Sarıgazi’deki yazılamaların, polis tarafından
sürekli silinmesinden dolayı, tekrar tekrar yapılan
yazılamalarda DHKC,
CEPHE ve DHKP-C yazıları tüm mahalleleri donattı.
Hatay’da 15 Ağustos’ta
Samandağ’ın Yeşilada Mahallesi ve Tekebaşı Beldesi’nde 17 ayrı yere
“DHKP-C ve CEPHE” yazılamaları yapıldı.
17 Ağustos’ta ise Ekinci
Beldesi’nde “Ali İsmail
Ölümsüzdür, Hasta Tutsak
Kemal Avcı’ya Özgürlük
Halk Cephesi” imzalı ve
“Mahirden Dayıya Sürüyor Bu Kavga, Dursun Karataş Ölümsüzdür” DHKPC imzalı yazılamalar ile
“DHKP-C, CEPHE” yazılamaları yapıldı.
Ayrıca yine Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde de 15 ayrı yere
duvar yazılamaları yapıldı.

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!

Sarıgazi

Sarıgazi

İzmir

Hatay

Hatay

Bursa
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AKP Medyası “Berkin Elvan DHKP-C’li” Diyor!
DHKP-C’lileri Katletmek Serbest mi?

BERKİN ELVAN 71 GÜNDÜR KOMADA

ADALET İSTİYORUZ!
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15 Haziran'ı 16 Haziran’a bağlayan gece Okmeydanı’nın direngen
halkı Gezi Parkı’na giden yolları açmak için bütün gece sokaklardaydı.
16 Haziran sabahında Berkin de o
çok sevdiği sokaklara çıkmıştı. Evinin
az ötesinde konuşlanan polislerce
gaz bombası başına nişan alınarak
vuruldu. Gaz fişeği kulağının hemen
arkasına, beynine zarar verecek şekilde saplanmıştı. 14 yaşındaki Berkin'imiz kafasına saplanan gaz fişeğini, eliyle çıkarıp atmış.
Yüreği kocaman Berkin zaten
mahalledeki abilerine öykünürmüş.
Bu nedenle yaşını da büyük söylermiş. Bir arkadaşı kendisini şöyle anlatıyor "Büyüdü, 14 yaşına geldi.
Ama hep daha büyük göstermek
istedi kendini. Okmeydanı’ndayken
17 yaşındayım diye kandırmıştı beni.
Ağabeyleri devrimcilik yapmaya başlayınca,‘dernekten’ sayılınca, yaşını
gizlemeye çalıştı. Davranışlarıyla
da‘ben büyüdüm’ mesajı veriyordu.
Delikanlı delikanlı gezerdi Okmeydanı sokaklarında, yaşıtları olan
‘çetesiyle’beraber. Köşebaşı diye
ifade edilen (Okmeydanı’na özgü)
gençliğin en küçük grubundandı.
Ama yanına gidip kolunu omzuna
attın mı, 32 dişi birden görünür, bebeksi yüzü açığa çıkardı eli cebinde
delikanlının."
16 Haziran’dan bu yana gözleri
kapalı bir şekilde komada yatıyor
Berkin. Hastaneye alınmasından hemen sonra iki kez beyin ameliyatı
geçirdi. 70. günleri geride bırakırken
hayati tehlikesi devam ediyor.
Berkin vurulduğunda daha okullar
kapanmamıştı. Berkin koca bir yazı
uyuyarak geçirdi.
Aradan bir yaz geçti, devlet Ber-

kin'in katillerini
bulmak için ciddi
hiçbir işlem yapmadı. Aksine
suçlarının üstünü
örtmeye çalıştılar.
Hastaneye kaldırıldığında, önce
üzerindeki elbiseleri çalmak istediler. Hep yaptıkları gibi, ortada
delil bırakmayalım diye.
Katillerinin
bulunması için
kamuoyu oluşmaya başladığında,
hakkında sahte tutunak düzenlediler.
Berkin'e sahip çıkılmasını engellemek
için hastaneye getirildiğinde “üzerinde patlayıcı madde bulunduğu”
iddiasıyla tutanak tutuldu. Güvenlik
amiri tarafından tutulan tutanak, nedense Berkin'i sahiplenenlerin sayısı
arttığında ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten savcı ise
yazı yazmaktan, işlemleri takip etmekten aciz bir biçimde, avukatının
verdiği dilekçeleri emniyete havale
etmek dışında bir işlem yapmadı.
Avukatının Berkin'in vurulduğu sokaktaki görevli polislerin ve amirlerinin sicil numaralarının tespitini
ve kamera görüntülerinin istenmesi
ile sokakta olaya tanık olanların
dinlenmesi, MOBESE kayıtlarının
getirilmesi, işyerleri güvenlik kameraların toplanması yönündeki talepleri
Emniyet Müdürlüğü’ne havale edilmiş.
Dolayısıyla Savcı soruşturmanın
selametini katillerin eline bırakıyor.
Suçun üzerini örtmenin imkanını yaratıyor. Buna karşın ailesi, arkadaşları, sevenleri ADALET için, katillerin
tespit edilmesi ve yargılanmaları için

eylem yaptıklarında
saldırıya uğradılar. Berkin için adalet
isteyenler gözaltına alındı. Dünyanın
önünde ailesi hakarete uğradı, coplandı, biber gazına maruz kaldı.
Eylemden sonra Berkin'in annesi
"Bu yaştaki bir çocuğa kıymak
hangi kitapta yazıyor? Evde çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?
Kanlı ekmeği çocuklarınıza nasıl
yediriyorsunuz? 3 çocuk yapın diyorlar, birini onlara kurban vermek
için mi yapalım?" demişti. Annesi
hala cevap bekliyor.
Annesi cevap beklerken AKP'nin
talimatı ile hareket eden Milliyet gazetesi 4 Ağustos 2013 günü “Berkin
ELVAN DHKP/C'liymiş” şeklinde
bir haber yaptı. Polisin talimatıyla
yapılan bu haberin amacı çok açıktır.
Milliyet AKP'nin katillerini aklamak,
halka yapılan saldırıları meşrulaştırmak, sorumluların yargılanmasını
engellemek için sipariş haberler yayınlıyor. Nasıl bir basın ahlakıdır
bu? DHKP-C'lilerin katli vacip

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

midir? Devletin hedef gösterdiği kişilerin katledilmeleri mi gerekir?
Yoksa bu haberi size Hüseyin Avni
Mutlu mu yaptırdı? Onlar kafalarına
gaz bombası attıkları her insanı marjinal grup üyesi ilan etmeye,
DHKP/C'li göstermeye alışkındırlar.
Şimdi yapamadıklarını her talimata
uymaya hazır basına yaptırıyorlar.
Gazetecilik adına katliama ortak oluyorlar. Habercilik adı altında satırlarına yalan ve demagojileri diziyorlar.
Yalanlarınız ise gerçek karşısında
uzun tutunamıyor. Boyaları akıveriyor.
Sonuç olarak, polisin hedef gözeterek ateş açtığı kişi herhangi birimiz olabilirdik. Halkın yaşadığı
yoksul mahallede yaşayanlar, haksızlığa ses çıkaranlar ya da hakkının
peşine düşen her insan, her öğrenci
devletin tehlikeli gördügü kişidir. Ali

İsmail, Mustafa Tombul,
Berkin'in şahsında saldırıya uğrayan bizleriz.

Liseliler! Berkin
71 Gündür
Yaşama Tutunmuş
Direniyor!
Eylemlerimizle
Berkin’e Destek
Olalım!
Berkin uyanık olsaydı,
liseye yeni başlayan tüm öğrenciler
gibi okul telaşı içerisinde olacaktı.
Çoşkusunu ve umudunu liseli arkadaşları ile büyütecekti. Berkin liseye
gelemiyor. Berkin direniyor. Berkin'in
yaşama daha da asılması için, onu
bütün liselere taşıyalım, liseleri de
Berkin'e taşıyalım.

Ankara
Her liselinin Berkin için yapacağı
bir şey mutlaka vardır.
Azim gösterenler ve inat edenler
sayısız kez bilimi yanılttılar. Berkin
de yapacaktır. Yeter ki sesimizi ona
taşıyalım. Direncine direnç katalım.
Diren Berkin. Diren Liselilerin umudu.
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Bir Dergiden Ne Olur Ki Demiyoruz!
Dergimizle Meydan Okuyoruz!
Dergi düşüncelerimizi yayan en etkili silahımızdır.
Hiç kimse konuşmazken biz konuştuk. Suskunluk
had safhadayken, her şey yasak duvarlarıyla örülüyken
biz o yasaklara dergimizle meydan okuduk. Düzenin yasaları karşısında eğilip bükülmeden gerçekleri haykırdık.
Şimdi de dergimizle faşizme meydan okumaya, halka
ulaşmaya devam ediyoruz.
Antalya’da, 16 Ağustos Cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasında Antalya Halk Cephesi tarafından Kışlahan
Meydanı’nda Yürüyüş dergisi masası açıldı. Halkın
yoğun ilgi gösterdiği masada, yan tarafta AKP’ye üye

toplamaya çalışan işbirlikçi AKP’liler teşhir edildi.
Halkın ve Halk Cephelilerin tepkisi karşısında daha
fazla tutunamayan AKP’liler masalarını kapatarak meydandan ayrıldılar.
Hatay’da da Halk Cepheliler 14, 16 ve 17 Ağustos
günleri Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Samandağ
Merkez’de 90, Kurt Deresi Mahallesi’nde 58 ve Tomruksuyu Beldesi’nde 100 dergi halka ulaştırıldı.
Antakya Merkez’de ise 70, Harbiye Beldesi’nde 85,
Gümüşgöze’de 40 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Serinyol’da ise 4 Yürüyüş okurunun yaptığı toplu yürüyüş
dağıtımında ise 127 dergi halka ulaştırıldı.
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Katiller Bulunana, Hesap Sorulana,
FAŞİZM TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLENE KADAR;
İKİ ELİMİZ ZALİMLERİN YAKASINDA!
ACIMIZ DİNMEYECEK, MÜCADELEMİZ SÜRECEK!
Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

10

AKP iktidarının Gezi Parkı’na
saldırısının ardından başlayan halk
ayaklanmasında katledilenler için
TAYAD’lı Aileler, bir günlük oturma
eylemi yapacaklarının duyurusunu
yapmıştı.
17 Ağustos günü duyurusunu yaptıkları oturma eylemi için Galatasaray
Lisesi önünde bir araya geldiler. Eyleme, katledilen Abdullah Cömert’in
abisi Zafer Cömert ve Mehmet Ayvalıtaş’ın abisi Muharrem Ayvalıtaş
da katıldılar.
Eylemde TAYAD’lı Aileler imzalı,
direniş şehitlerinin resimleri olan
“Evlatlarımızın Katillerini İstiyoruz!”
pankartı açıldı. Pankartın yanı sıra,
“Katil Tayyip”, “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak” yazan dövizler
de taşındı.
TAYAD’lı Ailelerin birebir çalışmasıyla gelen kitlenin yanında, haftalardır İstiklal Caddesi’nde çatışmaların içinde yer alan halk da, katillerin cezalandırılması talebiyle yapılan eyleme destek verdi. Halk sloganlara, oturma eylemine katıldı, görüşlerini dile getirdi. Eylemi geçerken
gördüğünü söyleyen bir kadın, 10
yaşında bir çocuğu olduğunu ve onun
da ileride direniş şehitlerinin olduğu
gibi resminin taşınmasını istemediği
için eyleme katıldığını belirtti.

Eylemde TAYAD’lı Aileler adına
hazırlanan açıklamayı Nagehan Kurt
okudu. Direniş sürecine ve iktidarın
katlettiği direnişçilere olan düşmanlığına değinen Kurt, “Biz bu şanlı
ayaklanmanın, direnişin içerisinde
katledilen çocukların, gençlerin aileleri, yakınları, dostları, arkadaşları
olarak adalet istemimizi dile getirmek,
adalet arayışını somutlamak adına 24
saat oturma eylemindeyiz” dedi.
Açıklamanın ardından Zafer Cömert ve Muharrem Ayvalıtaş da birer
konuşma yaptılar. Kardeşinin katledilmesine dair soruşturmanın bilerek
ilerletilmediğini söyleyen Zafer Cömert, “Adalet iktidarın metresi durumundadır” dedi.
Muharrem Ayvalıtaş ise kardeşini
katlettiklerini ama mücadeleyi bitiremediklerini, kendilerinin mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Cömert, “En fazla bizi gözaltına alır,
işkence yaparlar. Ya da bizi de katlederler, biz bunlara hazırız, onlar
da hazırlarsa gelsin katletsinler” dedi.
Devrimci İşçi Hareketi adına yapılan konuşmada, iktidarın sadece
ayaklanma sırasında katliam yapmadığı, sadece geçen ay 120 işçinin
iktidarın politikaları sonucu iş cinayetlerinde katledildiği belirtildi. Okmeydanı Halk Komitesi adına yapılan

konuşmada ise Ortadoğu’da yapılanlara katliam diyen iktidarın aynısını
kendi halkına yaşattığı vurgulandı.
Devamında Berkin Elvan’ın durumundan bahsedilerek, iki ayı aşkın
süredir yaşam mücadelesi verdiği
ifade edildi.
Dev-Genç’liler adına yapılan konuşmada ise Mustafa Ali Tombul’un
Dev-Genç’li olduğu ve tüm gençliğe
örnek olması gerektiği, Berkin Elvan’ın da tüm liseli gençliğe ilham
vermesi gerektiği belirtildi. “İnsanlarımızın beynini sokaktan toplamak
istemiyorsak, birleşip mücadele etmekten başka çaremiz yoktur” denildi.
Ayrıca, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde kalan özgür tutsakların gönderdiği şiir ve Okmeydanı
halkından bir kişinin Berkin Elvan
için yazdığı şiir okundu.
Eylemde, saat tam 21.00 olduğunda şehitler için “Düşenlere” şarkısı
çalınırken, maytaplar yakıldı. Grup
Yorum marş ve şarkılarının büyük
ilgi topladığı eylemde, ayaklanma
sürecini anlatan ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın yalanlarını gösteren bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Tayyip Erdoğan’ın yalan ve iftiralarının açık bir şekilde gösterildiği
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sinevizyon gösterimi eylemin en
fazla dikkat çeken bölümü oldu.
Polis şiddetinin gösterildiği yerlerde,
polise yönelik “Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” sloganları haykırıldı. Tayyip
Erdoğan’ın yalanlarına olan tepki
de “yuh çekme” şeklinde kendini
gösterdi.
Ayrıca kampanyanın duyurusu
da son dakikaya kadar İstanbul’daki
1 Mayıs ve Çayan mahallelerinde
sürdürüldü. 14 Ağustos’ta 1 Mayıs
Mahallesi’nde, pankart, afiş ve ozalit
asılırken, 16 Ağustos günü saat
19.30’dan itibaren sırtlarında temsili
kanlı gömlek ve ellerinde megafonla
bildiri dağıtımı yaptılar. 17 Ağustos’ta ise oturma eyleminin ara sokaklarda ve kahvelerde duyurusunu
yaptılar.
Nurtepe Çayan Mahallesi’nde
de 14 Ağustos günü TAYAD’lı Aileler oturma eylemini duyurmak
için 50 afiş, 50 pul ve 10 pankart
astı.

Ankara
Taksim direnişinde polisin başından vurduğu Berkin Elvan için
Ankara'da dayanışma yürüyüşü yapıldı. Umudun çocuğu Berkin için
yapılan yürüyüş için 16 Ağustos
Cuma akşamı Mamak Natoyolu
Tekmezar Parkı'nda toplanmayla
başlandı.
Anne ve babalar “Diren Berkin
Seninleyiz” yazan pankartla yürüyüşün en önüne geçerken arkalarında
Berkin'in yaşıtları, arkadaşları yer
aldılar. Ellerinde Berkin'in resmi
ve “14 Yaşındaki Berkin Elvan Polis
Tarafından Başından Vuruldu. Tam
60 Gündür Uyutuluyor. Adalet de
Uyuyor. Berkin'in Canına Kasteden
Polisler Hala Bulunmadı. Adalet İstiyoruz!” yazılı pankartla yürüdüler.
Onların arkasında ise Halk Cepheliler “Faşizme Karşı Omuz Omuza”
pankartı ve umudun kızıl bayraklarını taşıdılar.
Yolu trafiğe kapatan Halk Cepheliler buradan sloganlarla Tuzluçayır Meydanı’na geldiler. Tuzluçayır'da çalışmalarını sürdüren çeşitli
demokratik kitle örgütleri ve Halk
Cephelileri “Diren Berkin Seninle-

yiz, Yaşasın Devrimci Dayanışma”
sloganları ile karşıladılar.
Tuzluçayır Meydanı’nda Cepheliler adına açıklama yapıldı. Nazım
Hikmet’in “Onlar Ümidin Düşmanıdır” şiirinin okunduğu açıklamada
“Berkin'i vuran AKP'nin polisidir,
AKP'dir! Öyle korktular ki halkın
faşizme karşı ‘yeter artık’ deyip
ayağa kalkmasından sonra, sokakları
işkencehaneye çevirdiler. Üzerimize
ateş açtılar, onlarcamızı vurdular,
yaraladılar, gazla boğdular. Gözlerimiz, beyinlerimiz aktı bu faşist
saldırılarda...” denildi ve hesabının
sorulacağı vurgulandı. Sık sık atılan
sloganlarla birlikte eylemde direniş
şehitleri de anıldı.

Taksim Galatasaray
Lisesi Önü

Bursa
Bursa’da 16 Ağustos Cuma günü
Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde
Teleferik Halk Komitesi ve Halk
Cephesi’nin tarafından 4 Temmuz’da
komplolarla tutuklanan 8 devrimcinin serbest bırakılması için eylem
yapıldı. Eylemde “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz Teleferik Halk Komitesi” ve “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz Halk Cephesi” pankartları açıldı. Halkın evlerinden,
yoldan geçerken ve araçlarından
Grup Yorum şarkıları çalarak destek
verdiği eylemde işkencecilerin yargılanmadığı, AKP’ye karşı gelenlerinse en ağır şekilde suçlandığı
belirtildi. “Faşist AKP iktidarının
politikalarına, sömürülerine karşı
her kim durursa terörist olmakla
yargılayan; fakat sokak ortasında
insanları katleden, halka satırlarla,
palalarla saldıranları serbest bırakan
devletin, devrimcileri hedef almasının arkasında yatanın kitlelere
gözdağı vermek, direnişi öncüsünden
koparmaya çalışmak olduğunu bizler
çok iyi biliyoruz.” denildi ve tüm
baskılara rağmen halkın kazanacağı
vurgulandı.

Taksim Galatasaray
Lisesi Önü

Eskişehir Adalet
Nöbeti

Eskişehir: Faşizme Karşı
Halk İçin Adalet Nöbeti
Eskişehir Direniş Forumu'nun
Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin
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Eskişehir Adalet
Yürüyüşü

Hatay Antakya
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hesap vermesi için tuttuğu adalet
nöbetinin beşincisi 15 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Her perşembe
16.00-18.00 saatleri arasında tutulan
nöbete bu hafta 20 kişi katıldı. Eylemde “Ali'nin Katilini İstiyoruz”,
“Katil Polis Hesap Verecek”, "Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz", "Anaların
Öfkesi Katilleri Boğacak" sloganları
atıldı. Yapılan açıklamada polis yargı
işbirliğiyle katillerin aklanmaya çalışıldığı, göstermelik cezalarla atlatmaya çalıştıkları anlatıldı. Açıklamada, davanın seyriyle ilgili kamera
görüntülerinin silindiği ya da tahrip
edildiği söylendi ve “Soruşturmayı
yürüten, eli sopalı faşistlerden birinin
adli kontrol kararıyla salıverilmesine
itiraz eden ve görüntüleri alan emniyet
görevlileri hakkında soruşturma başlatan savcı Hasan Ali Erkan geçici
olarak görevinden alındı ve yerine
başka bir savcı görevlendirildi. Ali’nin
dövüldüğü o günün üzerinden 65
gün geçtikten sonra ancak beş kişi
tutuklandı. Tutuklananlardan biri polis, diğer dördü sivildir. Tanıklar tarafından Ali’ye vuran 5-6 polis olduğu
söylenmesine rağmen sadece bir polis
tutuklanmıştır.” denildi. Ayrıca halkın
dinmeyen öfkesi ve kararlılığıyla
yargılamanın başladığı eklendi.
Ali’nin katilinin sadece eli sopalılar
değil onları sokağa salan emniyet
amirleri, Eskişehir Valisi ve Başbakan
Tayyip Erdoğan olduğu vurgulandı.

ADALET İÇİN;
Adalet Yürüyüşünü
Sürdürüyoruz
Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın şehit düştüğü günden bu yana
her cumartesi Adalet Yürüyüşü düzenleniyor. Eskişehir Direniş Forumu'nun çağrısını yaptığı ve bildiri,
afiş çalışmalarıyla halka duyurduğu
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eylem saat 20.00'de kitlenin Espark
önünde toplanmasıyla başladı.
20.30'da Espark'tan harekete geçildi
ve Ali'nin katledildiği sokağın başına
kadar yüründü. Bu haftaki eylemde
TAYAD'ın ayaklanma şehitlerinin
katillerinin bulunması için yaptığı
24 saatlik oturma eylemi selamlandı.
Oturma eylemi saygı duruşuyla başladı. Ardından basın açıklaması okundu, yapılan açıklamada Ali İsmail
Korkmaz’ın katillerinin korunduğu
ve delillerin karatıldığı vurgulandı.
Açıklamada, birkaç kişinin göstermelik bir şekilde yargılanmasıyla
adaletin sağlanamayacağı, Korkmaz’ın ölümünün baş sorumlularının
vur emrini verenler olduğu söylendi
ve onlara yapılan saldırının karşılıksız
kalmayacağını ifade ettiler. Eskişehir
Direniş Forumu içinden bir grubun
hazırladığı müzik ve şiir dinletisi
başladı. Dinletide saz ve bendir eşliğinde türküler ve direniş şarkıları
söylendi, şiirler okundu. Dinleti "Bize
Ölüm Yok" marşıyla sonlandırıldı.
Eylem boyunca "Ali İsmail Korkmaz
Ölümsüzdür!", "Ali İsmail Korkmaz
Onurumuzdur!", "Her Yer Taksim
Her Yer Direniş!", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!", "Katil
Polis Hesap Verecek!", "Diren Berkin
Eskişehir Seninle!", "Polis Simit Sat
Onurlu Yaşa" sloganları atıldı.

Hatay

Abdullah Cömert’in katledildiği yerde
Halk Cepheliler eylem yaptı. Başak
Şah’ın okuduğu açıklamada “Erdoğan
katledilen insanlarımızın hiç birinin
adını anmamıştır. Başka ülkelerin iç
işlerine karışarak o ülkelerin yönetimlerini “Halkına zulmediyor’ diye
nitelendiren Erdoğan kendi ülkesindeki insanların katledilmesinden bizzat sorumludur” denildi ve ardından
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.

Ekinci Beldesinde
Basın Açıklaması
19 Ağustos günü Halk Cepheliler
her hafta olduğu gibi Ekinci’de Ali
İsmail Korkmaz’ın katillerinden hesap
sorulması için bildiri dağıtımı ve
megafonla sesli çağrı yaptılar. Kahvede oturanlardan biri önlüklerdeki
Cephe yazısını göstererek “Ancak
bunlar katillerin cezasını verir” dedi.
Ekinci Belediyesi’nin önünde saat
18.00’de eylem başladı. Eylemde
Halk Cephesi adına açıklamayı okuyan Ahmet Atılgan, Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin hala aramızda olduğunu, halkın direnişi sonucu göstermelik olarak ismi verilmeyen 5
kişinin tutuklandığını ama gerçek
katillerin aramızda olduğunu, katilleri
aklayan emniyet amirlerinin ve valilerinse görevden alınmadığını belirtti. Devrimci Duruş’un da destek
verdiği eyleme 13 kişi katıldı.

Hatay Halk Cephesi Abdullah
Cömert’in katilleri bulunana kadar
sürdürecekleri basın açıklaması ve
yarım saatlik oturma eylemlerine
bu hafta da Abdullah Cömert’in
katledildiği yer olan Antaky Armutlu
Mahallesi’nde devam ettiler.
17 Ağustos Cumartesi saat
18.00’de Armutlu ve Gazi mahalleleri gezilerek bildiri dağıtımı ve
sesli çağrı yapıldı. Bir saat sonra
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Taksim

AKP’NİN KORKULU RÜYASI:

STADYUMLAR!..
YASAKLARINIZ, CEZALARINIZ, TERÖRÜNÜZ İŞE
YARAMAYACAK!

PARANOYAK OLACAKSINIZ!
şizme karşı
omuz omuza çatışmayı bildiler.
Yıllardır
birbirlerine
karşı körüklenen sahte
düşmanlıklar, bir anda
son buldu.
Ta r a f t a r
gruplarının
yapması gereken de bu.
Bizi asıl
motive eden
faşizme
karşı direnişimiz olmalıdır, sahte
düşmanlıklar değil. Taraftar grupları
bunun en güzel örneğini verdiler.
Halk ayaklanması sırasında taraftar
grupları, dünyaya örnek olacak bir
dayanışma, birlik ve mücadele ruhu

u F Tiplerinde “Zararlı”
Slogan Atmak SUÇ!

u Okullarda AKP Karşıtı
Slogan Atmak SUÇ!

u Stadyumlarda AKP
Karşıtı Slogan Atmak SUÇ!
u Her Yerde AKP’nin
İstediği Sloganları Atmak
ÖDÜLLENDİRİLİR!
31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan
Halk ayaklanması, AKP'nin korkulu
rüyası olmaya devam ediyor. Ayaklanma süresince Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları
birlikte hareket ederek, Türkiye'nin
birçok yerinde eylemlere katıldılar.
Çatışmalarda en ön saflarda olanlardan birisi de onlardı. İstanbul ve
İzmir'de yüz binlerce kişinin katıldığı
meşaleli gösteri, ayaklanmada aklımızda kalan önemli anlardan biri
oldu.
Beşiktaş Çarşı, günlerce Beşiktaş'taki Başbakanlık ofisi önünde çatıştı. İnşaatlarda kullanılan dozerle
TOMA'yı kovalayan da Beşiktaş
Çarşı grubuydu. Şimdiye kadar birbirlerine karşı kışkırtılan taraftarlar,
halka karşı bir saldırı olduğunda, fa-

yarattılar.
Elbette bu yeterli değildir. İktidar,
kışkırtmalarına devam edecektir. Bunun için taraftar grupları, daha politik
olmalıdır. Stadyumlarda “Her Yer
Taksim Her Yer Direniş” sloganlarının yanında taraftar grupları, arasında dayanışmayı, birlikte mücadeleyi güçlendiren yöntemler bulmalıdır.
Yoksa AKP'de oyun çoktur, bu dayanışmayı bölmek için türlü türlü
hileler yapacaklardır. Bu hileleri, aldatmacaları önlemenin yollarından
biri de, taraftarların politikleştirilmesidir.
Süper Lig maçları geçen hafta
başladı. Maçlar başlamadan günler
önce AKP iktidarı "eylül ayında
ayaklanma komplosu" söylentilerini
ileri sürerek, taraftarlara yönelik faşist
terörü meşrulaştırmayı amaçladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, “tribünlerde siyasi ve ideolojik anlamdaki kötü tezahüratlar hakkında düzenleme yapılacağı”nı açıklamıştı.
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Statlara Karakol!
Herkes Sussun; Bir
AKP’liler Konuşsun!
Yine Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç, tehditler savurdu. “Statlardaki tansiyonun artması halinde
bunun bedelini kulüplerin ağır şekilde ödeyeceğini” söyledi. “Stadyumları şiddetin, siyasi gösterilerin
merkezi haline getirenler hukuki
bedelini öder” diyen Kılıç, bu durumun "Türk futbolunu, kulüpleri ve
yöneticileri bitireceğini" söyledi.
Elektronik bilet ile hangi koltukta
kimin oturduğunu kayıt altına almak
istiyorlar. Spor savcısının göz açtırmayacağını belirten Kılıç, “Can
yanabilir, radar var” dedi. Bakan,
kulüp yöneticilerini de “40 gün sussunlar, sporda polemik kalmaz”
sözleriyle tehdit etti.
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On Yıllardır
Faşizme Beşiklik
Yapan Stadyumlar
AKP’nin Kabusu Oldu!
1933’ten 1968’e kadar, 35 yıl
Portekiz’in başında bulunan faşist
diktatör Antonio de Oliveira Salazar,
kendisine, uzun süre çok az direnişle
karşılaşarak, Portekiz'i nasıl yönettiği
sorulduğunda: “Üç F sayesinde"demişti, "Fado, Fiesta, Futbol..."
Askeri darbe zamanı Arjantin’de
binlerce insanın, önemli futbol maçları sırasında, uçaklardan denize
atılarak katledildiğini biliyoruz.
Diğer bir faşist diktatör Franco,
stadyumları beşik olarak tanımlamıştır; ve ne kadar çok insanı stadyumlarda toplarsa, ülkeyi o kadar
engelsiz yönetebileceğini söylemiştir.
Salazar yönetiminde ise Portekiz
halkı, hafta sonları stadyumlara doldurularak, tribünlerde bağırıp çağırmaları sağlanarak öfkeleri törpülenmiştir.
Futbolun spordan çok halkı uyutmanın aracı olarak nasıl kullanıldığını
on yıllardır ülkemizden biliyoruz.
12 Eylül ile birlikte her şey yasaklanırken, özellikle fotbolun önü açılmıştır. Gazetelerin spor sayfaları ar-

tırılmış “Fanatik, Foto Maç” gibi
futbol ağırlıklı spor gazeteleri bu
amaçla çıkartılmıştır.
Ülkemizde de stadyumları halkı
uyutmak için, beşik gibi kullanmışlardı. Futbol kulüp başkanlarından,
köşe yazarlarına, televizyon programlarına kadar, taraftarlar arasında
düşmanlığı yaymak için özel bir çaba
içerisine giriyorlardı. "Spor" faaliyeti
değil de, bir ülkeyi fethetmeye giden
savaşçılar gibi uğurlanıyordu taraftarlar. İşyerlerinde, okullarda akla
gelebilecek her yerde günlerce futbol
ve kavgalar konuşuluyordu. Ne açlık,
ne yoksulluk, ne maaşların ödenmemesi kimsenin umurunda olmuyordu.
AKP iktidarı da futbolu faşist
terörünü gizlemek ve halkı uyutmamının aracı olarak en etkili şekilde
kullanmak istedi. Bunun için devletin
tüm kurumlarını ele geçirdiği gibi
futbol kulüplerini de ele geçirmek,
kulüpleri AKP’lileştirmek istedi. Kulüplere operasyonlar yaptı. Ancak
bu çabası ters tepti. Çünkü futbol’un
taraftar grupları yoksul halkın çocuklarıydı. Halktı... Halkın olduğu
her alanda olduğu gibi, taraftar gruplarında da AKP’ye olan öfke nefret
boyutunda büyüdü.
Ve uzun süreden beri kulüpleri
aşarak futbol taraftarları AKP’ye
karşı muhalefetin önemli odaklarından
birisi haline geldi.
Halk ayaklanması döneminde ise
adeta AKP'nin kabusu oldu.
AKP, daha çok baskı ve terörle
taraftar gruplarını sindirmeye çalışıyor. Fakat başaramıyor. Neredeyse
her maçta, “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş” sloganını duymak için
televizyonlarını açanlar var. Kanallar
her ne kadar taraftarların slogan seslerini kısmaya çalışsa da, sloganların
atıldığını herkes biliyor.

“Futbol’u Siyasete Alet
Etmeyelim” Diyorlar!
“Futbolu siyasete alet etmeyelim”
diyor AKP iktidarı ve yalaka kalemşörleri. Tam bir aldatmaca. Futbol
hep siyasetin aracı olmuştur ve halka
karşı kullanılmıştır. Yıllardır ırkçı

sloganlar atılmasına ses çıkarmadılar,
tam tersine özellikle kışkırttılar.
Futbol AKP’ye hizmet ederse hiç
bir sorun yok. Ne zaman düzene hizmet etmedi, faşist AKP iktidarının
karşısına çıktı, şimdi “siyasete alet
etmeyelim” diyorlar. Futbol, hatta
tüm spor dalları, kapitalist düzende
her zaman siyasetin aracı olmuştur.
Düzen en pis işlerini futbol başta olmak üzere çeşitli spor faaliyetleri
altında yapmaktadır. Kulüpler tekellerin kara para aklama araçları olmuştur. AKP’nin tüm çabası da, böyle
bir aracı en etkili biçimde kullanmak
için ele geçirmek olmuştur.

Tarafarlar
Sindirilmeye Çalışılıyor!
Ayaklanmanın ardından, Spor Bakanı futbol taraftarlarının stadyumlarda siyasi slogan atmasını yasakladı.
Yeni yeni uygulamalar devreye soktular. Stadyumlara özel savcılar atadılar. Çevik kuvvet, sivil polisler,
TOMA'lar stadyumlara doluşmaya
başladı.
"Durduramazlar Fenerbahçe'nin
Coşkun Akan Selini /Sol Açık" yazılı
bir pankart hazırlayan ve Fenerbahçe
stadına asmak için başvuruda bulunan
taraftar grubu, pankarta ilişkin kulüpten onay aldı. Ancak daha önce
kulüpten alınan onay yeterli olurken
bu yıl bir de federasyondan izin alınması gerektiği belirtildi. Pankartla
ilgili ismi verilmeyen bir federasyon
yetkilisi "siyasi içerikli" olduğunu
belirttiği pankartın, stada sokulamayacağını söyledi.
Aralarında amigo Alen Markaryan’ın da bulunduğu 36 Beşiktaşlı
taraftara 1 yıl statlara giriş yasağı
ve 2 bin tl para cezası verildi. Stada
giriş yasağı verilen 36 kişi, Beşiktaş’ın
hem iç, hem de dış sahadaki tüm
maçlarında, bir yıl boyunca statlarda
yer alamayacak.
Olimpiyat Stadı’ndaki derbi maçlarda da geçerli olacak kombine kartları almaya giden taraftarlara bir taahhütname imzalatılıyor. Bu taahhütnamede yer alan maddelerden biri
şu şekilde: “Toplumsal, siyasi ve
ideolojik olaylara sebebiyet verecek
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şekilde veya bir kişiyi veya grubu
veya zümreyi hedef alacak şekilde
hakaret etmeyeceğimi, hakaret içeren
sloganlar atmayacağımı...” şeklinde
başlıyor.

Taraftarın AKP
İktidarına Karşı
Tepkisi Yeni Değil!
Ocak 2011'de, Galatasaray Arena
Stadyumu'nun açılışında stadyumu
dolduran on binlerce kişi Tayyip
Erdoğan'ı yuhalamıştı. Açılışa Tayyip Erdoğan da katılmıştı. İlk konuşmayı TOKİ Başkanı Erdoğan
Bayraktar yapmıştı. Dilenciye sadaka verir bir tarzda, Galatasaray’ı
aşağılayan bir konuşma yapmıştı.
Stadyumda dakikalarca ıslıklarla,
sloganlarla protesto edildi. Başbakan Tayyip Erdoğan hırsından
stadı terketti. Aylarca stadyum etrafında yol düzenlemeleri vb. yapılmadı. Taraftarlara eziyet çektirildi.
2011 – 2012 futbol sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona
ermişti. Ama Şükrü Saraçoğlu Stadı
civarında, maç öncesi ve sonrasında
polisin taraftara uyguladığı zulüm
ve şiddeti, kendilerine acımasızca
saldıranları hiç kimse unutmadı.
“Orada kenarda bulunan çevik kuvvete taraftar tepki gösteriyordu.
"Zevk mi alıyorsunuz?"diyen vardı,
küfür eden vardı, su şişesi atan vardı.
O sırada arkamdan bir ses duydum.
55-60 yaş aralığında bir amca, yediği
biber gazından ya da korkusundan
gözleri yaşlı vardı ve şöyle diyordu;
"Allah aşkına susun, öldürecekler
bizi burada, gidelim!” (Saldırıya ilişkin anlatımlardan alınmıştır) Fenerbahçe taraftarlarına azgınca saldırmıştı.
Yıkılacak olan, Beşiktaş'ın İnönü
Stadı'na 11 Mayıs 2013'te polis saldırdı. Oynayacağı son maçı izlemek
için toplanan taraftarlara maç öncesi
polis saldırmıştı. Taraftarların çarşıdan
caddeye indiği sırada, cadde üzerinde
herhangi bir olay olmamasına rağmen, motosikletli polisler taraftarların
arasından geçerek, havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine taraf-

tarlar polise tepki gösterdi. Bu sırada
Başbakanlık Ofisi önünde bulunan
çevik kuvvet ekipleri de biber gazı
ve tazyikli su ile taraftarlara saldırdı.
Polis tüm Beşiktaş sokaklarını gaza
boğdu. Bunun üzerine taraftar ile
polis arasında çatışmalar başladı.
Başbakanlık Ofisi’ne su şişeleri fırlatıldı. Beşiktaş taraftarlarının Başbakanlık ofisine öfkelenmelerinin bir
nedeni de, bu ofisin önünden üzer-

kullandığı bunun gibi onlarca örnek
bulmak mümkündür.
AKP'nin taraftarlara düşman olmasının bir nedeni de, taraftarların
halk çocukları olmasıdır. AKP faşizmi
halka saldırdığında taraftarlar da
halkla birlikte çatıştı. Beşiktaş Çarşı
Grubu, her 1 Mayıs'ta meydanlara
çıkıyor, pankartlar açıyor. Çarşılı
taraftarlar F Tipi hapishanelere
karşı, tecrite karşı pankart açmışlardı. Bütün bunlar taraftarları
saflaştırdı, politikleştirdi.
AKP iktidarı stadyumlarda
slogan atmayı yasaklamaya
çalışıyor. Daha önce, kimsenin
aklının ucuna bile gelmezdi
böyle bir yasağın olacağı.
Slogan atmaya ilk yasak,
F Tipi tecrit hücrelerine konulan devrimci tutsaklara karşı
uygulanmıştı. Önce devrimci
tutsakları teslim almaya çalıştılar. Ardından tüm Türkiye halklarını teslim almak
istemişlerdir.

“Stadyumları
şiddetin, siyasi
gösterilerin merkezi
haline getirenler
hukuki bedelini öder”
Suat Kılıç
lerine defalarca TOMA’larla su sıkılması, gaz bombaları atılmasıydı.
Kulüp yönetimleri bu tür saldırılar
karşısında hep sessiz kaldılar. Buna
rağmen taraftar grupları direndiler.
AKP karşısında muhalefet oldular.
Fenerbahçe başkanı tutuklandığında,
taraftarlar militan bir direniş sergilediler. Siyasi bir tutuklama olduğunun herkes farkındaydı. Fenerbahçe
taraftarlarının en çok attığı sloganlardan birisi “Haklıyız Kazanacağız”
olmuştu.

Futbol, AKP’ye Hizmet
Ederse Ödüllendirilir!
Eğer bu taraftar grupları AKP'ye
hizmet etse, hiç rahatsız olmayacaklar.
İşte Fethullahçı bir futbolcu Emre
Belezoğlu, “Rabia” işareti yaptı. Sözde Mısır'daki darbeye karşılar. Stadyumda, kameralar çekerken yaptığı
bu işaret, tam da AKP’nin istediği
bir biçimde yapıldı. Ne “Rabia” işareti
yapan Emre, ne de aynı işareti yapan
Başbakan, orada katledilen halkı zerre
kadar düşünmüyorlar. Erdoğan'ın oradan çıkarı olmasa bu kadar canhıraş
savunmazdı Mursi'yi. AKP'nin futbolu

BAŞARAMADILAR!
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F Tipi hapishanelerde de devrimci
tutsakları teslim almayı başaramadılar.
Her türlü baskıya, işkenceye rağmen
devrimci tutsakların direnişini kırmayı
başaramadılar. Şimdi, stadyumlardan
okullara, okullardan fabrikalara tüm
Türkiye’yi teslim almak istiyorlar
fakat başaramayacaklar. Çünkü tüm
Türkiye direniyor.
Sonuç olarak, AKP'nin yasakları,
cezaları, terörü hiçbir işe yaramayacak. Yasakları, saldırıları boşa çıkarmanın tek yolu, direnmektir! Bunun
başka yolu yoktur. Halk ayaklanması
bize bunu öğretti. Stadyumlara almadılar mı? Stadın önünde toplanıp
sloganlarımızı atacağız... Bu konuda
taraftar gruplarının çok yaratıcı direniş
yöntemleri bulacağına inanıyoruz.
Tüm Türkiye halklarına sesleniyoruz: AKP’nin faşizmine karşı gücümüzü birleştirelim.
AKP paronayak halde saldırıyor.
Direnişi büyütelim... Korkularını kabusa çevirelim...
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Halkın Mühendis ve Mimarları; AKP'nin TMMOB'yi
Tasfiye Etmesine ve Rant Yasalarına Karşı Ankara'ya Yürüyor!

TMMOB HALKINDIR HALKIN KALACAK!
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"AKP'nin TMMOB'yi Tasfiye Etmesine ve Rant Yasalarına İzin Vermeyeceğiz" adıyla 16 Ağustos günü
saat 19.00'da İstanbul’dan ANKARA’YA ADIM ADIM yürümeye başlayan Halkın Mühendis Mimarlarının
yürüyüşteki ilk engeli AKP faşizminin
katil polisleri olmuştu. İstiklal Caddesi'nde bulunan Makine Mühendisleri Odası önünde yolları kesilmişti.
Polis barikatının önünde yatarak direnen Mühendis Mimarlar polisin
müdahalesinin hukuksuzluğunu halka
saatlerce teşhir ettikten sonra, iradi
olarak eylemlerini bitirmiş ve yürüyüşlerine 17 Ağustos Cumartesi günü
saat 12.00'de İstanbul Galatasaray
Lisesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla devam etmişlerdi.
Şu anda yürüyüşlerini ADIM
ADIM sürdürüyorlar.
Toplamda 25 km'lik bir yürüyüşün
ardından bir sonraki gün için ayaklarını pansuman yapıp yürümeye devam ediyorlar.
Her türlü engellemelere ve saldırılara karşı devam eden yürüyüşte
Halkın Mühendis Mimarlarının yanında, halkın desteği ve dayanışması
sürüyor.
***
9 Temmuz 2013 tarihinde TBMM
gündemine gece yarısı getirilen,

içinde TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan 3194 sayılı imar kanunu değişikliğinin de yer aldığı “6495 sayılı
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardından 2 Ağustos 2013
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
AKP iktidara geldiği günden beri
bu ve bunun gibi rant ve halka saldırı
yasaları ile, Kanun Hükmünde Kararnamelerle;Ormanlarımız, kıyılarımız, mera, yaylak, kışlak ve tarım
arazilerimiz daha fazla yağma ve talana açılıp yapılaştırılmaktadır.
Tüm canlılar için yaşam kaynağı
olan suyumuz metalaştırılmakta, derelerimiz HES’lerle kurutularak yok
edilmektedir.
“Kentsel Dönüşüm” adı altında
halka ait kentsel alanlarımız metalaştırılırken, gecekondu mahallelerinde yaşayan yoksul halkın evleri
başlarına yıkılmıştır. Yoksul gecekondu halkı kent dışına sürülürken,
mahalleleri emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilmektedir.
Su havzalarımız ve tüm canlıların
yaşam alanları 3. Köprü, 3. Havalimanı ve “Kanal İstanbul” projeleri
ile yok edilmektedir.

İşte bu ve bunun gibi yağma,
talan ve yıkım saldırılarının önünde
engel olarak gördükleri TMMOB
tasfiye edilmek isteniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar memleketi Trabzon’da hemşerilerine sesleniyor :
“Bu ülke Müslüman bir ülke. Yüzde
99’u Müslüman. Tarihten gelen bir
yapısı var. Türkiye’nin bulunduğu
coğrafya çok zor bir bölge ve Türkiye
onun merkezinde bulunuyor. Şimdi
Türkiye’nin konumu itibariyle biz
icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz.
Tarım ülkesiyiz biz. Ne yapacağız
biz” ve sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Ara teknik eleman ülkesiyiz biz.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı, Müslümanların, Anadolu halkının kafası
çalışmaz diyerek bizi aşağılamaya
çalışıyor. AKP gibi emperyalizmin
uşaklığını yapan işbirlikçi hükümetler
eliyle geri bıraktırılmış halkımızın
teknoloji geliştiremeyeceğini söylüyor. İşbirlikçi politikalarının sonuçlarını halka mal etmeye çalışıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı demek
istiyor ki: Bize mühendis falan lazım
değil, bizim sanayimiz montaj sanayisi, bizim sermaye sınıfımız karını
ucuz emek üzerinden sağlıyor. Bize
ucuz emek lazım. İşte tam da bu sebeple TMMOB’ye saldırıyorlar. Çünkü TMMOB iyi kötü bu ülkede mü-
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hendislik mimarlık mesleğinin nitelikli, bilimsel,
meslek etiğine uygun,
halkın çıkarları için, doğaya zarar verilmeyecek
şekilde yapılmasının mücadelesini veriyor. Yani
AKP’ye göre gereksiz
masraf oluşturuyor, zaman kaybettiriyor, ayak
bağı oluyor.

Mühendis,
Mimar, Plancı
Meslektaşlarımız;
TMMOB’deki mevcut icazetçi, reformist
yönetimleri her zaman eleştirmişizdir.
Bundan sonra da eleştirmeye devam
edeceğiz. Fakat TMMOB’deki hiçbir
eksiklik AKP’nin TMMOB’ye yönelik saldırılarını meşrulaştırmaz.
AKP tüm halkı örgütsüzleştirmek
istiyor, çünkü hiçbir muhalefete, kendisi dışında hiçbir iradeye tahammülü
kalmamıştır. Yağma ve talanı artırmaktan, bunun için de muhalefeti
sindirmekten, faşist baskıyı artırmaktan başka çaresi kalmamıştır.
Faşist AKP iktidarının örgütlenme
hakkımıza yaptığı bu saldırıya karşı
TMMOB’yi hep birlikte savunalım.
Unutmayalım ki, TMMOB’yi savunmak; Hasankeyf’i savunmaktır,
Allianoi’yi savunmaktır, Kaz Dağları’nı savunmaktır, Munzur’u, Akkuyu’yu, Fırtına Vadisi’ni savunmaktır, 3. köprüyle yok olacak ormanlarımızı, su havzalarımızı savunmaktır, Kanal İstanbul ile yok
olacak Marmara Denizimizi savunmaktır, Armutlu, Fikirtepe, Mamak,
Derbent, Okmeydanı, Gazi, 1 Mayıs,
Gülsuyu v.b. mahallelerde yaşayan
yoksul halkın barınma hakkını sa-

vunmaktır. Haydarpaşa’yı savunmaktır, Çamur akmayan bir Ergene’yi
savunmaktır, Elbistan’da temiz havayı
savunmaktır, emperyalist tohum tekellerinin altında ezilen çiftçiyi savunmaktır. GDO’lu gıdalarla sağlığı
bozulan halkı savunmaktır, Gezi Parkı’nı, Özgürlük Parkı’nı, Haliç Tersanesini, Kuşdili Çayırını, Beşiktaş
İskelesini ve şehir merkezinde kalan
tüm kamusal alanlarımızı savunmaktır. ABD’ye peşkeş çekilen Ankara’nın en yeşil alanı Atatürk Orman
Çiftliği’ni, ODTÜ ormanlarını savunmaktır, demokrasiyi savunmaktır,
örgütlü olmayı savunmaktır, meslek
onurumuzu savunmaktır, güvenceli
çalışma hakkımızı savunmaktır, bu
topraklarda var olan tüm değerlerimizi
savunmaktır. Özünde halk için bilim,
halk için mühendislik ve mimarlığı
savunmaktır.
Halka yasaklanan alanlar, izin
verilmeyen gösteriler, yeni baskı yasaları, işkenceler, 14-15 yaşında çocuklarımızın kafalarına nişan alınarak
vurulması, gençlerimizin karanlık
sokaklarda döve döve, vura vura öl-

dürülmesi, hemen
her şey halkın mücadelesini boğmak
için, AKP iktidarının elinden gelen
her şeyi yaptığının
ve yapacağının
göstergeleridir.
Bizler hayatın
her alanında, halkın
her kesimine yönelik saldırılara karşı
ancak örgütlü mücadele ile baskıların
püskürtüleceğine
inanan “Halkın
Mühendis Mimarları” olarak, emekten ve halktan yana bir TMMOB’yi
yaşatacağımızı, AKP’nin örgütlülüğümüze, halka ve devrimcilere dönük
saldırılarına karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.
Yürüyüşümüz bu mücadele biçimlerinden yalnızca biridir. Yürüyüşümüz
aynı zamanda halk ayaklanmasında
katledilen Ethem Sarısülük, Mehmet
Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ali İsmail
Korkmaz ve İrfan Tuna için, ağır
yaralı Berkin Elvan, Mustafa Ali
Tombul ve hayati tehlikesi devam
eden 5 kişi için, gözünü kaybeden
12 kişi için, kafa travması geçiren
106 kişi için, yaralanan 8 bin 163
kişi için, tutuklanan 150 kişi için,
gözaltına alınan ve işkence gören
4900 kişi içindir. Tüm bunların sorumlularının cezalandırılması içindir.
Günlerce her türlü bedeli göze alarak
faşizme karşı savaşan milyonlara selam olsun.
MÜHENDİSİZ MİMARIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ !
HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI
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AKP, Torba Yasayı, Mimar ve Mühendislerin Örgütlenmesini Yok Etmek,
Ülke Topraklarını Talan Etmek İçin Çıkarmıştır

TORBA YASA KALDIRILSIN
HAKLARIMIZI VE TOPRAKLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ!
AKP’nin Türk Mühendis ve
Mimar Odaları
Birliği’ne
(TMMOB)
yönelik torba
yasa saldırısıyla ilgili olarak,
Devrimci
Mücadelede
Mühendis
Mimarlar ile
yaptığımız
röportajlara
devam ediyoMeral Aslan
ruz.
Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

Meral Aslan (ElektrikElektronik Mühendisi)
Yürüyüş: AKP, TMMOB’un
denetleme ve yetkilendirme görevlerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na devrederek ne yapmak istiyor? Neden?
Meral Aslan: AKP'nin özellikle
son süreçte artarak devam eden saldırgan politikalarından, biz mühendis
mimarların mesleki demokratik kitle
örgütü olan TMMOB de, gece yarısı
geçirilen, 3194 sayılı kanundaki değişiklikle nasibini almış oldu. AKP bu
yasa değişikliği ile TMMOB'nin mesleki denetim yetkilerini elinden alarak,
TMMOB'nin proje denetiminden
gelen maddi gelirlerini önemli ölçüde
kısıtlayarak, etkisiz kılmakta ve kendisine muhalif olarak gördüğü
TMMOB örgütlülüğünü tasfiye
etmektedir. Bu saldırılar ile AKP
hükümeti aynı zamanda TMMOB'nin
halktan yana mühendislik mimarlık
anlayışını yok edip; HES, kentsel
dönüşüm ve nükleer santral gibi halk
düşmanı projelerini kendi denetiminde
rahatça uygulamaya koyarak kendi
sisteminin devamını sağlamaya çalış-
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maktadır.

Yürüyüş: Uygulamada sizin
meslek alanınız nasıl etkilenecek?
Bunun halka etkisi neler olacak?
Meral Aslan: Ben özel sektörde
çalışmakta olan bir elektrik-elektronik
mühendisiyim. AKP hükümetinin
TMMOB'ye karşı uyguladığı bu saldırı ayırt etmeksizin TMMOB'ye
bağlı 24 odayı birlikte tasfiye etme
ve örgütlülüğünü yok etme saldırısıdır.
Bu bağlamda benim bağlı olduğum
Elektrik Mühendisleri Odası da bu
saldırıdan nasibini kendi payına düştüğü ölçüde almaktadır.

Yürüyüş: Bu yasa değişikliği
TMMOB’yi nasıl etkileyecek?
Meral Aslan: Bu yasa değişikliği
TMMOB içerisinde yapı denetimin
el değiştirmesiyle en çok etkilenen
odalar Harita Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları
Odası olmaktadır. Bu odalar başta
olmak üzere, TMMOB'ye bağlı tüm
odaların proje denetimden gelen tüm
gelir kaynakları yok edilecek ve halktan yana mühendislik mimarlık anlayışı olan TMMOB'nin örgütlü gücü
ortadan kaldırılacaktır.

Yürüyüş: Bu yasaya karşı
mühendis mimarlar olarak ne
yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz? Halkın diğer
kesimleri (mühendis mimarların
dışındakiler) ya da diğer
demokratik kitle örgütleri bu
sorunu nasıl kavramalı?
Meral Aslan: Bizler AKP'nin
halkın tüm kesimlerine zulmettiği
bu günlerde, TMMOB ve diğer tüm
halk kesimlerinin içerisinde yer aldığı
demokratik kitle örgütlerinin birlikte

mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün TMMOB'ye yönlendirilen bu yasal saldırının, bu
meslek dallarının insan odaklı olmasından kaynaklı tüm halka yönlendirilmiş bir saldırı olduğunu, halkın
tüm kesimlerine aktarmayı görevimiz
olarak bilmeliyiz.

Barış Yüksel (Bilgisayar
Mühendisi)
Yürüyüş: AKP, TMMOB’nin
denetleme ve yetkilendirme
görevlerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na devrederek ne
yapmak istiyor? Neden?
Barış Yüksel: AKP; 2009'dan
beri DDK raporlarıyla, yönetmelik değişiklikleriyle, kanun hükmünde kararnamelerle ve yasa
tasarılarıyla
TMMOB'nin yetkilerini sınırlandırmaya çalışıyor.
En son 3194
sayılı İmar Yasası
değişikliği; mesBarış Yüksel
leki ve teknik
değerlendirme ve
yetkilendirme yetkisinin bakanlığa
devredilmesini beraberinde getirdi.
TMMOB, AKP'nin halk düşmanı
politikalarının, rant ve yağma projelerinin önünde engel oldu. Bu nedenle
de AKP tarafından tasfiye edilip yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
bağlı Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü'ne devredilmek, yandaş
bir TMMOB yaratılmak isteniyor.
AKP, kendi halk düşmanı politikalarının önündeki engelleri kaldırmak
için, odaların denetleme ve onay yet-
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kilerini elinden alarak, odaların gelirlerini azaltarak saldırılarını başlattı
ve devam ettiriyor.

Yürüyüş: Uygulamada sizin
meslek alanınız nasıl etkilenecek?
Bunun halka etkisi neler olacak?
Barış Yüksel: Ben bilgisayar
mühendisiyim. Bildiğim kadarıyla,
AKP'nin çıkarmış olduğu son yasa
ve 2013 başında ertelenen TMMOB
yasa tasarısı, benim meslek alanımı
doğrudan ilgilendirmiyor. Saldırı yalnız TMMOB'ye, mimar ve mühendislere değil, tüm halka yapılıyor.
AKP'nin plan ve projelerinin bilimsel
ve teknik denetiminin TMMOB'dan
alınması ile birlikte, AKP'nin halk
düşmanı, ranta ve yağmaya dayalı
projelerini daha pervasız bir şekilde
hayata geçirmesinin önü açıldı.
Kentsel dönüşüm adı altında yapılan
rant ve talan projesini gerçekleştirmesinin önündeki bir engeli kaldırdı,
halka bir nevi gözdağı vermiş oldu.

Yürüyüş: Bu yasa değişikliği
TMMOB’yi nasıl etkileyecek?
Barış Yüksel: Bu yasa değişikliği ile birlikte, zaten giderek azaltılmış olan oda gelirleri daha da
düşürülecek. Bu durumun, odalar ve
üyeleri arasındaki ilişkiyi zayıflatacağını düşünüyorum. Bunun dışında
AKP, TMMOB üzerindeki saldırılarını daha da pervasızlaşıp, TMMOB'yi
işlevsizleştirme, yetkilerini elinden
alma çabalarını artıracaktır.

Yürüyüş: Bu yasaya karşı
mühendis mimarlar olarak ne
yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz? Halkın diğer
kesimleri ya da diğer demokratik
kitle örgütleri bu sorunu nasıl
kavramalı?
Barış Yüksel: Kararlı ve militan
bir direniş örgütlenmediği sürece
AKP'nin TMMOB'yi tasfiye etmesini
engelleyemeyeceğimizi düşünüyorum. TMMOB'deki etkin yönetim
anlayışı, mücadeleyi yalnızca hukuksal boyuta indirgemiş durumda. AKP
faşizmine karşı mücadele etmek yerine uzlaşma yolunu tercih ettiği
zamanlar oluyor. Ama halk ayaklan-

ması, halkın bir arada faşizme karşı
direndiğinde neler yapabileceğini
çok net biçimde gösterdi. Benzer
şekilde, ancak gücünü üyelerinden
alan bir TMMOB ve halkını, vatanını
seven mühendis ve mimarların örgütlü
mücadelesi ile AKP faşizminin bu
saldırıları boşa çıkarılabilir.
***

Diren Özgün (Harita
Mühendisi)
Yürüyüş: AKP, TMMOB’un
denetleme ve yetkilendirme
görevlerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na devrederek ne
yapmak istiyor?
Neden?

Diren

Özgün:

lerine büyük bir darbe vurulmakta
hem de üyeleri üzerinde yer alan
denetimi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Her ölçekte plan, proje yapı üretim ve denetimi odalardan
alınarak, sermaye şirketi olan müşavirlik firmalarına bırakmaktadır.
Mühendis, mimar, şehir plancıları
bu kurumların taşeronu olarak çalışılmaya bırakılmakta, meslek odalarını bu sürecin dışında tutarak tek
yetkili bakanlık haline getirilmek
istenmektedir. Bunun sonucunda
mimar-mühendislik mesleği değersizleştirilmekte, denetimin tamamen
ortadan kaldırılması ve sermayeye
bırakılması ile
yağma ve talan
politikalarına arttırarak devam edecektir.

09/07/2013 tarihinde
TBMM’de görüşülmekte
olan “Torba Yasa”
Tasarısında 3194 sayılı
Yürüyüş: Bu
İmar Kanunu’na bir
yasa değişikliği
madde eklendi ve bununTMMOB’yi nasıl
la TMMOB’nin en
etkileyecek?
önemli gelir kaynaklaD i r e n
rından olan proje vize
Özgün: Bu yasa
bedelleri ortadan kaldıDiren Özgün
ile TMMOB'nin
rıldı. Bu yasa 2012 Nisan
gelirleri çok büyük
ayında KHK ile TMMOB yönetmeoranda düşecektir. Ayrıca plan, proje
liğinde yapılan değişikliğin yasa halive etüd onayı için odalara gelen üyene getirilmesinden ibarettir. AKP
lerin bu süreçten sonra oda ile olan
daha önce eksik bıraktığı saldırıyı
kısmi bağı da tamamen ortadan kalbu yasa ile tamamlamaktadır. Bu
kacaktır.
saldırı ile daha önce kamuoyuna yansıyan TMMOB yasasında değişiklik
Yürüyüş: Bu yasaya karşı
yapacağı ve TMMOB'a daha fazla
mühendis mimarlar olarak ne
saldırı ile işlevsizleştirmeye çalışayapılması gerektiğini
cağını öngörebiliriz. 3194. maddeye
düşünüyorsunuz? Halkın diğer
eklenen madde ile TMMOB proje,
kesimleri ya da diğer demokratik
etüd ve vize gelirlerini kaybetmekle
kitle örgütleri bu sorunu nasıl
kalmayacak, üyesi üzerinde olan bağ
kavramalı?
ve denetimi de ortadan kalkacaktır.
Diren Özgün: Bu saldırı açık
bir saldırıdır. Bu saldırı halk saflarında
Yürüyüş: Uygulamada sizin
yer alan mühendis-mimarların örgümeslek alanınız nasıl etkilenecek?
tüne, dolayısı ile halka yapılan bir
Bunun halka etkisi neler olacak?
Diren Özgün: Ben Harita saldırıdır. TMMOB bu saldırıya karşı
kapsamlı bir kampanya başlatarak
Mühendisiyim ve Harita Mühendisleri
karşı koymalıdır. TMMOB zaman
Odası'na bağlıyım. 3194. madde ile
içerisinde devrimci gelenekleri bırakyapılan yasa değişiklikleri ile Harita
mış ve üyeleri ile bağını koparmıştır.
Mühendisleri Odası da bu yasa salÖncelikli olarak TMMOB devrimci
dırısından nasibini almaktadır.
değerlerini sahiplenmeli ve üyelerine
Odamıza gelen plan, etüd ve proje
onayı ortadan kaldırılarak hem geliryüzünü dönmelidir. Üyeler kendile-
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rine güvenildiği ölçüde örgütüne sahip
çıkacaktır. Önemli olan mücadele
iradesidir. Kendi üyelerinin sahiplendiği bir TMMOB'yi, halk saflarında
yer alan güçler de ellerinden geldiği
ölçüde destekleyecektir.
***

Alev
Şahin
(Mimar/
Kamu
Emekçisi)
Yürüyüş:
AKP,
TMMOB’nin
denetleme ve
yetkilendirme
görevlerini
Çevre ve
Alev Şahin
Şehircilik
Bakanlığı’na
devrederek ne yapmak istiyor?
Neden?
Alev Şahin: AKP, halkın tüm
Sayı: 379
muhalif kesimlerini baskı altına almak,
Yürüyüş
sindirmek ve yok etmek için iktidarın
25 Ağustos tüm araçları ile saldırmaya devam
2013
ediyor. Bir yandan kolluk kuvvetini
ve onun her türlü silahını diğer yandan
medyayı ve tabi ki hukuku ve yasaları… TMMOB, her ne kadar AKP
için ciddi bir tehdit oluşturacak politik
irade ile yönetilmese de sahip olduğu
yetkileri ve yetki alanları AKP'nin
iştahını kabartmaktaydı. Torba Yasa
ile asıl amaçlanan meslek odalarını
işlevsizleştirmek, gelirlerine el koymak

ve rantın, talanın önünü açmaktır.

Yürüyüş: Uygulamada sizin
meslek alanınız nasıl etkilenecek?
Bunun halka etkisi neler olacak?
Alev Şahin: Gezi Parkı ile görüldüğü gibi AKP iktidarı sermayedara
yeni rant alanları açmak için her yolu
deniyor. HES'ler, yeni köprüler, havaalanları, AVM'ler, şehirlerin dört bir
yanına dikilen plazalar, iş merkezleri
yetmiyor daha da fazlası için gecekondu halkının bir göz odası bile kar
hırsı ile yıkılmak isteniyor. Rantın
ve talanın önünün açılması ve devlet
eliyle kentsel alanların piyasaya açılması süreci dünden bugüne devam
etmektedir.
Dün TMMOB ve bağlı odaların
açtığı hukuki davalar bu süreci kısa
vadede de olsa aksatıyordu -odalarımızın bu konuda programlı ve kararlı
bir çalışma yürüttüğünü maalesef ki
söyleyemeyiz- Bugünden sonra bu
durum da ortadan kalkmış oldu.
Kentlere ve insana ait her mekanın
halk için tasarlanmasını hedefleyen
meslek alanlarımız ülkemizde iktidar
eliyle sermayedarların hizmetine
sunulmuş durumda. Ama bizler tüm
teknik ve mesleki bilgimizi kapitalizmin değil halkın çıkarları için kullanmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bu
yasa ile Fikir ve Sanat Eserleri Yasası
kapsamındaki mimari projeler eser
olmaktan çıkarılacak ve telif haklarına
el koyulacaktır. Bu da meslektaşlarımızın tasarımlarına müdahale edilmesinin önünü açmaktadır.

Yürüyüş: Bu yasa değişikliği
TMMOB’yi nasıl etkileyecek?
Alev Şahin: Kısa vadede odaların
zaten üyesiyle zayıf olan ilişkilerini
bitirmek ve üyelerini odasından koparmak, orta vadede gelirlerine el konması sebebiyle ekonomik gücünü
azaltarak eylem ve etkinliklerini azaltmak, oda çalışanlarını işsiz bırakmak
uzun vadede ise anayasal hak, yetki
ve görevlerini elinden aldığı
TMMOB'yi tamamen ortadan kaldırmayı planlanmaktadır diye düşünüyorum. İşlevsiz hale getirmek zaten
fiili olarak bitirmek olacaktır.

Yürüyüş: Bu yasaya karşı
mühendis mimarlar olarak ne
yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz? Halkın diğer
kesimleri ya da diğer demokratik
kitle örgütleri bu sorunu nasıl
kavramalı?
Alev Şahin: TMMOB, her ne
kadar bugünkü etkin yönetim anlayışı
itibariyle eleştirdiğimiz bir durumda
olsa da yok edilmek istenen
TMMOB'nin devrimci ve demokrat
geleneğidir. Buradan hareketle TMMOB
yönetimi ve tüm üyeleri meslek örgütüne sahip çıkmalıdır. Tabandan merkeze
demokratik bir merkeziyetçilikle hızla
bir eylem ve direniş programı örgütlemelidir. Sonuç itibariyle saldırı demokratik bir kitle örgütüne yöneliktir.
Diğer meslek örgütleri ve halkımız
açısından da süreç bu yanıyla değerlendirildiğinde dayanışma içerisinde
olmak gerekir diye düşünüyorum.

Kazova Tekstil İşçileri Küçükarmutlu’da Yapılan Forum’da Direnişi
Anlattılar
172 gündür hakları, onurları için direnen Kazova
Tekstil işçileri 18 Ağustos akşamı Küçükarmutlu’daki
foruma katıldılar.
Yıllardır AKP’nin yıkım tehdidiyle karşı karşıya
kalan Küçükarmutlu bu kez de Kentsel Dönüşüm adıyla
yıkılmaya çalışılıyor. Yıkımı meşrulaştırmak için afet
bölgesi ilan edilen Küçükarmutlu’daki forumun temel
konusu da yıkımlar ve buna karşı nasıl mücadele edileceği
oldu.
ÇHD Yıkım Komisyonu’ndan Av. Aycan Çiçek ÇHD
olarak yıkım programına karşı yaptıklarını, AKP’nin
yıkım programının ne anlama geldiğini anlattı. Ardından
sorulara geçildi. Halktan gelen sorular tek tek cevaplandı.

20

Aycan Çiçek’in ardından sanatçı Feyyaz Yaman insanların
evlerine, mahallelerine neden ve nasıl sahip çıkmaları
gerektiğini, bu mücadelede sanatçıların sorumluluklarını
anlattı.
Yıkım tartışmalarından
sonra Kazova Teksti işçilerinden Bülent Ünal da
söz alarak direnişlerini
anlattı. Bundan sonraki
direniş programı hakkında
da bilgi veren Bülent
Ünal’ın konuşmasıyla
forum programı bitirildi.
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FİŞLEMELER, DİNLEMELER
AKP’NİN HALKTAN KORKUSUDUR
Böcekleriniz, Fişlemeleriniz Sizi Korkularınızdan Kurtaramayacak!

AKP yıllardır halkı dinliyor. Neredeyse tüm halkı dinleme altına aldılar. Şehirler, kasabalar, köyler, devrimci-demokrat örgütlenmeler, sendikalar, dernekler, odalar, dergi-gazete
büroları, evler, iş yerleri dinleniyor.
Tüm ülke dinleniyor!
AKP dinlemekle kalmıyor aynı
zamanda da fişliyor… Devrimcileri,
demokratları, haklar ve özgürlükler
mücadelesi verenleri, öğrencileri,
memurları, işçileri, gecekondu halkını,
köylüleri… Halkı fişliyor. Bunu yıllardır yapıyor oligarşi. Halkın her
kesimini dinlemeye ve fişlemeye çabalıyor.
Son olarak bazı CHP milletvekilleri ve yerel yöneticilerinin fişleme
belgeleri ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz hafta CHP Maltepe İlçe Teşkilatı’nda İstanbul milletvekillerinin
de katıldığı bir toplantıda ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde
dinleme aygıtları (böcek) bulundu.
Gazeteler haberleri “Bazı CHP milletvekillerinin fişlendiği iddiası”,
“CHP’den fişleme açıklaması”,
“CHP’den fişleme belgelerine tepki”, “TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nde, sandalyenin
altında böcek bulundu.”, “Mimarlar Odası’ndaki böcekten yerleştirenlerin konuşması çıktı” vb. başlıklarla duyurdu.
Dinlenme ve fişlenmeler üzerine
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Haluk Koç, "Sayın
Başbakan bu şaibeden kurtulmak istiyorsa bu olayın faillerinin kim olduğunu, açığa çıkarmak zorundadır"
dedi. (Anadolu Ajansı 14 Ağustos
2013.) Ne Tayyip Erdoğan’ın, ne de
AKP iktidarının böyle bir niyeti olmadığı açıktır. Halkın her kesimini

ve zaman zaman halkın
yanında yer
alan kimi kesimleri fişlemesi ve izlemesi AKP
iktidarının
halka karşı
faaliyetidir.
Halka düşmanlığının
sonucudur. Bu nedenle de
AKP’den
bu tür olayların faillerinin açığa
çıkarılmasını beklemek, bunu şaibeden kurtulmak namına beklemek gerçekçi
değildir. AKP halk düşmanı faşist
bir iktidardır ve her türlü faaliyetinin
arkasında da bu düşmanlık vardır.
Haluk Koç açıklamasının devamında ise "Sade yurttaşların fişlenme
işlemi bitmiş, sıra anamuhalefet partisi milletvekillerine gelmiş" diyerek
iki gerçekliği ortaya koymaktadır.
Birincisi; AKP Haluk Koç’un deyimiyle “sade yurttaşlar”ın, halkın
fişlenmesini büyük oranda tamamlamıştır. AKP’nin 11 yıllık faaliyetlerinin başında gelmektedir halkın
fişlenmesi ve dinlenmesi. İkincisi
ise; artık sıra düzen partilerine de
gelmiştir. AKP düzen içinde de olsa,
zaman zaman da olsa halktan yana
görünen veya kendisine muhalefet
eden tüm kesimlere saldırmaktadır.
Faşist AKP devrimcilere saldırırken susanları defalarca uyarmış, susmanın kimseye faydası olmayacağını,
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Faşist AKP iktidarının zamanı geldiğinde kendinden olmayan tüm kesimlere saldıracağını, sessiz kalmakla
kimsenin kendisini AKP saldırılarından kurtaramayacağını defalarca
söylemiştik. Bugün bu gerçeklik kendisini çeşitli şekillerde ortaya çıkarmaktadır. Açıktır ki; KİMSE SUSARAK KENDİSİNİ FAŞİZMİN
SALDIRILARINDAN KORUYAMAZ.

AKP Halka Korku
Salmaya Çalışıyor
Bu yoğun izleme-fişleme ve dinleme faaliyetleri halkın tümünde
“dinleniyorum, izleniyorum” düşüncesi oluşturarak bir paranoya hali
yaratmaktır. Faşizm halkı sahte demokrasi maskesi ile yönetemediği
noktada faşist uygulamalara daha
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fazla sarılıyor. Saldırıyor, gözaltına alıyor, tutukluyor, dernekleri-odaları kapatıyor, halkın demokratik örgütlenmelerini kapatıyor. Terör demagojisi
ile halkın mücadelesinin meşruluğunu kırmaya ve dinleme
fişleme olaylarıyla da korku
dolu bir ruh hali yaratmaya
çalışmaktadır. Bunlar her faşist
iktidarın halklara karşı kullandıkları yöntemlerdir.
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AKP fişleme-dinleme faaliyetleriyle, kendinden olmayan
tüm kesimlere korku ve gözdağı
vermeye çabalamakta, “bana
karşı gelirseniz, beni eleştirirseniz, benim politikalarıma
karşı çıkarsanız bedelini ödersiniz” demektedir. “Hepinizi
fişlerim, hepiniz hakkında tutanak tutar, hepinizi dinlerim”
demektedir. Bu noktada burjuva
partilerini de ayırt etmemekte,
hemen tüm kesimleri kendi faşist politikalarına yedeklemeye,
olmazsa baskı ve şiddet ile susturmaya-sindirmeye çabalamaktadır. Bu AKP’nin FAŞİST
YÜZÜDÜR.

AKP iktidarı düzen içi güçlere de
kimi zaman yönelmesine rağmen
esas hedefi devrimciler ve halktır.
Düzen içi güçlere saldırmasının
nedeni onları kendi çizgisine
çekme çabasıdır. Esas olarak ise
halkın mücadelesini sindirmeye
ve halkı teslim almaya
çabalamaktadır. Bunun için de
her türlü yönteme
başvurmaktadır. Dinleme, izleme,
fişleme, kameralar halka karşı
yürütülen bu savaşın
araçlarıdırlar. Fakat dünya
devrimler tarihi ve ülkemiz
devrimci mücadelesi yüzlerce,
binlerce kez göstermiştir ki
HALKIN MÜCADELESİ BASKI VE
TERÖR İLE SİNDİRİLEMEZ. Sınıflar
savaşımında esas olan İNSANDIRİNSAN İRADESİDİR.
Yani HALKTIR!

Devrimden ve Halktan
Korkusu AKP İktidarını
Paranoyaklaştırmaktadır
Faşist AKP 11 yıllık iktidarı boyunca halka karşı her türlü şiddeti
ve zulmü uygulamıştır. İşkence yapmış, karakollarda, hapishanelerde ve
hatta sokaklarda halkın evlatlarını
katletmiştir. Haziran ayında yaşanan
Halk Ayaklanması sırasında tüm
halka zulmetmiş, meydanları kan gölüne çevirmiştir.
AKP bu nedenle korkmaktadır.
Halktan korkmakta, devrimcilerden
korkmaktadır. Halka karşı işlediği
suçlardan dolayı halktan, halkın adaletini uygulayan devrimcilerden korkmaktadır. Bu korkuları AKP’yi paranoyaklaştırmakta ve saldırganlaştırmaktadır.
AKP’nin korkuları büyüyor. Devrimci mücadele karşısında, halk ayak
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lanmaları karşısında korkuları gün
geçtikçe büyüyen oligarşi, yeni yeni
baskı aygıtlarına ihtiyaç duyuyor.
Çünkü artık var olanlar devrimci
mücadeleyi engellemeye yetmiyor.
Korkuları büyüdükçe büyüyor. Gittikleri her yerde halkı görüyorlar.
Uykularında halkı görüyorlar. HALK!
Bu gerçeklik onlara korku salmaya
ve uykusuz bırakmaya yetiyor. Eski
TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan’ın “Gecekondulardan gelip gırtlaklarımızı kesecekler” sözü oligarşinin bu korkusunu yansıtmaktadır.
AKP iktidarı bu korkuyu çok üst
boyutta yaşamaktadır. Çünkü AKP
11 yıllık iktidarında, emperyalizme
olan bağımlılığı daha da büyütmüş,
ülkemizin tüm zenginliklerini emperyalizme pazarlamaya devam etmiş;
yer altı, yer üstü tüm değerlerimizi
satışa çıkarmış, ulusal onurumuzu
ayaklar altına almış, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’da emperyalizmin çı-

karları için halkların kanına elini
bulaştırmıştır. Halkımızı açlığa
ve yoksulluğa mahkum etmiştir.
Tüm bunlar AKP’nin korkularının nedenidir.

Faşizm Halkın
Mücadelesini
Engelleyemez
Faşizmin ekonomik, teknik,
askeri gücü ne olursa olsun aslolan halkın mücadelesidir. Haziran 2013 Halk Ayaklanması
bunu göstermiştir. Faşizmin her
türlü imkanlarına rağmen, halk
sokaklara dökülmüş ve AKP’nin
polisleriyle çatışmıştır.

AKP ülkenin her sokağına
kameralar, dinleme aygıtları koyabilir, herkesi dinleyebilir. Ancak HALKIN MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMEZ. Zulmün olduğu her yerde direniş
de mutlaka olacaktır. Sömürü
varsa sömürüye karşı mücadele
olacaktır. Adaletsizlik varsa
ADALET ARAYANLAR
OLACAKTIR. Bunu hiç kimse
engelleyemez. Çünkü her şeyi
var eden, yaratan üreten halktır.
Halk her yerdedir. Üretimin olduğu,
yaşamın olduğu her yerde halk vardır.
Bu nedenle de her şeye hakim olan
aslında halktır.

Sonuç olarak: AKP iktidarı düzen
içi güçlere de kimi zaman yönelmesine rağmen esas hedefi devrimciler
ve halktır. Düzen içi güçlere saldırmasının nedeni onları kendi çizgisine
çekme çabasıdır. Esas olarak ise halkın mücadelesini sindirmeye ve halkı
teslim almaya çabalamaktadır. Bunun
için de her türlü yönteme başvurmaktadır. Dinleme, izleme, fişleme,
kameralar halka karşı yürütülen bu
savaşın araçlarıdırlar. Fakat dünya
devrimler tarihi ve ülkemiz devrimci
mücadelesi yüzlerce, binlerce kez
göstermiştir ki HALKIN MÜCADELESİ BASKI VE TERÖR İLE
SİNDİRİLEMEZ. Sınıflar savaşımında esas olan İNSANDIR-İNSAN
İRADESİDİR. Yani HALKTIR!
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KAYBEDECEKSİNİZ!
21. Yüzyıl
‘Ayaklanmalar Yüzyılı’
Olacak!
BİZ KAZANACAĞIZ!
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ
HAKLIYIZ!
Açlık, yoksulluk,
adaletsizlik büyüyor...
Çözemeyeceksiniz...
Çözemeyeceğiniz için
ayaklanmalar ve halk
kurtuluş savaşları
meşrudur!..
21. Yüzyıl ‘Ayaklanmalar
Yüzyılı’ Olacaktır
21. Yüzyıl Bizim Olacak!
Bundan Eminiz...
Her mahalleye, her
sokağa bir hapishane
yapsanız da, 21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı
olacak. 21. yüzyıl bizim
olacak; bundan eminiz!
Emperyalizm, direnen,
savaşan, ayaklanmaları
bağrında büyüten
halkların karşısına
hapishaneleri, işkence ve
katliamları çıkartıyor...

BİZ HALKIZ
TARİH YAZIYORUZ!
TARİH DE BİZİ YAZACAK
TARİHİN AKIŞINI
DEĞİŞTİREMEZSİNİZ!
Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Halk Ayaklandı!
FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ!

Polisin Basına Saldırısı
Bunların yanında Gezi Parkı olaylarını haber yapmak için Taksim’de
bulunan muhabirlere polis azgınca saldırdı. Birçok muhabir yaralanırken
polis bir çok muhabiri de gözaltına
aldı. NTV çalışanlarının bir kısmı
ellerinde pankartlarla Gezi Parkı
eylemine destek verirken, AKP ve
kanalın yayın politikasını protesto
ettiler.
Faşist AKP’nin halk düşmanı polisleri tarafından yaralanan muhabirlerin
isimleri şöyle: Bir Gün’den Onur
Erem basın kartını göstermesine rağmen polis tarafından coplandı. Serbest
gazeteci Evrim Kurdoğlu polisler tarafından coplandı. Sözcü’den Eda Sönmez gaz bombası nedeniyle geçici
körlük yaşadı. Evrensel’den Özcan
Yaman biber gazı fişeği ile çenesinden
yaralandı. Milliyetten Yunus Dalgıç
TOMA’nın önüne fırlatıldı, yaralandı
ve objektifi kırıldı. Milliyet’ten Arif
Balkan plastik mermiyle yaralandı.
Tuğçe Tatari polis tarafından yere
atıldı, tartaklandı ve hakaret edildi.
Halk TV’den Makbule Cengiz polis
tarafından tartaklandı, kolunda morluklar meydana geldi. Sol gazetesinden Dilem Taştan plastik mermiyle
bacağından yaralandı. Gerçek Gündem’den Barış Yarkadaş boyalı plastik
mermiyle vuruldu. Bianet’ten Elif Akgül boyalı plastik mermiyle vuruldu.
İMC TV’den Gökhan Biçici boyalı
plastik mermiyle vuruldu. Muhabirlere
yapılan bu saldırılar AKP faşizminin
ne kadar pervasızlaştığını bir kez daha
gösterdi. Ve daha sonra ayaklanma sürecinde ayaklanmayı destekleyen türde
haber yapan, açıklama yapan, program
yapan yüzün üzerinde gazeteci, yazar

ve çalışanın işine son verildi. AKP
aleyhtarı haber yapan gazetecilerin
işten atılması devam ediyor...

Aleviler
Halk ayaklanmasıyla birlikte İslamcıların gerici yüzleri ortaya çıkarken,
Aleviler direnişin içinde yer aldılar.
Özellikle Pir Sultan Abdal Dernekleri
pankartlarıyla flamalarıyla Taksim
Meydanı’nda yer aldılar. Ayaklanmanın
başladığı dönem, Abdullah Gül üçüncü
köprünün adının onbinlerce Aleviyi
katleden Yavuz Sultan Selim olacağını
açıklamıştı. Aleviler buna tepki olarak,
köprünün yapılacağı alanda defalarca
eylem yaptılar. Taksim Meydanı'nda
ve Gezi Parkı girişinde Pir Sultan
Abdal flamaları son güne kadar asılı
kaldı.
2 Temmuz Sivas katliamını protesto
etmek için Sivas'a ülkenin her tarafından
binlerce kişi gitti. Aleviler'in içinde
de, eylemi söndürmek, bitirmek isteyenler vardı. Halk Taksim'e gitmek isterken, Taksim'de duran adam eylemleri
yapılırken, Kadıköy'de 2 Temmuz
mitingi yaptılar. Pir Sultan Abdal
Derneği’nin reformist yöneticileri 1
Mayıs’ta da Kadıköy'e çağrı yapmışlardı. Kadıköy'de istedikleri şey yoktu,
halk sürekli “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş” sloganları attı. Katledilenlerin kanı daha kurumamışken, Ramazan ayı geldi, bazı Alevi kurumları,
AKP'nin iftar yemeğine katıldılar.
Bazı Alevi kurumlarının gerici tutumlarına rağmen Aleviler, halk ayaklanmasının en önünde yer aldılar. Alevi
halkımızın yoğun yaşadığı Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Sarıgazi, Gülsuyu gibi mahallelerde en militan eylemler yapıldı. Gazi Mahallesi'nde

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

23

NATO'nun "21. Yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak"
öngörüsüyle, "ya düşünce
değişikliği, ya ölüm" kararı,
NATO'nun müdahale alanını
genişletmesi, birbirini
tamamlamaktadır ve hepsi,
halkların ayaklanmalarını
bastırmak içindir...
Emperyalizmin işkenceler,
tecrit hücreleri, ambargo ve
kuşatma politikaları,
halkların ölüm dahil her şeyi
göze alan cüretli ve fedakar
politikalarıyla boşa
çıkarılabilir.
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EKMEK, ADALET ve
ÖZGÜRLÜK 76 milyonun
sorunudur.
EKMEK, ADALET ve
ÖZGÜRLÜK dünya çapında
7 milyarın sorunudur...
Hapishaneler, tutuklamalar
ezilen halkları teslim almak
içindir. Halkları daha az
ekmeğe ve daha az adalete
razı edebilmek içindir...
Emperyalistlere "siz henüz
birşey görmediniz" diyoruz.
Ezilen halklarla emperyalist
sistem arasındaki uzlaşmaz
çelişkinin uzlaştırılmasının
söz konusu olmayacağı
ortadadır. Tersine bu çelişki
çok daha keskin, çok daha
şiddetli bir biçimde
sürmektedir...
Dünya halklarının direnme
hakkını, kurtuluş umudunu
yok etmeyi amaçlayan
politikalara teslim
olmayacağız.
Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz. Devrim ve
sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların
çaresizliğine izin
vermeyeceğiz.
Bunu abartılı bulanlar
tarih önünde yeniktir...
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polis karakolda mahsur kaldı, Dersim'de polis günlerce karakoldan çıkamadı. Taksim'e otobüsle bile yaklaşık
bir saatte gelinen uzaklıktan, Sarıgazi'den onbinlerce kişi Taksim'e yürüdü...

Ayaklanma ve Düzen
Partileri: CHP
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mayıs 2013 tarihinde
Gezi Parkı protestolarını desteklediğini
söylemiş ve Taksim'de eylem yapan
grupları ziyaret etmişti. Halk TV ilk
günlerde Gezi Parkı protestolarını izleyicilere Türk Baharı olarak yansıtmıştı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise, Gezi Parkı protestolarına ilişkin, "Bu, milletin demokrasi,
özgürlük talebidir" demişti.
1 Haziran 2013'te, “MEYDAN
OKUYORUZ! Demokrasi ve Özgürlük için 1 Haziran 2013 Cumartesi
16.00’da Kadıköy Meydanı'nda buluşuyoruz” sloganıyla miting yapacaklardı. Mitingi iptal edip kitleyi
Taksim’e yönlendirmek zorunda kaldılar.
25 Haziran, Kılıçdaroğlu: "Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın değil halkın
polisisiniz. Ellerinde karanfillerle Taksim'e çıkanlar sizin düşmanınız değil.
Onlar sizin TOMA'larınızın üstüne
karanfil bırakmaya çalıştı. Taş atanlara
engel olmaya çalıştılar. Onlar sizin
kardeşleriniz. Siz onların güvenliğini
sağlamak zorundasınız. Size verilen
kanunsuz emirlere uymayacaksınız.
Kanunsuz emre uyarsanız gün gelir
hesabını verirsiniz."
CHP sonuçta düzen partisidir. Ondan düzen dışında bir tavır sergilemesi
abesle iştikaldir. Fakat AKP’nin faşist
terörü öylesi boyutlara ulaşmıştır ki,
CHP’de doğrudan hedef haline gelmiştir. Seçilen milletvekilleri yıllardır
hapiste tutuluyor. Onlarca belediye
başkanına operasyon yapıldı. Tutuklananlar oldu. Onlarca CHP’liye bile
“terör örgütü üyesi” olmaktan soruşturmalar, davalar açıldı. Bütün bunlar
CHP tabanında da CHP’nin halkın
öfkesini düzen içine çekme niyetlerinin
ötesinde bir öfkeyle ayaklanmaya parti
iradesinin dışında katılımını sağladı...

CHP’nin ayaklanan halk karşısında
düzen için politikalarını da hayata geçiremeyerek ayaklanmanın arkasından
sürüklendi.
Sonuç olarak CHP ayaklanmanın
düzeni sarsacak şekilde büyümesini
istemez. Ayaklanmayı düzen içi politikaları çerçevesinde oya dönüştürme
hesabıyla hareket edecektir.

MHP Halk Düşmanı’dır,
Ayaklanmayla Bir İlgisi
Olamaz
1 Haziran günü bir grup MHP’linin
de Taksim’e çıkarak ayaklanmaya destek verdiği söylendi. Ve Taksim’de
MHP’li olduğunu söyleyen bir grup
açıklama yaptı. Fakat MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı'nın
postacısının liderliğini yaptığı Gezi
Parkı eylemine destek vermiyorum"
diyerek eylemlere karşı çıkmış ve iktidarın devrileceği yerin sandık olduğunu söylemiştir. Bahçeli ayrıca, “meydanlarda ülkücü olmadığını, olmayacağını ve eyleme destek vermek isteyenlerin ancak MHP'den istifa ederek destek olabileceklerini” belirtmişti.
MHP halk düşmanı olduğunu bir kez
daha gösterdi. Şu da bir gerçektir ki;
halk ayaklanması MHP’sinden AKP’ye
kadar bu partilere oy veren kitleleri
etkilemiştir. Ayaklanmanın gücü, halka
çözüm yerinin düzen partileri değil,
halkın yanı olduğunu göstermiştir.
Başbakan Erdoğan’ın ayaklanma boyunca onca kışkırtıcı açıklamalarına,
yalan ve iftiralarına rağmen halk bu
kışkırtmalara gelmemiştir.

Saadet Parti̇si̇
Saadet Partisi Gezi eylemleri ile
ilgili yayınladığı 15 maddelik deklarasyonla Gezi Parkı olaylarında "İktidarın; “güç bende istediğimi yaparım” demesi ne kadar yanlışsa, Marjinal grupların ortalığı savaş alanına
dönüştürmesi de o kadar yanlıştır"
diyerek tavrını ortaya koydu. Ayaklanan milyonlara “marjinal” diyerek,
tarafsızmış gibi görünmeye çalıştı ancak esas olarak AKP’yi destekledi.
Protestolara katılmayacaklarını açıkladılar.
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***
Haziran 2013 boyunca süren, bütün ülkeyi saran halk
ayaklanması AKP iktidarını
sarsmaya devam ediyor. AKP
iktidarını sürdürebilmek için
öncelikle devrimcilere saldırıyor. Geceyarıları evleri özel
harekat polisleriyle, otomatik
silahlarla basarak, saldırarak,
gözaltına alıyor, tutukluyor.
En başta devrimcilere saldırıyorlar, çünkü halka gerçekleri
devrimciler anlatıyor. Halktan
korkuyorlar, bundan dolayı
eylemlere katılanları en ağır
şekilde cezalandırmak istiyorlar, öyle ki AKP eylemleri
"müebbetlik suç" olarak tanımlıyor. Ellerinden gelse herkesi idam edecekler.

Cephe’nin
Ayaklanmaya Yön
Veren Sloganları
Halkın Dilinde
Sürecin başından beri Cephe'nin sloganları meydanlarda,
halkın dilinde yer aldı. Cephe,
ayaklanmanın ilk günlerinden
itibaren, kısa bildiriler yazarak
halkın her kesimine seslendi.
Sürece müdahale etti. Sadece
halk kesimlerine değil, polislere yönelik bir bildiri de
yayınlandı. Cephelilerin yıllardır attığı slogan, “POLİS
SİMİT SAT ONURLU
YAŞA”... sloganı bütün meydanlarda haykırıldı, duvarlara
yazıldı... Nihayetinde, ayaklanmayla birlikte, halk polisle
ne zaman karşı karşıya gelse
ilk attıkları slogan "Polis Simit Sat Onurlu Yaşa" sloganı oluyor.
"Sloganlar, siyasi hareketlerin kimliği gibidir. Bir
siyasi hareketin sadece yıllar
içindeki sloganlarına bakarak, onun hiçbir teorik yazısını görmesek bile, o siyasi
hareketin neyi savunup savunmadığı hakkında asgari

bir bilgi sahibi olunur." (12
Aralık 2009 Yürüyüş)
Devrimci Hareket, halka
ne der? “Hep ileri” diyerek
halk ayaklanmasına devrimci
sloganlarla müdahale etmiştir. Reformizmin ve oportünizmin nasıl hareket ettiğini,
halk ayaklanmasını nasıl söndürmek istediğini önceki bölümlerde anlatmıştık. Bu anlayışların halka mal olan,
sürece damgasını vuran slogan üretmeleri mümkün değildir. Slogan üretseler bile,
bu sloganlara sahip çıkmaları
da mümkün değildir. Siyasi
kimliklerinin ne olduğu, sloganlarıyla tekrar belli olmuştur. Reformistler ve oportünistler Kadıköy'de, "Gazdan adam festivali" yaptılar.
"Zıpla Zıpla Zıplamayan
Tayyip’tir" sloganlarıyla ortalıkta dolaştılar. Ya da bir
kısmı, ayaklanmaya çok daha
büyük anlam yükleyerek,
kendi örgütsel gücünü abartarak, "Geçici Devrim Hükümeti" çağrıları yaptılar.
Halkın daha fazla ilerlememesi için sloganları da
iddiasız, hedefi belli olmayan, sivil toplumcu içerikte
hazırlamaya çalıştılar. Halka
güvenmedikleri için, kendilerine ve ideolojilerine güvenmedikleri için, halkın bir
adım daha ileri gitmesi gözlerini korkutuyor. Bu anlayışların doğru sloganlar üretmesi bu yüzden mümkün
değildir.
“Dünya devrim tarihinde,
öne çıkmış olan bazı sloganlar vardır. Bunlar devrimci sloganlardır, söylendiğinde, hemen hatırlarız,
"Fransız İhtilali'nin (1789)
özeti ve simgesi sayılabilecek
“Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganı... İspanya İç
Savaşı'yla özdeş hale gelen
“No Pasaran” (Geçit Yok)
sloganı. Dünyada ve 1960'la-

AYAKLANMA VE SANATÇILAR
4 Haziran: Taksim'de yaşanan direniş ve bu
direnişin dalga dalga bütün ülkeye yayılması üzerine
Sanat Cephesi tüm sanatçılara acil toplanma çağrısı
yaptı. Ülkenin aydın ve sanatçıları olarak neler yapılabileceğinin konuşulduğu, toplantıya 250 sanatçı
katıldı. Taksim'deki Ferhan Şensoy Tiyatrosu’nda
yapılan toplantıda müzisyenlerden tiyatroculara, dizi
oyuncularından yönetmenlere, şairlerden ressamlara,
heykeltraşlardan fotoğrafçılara kadar sanatın tüm
dallarından katılımcılar vardı.
Bu toplantıda, Taksim Meydanı'nda büyük bir
konser yapma kararı alınmıştı. Ancak reformistler
ve oportünistler bu konseri engellediler. Grup Yorum'a
karşı kampanya başlattılar, örgüt grubu vb. diyerek
propaganda yaptılar. Ardından bu konser iptal edildi.
Bir daha, bu kadar büyük sanatçı toplantısı ve organizasyonu yapılamadı.

8 Haziran: 19.00'da yaklaşık 180 kişi Grup
Yorum pankartı arkasında bir araya geldi İstiklal
Caddesi'nde yürümeye başladı. Demirören'in önünde
ise bir oturma eylemi gerçekleştirerek Çav Bella'yı
söyledi.
-Sanatçılar Galatasaray'dan Taksim Meydanı'na
yaptıkları yürüyüşle hayatını kaybedenleri andı.
- Grup Yorum yeni albümlerinde yer alacak olan
"mademki insandır, düşleri gerçek yapan, kurabiliriz
o zaman dünyayı yeni baştan" şarkısını Taksim
Meydanı'nda yapılan mitingde söyleyerek, direnişe
armağan etti:
- Duman adlı müzik grubu protestolara destek
için "Eyvallah" adında bir şarkı besteledi.
- Demir Sert, 31 Mayıs sabah 5’ te Gezi Parkı'nda
yaşadıklarını anlattı "Bu Gaz Bir Harika Dostum"
isimli şarkıyla Gezi Parkı Direnişi'nde yer aldı.
- Boğaziçi Caz Korosu Recep Tayyip Erdoğan'ın
‘çapulcu’ sözlerine karşı "Çapulcu musun Vay
Vay" diyerek söyledi.
- Kardeş Türküler Başbakan’ın sözlerinden ilhamla
“Tencere tava hep aynı hava” şarkısını bestelediler.
- Oğuzhan Uğur, "Bu halka ayıp edildiğini"
vurgulayarak, çapulcu ve ayyaş söylemini eleştiren
“Birinci Vazife” adında bir şark yaptı.
- Marsis, Gezi Parkı direnişinde Başbakanın tutumunu "Oy Oy Recebum" adlı şarkıyla eleştirdi.
- Ozan Güven, Dolunay Soysert, Halit Ergenç,
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Mustafa Alabora,
Mehmet Günsür, Umut Kurt, Rıza Kocaoğlu, İştar
Yurtseven, Ülkü Duru, Devrim Evin, Can Bonomo
ve Özgür Çevik Gezi Parkı'na gelerek direnişi destekleyen açıklamalar yaptılar.
- Gezi Parkı’nda bir araya gelen 150 ressam, "...
Doğamıza ve en nihayetinde vatanımıza sahip
çıkmak için buradayız” dediler.
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rın ikinci yarısında ülkemizde
anti-emperyalist mücadelenin
simgesi haline gelen “Yanki
Go Home”... Devrimci Sol
Ana Davası’ndaki savunmanın
simgesi olan ve sonra tüm
halk kesimlerinin benimseyerek kendine uyarladığı “Haklıyız Kazanacağız”... sloganı
iz bırakan sloganlardandır."
(27 Aralık 2009 Yürüyüş)
Devrimci hareket, sürecin
başından itibaren, bu sorumlulukla
hareket etmiştir. Yaklaşık iki aydır,
halkın mücadelesiyle birlikte sloganlar
geliştirildi. İhtiyaca göre sloganlar
üretildi. Halk ayaklanmasının kendisi,
sloganları oluşturdu. Kavganın içinde,
hayatın içinde sloganlar üretildi. Sadece son iki aya baktığımızda, Halk
Cephesi'nin talepleri, bütün halkın
talepleri haline geldi. Masa başında
sloganlar üretilmedi. Halkın içinde,
hayatın içinde sloganlar canlı bir organizma gibi hayat buldu. Bu yüzden,
Halk Cephesi'nin ürettiği sloganlar,
talepler tartışma konusu olmadı, Taksim Dayanışma'nın ortak talepleri
haline geldi.

Aylardır neredeyse her gün gaz
bombalarına karşı mücadele eden
Halk Cepheliler, halkın belleğinde
yer etmiştir. 1 Mayıs 2013'ten itibaren
neredeyse her gün televizyonlarda
TOMA’ların saldırısı, gaz bombalarının saldırısını izledi halkımız. Ayaklanma sırasında gaz bombalarını yaşayarak gördü. Dolayısıyla, Taksim
Dayanışması ilk toplantısında, çok
doğal bir şekilde gaz bombalarının
yasaklanmasını talepleri arasına aldı.
Bu güne kadar, TKP, EMEP gibi
örgütlerin, Taksim Meydanı ve meydanların eylemlere açılmasına yönelik
tek eylemleri, tek talepleri olmamıştır.
Tersine, Taksim'e çıkmak isteyenleri

yıllarca “alan fetişizmi” yapmakla suçladılar. 1 Mayıs
2013’ te de gördük. TKP Kadıköy'de 1 Mayıs “kutladı”,
hatta bizzat Tayyip Erdoğan’ın övgüsünü aldılar.
Onlara göre önemli olan, iktidara meydan okumak değil,
1 Mayıs'ta kendi partilerinin
reklamını yapmaktır... Şimdiye kadar pratiklerinde bunun dışında bir şey yaptıklarını görmedik. Bütün bunlara rağmen
Halk Ayaklanması’nın taleplerine
onay vermek zorunda kaldılar. Kendi
kitleleri bile "Her Yer Taksim Her
Yer Direniş" sloganları atıyordu.
Eylemlerin yoğunluğu biraz düşünce,
hemen çarkettiler. “Cumartesi günleri
Taksim’e eylem çağrısı yapmak Allah
kelamı mı?” diyerek, Taksim'de eylemlerin yapılmasına karşı çıktılar.
Eylemler sürerse, Taksim Dayanışma'dan ayrılmakla tehtit ettiler. Reformistler ve oportunistler, bu yüzden
slogan üretemezler. İlk fırsatta kaçmayı düşünenlerin tarihe mal olmuş
slogan ürettikleri görülmemiştir.

Sürecek

Yaratmak İstediğiniz Korku, Sizin Bizden Ne Kadar Korktuğunuzun Göstergesidir!
Haklı ve Meşru Olan Bizler Değil, Siz Korkacaksınız!
Ve O Gün Geldiğinde Simit Satsaydım Diye Yalvaracaksınız!

GECE YARISI EVLERİMİZİ BASARAK
BİZİ KORKUTAMAZSINIZ!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde, 20 Ağustos sabahı
polis terörü estirildi. Özel harekat polisleri, mahallede
yaşayan devrimcilerin evlerini
bastı. Baskınlarda kimse gözaltına alınmazken, polisler bu
şekilde devrimcilerin ailelerinde tedirginlik ve korku yaratmaya çalıştı.
Bunun üzerine aynı günün akşamı Çayan halkı, Çayan Haklar Derneği girişimi
önünde bir araya gelerek
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük
İçin Faşizme Karşı Omuz
Omuza” pankartını açtılar.
Mahalle halkı buradan So-
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kullu Caddesi’ne ve Dilan Kafe’ye kadar yürüdü.
Eylemde Abdullah Karaköçek tarafındana bir açıklama
yapıldı. Karaköçek’in
okuduğu açıklamada
“AKP’nin polisi mahallelerde insanlara
korku ve panik havası
yaratmaya çalışıyor,
bu ev baskınları bu
yüzündendir. Onların
zulümlerine boyun
eğmeyeceğiz, buralarda onlarca şehidimizin
kanı dökülmüştür ve
bizi ayakta tutanda şehitlerimizdir” denildi.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Ayaklanma bize gösterdi ki; her
zamankinden daha fazla koşmalıyız. Ayaklanmayı ülkenin dört bir yanına yaymalı, örgütlenmeliyiz.
Cepheliler bulundukları alan ve aldıkları sorumluluk dâhilinde, mücadelenin ihtiyaçlarına, halkın sorunlarına her zamankinden daha fazla vakıf olmalıdırlar. Vakıf olmak, tanımak,
bilmek, kavramaktır. Lenin şöyle diyor; “Bir nesneyi gerçekten tanıyabilmek için onu bütün yanlarıyla, bütün ilişkileriyle ve bütün dolaylı ilişkileriyle birlikte ele alıp incelememiz
gerekir.” Cepheli bunu başarmalıdır.
Vakıf olmak mücadeleye dairdir.
Ve mücadeleyi ilgilendiren her şey
Cephelinin bilmesi, anlaması, kavraması gerekenlerdir. Olayları, olguları, halka ilişkin her türlü durumu bilmek gerekir. Halk gerçeği dediğimiz
duruma vakıf olmak gerekir.
Nedir bugün halk gerçeği? Sorunları olumlu-olumsuz yanları, ileri-geri gelenekleri, değerleri, yokluğu, yoksulluğu, yozluğu, kahramanlığı, cesareti, korkaklığı ve düzenin
şekillendirdiği bencillikleriyle bir
bütün olarak halkın içinde bulunduğu durumdur. Elbette bu duruma
onun savaşma potansiyelini, devrimcileşmesinin koşullarını, düşman
gerçeğinin yarattığı sonuçları da dâhil etmeliyiz. Tüm bunların birlikte
değerlendirilmesiyle halk gerçeğini
tanırız, biliriz, kavrarız. Yani vakıf
oluruz. İşte Cepheli bu bütünlükte
halk gerçeğine vakıf olmalıdır.
Cepheli örgütlü mücadelesiyle sömürü düzenini yıkmak, halkın payına düşen yokluğu, yoksulluğu yok etmek için savaşır. Bu savaştan zaferler
kazanmamız, mücadelemize ve ihtiyaçlarımıza vakıf olmamızla mümkündür. Bu nedenle Cepheli bulunduğu alanı, birimi, görevini doğru görmeli, bilmeli, değerlendirmelidir.
İnsanlar meseleleri kendi bildikleri, öğrendikleri, tecrübeleri ışığında inceler ve düşünce belirtirler. Bu
düşünce ve değerlendirmelerin eksik
yönlerine karşı yapılacak tek şey

Cepheli Ayrıntıya
Vakıftır!

kolektif bakışı
ve değerlendirmeyi devreye sokmaktır. Bilmediğimiz, vakıf olmadığımız
durumlarda ortaya çıkan
sonuç yanlış bakış açısının
ürünüdür, kesinlikle eksiktir. Tek yönlü, tek yanlı bakışın sonucudur. Yoldaşlarımızın, alana ve sorunlara vakıf yöneticilerimizin, örgütümüzün kollektif bakışı,
bizi bu hatalardan kurtaracaktır.
Her olayın ve olgunun olumlu ve
olumsuz yönleri vardır. Cepheliler
gerçeklerden kopmadan hareket etmelidir. Olması gerekenle, olan arasında farklar vardır ve bu elbet doğaldır. Cepheli, olması gereken konusunda hedefler koyar. Olması gereken duruma ulaşmaya çalışır.
Cepheli bunun için;
-Halkı tanımalı, halkın her türlü
sorununa ve ihtiyacına vakıf olmalıdır,
-Düşmanını tanımalı, düşmanın
gücüne, güçsüzlüğüne, politika ve
manevralarına vakıf olmalıdır,
-Kendini, yoldaşlarını tanımalı,
neleri başarıp neleri başaramayacağını, olumluluklarını olumsuzluklarını, eksiklerini bilmeli, vakıf olmalıdır,
- Stratejimize ve ondan doğan taktiklerimize vakıf olmalı, tarihimizi bu
doğrultuda bilmelidir.
Sadece; cüretli, yiğit, yürekli
Cepheliler olmak yetmez. Nerede
ne yapacağını bilen, öğrenen, cüretli yiğit Cepheliler olmalıyız. İhtiyaçlara ve politikalarımıza vakıf
Cepheli, karşısına çıkabilecek değişiklikler ve sorunlara karşı hakim ve
hazır olmayı bilecektir. Bu da çözüm
üretmeyi peşi sıra getirecektir.
Vakıf olmak, aynı zamanda Cephelinin sorumluluğudur. Eğer bu sorumluluğu taşımazsak, bulunduğumuz noktada çırpınıp dururuz. Gelişen duruma müdahale edemeyiz.
Oysa bilsek, gelişen durumları öngörebilsek, çözüm bir adım ötemizde de-

mektir. Böylece olaylar, durumlar,
kişiler karşısında şaşkınlık yaşamayız.
Şaşkınlık ne yapacağını bilmemektir.
Ve vakıf olmamanın sonuçlarından biridir. Öngöremeyen şaşırır. Şaşıranın
doğru yorumlaması da zordur. Doğru
müdahalede bulunması da zorlaşır. Elbette vakıf olmak kendiliğinden kazanılan bir vasıf değildir. Bunun için
plan-program gerekir.
Plan-program hedeften doğar.
Plan-program için; vakıf olunmalıdır.
-Elimizdeki verilerin ne olduğunu bilmek vakıf olmaktır.
-İhtiyacımızın ne olduğunu bilmek vakıf olmaktır.
-Geçmişte ne tür programlar
uygulandığını bilmek vakıf olmaktır.
-Yapacaklarımızı bilmek, ne
yapacağımıza karar vermek vakıf
olmaktır.
Sonuç olarak: Cephelinin program yapması için ilk aşamadaki altın
kurallar bunlardır.
Vakıf olmayan, yüzeysel bilen
ve buna göre değerlendirenlerin programı yoktur. Böylesi insanlar rastgele
bir çalışma yaparlar.
Cepheli her adımını hesaplamalı, bir
sonraki gelişebilecek sorunlara çözümler konusunda hazırlıklı olmalıdır.
Cepheli bilmelidir ki; “Yaşadığı
zamanın özelliğini anlayan insan,
büyük insandır” (Çin atasözü)
Cepheliler büyük insan olma sırrının hayata ve savaşa vakıf olmaktan geçtiğini bilirler. Hayat, savaş demektir. Savaşa-hayata vakıf olmak ise
HALKA GİTMEK, HALKI ÖRGÜTLEMEKLE MÜMKÜNDÜR.
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Sen Biz’sin, Biz de
Sen Olacağız!
Özgür Tutsaklardan
Örgütlü olmanın ne ve nasıl olması
gerektiğine dair birçok tanım yapılabilir. Ki bu tanımlar, değişik süreçlerin
ihtiyaç ve pratiğinden doğmuş olan
öğretici tanımlardır. Marksist-Leninist ustaların, devrimci önderlerin
bu tanımlarını ölçü kabul ederek, örgütlü olmanın ne ve nasıl olacağını,
olduğunu ve olması gerektiğini belirlemek mümkündür.
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Lenin, Stalin, Mao, Che gibi ustalarımızın böylesi tanımlamaları daima ufuk açıcıdır. Aynı şekilde Anadolu ihtilalinin Marksist-Leninist ustası, önderi Dayı’nın, darbecilik döneminde, kendisiyle, yaratmış olduğu devrimci hareket arasındaki ilişkiyi, bağı, bağlılığı tanımladığı şu ifade, örgütümüzle aramızdaki bağın ölçüsü sayılır:
Şöyle diyordu Dayı: “Devrimci
Sol benim çocuğum, annem, öğretmenim ve özgürlüğümdür. Onun dışında hiçbir şeyim yoktur. Gecem,
gündüzüm, yaşamım, sevgilim, her şeyim Devrimci Sol’dur.”
Burada büyük bir sevgiyle dile
getirilen vazgeçilmezliktir. Tanımın içeriğinde de, dile getirilişinde de örgütün, siyasal bir araç olmanın çok ötesinde değerlendirildiği hemen göze çarpar. Koşulsuz bir sevgiyle bağlanılan
olarak tarif edilir, örgüt ve örgütlü olmak. Ki örgütünüz geceniz, gündüzünüz, yaşamınız, sevgiliniz, her şeyiniz olmuşsa İşte o zaman, örgütlü olmuşsunuz demektir. İşte bu, sadece
Parti-Cepheli’lerin ayrıcalığıdır. Parti-Cepheli olmanın bu ayrıcalığı, Dayı
tarafından yaratılmıştır. Ömür boyu
devrimciliğin, sıra neferliğinin en coşkulu tanımını yapmıştır Dayı.
Dayımızın kendi hayat pratiğinden

çıkardığı bu tanım;
Parti-Cephelilerin hayat pratiğinde somutlandığı oranda, “Sen
Biz’sin, biz de SEN
olacağız” sözümüze
uygun davranmış oluruz.
Örgüt nedir, bir
Cepheli için? Örgütlü
olmak nasıl somutlanır? Örgütlü bir insan
için, örgütü ne anlama
gelir?
Bu sorulara da cevap olacak tarzda, örgütü için Dayı, “çocuğum, annem, öğretmenim ve özgürlüğümdür” diyor.
“Çocuğum” deyişinde; emek verip, büyütme vardır. Hangi alan, bölge ve birimde olursa olsun, Cepheliler de örgütlenmelerini işte böyle sahiplenerek büyütmelidirler.
Bilinir, çocuk büyütmek zordur,
zahmetlidir ama gönülden yapılır.
Onun bir adımı, büyümesi mutluluk
verir ve zahmetin lafı bile olmaz. Çocuk, emekle büyür. Bu emeğin mayasında sevgi vardır. Halkımızın dediği gibi yemeyip yedirir; içmeyip içirirsiniz. Bir şey olmasın diye üzerine
titrersiniz.
“Annem” deyişinde vefa vardır,
emeğin değerini bilmek vardır ve
ancak ömür boyu devrimciliğin sıra
neferleri için geçerlidir, örgütlerine
“annem” diyebilmenin bahtiyarlığı.
Sizi yetiştirip büyütendir anne. Üzerine titrer. Sabırlıdır, sahiplenendir.
Bin bir zahmete, çileye katlanıp sizi
büyütendir. Sizi var edendir. Ki ancak,
“Yeni İnsanı” yaratma kavgasında
adım atanlara özgüdür, örgütlerine
“annem” diyebilmek.
“Öğretmenim” deyişimizde örgütümüzün öğrencisi olmanın haklı
gururu vardır. Ki hayat denilen kavgayı, bize öğretendir örgütümüz.
Neyi, nasıl yapmamız gerektiğini
kavratandır. Devrimci bilincimizi

sağlayandır. Bize kim olduğumuzu,
düşmanlarımızın kimler olduğunu
ve halk düşmanlarını nasıl yeneceğimizi öğretendir. Hayatın olanca karmaşası içinde devrimci olanı anlayıp,
gereğini yapmamızı sağlayandır.
Umutlu ve onurlu olmayı öğretendir.
Halkın yenilmezliğini ve bu yenilmezlik içinde yaşanan ölümsüzlüğü
öğretir. Tarihimizi ve geleceğimizi
kavratarak, geleceği fark etmenin bilincini sağlar. Ki öğrendiklerimizi yaşamda somutlamak, Öğretmenimiz’e
boyun borcumuzdur. Emperyalizm ve
işbirlikçileri karşısında boyun eğmemeyi de Öğretmenimiz’den öğrenmişizdir.
Elbette, Dayı’nın vurguladığı gibi,
örgütü Cepheli için özgürlüğüdür.
Kapitalist düzenin sömürü ve zulüm
dayatması karşısında, özgür olmanın
tek yoludur Cepheli olmak. Ki özgürlük, halkın hak ve özgürlüğüne
kastedenlere karşı, cepheden savaşılarak kazanılır ancak.
Özgürlük, soyut bir olgu değildir.
Bugünün dünyasında, özgürlük, emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı
savaşarak halkın özgürlüğünü kazanma kavgasında yaratılır ve yaşanır. İşte bu yaşam, ancak ve ancak, örgütlü saflarda mümkündür. Söz konusu olan devrimci bir hayat ve o hayatın “Yeni İnsanı”dır.
“Yeni İnsan”, emperyalizm ve oportünist-reformist çarpıklıklarla çatışa
çatışa özgürlüğünü yaratandır. Ve “Yeni
İnsan”ın ayırt edici özelliği yeri gelince
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canından vazgeçmesi ama özgürlüğünden asla vazgeçmemesidir.
Özgür olmak, düzenden her yönüyle kopmayı gerektirir. Özgür olmak, örgütlü olmakla mümkündür.
Çünkü artık kapitalizmin sömürü işleyişine, ikiyüzlü ahlakına, yoz kültürüne ve faşizmin baskısına boyun
eğmek yoktur. Tam aksine, kapitalist
sömürü ve faşist zulmü yerle bir etmenin kavgasıdır yaşanan. Özgürlük,
işte bu kavganın sıra neferi olabilmektedir. Ve ancak, sıra neferi olanlar “Örgütümün dışında hiçbir şeyim
yoktur. Gecem, gündüzüm, yaşamım,
sevgilim, her şeyim örgütümdür” diyebilmenin mutluluğunu yaşarlar.
Dayı’nın yaşadığı ve yaşamından
yola çıkarak tanımladığı bu yaklaşım,
örgütlü olmanın en özlü halini somutlar.

“Örgütümden başka hiçbir şeyim
yoktur” yaklaşımıyla, Ernesto Che
Guevara’nın “Devrimden başka hayat yoktur” deyişi aynı anlamdadır.
Ki örgütlü insan “başka hiçbir şeye”
ihtiyaç duymaz. Çünkü örgütlenmenin dışında kalan her şey düzene aittir. Düzene ait olan şeylere ihtiyaç
duymak ise devrimciliği çürüten bir
zafiyetin ifadesidir. İşte bu zafiyeti
ezip geçenlerin gerçekliğidir “Yeni İnsan”.
Emperyalistler ve uşaklarının devrimi ve devrimciliği bitirmek için her
yandan saldırıp, sonuç aldığı koşullarda “Gecem, gündüzüm, yaşamım,
sevgilim, her şeyim DEVRİM’dir” diyebilmek, sıra neferlerinin, “Yeni
İnsan”ın ayrıcalığıdır. Ki sıra neferi,
hayatın her bir anını ve ömrünün tamamını devrime adayarak, hayatı

devrimcileştirmeyi başarandır.
Sevgili Dayı’mızın tanımı, işte bu
başarının ne ve nasıl olacağının en
özlü halini ifade eder.
Örgütlü olmak, özde yaşanan düşünce netliği, duygu yoğunluğu ve
davranış sağlamlığıdır. İşte bu netliği, yoğunluğu ve sağlamlığı yaratan
Cepheli, “Milyonları Örgütleyeceğiz”
iddiamızın adımlarını atarak yürür, İhtilalin Yolu’nda. Savaşı halklaştırmanın, halkı savaştırmanın yürüyüşüdür bu.
İşte bu yürüyüşün ölümsüz önderi olan Dayı’mıza kendi yaşamından
damıtarak BİZ’e öğrettiği her şey için
bir kez daha şükran ve BİN SELAM
Ümit İlter
Kandıra F Tipi Hapishanesi

Yeni “Keşke”lerinin Olmaması için Mimar ve Mühendislerin Yeri;
Hakları İçin Tüm Üyeleriyle, AKP Faşizmine Karşı Alanlara Çıkmaktır!

HAK GASPLARINA KARŞI TEK ÇÖZÜM;
MÜCADELEYİ BÜYÜTMEKTİR!
ODTÜ Mezunlar Derneği'nin 17 Ağustos günü düzenlediği toplantıların dördüncüsü Ankara’daki Vişnelik
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan’ın konuşmacı olarak katıldığı Panel-Foruma Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar da katıldılar.
17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü olması nedeniyle, konuyla ilgili bir belgeselle başlayan panelin ardından konuşmacılar söz alarak, 17 Ağustos depremi ve
Ankara'nın ulaşım, konut, yönetim sorunlarını dile getirdiler. Oda başkanları genel olarak sürdürdükleri hukuki
mücadelelerden ve kazanımlardan bahsetti, açık toplantı kısmında ise katılımcıların sorularına cevap verdiler.
Bu bölümde söz alan Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar, hukuki mücadelenin tek bir yöntem olmaması gerektiği vurgusu yaparak, “fiili ve meşru bir mücadele
verilmediği sürece, hukuki mücadelenin de bir işe yaramayacağı, Gezi sürecinde katledilen insanlarımızın katillerinin korunduğu, hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede alınacak kararlardan medet ummanın yanlışlığını”
dile getirdi. Ayrıca DDK kararları ve ardından
TMMOB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasını öngören KHK hazırlanırken, Çevre ve Şehircilik
Bakanı ile görüşmenin de aynı yanlış bakış açısının sonucu olduğu, TMMOB ve bağlı odaların üyeleriyle gö-

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

rüşüp karar alması, kendi örgütlü gücüne güvenmesi gerektiğine vurgu yapılarak TMMOB’nin yetkilerinin alındığı süreçte bile; basın açıklaması dışına çıkılmamasının
özeleştirisinin verilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca, 16 Ağustos itibariyle Halkın Mühendis Mimarları'ndan oluşan bir grubun İstanbul'dan Ankara'ya bir
yürüyüş başlattığı, yola çıkar çıkmaz polis engeli ile karşılaştıkları ama tüm engellemelere rağmen Ankara'ya
yürüyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir açıklama yapacakları belirtildi. Yüz binlerce üyesi olan bir demokratik kitle örgütünün bundan daha fazlasını yapabilecek
gücü olduğu söylendi.
Söz alan Oda yöneticileri sözlerimizin haklılığına işaret etti. Hatta AOÇ'ye gidip kendilerini zincirlememelerinin pişmanlığını yaşadıklarını da dile getirdiler.
Bunun üzerine bir kez daha söz alan Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mimarlar, başka “keşke”lerinin olmaması için, üyeleri ile birlikte sokağa çıkmalarının, hakları için mücadele etmelerinin önemini Gezi’yle başlayan ayaklanma süreci üzerinden örneklendirerek kararlı ve programlı bir mücadeleye çağırdılar. 50 kişinin katıldığı, halka açık toplantı bölümünün de olduğu panele
akşam 20.00-24.00 saatlerine kadar soru-cevaplarla devam edildi.
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Yani dilimiz,
kültürümüz ve her
tür değerimiz emperyalizmin kesintisiz saldırısı altındadır.
Hiç ara vermeden düşüncelerimize, dilimize saldırırlar. Emperyalizm kendi yoz kültürünü halklar nezdinde önce sıradanlaştırır, sonra kanıksatır ve en sonunda da bu yoz kültür, halkların değerlerini yozlaştırarak çürütür. Kültürü, dili
ve tüm değerleri çürümüş bir halk zaten tutsak hale gelmiş demektir.

Ders: Di̇l Düşüncemi̇zi̇n
Aynasıdır
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Dil insanların iletişim kurmak
için kullandıkları sözcüklerin oluşturduğu bir bütündür. İnsanı insan yapan temel özelliklerden biridir.
Ve elbette yalnızca iletişim aracı değil, sınıflar mücadelesinin de
bir parçasıdır.
Biz de bu mücadele aracını etkili bir şekilde kullanmalıyız. İdeolojimizin, çözümlerimizin ve düzene alternatif olan her bir politikamızın hayat bulacağı bir dil kullanıyoruz.
Dilimiz ideolojimizi, inancımızı ve iddiamızı yansıtmalıdır. Sınıfsal düşünmek bizim yenilmezliğimizi belirlediği gibi üslubumuzu
ve kullandığımız dili de belirler.
Bu dil, emperyalizm ve oligarşiye karşı uzlaşmaz, halka karşı ise
kavrayıcı ve eğitici olmalıdır.

Dil
Düşüncemizin
Aynasıdır
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– Dilimiz Faaliyetimiz,
Eylemimizdir
Dilimize yön veren MarksizmLeninizmdir. Yani ideolojimizdir.
Bu dilde bulanıklığa, muğlaklığa ve abartıya yer yoktur.
Burjuvaziye ait olan dil tıpkı onları sömürü ve zulüm düzenleri gibi
düşmanımızdır.
Dilimiz emperyalizme ve oligarşiye karşı devrim mücadelemizde silahımızdır. Bu silahı en etkili şekilde kullanmalıyız.
Devrim için örgütlenmek ve savaşı büyütmek en temel hedefimiz
ise, gerçekleri anlatmak, ikna etmek
de aynı ölçüde önemli demektir.
Konuşmamız, yazdıklarımız da
tüm yaşamımız, faaliyetlerimiz gibi
iradi olmak zorundadır. Yani ne
konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı, neyi yazacağımızı, gerçekleri nasıl anlatacağımızı düşünmeliyiz.
Tıpkı bir eylem gibi planlamalıyız.

– Dil Sınıfsaldır
Emperyalizm her şeyi talan eder;
yok eder. Onun tek amacı, daha fazla sömürmektir. Ülkeleri, halkları
kendisine bağımlı kılmak; yer altı ve
yer üstü zenginliklerine el koyabilmek için her türlü terörü uygulamaktan çekinmez.
Bunları yapabilmesi için uyguladığı en önemli politikalardan birisi
halkların değerlerini, kültürünü yok
etmektir. Değerleri yok edilen halkların direnme dinamikleri de zarar
görmüş demektir.
Emperyalizm halkın dilini de yozlaştırır... Kültürünü yok eder. Kendi dilini, kültürünü halklara empoze etmeye
çalışır. Televizyonlarıyla, dizileriyle,
filmleriyle, pop starlarıyla, Coca Colası, MC Donalds’ları vb. ile halkların
kültürlerini yozlaştırmaya çalışır.

de belirler.
Dilin sınıfsal özelliğini de belirleyen bu sorulardır...
Marks "dil düşüncenin dolaysız
gerçekliğidir" der. Dilimiz düşüncelerimizin ve yaşam biçimimizin
devamıdır. Nasıl düşünüyorsak dilimiz de öyle söyler. Biz halkın kültürüne, diline, değerlerine aykırı davranamayız. Çünkü biz halkız... Savaşımız halk içindir...

Dile yerleşen kelime ve kavramlar kısa süre sonra düşünceye
de yerleşir. Artık o düşünce halka değil emperyalizme hizmet ediyor demektir. Teslimiyet başlamıştır...
Emperyalizm yerine “küreselleşme”, “neo liberalizm” diyenlerin emperyalizmin demokratik olduğunu;
Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklemeleri tesadüf değildir.
Dost kimdir? Düşman kimdir?
Halkın çıkarına olan nedir?
Emperyalizm ve oligarşiye zararı mı var, yoksa yararı mı... gibi sorular dili belirlediği gibi mücadeleyi

Dilimiz sıradan bir iletişim aracı değildir.
Dilimiz gerçeklerin, umudun, çarelerin ifadesidir.
Düzenin yalanlarının yerine gerçeklerin konulmasıdır.
Başlı başına savaşmaktır, düzene
karşı mücadele etmektir.
Bizim susmamız demek meydanı
düzene, yalanlara, yozluğa, sömürüye, katillere bırakmamız demektir.
İdeolojik mücadeledeki dil bu yanıyla
önemlidir.
Gerçekler güçlüdür. Dilimiz bu
gücü taşımalıdır.
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Dilimiz sıradan bir iletişim
Örneğin AKP faşizminin
rine “faşizan uygulamalar”,
aracı değildir.
her politikasını teşhir etmek,
“polis devleti”... gibi kavDilimiz gerçeklerin, umudun,
her tür mücadele aracıyla halramları ters yüz eden kavka yalanları göstermek, az
ramlar kullandırmaya teşvik
çarelerin ifadesidir.
ya da çok demeden tüm salederler. Sorun elbette ki basit
Düzenin yalanlarının yerine
dırılarına cevap vermek çok
bir kelime değişikliği değildir.
gerçeklerin konulmasıdır.
önemlidir.
Buradaki hedef çelişkileri
Tek tek, kapı kapı dağıtayumuşatmak,
sınıfsal mücaBaşlı başına savaşmaktır,
cağımız bildiriler, yayınlarıdele yerine düzen içi değişikdüzene karşı mücadele etmektir.
mız, duvar yazılarımız, panlikleri koymaya çalışmaktır.
Bizim susmamız demek
kartlarımız, hatta kulaktan
Amaç sınıf kinini köreltkulağa insandan insana yameydanı düzene, yalanlara,
mektir. Sınıf kini olmayan inyacağımız gerçekler hepsi
san teslim alınmış insandır.
yozluğa, sömürüye, katillere
aracımızdır.
Biz sınıf kinimize de dilimize
bırakmamız demektir...
Yeter ki isteyelim, yeter ki
de sahip çıkacağız.
halkımızı faşizmin yalan ve
Kapitalizm tarafından yozdemagojilerine teslim etmelaştırılan,
güvencesiz ve umutrine ne diyorsak doğrudan onu anlamek için emek vermekten kaçınmasuz bırakılan insanlarımıza umut oltan açık bir tarzımız olmalıdır.
yalım. Biz örgütleyeceğiz. Biz büduğumuzu göstermek zorundayız.
Dilimizi kullanırken, anlatacağıyüyecek ve büyüteceğiz. Düzenin
mız konuyu kesin ve net ifadelerle
elinden aldığımız her insan; yerle bir
Nasıl Yapacağız?
açıklamalıyız. Burjuva politikacılar
ettiğimiz her yalan düzene vurulmuş
gibi yuvarlak, ne dediği belli olmayan
bir darbe, düşmana karşı sıkılmış bir
- Halkımıza ve ideolojimize duyifadelerden kaçınmalıyız.
mermidir...
duğumuz inancı, halkımıza da yayaÖrneğin açlık ve yoksulluğumucağız...
zun kaynağı nedir sorusuna kesin
- Halkımızın, gençlerimizin yaBiz Halkın Dilini
bir şekilde emperyalizm diyebilmeli;
şadığı sorunlara çözüm üreteceğiz. AlKonuşuruz
hedefi ve düşmanı net olarak gösterternatif olduğunu göstereceğiz. Bilimeliyiz.
Halkı tanımak sadece yoksulluriz ki çözülemeyecek hiçbir sorun
ğunu, ezilmişliğini, düzenle olan çeYa da yazdığımız herhangi bir
yoktur.
lişkilerini bilmek değildir.
yazıda ya da konuşmada "sıkıntı",
- Biz ülkemizi ve dünyayı değiş"sorun" gibi genel ifadeler kullanHalkı tanımak aynı zamanda inantirmeyi hedefliyoruz. Doğruyuz ve
mamalıyız. O "sıkıntı" nedir? Ne yacını, değerlerini, korku ve kaygılarıhaklıyız... Bu büyük bir güçtür. Taşanmıştır, sorun olan nedir?.. Bunlanı her tür olumlu ve olumsuz özelrihsel ve siyasal haklılığımız her zarı açıkça belirtmeliyiz.
liklerini bilmektir.
man yolumuzu düzler.
Hiçbir konuda karşımızdakilere
Bizim halka olan ilişkilerimizi
- Düzen halka sadece çıkarları için
yorum yapma zorunluluğu bırakmabelirleyen halk sevgimiz ve halka olan
yaklaşmıştır.
dan ne anlatmak istiyorsak adını doğgüvenimizdir. "Bu halk adam olDevrimciler ise halkın gerçek kurrudan ifade etmeliyiz.
maz" diye düşünenlerin eninde sotuluşuna inanırlar ve geleceğin nasıl
nunda gideceği yer düzendir. Halk
Bir konuyu anlatırken kabalaştırörgütleneceğini bilirler.
"atıp tutanı", "akıl satanı", "üstmadan, halkın kültür ve değerlerine
Biz dünyayı anlamaya ve en
ten konuşanları" sevmez ve onlara
uygun cümlelerle ifade etmeliyiz.
önemlisi
de değiştirmeye çalışıyoruz.
güvenmez. Biz halkımızı seviyor ve
Halkımız bir sorununu anlatırken,
Bunun için doğru düşünmeyi öğgüveniyoruz. Biz halkız. Bu nedenle
bir olaya çözüm bulurken kendisinden
renmek
ve öğretmek, soru sormak,
halkı tanımak özünde kendimizi taönceki kuşaklardan miras kalmış atahalkımızın özgüvenini büyütmek ve
nımaktır. Halkı kazanmak zaferi ve
sözlerini ve deyimleri kullanır. Ataonurlu bir yaşam örgütlenebileceğigeleceği kazanmaktır. Halkla kurasözleri ve deyimler kültürümüzün
ni göstermek zorundayız.
cağımız ilişkiyi belirleyen bu inanbir parçasıdır.
cımız ve iddiamızdır.
Biz yeni bir yaşamı ideolojimize
Emperyalizm ve oligarşi sınıflar
olan güvenimiz, dilimiz, kültürümüz,
arası çelişkileri yumuşatmaya çalışır.
şehitlerimizden aldığımız güçle yaGecekondu yerine “varoş”, emperDilimiz; Sade ve
ratacağız.
yalizm yerine “globalleşme, küreYalın Olmalıdır
selleşme”, demokratik kitle örgütü yeSevgili okurlar haftaya başka bir
Uzun cümleler yerine kısa cümrine “sivil toplum örgütü”, militan,
konuda görüşmek üzere... Hoşca kaleler kurmalı; kapalı imalı sözler yedevrimci yerine “aktivist”, faşizm yelın...

–

–
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“Duvar yoksulların
matbaasıdır”
Derneklerimizle
Halkın Dayanışmasını
Örgütlemeliyiz

Bizim Mahalleden
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Hemen hemen örgütlü olduğumuz
her yerde bir derneğimiz vardır. Dernekler, halkı kendi sorunları etrafında
örgütleyerek, devrim mücadelesine
katmanın araçlarıdır. Yani örgütlenmemize hizmet ederler.
Halkın, Cephelileri tanıdığı, bildiği, yaşamlarını yakından gördüğü
alanlardır dernekler. Halkımızın "Kenarına bak bezini al, anasına bak
kızını al" diye bir sözü vardır... İşte
derneklerimiz tam da bunun için temizliğinden, düzenine, misafirperverliğinden örgütçülüğüne kadar bizi
temsil etmelidir...
Derneklerimiz, ne zaman açıldığı
belli olmayan, pis, dağınık, düzensiz,
gereksiz yerler olmamalıdır... Peki
derneklerimizde nelere dikkat etmeliyiz:
1- Derneklerimiz, önceden belirlenmiş saatlerde düzenli olarak açılıp
kapanmalıdır. Halkımız bizi aradığında dernekte bulabileceğini bilmelidir.
2- Derneklerimiz, kahve veya
pansiyon değildir. Oturup vakit geçirilecek, insanların gelinmesinin
beklendiği bir mekan değildir. Bu
nedenle nöbet sistemi oturtulmalıdır.
Günlük nöbetçi, derneğin işleri ve
misafirlerle ilgilenmeli; nöbetçi dışındakiler ise örgütlenme çalışmasına
katılmalıdır. Yani nöbetçi dışında
kimse gerekmedikçe dernekte kalmamalıdır; faaliyet içinde olmalıdır.
3- Derneklerimiz temiz olmalı,
günlük temizlik yapılmalı... Toplu
dergiler, kitaplar, paketler bir köşede

Derneklerimiz Örgütlenme
Merkezlerimizdir!
Derneklerimizde Nelere
Dikkat Etmeliyiz?
birikmemeli. Masa örtüleriyle,
perdeleriyle, boyalı duvarlarıyla
temiz, ferah, insanların gelmek
isteyeceği mekanlar olmalıdır.
4- Derneklerimizde şehit köşesi olmalıdır. Başta o yörenin,
mahallenin, bölgenin şehitleri olmak
üzere, şehitlerimize sözümüzü hatırlatan bir köşemiz olmalıdır.
5- Yayınlarımızın yer aldığı bir
kütüphanemiz olmalı.
6- Koltuk yerine masa ve sandalye
konulmalı. Ev havasından çıkartılarak,
bir kurum gibi düzenlenmelidir. Bir
çalışma ortamı oluşturulmalıdır.
7- Faşist saldırılara, polis operasyonlarına karşı derneklerimizi savunmalı; cüretle ve emekle sahiplenmeliyiz.
8- Derneğe gelen misafirlerle yakından ilgilenilmeli; sohbet edilmeli,
sorunları dinlenmeli ve yardımcı
olunmalıdır. Konuklarımıza karşı
saygısızlık yapılmasına izin verilmemelidir.
9- Derneklerimizin düzenli en az
bir tane faaliyeti olmalıdır. Derneğin
bulunduğu alan ya da birimin özelliklerine göre bir faaliyet belirlenmelidir. Okuma-yazma kursu, gönüllü
eğitim toplulukları, film günleri,
türkü geceleri, halk oyunları kursu,
saz kursu gibi faaliyetlerimizle düzenin yoz kültürüne karşı halk kültürünü, halkın dayanışmasını örgütlemeliyiz.
10- Sohbetlerimiz gündeme ilişkin
olmalı, sorunlarımız ve çözümlerimiz
üzerinden şekillenmelidir. Kahve muhabbetleri-mavra değil, sohbetlerimiz
devrimci olmalı, örgütlenmemize
hizmet etmelidir.
11- Dernek kirasını ödemek bir
külfet haline gelmemelidir. Dernek
giderleri halkın dayanışmasıyla karşılanmalıdır. Derneğin ihtiyaçlarını
para verip almak yerine, halkı ör-

gütleyerek halkı katarak karşılamalıyız. Dernekler, halkımızın evi gibidir, kendi evi gibi rahatça gelmeli,
kendi evi gibi sahiplenmelidir.
12- Dernek faaliyetleri, mahalle
halkının günlük yaşamının içine girebilmelidir. Halkın ekonomik, demokratik, sosyal sorunlarına; ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Derneğin bulunduğu sokak ve mahallede
ne sorun vardır; biz bu sorunu çözmek
için ne yapabiliriz... Bu bizim ilk
yapacağımız iş olmalıdır.
13- Anma, kutlamalar, paneller,
seminerler dernekte düzenli olarak
yapılmalıdır.
14- Derneklerimizde telefon, bilgisayar ve internet bağlantısı olmalıdır.
15- Bir panomuz olmalı ve eylem
duyuruları, afişler, gündeme ilişkin
program buraya asılmalıdır. Nöbet
çizelgesi de panoya asılmalı, kimin
ne zaman görevli olduğu bilinmelidir.
Yine, çeşitli kural ve kararlar da panoya asılarak duyurulmalıdır.
16- Derneklerimizi bir çekim merkezi haline getirmeliyiz. Gençliği
kumarın, içkinin, çeteciliğin, apolitikliğin bataklığından çekip çıkarma;
erkekleri kahve köşelerinde duman
altında zaman harcamaktan kurtarma,
kadınlarımızı hapsedildikleri evlerinden çıkartma hedefi olmalıdır.
17- Derneklerimiz halkın içinde,
yoksul halkımızın yaşadığı mahallelerde olmalıdır. Sadece 3-5 kişinin
geçerken uğradığı yerler değil, halkın
ikinci bir evi olmalıdır. Bu nedenle
halkın yanı başında, bakkala giderken
gördüğü, devrimcileri yakından tanımalarına imkan veren yerlerde olmalı...
18- İş-aile-okul dışında sosyal bir
hayatı olmayan halkımıza dayanışmanın ve birliğin gücünü, ortak faaliyetlerimizle pratikte göstermeliyiz.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Ayağınızı Denk Alın, Bu Halkın
Yumruğunu Daha Çok
Yiyeceksiniz!

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde
50.’si düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi
Anma törenlerinde Hüseyin Satı isimli
bir kişi, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ'ı yumrukladı. "Buraya ne
yüzle geldiniz?" diye soran Satı'nın
yumruğu, Bozdağ'ın çenesini sıyırarak,
göğsüne geldi. Tüm Alevilerin derin
bir "oh olsun"la karşıladığı yumruk
için, Satı'nın ellerine sağlık diyoruz.
Alevilerin AKP'ye gösterdiği tepki,
Bozdağ'a patlayan yumruk ile sınırlı
kalmadı. Telgraf gönderen AKP'li
bakanlar ve milletvekilleri ile, Bozdağ'ın orada olduğunun duyurusunun
yapılmasından sonra halk büyük bir
öfkeyle yuh çekti. Bozdağ, ıslıklar
ve yuhlamalar arasında konuşmaya
çalışırken, "Sizleri Başbakanımızın
selamı ile selamlıyorum" deyince
yuhlama daha da arttı. Bozdağ, Başbakanının gölgesine sığınmak istedi
herhalde ama nafile!
Utanmaz, arlanmaz AKP'nin temsilcisi yuhlanırken, töreni hazırlayanlar da "Lütfen hoşgörü. Hoşgörü
ve sevgi adına sükunet istiyoruz"
anonsu yaptılar. Ama halk kararlıydı.
İkiyüzlü din tüccarı AKP'yi protesto
etmeye devam ettiler.
Bozdağ, "Bu olay Hacıbektaşlılarla, Alevi kardeşlerimle ilgili bir
husus değildir. Hacıbektaşlılar tüm
üzüntülerini belirterek bu sıkıntıyı
benimle birlikte paylaştılar. Hacıbektaşlılar bu güzel ortamı provake
eden kişiye prim vermedi" dedi.
Bozdağ'a olsa olsa AKP yalakası,
Alevi düşkünleri üzüntülerini bildirmiştir; yoksa Alevi halkımız AKP'nin

gerçek yüzünü biliyor, tanıyor.
Alevilere saldırın, katledin, katillerini koruyup kollayın, evlerini
işaretleyin, ibadethanelerini tanımayın, çocuklarına zorla Sünni din eğitimi verin, ibadethanelerine cümbüş
evi deyin, yıkma tehdidinde bulunun
ve daha onlarcası... sonra gelin "İncinsen de İncitme" deyin...
Hadi oradan! Alevi düşmanlarının,
Alevi önderlerini kullanmasına izin
vermeyeceğiz. Bizi, Hacı Bektaş'ın
uzlaşmacı olduğuna inandırmak istiyorlar. Aleviliğin içini boşaltıp, düzenin yedek gücü haline getirmek
istiyorlar. Her seçim dönemi, bir illet
gibi Alevilerin yakasına yapışan halk
düşmanlarına karşı, Hacı Bektaş Veli'nin savaşçılığını öne çıkartacağız.
Selçuklu'ya karşı Babailer Ayaklanması’na katılmış, bu ayaklanmada
kardeşini şehit vermiş, ayaklanma sonrası Selçuklu'ya karşı muhalefeti örgütlemiş Hacı Bektaş'tır, bizim ulumuz.
Zalime karşı savaş çağrısında bulunan
Alevi önderleridir bizim kıblemiz. Tarihimiz böyleyken, bize tokat atana
öteki yanağımızı çevirecek değiliz.
Aleviliğin özü düşmanla uzlaşmak
değil, düşmanla savaşmaktır. Hacı
Bektaş-ı Veli'yi özünden, savaşçı yönünden sıyırıp, uzlaşmacı yanını öne
çıkartanlar katillerimizdir...
Sadece son Gezi ayaklanmasında
ölenlerin hepsi Aleviydi. Yüzyıllardır
katlediliyoruz. Osmanlı'nın devamcısı,
"ecdad"larıyla gurur duyan, köprü
isimlerinde ecdadını yaşatan AKP,
katliamcılığın da mirasçısıdır.
AKP, Aleviler’in değerlerine en
saygısız, bu konuda en aşağılık politikaları yürüten iktidar olmuştur.
Yalanlarıyla, sahte vaatleriyle Alevileri dolandıran AKP, halkın her
kesiminden yumruk yemeye devam
edecektir. Katillerimizin, Alevilerin
dergahlarında, cemevlerinde, mezarlarında, kutsal mekanlarında yeri
yoktur, olmayacaktır... Hacıbektaş'ta

yeriniz yoktur. Din tüccarlarını bulunduğumuz her yerden kovacağız...
AKP, Aleviliğin tanımını değiştirmeye; Aleviliği, ipleri kendi ellerinde
bir kuklaya dönüştürmeye çalışıyor.
Tarihi yeniden yazmak istiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hacı
Bektaş-ı Veli'nin 12 ciltlik "Makalat"
isimli eserini "günümüze uyarlayarak"
yeniden bastı. Günümüze uyarlama
dedikleri şey ise, aslını bozma, kendi
çıkarlarına göre yeniden yazmadır.
Daha önce de Yunus Emre'nin şiirlerinin, işlerine gelmeyen yerlerini sansürleyerek değiştirmişlerdi. Evet, AKP
böyle bir alçaklığı bile yapabilmektedir. Hatta Yunus Emre'nin Alevi olduğu bile büyük oranda unutturulmuştur. Bu taktik sözde “sahiplenerek”
yok etmektir. Diyanet İşleri tarafından
bastırılan 12 Ciltlik Hacı Bektaş-i
Veli kitabı da bu amaçla basılmıştır.
Her şeyde olduğu gibi AKP, Aleviler’in tarihini de, felsefesini de kendi
ihtiyacına göre yeniden yazıyor.
Alevi halkımıza sesleniyoruz;
Devletin Hacı Bektaş-ı Veli'yi kullanmasına izin vermeyelim... AKP,
Bektaşi'yi devletleştirmekle kalmıyor,
Bektaşi üzerinden tüm Alevi halkımızı
devlete yedeklemeye çalışıyor...
AKP'nin hem Alevi düşmanlığı
yapıp hem de Bektaşi'yi, Alevileri
kullanma riyakarlığına karşı uyanık
olmalıyız. AKP’lileri gördüğümüz
her yerde yuhalamalıyız. Halk içine
çıkamamalılar...
AKP'yi içimize sokmaya çalışan
Alevi bezirganlarına karşı da uyanık
olmalıyız. Sadece AKP için değil,
yıllardır tüm düzen paritilerine Alevi
halkımızı yamamaya çalıştılar...
Alevi halkımızın yeri, yıllardır
Alevileri katleden, inançlarını yok
sayan, hakaret eden, asimile etmeye
çalışan devlete güç vermek değil,
devrimcilerin yanında olmaktır.
Faşizme Karşı Bir Olalım,
İri Olalım, Diri Olalım!

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!
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Halkların Bütün Acılarının
Hesabını Sormak İçin

Sınıf Kini
Sömürü İyice
Yerin Derinliğine İşledi
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Toprağın altındakiler ve de üstündekilerin hepsinde emperyalizmin, emperyalist tekellerin gözü var. Kar hırsıyla toprağımızın kanını emiyorlar. Sömürü topraklarımızı öldürüyor. “Çok uluslu şirketler” dedikleri büyük emperyalist tekeller, kan emici sülüklerdir. El attıkları yerin
altını da üstünü de posası çıkana kadar kullanırlar.
Köylülerimiz kendi arazisinde, kendi topraklarında söz
sahibi değilken, tekeller topraklarımızı alt üst ediyor. Bizim tarlamızın altındaki cevher bizim değil. Ancak, büyük tekeller hiç zorlanmadan devletten izin alıp (!) toprağımızın altında istediklerini arıyorlar.
Bu konuda başı çeken tekellerden biri de “Shell”dir.
Ülkemizdeki yer altı zenginlikleri başta Shell olmak üzere, birçok tekelin iştahını kabartıyor. Petrol ve petrole alternatif olabilecek ürünler arıyorlar. Enerji piyasasını dünyada elinde tutan Shell ve Mobil'e ülkemiz topraklarını talan etmeleri için "arama izni" verildi. Zaten Shell ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kafa kafaya vermiş, bizim yer altı zenginliklerimizi nasıl kullanacaklarının, yoksul halkı nasıl sömüreceklerinin planlarını yapıyorlar.
Aramalar, sondajla çıkarılan gazlar ve diğerleri tarım
arazilerinin ister içinde, ister dışında olsun fark etmez. Toprak mutlaka zarar görür. Kullanılan su, kirlenen toprak ve
hava doğrudan doğruya tarımı etkiler, etkiliyor da. İnsanlarımızı, hayvanlarımızı, bitkilerimizi zehirliyorlar. Altın çıkarmak için kullandıkları siyanürden, bugün "kaya
gazı" çıkarmak için kullandıkları kimyasallara kadar her
şeyle topraklarımızı öldürüyorlar.
Toprak ölürse üzerindeki insan nasıl yaşar? Anası öldürülen çocuklara döndürüyorlar yoksul halkı. Onlar için
topraklarımızın değeri elde ettikleri kar kadardır. Mesela en fazla 40-50 yıl kullanılabilecek hidroelektrik santralleri için en güzel vadileri, verimli toprakları kurutuyorlar.
Altındır, enerjidir, gazlardır... Bizim olanı bizden çalarken bir de topraklarımızı zehirliyor, kurutuyorlar. Tekellerin karı için her şeyi mübah görüyorlar. Doğal zenginliklerin tüketiminde sınır yok onlar için.
"Yeni keşif", "eşsiz buluş" gibi gündeme getirilen kaya
gazı ya da bir başka adlandırmayla kaya petrolü de tekellerin ağızlarının suyunu akıtan yeni bir sömürü alanıdır. Kapitalizmin korkusu olan petrolün tükenişine yine
kendileri için "çözüm" arıyorlar. Ülkemizde iki bölgede

kaya gazı rezervi var: Trakya ve Güneydoğu Anadolu.
Enerji Bakanlığı yine "çevre dostu, gelecek güvencesi, ülkemizi kalkındıracak..." diyerek, yalanları peş peşe
sıraladı. Esasen sömürgecilik ilişkileri çerçevesinde yer
altı zenginliklerimizi, topraklarımızı tarım arazilerimizi
öldürme pahasına kaya gazı arayacaklar. Bizim arazimizde
bizden çok tekeller söz sahibi. Shell Kürdistan'da ve Trakya'da kaya gazı çıkaracak. Toprağın 4-5 bin metre derinlerine sondaj yapacaklar. Suya 632 kimyasal katıp o suyu
kaya gazı çıkarmak için kullanacaklar. Bunlar bilimsel gerçekler. Ötesi yeniden, yine ciğerimize ciğerimize hançerler
saplayacaklar. En başta yoksul köylüler olmak üzere hepimizin ciğeri yanacak.
Bize "yeni, iyi, yararlı" diye sunulan şeylerin hiçbiri
bizim yararımıza değildir. Çünkü tekeller kanımızı emerler. Varlıklarını sömürü üzerine kurmuşlardır. Halkın
yararına hiçbir şey yapmazlar. Kimyasallarla toprağımızın, suyumuzun, havamızın kirletildiği bir durumda bizi
nasıl bir yarın bekler? Topraklarımızda tarım yapamayacak, hayvan yetiştiremeyeceğiz. Yani toprağımızdan doyamayacağız... Toprağımızda yetim kalacağız.
Yoksullaşmamızın yanı sıra toprak altındaki bu aramalar, çalışmalar sadece tarımı etkilemeyecektir. Yeryüzünün şekli, toprak hareketleri bile etkilenecektir. Yeni depremlerle, yine bize ölümler hazırlanıyor. Bitki örtüsü ve
ona bağlı olarak iklimler dahi etkileniyor. Tekellerin karları için, doğanın dengesi bozuluyor.
Kapitalizm dünyanın yüzünü, içini her şeyini kirletiyor. Ve kendi yok oluşunu hazırlıyor. Önüne engel olmazsak kendisi yok olmadan her şeyi yok edecek.
Hiçbir şey "kader, rastlantı" değildir. Her yaşadığımızın
nedeni belli, sorumluları belli... Önce ağzımıza bir parmak
bal çalıp, sonra gırtlağımızı sıktıkça sıkıyor. İktidarlar bizi
emperyalist tekellere kurban ediyor. Buna izin veremeyiz.
Öfkemiz sel olur, boğar celladımızı. Biz ölülerimizi, tohumlarımızı, canımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz
topraklarımızın zehirlenmesine izin veremeyiz.
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Karşılıklı Uyarı ve Tehditlerle Birbirine Gözdağı Veren

‘CEMAAT’ VE AKP DEVRİMCİLERE
KARŞI AYNI SAFTADIR!..
Fetullahçılar ile AKP arasındaki
çelişkiler, zaman zaman uç verse
de asıl olarak saman altından yürüyen iktidar ve çıkar çatışması,
Fetullahçılar’ın sözcüsü durumunda olan Zaman gazetesi, Samanyolu TV. ve Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı üzerinden dışa vuruyor.
Zaman yazarlarından İhsan
Dağı, Ekrem Dumanlı, Hüseyin
Gülerce, Ahmet Turan Alkan, AKP
ve Erdoğan’ı eleştiri, uyarı ve üstü
kapalı tehdit yağmuruna tutuyorlar.
Fetullah Gülen’in onursal başkanlığını yaptığı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Fetullahçılar hakkında
ileri sürülen iddialara, 13 Ağustos
günü, 11 maddelik bir açıklama ile
cevap verdi.
Bu açıklama basında “Fetullahçılar’ın Demokrasiye Ayarı”, “Fetullahçılar’dan Manifesto Gibi
Açıklama” vb. şekilde yer aldı. Gezi
olayları, Mısır, siyasi icazet, Kürt
sorunu, yargı ve polis teşkilatındaki
tasfiyeler, Erdoğan’ın dinlenmesi ve
böcek konularının ele alındığı açıklamada; son dönemde, başta sosyal
medyada olmak üzere, Fetullah
Gülenciler hakkında karalama ve
yanlış yönlendirme kampanyalarının
başlatıldığı iddia edilerek “Hizmet
hareketi hakkında kamuoyunu yanıltma ihtimali bulunan bu tür karalamalara cevap vermeyi, Vakfımız
zaruri bir görev olarak görmüştür”
deniliyor.

“Gezi’nin Arkasında
Fethullahçılar Var” mış!
Fetullahçılar yine maskesini takıp
birden bire demokrat kesilerek, insan
hakları savunuculuğuna soyunuyorlar.
Direnişin arkasında olmadıklarını
kanıtlamak için Gezi direnişine karşı
polisin sert tutumunu, birçok çevre
gibi kendilerinin de tasvip etmedik-

lerini, bunun hükümete karşı bir tavır
anlamına gelmeyeceğini söylüyorlar.
Tam tersine, direnişin, üç ağaç ve
çevre sorunu olmaktan çıkıp, ayaklanmanın bütün ülkeyi sarmasından
ve basının tavrından ne kadar rahatsızlık duyduklarını ispat etmeye çalışıyorlar.
“Hizmet Hareketi, insanların şiddete başvurmayan, barışçıl protesto
hakkına, demokrasiye saygının gereği
karşı değildir. Ancak, bu tür protestoların istismara açık olmaları sebebiyle Hizmet, kendisine gönül vermiş olanların bu tür protestolara katılmalarını teşvik etmez.… Hizmet’e
sempati duyan bazı kimselerin çevreci
duyarlılıklarla ve kendi şahsi iradeleriyle ilk günlerde olumlu bakmış
olmaları, topyekün Hizmet Hareketi’nin bir tür komplo içinde olduğu
anlamına gelmez. … Nitekim eylemcilere çapulcu denmemesi gerektiğini
belirttiği konuşmasında Onursal Başkanımız Sayın Fethullah Gülen, masum taleplerle başlayan eylemin daha
sonra bazı art niyetli çevreler tarafından istismar edildiğinin ve bazı
uluslararası medyanın da olumsuz
algılanacak bir tavır içinde olduğunun
altını çizmiştir” deniliyor.
Fetullahçılar, kendi tepkilerine
meşruluk kazandırmak için devlet
erkanının açıklamalarına sarılıyor.
Gezi eylemlerinin en başındaki çevre
duyarlılığına birçok kesimin hak verdiğini ve göstericilere karşı ilk günlerde alınan sert tutumun sadece ken-

dilerinin değil, yine birçok çevre
tarafından kınandığını belirterek;
“Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün ‘sandık her şey değildir’,
Başbakan Vekili Bülent Arınç’ın
‘özür dileriz’, Kültür Bakanı Ömer
Çelik’in ‘mesaj alındı’, Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı’nın ‘bütün muhalefeti birleştirdik’, Avrupa Birliği
Bakanı Egemen Bağış’ın New York
Times gazetesindeki yazısında Gezi
Parkı eylemleri ‘çoğulculuğun ve
demokrasinin bir yansıması’ olarak
tasvir etmesi ve son olarak AK Parti
Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal’ın
Gezi olaylarına ilişkin raporundaki
‘Hükümetin Gezi olayında stratejik
hata yaptığı’ tespitleri Hizmet’in bu
konuya yaklaşımından farklı değildir”
diyorlar.

“Gülen neden Türkiye’ye
Dönmüyor?ABD’de
Olduğu İçin ABD
Etkisinde”ymiş! Ya AKP?
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Emperyalizmin çocuğu AKP, kardeşini ABD’nin etkisinde olmakla
suçluyor. Fetullahçılar’ın bütün açıklamaları da Gülen’in emperyalizmin
kucağında ve hizmetinde olduğunu
kanıtlıyor. Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı, bu eleştirinin Gülen’e yapılmış
bir hakaret ve iftira olarak değerlendirip, ilk kurulduğu zamanlarda
AKP’ye de “ABD projesi” diyenler
vardı hatırlatmasını yapıyor. Haklarındaki karalamaları yazan kişilerin
“bir savcı 3 polisle Hizmet Hareketini
terör örgütü ve çete kapsamına sokarız, bitiririz” dediklerini, Fetullahçılara hadlerini bildirmek için
dershanelerin kapatılmasının gündeme getirildiğini söylüyorlar.
Devrimciler, Fetullahçılar’ın yetiştirmesi, bir savcı, üç polis ile yüzlerce yılla yargılanıp, hapis yatarken
demokrasi, insan hakları, hukuk vb.
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hiçbir şeyi gözleri görmeyenler okun
ucu kendilerine dokunduğunda nasıl
da kıyamet koparıyorlar. Nasıl adaletten, vicdandan söz ediyorlar? Ahlaksızlığın ve düşkünlüğün geldiği
noktadır burası.
Amerika’yı mekan eden ve onların
dünyadaki çıkarlarına bekçilik yapmaya soyunan Gülen’dir. Orta Doğu’da Amerikan sözcülüğüne soyunan
da AKP’dir. Her ikisinin de kıblesi
ABD emperyalizmidir. Amerikan
uşaklarının kendi aralarındaki çatışmadan, halkın yararına bir şey çıkmaz.
Çıkarsa bir avuç tekel ve emperyalistler
yararına bir sonuç çıkar.
Fetullahçılar bunların dışında
AKP’lilerin şu eleştirilerine cevap
veriyor: “Gezi eylemcilerini Hizmet’e
yakın savcı ve hakimler tutuklamayıp
salıvermiştir”, “Hizmetle bağlantılı
polisler, eylemcilerin çadırlarını yakarak ve gezi eylemlerine sert müdahale ederek eylemlerin büyümesini
sağladı”, “Hizmet, bürokrasi üzerinden vesayet kurmak ve iktidara
ortak olmak istiyor”, “Hizmet, Kürt
sorununun çözümü sürecine karşı”,
“Hizmet, seçimlerde bazı parti ve
kişiler ile ittifak yapacak.”
Bu açıklamalar ve iddialar aynı
zamanda; odağında menfaat olan ilişkilerin, ortaklıkların, ittifakların nasıl
birbirine muhtaç olduğunu, dostluklarının sahteliğini, çıkarlar çatışınca
birbirleriyle nasıl it gibi dalaştıklarını,
birbirlerinin açığını yakalamak ve
kapana sıkıştırmak için ne kadar ahlaksız oyunlar oynadıklarının, komplolar kurduklarının, birbirlerinin yatak
odalarına kadar girip nasıl dinleyip
kameraya çektiklerinin de resmidir.
Kısacası bu düzenin ahlaksızlığını,
bütün kirini, pasını ortaya sermektedir
kurtlar arasındaki bu kavga. Halka
karşı uygulanan sömürü, baskı, zulüm
politikalarında bir araya geldiklerini
ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda nasıl birbirlerini yemeye
çalıştıklarının ifadesidir.

Fetullahçılar AKP
Çatışması Yeni Değildir
2012 Şubat-Mart aylarının temel
gündemlerinden biri de, Yargı-MİT
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üzerinden sürdürülen, AKP-Fetullah
Gülen çatışmasıydı. Bu çatışma da
oligarşi içi çatışmanın başka bir boyutuydu. Fetullah Gülen’in iktidara
gelmesine destek verdiği, hükümet
ile arasının açılmasının, ittifakın çatırdamasının sebebi; bir yanıyla
AKP’nin yasama, yargı, yürütme
üzerindeki denetimini artırarak devleti
ele geçirme operasyonu iken diğer
yanıyla da yağma ve talanın paylaşım
ve devlet olanaklarının kullanılmasının kavgasıydı. Fetullahçıların istediği yasaların çıkarılması dayatmasıydı.
AKP ile Fetullahçılar arasındaki
ittifak çıkar üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Çıkar üzerine şekillenen bütün
ittifaklar gibi, çıkarların çatıştığı yerde
kolayca çatışmaya dönüşmüştür. MİT
kriziyle çatırdamaya başlayan ve dışa
vuran çatışma, Fetullahçıların son
açıklamalarıyla birlikte resmen ilan
edilmiş oldu. Böylece karşılıklı olarak
artık “aramızda sorun yok, kimse
boşuna fitnecilik yapmasın” yalanına
başvurup olayı örtbas etmelerine, rol
yapmalarına gerek kalmadı.
Fetullahçılar cephesi, çelişkileri
hep bir ağızdan, koro halinde kendi
medyasında yazıp çizerken, Tv’lerde
konuşurken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise temkinli inkara devam
ediyor. Kanal 24 Ankara Temsilcisi
Yaşar Taşkın, Koç’un sorularını yanıtlayan Arınç, hükümet ile Fetullahçılar arasında hiçbir sorun olmadığını
söyledi. Arınç, “Gülen Hoca Efendi’nin işaret ettiği noktalara büyük
bir hızla koşan çok dürüst insanlar
var. Ama onlarla birlikte bulunanların
kafalarından farklı şeyler geçiyor olabilir. Bu da insanın doğasında var”
açıklaması yaptı. Son tartışmaları
işaret ederek “Fetullahçılar içerisinde
yaşanan anlaşmazlıklar dışarıya yansıyor olabilir” dedi. 12 Eylül referandumunda Fetullah Gülenciler’in
desteğini unutmadıklarını da belirtirken
“Camia camia olduğunu bilmeli,
hikmet-i hükümete karışmak doğru
değil” diyerek uyarı yapmaktan da
geri durmadı.
Evet, iki tarafta öfkesini kusuyor,
eteklerindekini döküyorlar. Fakat şim-

diye kadar açığa çıkanlar, AKP ve
Fetullahçıların birbirleri haklarında
bildiklerinin ve ortak yaptıkları yağma
ve talanın, gizli operasyonların yüzde
biri bile değildir. AKP ile Fetullahçılar
arasındaki anlaşmazlıklar, sorunlar
alenen tartışılma noktasına gelmiştir.
Gizli kapılar ardında halledemedikleri
sorunlarını medya üzerinden tartışmaya başlamış, birbirlerine şekil vermeye ayar çekmeye kalkışmışlardır.
Bu aralarındaki çelişkinin derinleştiği
anlamına gelir ama çözümsüz olduğu
anlamında, uzlaşamayacakları anlamında değildir. Ortak çıkarlar, karşılıklı birbirlerine ihtiyaç duyma durumları onları yine ittifak kurmaya
zorlayacaktır. Çünkü AKP’yi iktidara
taşıyan Fetullahçılardır. Fetullahçıları
büyüten AKP’dir. İkisini de büyüten
ise emperyalizmdir.

AKP -Fetullahçılar
Çatışması Kurtlar
Sofrasındaki Pay
Kavgasıdır
Fetullahçılar, 12 Eylül referandumunda ve daha birçok konuda
AKP’nin can simidi olmuştur. Bu
sadece bir örnektir. Bu gün aralarında
çıkan çatışmanın, Fetullahçılar içindeki bazı çevreler tarafından çıkarıldığı iddiası ise, demagojik bir iddiadır. Fetullahçılar içinde Gülen’den
habersiz, onaysız bir adım bile atılmasının mümkün olmadığını her kesim çok iyi bilir. Gülen’e rağmen
bir şeyler yapılabilmesi söz konusu
bile değildir.
Son tartışmalarla birlikte, AKP
ile Fetullahçılar arasındaki kavganın
bir it dalaşı olduğunu herkes daha
net görmüştür. Bu tartışmanın, halktan yana, demokrasiden yana bir yararı yoktur. Halkı birlikte sömüren
kurtlar sofrasındaki pay kavgasıdır.
AKP, Fetullahçıları da kendi denetimine almaya çalışmakta, denetime
girmedikleri noktada da tasfiye etmek
istemektedir. Fetullahçılar ise kırıntılarla yetinmeyeceğini ilan etmişlerdir. Bu çatışma bir dönem yoğunluk
kazansa da nihai sonucu uzlaşmadır.
Halka ve devrimcilere düşmanlıkları
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ise kalıcıdır!
Fethullahcıların sözcülüğüne soyunan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın açıklaması, bir yandan, Fetullahçılara yönelik eleştirilere karşı
cevap niteliği taşırken, diğer yandan
da, AKP ve Erdoğan’a yönelik suçlama, tehdit ve uyarılarla doludur. Bu
eleştirilerden ve cevaplardan sadece
birkaçına bakmak bile iktidar kavgasının hangi boyutlara ulaştığını ve sıkışınca birbirlerini nasıl sattıklarını
göstermektedir. AKP’nin, Fetullahçıların Gezi Parkı eylemlerinin arkasında
olduğu iddiaları da, buna karşı Fetullahçıların kendilerini savunmaları birer
demagojiden ibarettir.

Gezi’nin Arkasında Şunu
Bunu Aramayın!...
Gezi’nin Arkasında
HALK Vardı
Fetullahçıların, Gezi Parkı eylemlerinin arkasında olduğu iddiası,
AKP iktidarının gerçekleri çarpıtmak
için uydurduğu bir yalandır. Gezi’nin
arkasında hep birilerini aradılar. Oysa
Gezi ile ilgili her şey ortadaydı. Sadece Taksim’de değil, Anadolu’nun
dört bir yanında, direnişin önünde
ve arkasında 2.5 milyon insan vardı.
Başka güçler aramak halk gerçeğini
gizlemek içindir

Fetullahçılar ve
Bazı Tekeller Gezi’ye
Destek Vermişler midir?
Gezi direnişinin iktidarı protesto
eden büyük bir halk ayaklanmasına
dönüşmesi, oligarşi içi çatışmanın
bir yansıması olarak, bazı çevreleri
memnun etmiş olabilir. Bunu, AKP’yi
köşeye sıkıştırmak, şekle sokmak,
hizaya getirmek için fırsat olarak
görüp kullanmak istemiş olabilirler.
Bu yönlü açıklama da yapmış olabilirler. Bu, onların halk ayaklanmasını
destekledikleri anlamına gelmez. Gelmez çünkü bu doğanın diyalektiğine
aykırıdır. Bunun tersini düşünmek
sınıflar mücadelesine aykırıdır... Halkın ayaklanması onların da sonlarını
getirecek olan ve en çok korktukları

şeydir. Evet, oligarşi içi çatışma da
bütün hızıyla sürmektedir. Ancak,
oligarşi içi çelişkiler, uzlaşır çelişkilerdir.
Bugünün baş çelişkisi, AKP faşizmi ile halk arasındaki çelişkidir.
Bu çelişki uzlaşmaz çelişkidir. Savaş
esas olarak halkla AKP faşizmi arasındadır. Halkın dışındaki tüm güçler
de pozisyonunu buna göre belirlemektedir.
Yarın bu çelişki tüm oligarşik
düzeni tehdit etmeye başladığında,
oligarşi içi tüm güçler kendi aralarındaki çelişkileri bir kenara bırakıp,
halka karşı birleşirler. Fethullahçılar
da, Koçlar da, Sabancılar da, Boynerler de biraraya gelirler. Çünkü
bunlardır el ele verip halkın kanını
emenler. Hepsi de halkın düşmanlarıdır. AKP’nin karşısında sesi soluğu
çıkmayanlar, halk ayaklanmasından
güç alarak konuşmaya, hükümet politikaları hakkında atıp tutmaya başlamışlardır... Onların hiç birisi Gezi’nin arkasında, önünde, şurasında
burasında değildir... Onlar, fırsat bu
fırsat deyip kendi hesaplaşmalarını
yapmaya kalkıyorlar.
Sonuçta, halkın direnişi oligarşi
içi çelişkileri de büyütür. Oligarşinin
yönetememe krizi büyüdükçe, oligarşi
içi kriz de derinleşecektir. Halk da
artık eskisi gibi yönetilmek istemeyecek
ve kendi iktidarına yürüyecektir.

Fetullahçılar ile
AKP’nin İdeolojisi de,
Ütopyası da Aynıdır
AKP milletvekili Zeynep Dağı’nın
eşi ve aynı zamanda uluslararası ilişkiler profesörü olan İhsan Dağı, 13
Ağustos’ta Fetullahçıların sözcüsü
Zaman gazetesindeki yazısında,
AKP’nin dış politikasının “kontrolden
çıktı”ğını, “eski devletin sorgulanamaz milli politikalarına” benzediğini,
riskli ve maceracı olduğunu ve halk
içinde meşruluğunu yitirdiğini ve
sorgulanmaya başlandığını yazdı.
AKP’yi, Türkiye’nin dış politikasını
krize sürükleyen, bu politikalarına
körü körüne destek beklemekle eleştirdi. AKP’nin dış politikasını ideolojik ve hatta ütopik olmakla suçlayan

Dağı, ”Bush müdahale edince ‘neocon’ emperyalizmi oluyor da bizim
‘muhafazakarlar’ müdahale edince
ne oluyor? ‘Biz’ yapınca ‘doğru’ mu
olacak?” diye soruyor. Lübnan’da
pilotların kaçırılmasını ve Yemen’de
büyükelçiliklere yapılan saldırıları
dile getirerek, AKP’ye çatışmacı ve
müdahaleci siyasetten uzak durma
çağrısı yapıyor.
Daha önceki yazılarında da,
AKP’nin “milli dava” haline getirdiği,
saldırgan dış politikalarını eleştiren
İhsan Dağı, “Anadolu Kaplanları”nın
dış politikadan rahatsız olduğunu
yazmıştı. Aynı şekilde, 23 Temmuz
2013 tarihli “AKP’ye “Dost uyarısı:
Bataktasınız, yalnızsınız, devam
edin!” başlıklı yazısında “Hala yanlış
yapmadığınız kanaatindeyseniz, buyurun devam edin. Dünün Kemalistsekülarist iktidarları bile Orta Doğu’da bu kadar yalnızlaşmamışlardı,
çünkü Orta Doğu’nun iç çatışmalarına bu kadar batmamışlardı…
Birkaç yıl önce herkesle işbirliği
halinde, diyalog içinde olduğumuz
etrafımıza bakalım; İran’la türlü
türlü sorunlarımız var. Daha dün,
her grupla diyalog içinde olmakla
övündüğümüz Irak’ta, meşru hükümetle bile görüşemez haldeyiz. Suriye
artık içeriye de akan bir bataklık,
kaos. Lübnan Hizbullah’ı Suriye’de
ve bölgede Türkiye’ye meydan okuyor.
Mısır’ı kaybettik. Gayri meşru bugünkü yönetim, Türkiye’yi muhaliflere
silah yollamakla suçluyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ters düştük. İsrail’i geçtim. Geriye bir tek
Filistin, daha doğrusu Hamas kaldı.
O da Mısır’daki darbeden sonra
Türkiye’ye değil, İran’a doğru dönüyor” diye yazarak, Fetullahçıların
eleştirilerini dile getirmişti.
Dağı, Fetullahçılar ile AKP’nin
arası iyiyken, yağma ve talanı birlikte
paylaşırken, AKP’nin halk düşmanı
politikalarına ses çıkarmıyordu. Çıkar
çatışmaları, pay kavgaları başlayınca
AKP’nin içişleri, dışişleri, ekonomi
politikalarını eleştirip feveran ediyorlar. Neymiş, AKP ideolojik ve
ütopik davranıyormuş. Fetullahçılar
ile AKP’nin ideolojisi de, ütopyası
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da aynıdır. İslamcı, Müslüman görünüm altında emperyalizmin ideolojisidir. Dağı; “hükümet devlete
egemen olunca ‘devlet politikası’ da
yerini ‘hükümet politikası’na bıraktı”
diyerek asıl olarak, AKP’nin devleti
ele geçirip Fetullahçılar üzerinde
oluşturduğu baskıdan şikayetçi.
Mesele AKP’nin dış politikası, iç
politikası değil, AKP ile Fetullahçılar
arasındaki pay kavgasıdır. Bunu Ekrem
Dumanlı, Zaman gazetesindeki yazısıyla açıkça ifade ederek, AKP’nin
kadrolaşmada “yanlış tercih”lerde
bulunduğunu ve Fetullahçıları geri
planda bıraktığından yakınmıştı.

Fetullahçılar:
İsteklerimizi Yapmaz,
Talandan Pay
Vermezseniz
Desteğimizi Çekeriz!
Sayı: 379

Yine Zaman yazarlarından, Ahmet
Turan Alkan, 5 Haziran 2013 tarihli

yazısında, Tayyip Erdoğan’ın “Yüzde
50’yi zor zaptediyorum” sözüne karşı,
“Sayın Başbakan’ım. Mademki hatırlattınız, bilseniz iyi olur: Kendi
adıma olup biteni acıyla seyreden
biri olarak sokağa asla çıkmayacağım” diye yazdı. Bunun anlamı; eğer
iktidar olanaklarından, talandan payımızı vermezseniz, istediğimiz yasal
değişiklikleri ve istihdamları yapmazsanız, biz Fetullahçılar olarak,
yüzde ellinin içinde yer almayacağız,
desteğimizi çekeceğiz demekti.
Taksim Gezi Parkı direnişi karşısındaki tavrı ile Erdoğan’ı suçlayan
Alkan, “Başbakan’a Mektup” başlıklı yazısında; “Sayın Başbakan, seyahatinizden önce yaptığınız açıklamalarda şu menhüs Kışla’dan asla
vazgeçmeyeceğinizi, göstericilerin
art niyetli, sadece sizin haklı olduğunuzu tekraren belirttiniz ve bu
tutum protestocuları bir kere daha
galeyana getirdi.
Kararınızın isabetine inansam,

şahsi desteğimi esirgemezdim ama
tam aksini düşünüyorum ve galiba
bu konuda yalnız değilim. … Kışla
inadınızı ve “Vız gelir, bildiğimizi
yapacağız” tavrınızı anlamıyoruz ve
bu yüzden -lütfen itimad ediniz- sizi
çok sevenler bile gıyabınızda sizi savunmakta zorlanıyor” diyerek eleştiriyordu.
Alkan’ın niçin Erdoğan’ı eleştirdiğini, yine bu yazının alt satırlarındaki ifadelerinden ve itiraflarından
anlıyoruz. Direnişin tüm ülkeyi saran
bir ayaklanmaya dönüşmesi öylesine
rahatsız etmiş ve korkutmuş ki Alkan;
“Onlar sandıkta elde edemediklerini
büyük şehirlerin sokaklarında şaşırtıcı bir kolaylıkla kazandılar; bu
şaşırtıcı ve kolay başarının tadı,
protestocuların başını döndürdü,
sarhoş etti. Onlara bu kolay zaferi
ne yazık ki siz armağan ettiniz” diyor.
Siz yiyin birbirinizi, halk korkularınızı büyütmeye devam edecek!

Yürüyüş
25
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Dinleme Cihazı AKP’nin Halka Düşmanlığını, Ahlakını ve Kültürünü Göstermektedir!

Çözüm “Gizlimiz’ Saklımız Yok, Gizli Toplantı
Yapmıyoruz” Demek Değil, Meşru Mücadeledir!
TMMOB’ye (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler
Odası Birliği) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde
bir dinleme cihazı bulundu.
50 saat ses kaydı yapabilen cihazlarda, kaydı yapanların
da sesleri bulundu. Ses kayıt cihazını kimin koyduğunu
aramaya gerek yoktur. Suçlu bellidir; AKP! AKP
halk düşmanı politikalarıyla, halkın her kesimine saldırmaktadır. AKP kendisinden olmayan herkese düşmandır. Nitekim TMMOB’ye ve bağlı örgütlenmelerine de bu
nedenle saldırmaktadır. Gece yarısı operasyonlarıyla, torba yasalara eklenen maddelerle TMMOB’nin yetkileri gasp edilmiş,
yağma ve talanın önü açılmıştır. Ama AKP’ye
bu yetmemektedir.
Bu konuya ilişkin Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar (DMMM) da bir açıklama yaparak, AKP
faşizmini teşhir etti. Yaptıkları açıklamada; AKP polisi,
savcısı, hakimi için toplantının gizli yapılıp yapılmadığının, toplantılarda ne konuşulduğunun hiç önemi
yoktur. Zaten onlara göre bizim yaptığımız her şey
suçtur. Suçtur çünkü AKP’ye karşı olmak suçtur. Zaten
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bu nedenle Adana’da gözaltına alınan Halk Cephelilere
“AKP’ye karşı faaliyet yürütme” suçlaması yöneltilmiştir.
Bu mantık AKP’nin polisinde, savcısında, hakiminde
tamamında vardır... İşte Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
dinleme cihazını koyanların mantığı budur. Onlara göre
bizim düşüncelerimiz, pratiğimiz, faaliyetlerimiz
başlı başına suçtur. Ayrıca bunların Ceza Kanunu’na göre suç olmasına gerek yoktur. Ceza
Kanunu’na göre suç olmasa bile uydurulup
suç yaratılır. Tıpkı halkın avukatlığını yaptıkları, devrimci avukatlık yaptıkları için tutuklanan avukatlar ve tutuklanan kamu emekçilerinde olduğu gibi.
BU MANTIK FAŞİZMİN MANTIĞIDIR.
Faşizm kendisinden olmayan herkese düşmandır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne dinleme cihazı konulmasının sorumlusu da bu mantığın sahipleridir. Bu
konuda net olunmalıdır. Bu noktada Mimarlar Odası
Ankara Şubesi yöneticileri net olmalıdır. Kendilerini
Biz zaten toplantılarda gizli saklı bir şey konuşmuyoruz”
diye savunmamalılardır. Suçlu olan AKP’dir. Ahlaksız
olan AKP’dir. Bu kültür AKP’nin kültürüdür dedi.
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Polise 44 Milyon Liralık Özel Ödenek... Balyoz Timleri...

AKP FAŞİZMİNİN ACZİDİR!

AKP iktidarı halka karşı yeni saldırılar peşinde. Gazetelerde yayınlanan “polise 44 milyon liralık özel
ödenek” ve “balyoz timi” haberleri
bu saldırıların habercisi niteliğinde.
Polise ayrılan 44 milyon liralık
özel ödenek ile yeni TOMA’lar,
zırhlı otobüsler, cop, biber gazı vb.
araçlar alınacağı açıklandı.
Diğer yandan ise yayınlanan haberlerde toplumsal olaylarda, halka
müdahale etmesi için, Eskişehir’de
Ali İsmail Korkmaz’da olduğu gibi,
halkın çocuklarını katletmeleri için
“Balyoz Timi” isimli özel bir kontrgerilla biriminin kurulduğu belirtiliyor.
Temmuz ayında gerçekleşen ve
ülkenin her köşesine yayılan halk
ayaklanması AKP iktidarına korku
saldı. AKP yöneticileri her fırsatta
halk ayaklanmasını karalamaya çabaladılar. Ayaklanmanın etkisini kırmak için her türlü yalan ve demagojiye başvururken, bir yandan da yeni
ayaklanmalara karşı “önlem”ler almaya giriştiler.
Halk ayaklanması boyunca Türkiye’nin her yanını işkencehaneye
çeviren AKP’nin resmi-sivil faşist
güçleri sokaklarda insan avı yürüttüler. Eli çivili sopalı, demir çubuklu
sivil polisler ve beraberlerindeki palalı-bıçaklı, taşlı-sopalı AKP yandaşları insanlarımızı katledip yaraladılar.
Kontrgerillayı çökerttiğini, bir
daha kayıp ve katliamların yaşanmayacağını iddia eden AKP, 11 yıllık
iktidarı boyunca devrimcilere ve demokratlara karşı onlarca linç girişimi
örgütledi. TAYAD’lı tutsak yakınları,
Dev-Genç’li öğrenciler, Halk Cepheliler birçok kez polisin de içinde
olduğu güruhlar tarafından linç saldırılarına maruz kaldılar. Linççilerin
hiçbiri tutuklanıp yargılanmadı veya
göstermelik yargılamalarla ödüllendirildiler. AKP’nin halka yönelik
bu saldırıları Haziran 2013 Halk

Ayaklanması sırasında en üst boyuta
tırmandı. Katledilenler, gözlerini
kaybedenler, sokaklarda, karakollarda işkence görenler, gözaltına
alınan binlerce kişi
ve halkın üzerine
sıkılan 150 bin
adet gaz bombası…
Ve şimdi faşist
AKP iktidarı halka
karşı yürüttüğü bu
saldırılarını boyutTOMA’LARINIZ HALKTAN DAHA
landırıyor.
GÜÇLÜ DEĞİLDİR!
Aşağıdaki iki haber
AKP’nin halka yönelik yeni
gütlenmeleri ile sokaklar halka işsaldırılarının habercisi niteliğinde;
kence ve katliam alanlarına dönüş“Hükümet, Taksim’deki Gezi Parkı
türülüyor. AKP kontrgerillayı yok
protestolarının ardından önümüzdeki
etmiyor, sadece yeni sürece uygun
süreçte yaşanması beklenen yeni
olarak kendi siyasal konumuna göre
olaylar öncesinde emniyet teşkilatının
şekillendiriyor. Eli çivili sopalarla,
mühimmat ve teçhizatının yenilenmesi
demir çubuklarla meydanlarda halka
amacıyla 44 milyon liralık özel ödesaldıranlar işte bu AKP beslemesi
nek tahsis etti. Emniyet Genel Mükontrgerillacılardır.
dürlüğü (EGM), iki ayrı kaynaktan
tahsis edilen özel ödenekle yeni
AKP halka yönelik yeni saldırılara
TOMA, Shortland, zırhlı otobüs ve
hazırlanırken bir başka gerçekliği ve
biber gazı alımını planladı. Alımlarla
korkusunu da ortaya seriyor. “Hüilgili ihale süreci başlatıldı.” (13
kümet, Taksim’deki Gezi Parkı
Ağustos 2013, Milliyet)
protestolarının ardından önümüzdeki süreçte yaşanması beklenen
“Özel emirli Balyoz timi. Gezi
yeni olaylar” diyerek “önlem” adı
Parkı protestolarının Eskişehir ayaaltında halka karşı terörünü meşruğında dövülerek öldürülen Ali İsmail
laştırmaya çalışıyor. Bunun için işKorkmaz’ın yaşamını yitirmesi ile
kenceci katil polisi teknik anlamda
ilgili soruşturmada dehşet uyandıran
güçlendirirken bir yandan da “arbir iddia ortaya atıldı. Eskişehir Bakanızdayız
halkı katledebilirsiniz”
rosu, Korkmaz’ı döven grup içerisinde
demektedir.
göstericileri gözaltına almadan dövmek için polislerin de içerisinde yer
Ancak halk ayaklanması gösteraldığı Balyoz timinin görevlendirilmektedir ki; AKP’nin faşist politidiği iddiasını ortaya attı.” (23 Temkaları halkları teslim alamaz. Yalan,
muz 2013, Milliyet)
demagoji ve açılım aldatmacaları ile
halkı daha fazla oyalayamaz. Halk
Bir yandan 44 milyonluk ödenek
birleşip örgütlü bir güç haline geldiayrılarak polisin halka saldırısının
ğinde faşizmin tüm politikalarını,
teknik ayağı güçlendirilirken, bir
yandan da, yeni yeni kontrgerilla örtüm teknik “üstünlük”lerini aşacaktır.
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Devrimci İşçi
Hareketi
Hangi alanda olursa olsun örgütlemenin sihirli formülleri yoktur.
Kitlelere gitmeden hiçbir alanda örgütlenme yapılamaz. İşçi alanında da
örgütlenmenin temel kuralı kitlelere
gitmektir. Yani kitle çalışmasıdır.

Kitle Çalışması, İradi
Programlı Bir Çalışma
Olmalıdır

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013
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İşçilerle yapacağımız kitle çalışması işçilerin en temel sorunlarından günlük çalışma yaşamı içindeki
en sıradan diyebileceğimiz sorunlarına kadar her şeyi kapsamak zorundadır. Bu çalışma bütün çalışmalarımız gibi planlı programlı bir çalışma
olarak yürütülmelidir.
Plan-programın en gerekli olduğu
çalışma kitle çalışmasıdır. O olmadan
ileri doğru ne bir adım atabilir ne de
devrim amacımıza ulaşabiliriz.
Kitle çalışması yöneticilerin kendi dışında, altındaki insanlara yapın
edin diye talimatlar vererek yapılacak
bir çalışma değildir. Bu tarzla sonuç
alınamaz. Bu yöneticilik anlayışı saflarımızdan sökülüp atılması gereken
bir yöneticilik anlayışıdır.
Yöneticinin görevi her şeyden
önce çalışmaları programlamak,
bu programı, nedenlerini, niçinlerini kadrolara kavratmak, programın pratiğe geçiriliş sürecini örgütlemek, adım adım denetlemek,
disiplin sağlamak, başarıya giden
yolu bulmak ve sonuç almaktır.
Yani bir programlı çalışmanın bütün unsurları, işçiler arasında kitle çalışması için yaptığımız programda da
yer almalıdır. Ve tabi bir programlı çalışma yürütmek için her şeyden önce
alanımıza ilişkin bilgilere sahip olmamız gerekir. En azından bulunduğumuz ilde, bölgede işçi sınıfının niceliği ve niteliği nedir? Kaç fabrika,
kaç atölye var? Nerelerde? Bunlarda
çalışan işçilerin sayısı nedir? İşçiler
hangi mahallelerde yoğunlaşıyor...

İŞÇİLERİ NASIL
ÖRGÜTLEYECEĞİZ?
gibi bilgilere sahip olmamız
gerekir. Bugünkü koşullarda bunları elde etmek de o
kadar zor değildir. Hemen
her ilin, bölgenin sanayi
dökümünü veren, hangisinin kaç işçi çalıştırdığını belirten yazılar, haritalar, istatistiki veriler, ilgili bakanlıkların, kuruluşların veya
şehir ve bölgelerin internet
sitelerinde bulunmaktadır.
İşçiler arasında programlı bir
çalışmayı nasıl yapacağımızı ana
başlıklar halinde açacak olursak:

İlk Adım:
Hedef Kitlenin Tespiti
En genel anlamda bu kitle tüm işçiler olabilir. Ancak daha somut hedefler belirlemeliyiz... Kadın işçiler,
genç işçiler, kayıt dışı çalışan işçiler
gibi işçilerin herhangi bir kesimi olabilir veya bir işçi semti, sanayi sitesi veyahut da bir fabrika ya da atölye olabilir.

İkinci Adım:
Talebimiz Ne Olacak?
Programımızın etrafında şekilleneceği, bütün ajitasyon ve propagandamızda temel araç işlevi görecek
talebin tespitidir.
Bu talep süreçte ön plana çıkan ve
en yakıcı olan talep olmalıdır. Bazen
daha genel programlar yapılabilir ve
talepler de bir değil, birçok talep
olarak ortaya konulabilir. Ama bu durumda bile yine en önemli bir veya iki
talep etrafında eylem ve etkinliklerimizi yoğunlaştırmak en doğrusudur.
Zaten genellikle kitleler nezdinde
bir veya bir kaç talep hep ön planda
olur. Hatta bazen öyle olur ki tek bir
kelime etrafında aylarca sürecek mücadeleler yaşanır. Bunlardan asla
kaçmamak, küçümsememek gerekir.
Önemli olan kitlelerin hassasiyetidir

ve bizim bu hassasiyetten düzeni
teşhir etmede ve kitlelerin bilinçlenmesinde etkin bir şekilde yararlanmamızdır. Bu nedenle talep ve sorunların büyüğü, küçüğü olmaz. Aslolan onun kazandığı politik muhtevadır.

Üçüncü Adım:
Programın Amacı
Bu amaç, uygulamaya koyacağımız bu programın sonunda varmak istediğimiz noktadır. Nereye varmak istiyoruz, neyi başarmak istiyoruz?
Örneğin üç ay içinde fabrikada bir
işçi komitesi kurmayı hedefliyoruz.
Veya bir başlangıç olarak fabrika işçileri arasında belli bir sempati yaratmak istiyoruz… Bunların her biri
somut, ulaşılabilir birer amaçtır.

Dördüncü Adım:
Hedeflerimizin
Belirlenmesi
Belirlediğimiz amaca varmak için
hangi hedefleri tutturmamız gerekir? Bu hedefler arasında en belirleyici olan ve güçlerimizi yoğunlaştırmamız gereken hangisidir? Örneğin
kadroların motivasyon düzeyini
yükseltmek ve başaracağız inancını kazandırmak bir hedeftir.
İşçilere yüz bin bildiri dağıtmak,
fabrika önlerine 100 pankart asmak,
on bin afiş yapıştırmak bir başka hedeftir.
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KAZOVA İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMAK İÇİN HESAP NUMARASI:

Kaya Emir Dönmez Adına: Ziraat Bankası Sanayi
Mahallesi Şubesi İban No: Tr 12 0001 0021 3660 3027 1250 01
Hesap No: 60302712- 5001
Bir fabrikada veya atölyedeki bütün işçilerle yüz yüze konuşmak için
evlerine, uğradıkları kahvehanelere vb
gitmek bir başka hedeftir.
Herhangi bir sorun için bir korsan
gösteri yapmak, yirmi bilgilendirme
ve eğitim toplantısı yapmak yine başka bir hedeftir…
Her ilde izinli mitingler örgütlemek
ve bunun etrafında yoğun bir sözlü,
yazılı ajitasyon yürütmek vb… eylemlilikler hedefler arasında sayılabilir.

Altıncı Adım:
Hedeflerimize Uygun
Düşecek Şekilde Eylem
ve Etkinliklerimizin
Neler Olacağını
Belirlemek

Beşinci Adım:
Stratejiyi Belirlemek

Bunun için baştan itibaren programın oluşumunun bütün safhalarına
katılmak işçilere yönelik çalışma
KAZOVA TEKSTİL İŞÇİLERİ yürüten kadroların mümkün olan
en geniş katılımını sağlamak belirTÜM İŞÇİ SINIFI İÇİN
leyici noktadır... Kadrolar programa
DİRENİYOR! ZAFERİ TÜM
vakıf olmalıdır. Neyin, ne zaman, ne
İŞÇİ SINIFININ OLACAKTIR! için, nasıl yapılacağı gibi sorular kafalarında net olmalıdır. Tabi ki bu
DİRENİŞ ÇADIRI ADRESİ:
İyiniyet Sok. No: 17 Merkez Mh. noktada illegaliteye de özen göstermek, bilinmemesi gereken şeylerin
Şişli
bilinmemesini sağlamak gibi de bir
BLOGSPOT ADRESİ:
zorunluluğumuz vardır. Ama illegakazovaiscileri.blogspot.com
litenin zorunlu kılmadığı bütün unsurlar, kadroların vakıf olmasını
MAİL ADRESİ:
sağlamak en önemli işlerimizden
kazovaiscileri@gmail.com
biri olmalıdır. Kitle çalışmasında
TELEFON NUMARASI: 0542
bunlara vakıf olmayan bir kadroyu,
353 68 17
ne verimli bir çalışmaya sevk edebilir, ne de gerekli disiplini sağlayabiliriz.

Amacımıza varmak için hangi
yolu izlemeliyiz sorusunun cevabını
bulmaktır. Örneğin bir sanayi semtinde bütün atölyeleri, fabrikaları dolaşmak ve ilişki geliştirmek kitle çalışmasının esasını teşkil eder. O halde stratejimizi tek tek fabrikaları ve
atölyeleri dolaşmak üzerine kurabiliriz. Fabrikalara-atölyelere giremiyor
ve rahat çalışma yürütemiyorsak, işçi
semtlerini mekan belleyerek tek tek
evleri dolaşmak da bir başka yöntemi oluşturur. Veya amacımız kitleler
arasında somut ilişkiden çok etki gücümüzü geliştirmektir. Bu durumda
propaganda ve ajitasyona önem vermek, stratejimizi propaganda ve ajitasyon değeri yüksek etkinlikler temelinde geliştirmek gerekir. Veyahut
gençlikle ilişki geliştirmek istiyorsak,
stratejimizi futbol turnuvası, tiyatro,
toplu gezi vb. gibi etkinlikler üzerine
kurabiliriz.
Yine örneğin bir fabrikada ön plana çıkmış doğal kitle önderleri var.
Bunları örgütlemek, fabrikayı örgütlemek anlamına geliyor. O halde
bu durumda stratejimizi onlarla ilişki geliştirmek ve örgütlemek üzerine kuracağız… Burada önemli olan
amacımıza varmak için en doğru, en
gerçekçi yolu bulmaktır ve faaliyetlerimizi onun temelinde ele almaktır.

Bunların her birini bir hedefe
denk düşecek şekilde sıralamaktır.
Örneğin 1. hedefimize varmak için A,
B, C etkinlikleri olmak üzere üç etkinlik gerçekleştirmeyi kararlaştırabilir
ve bunları o hedefin altına sıralayabiliriz.

Yedinci Adım, Bu
Etkinliklerin
Örgütlenmesini Yapmak
Burada hangi etkinliği kim veya
kimler organize edecek, kimler hayata
geçirecek, kimler yönetecek tek tek
belirlenmeli ve belirlenen kişilerin kafasında neyin, ne zaman, nasıl gerçekleştirileceği açıklığa kavuşturulmalıdır. Örneğin bildirileri şunlar dağıtacak, afişleri şunlar yapıştıracak,
toplantıları şunlar örgütleyecek ve
yönetecek... Veya bir sanayi semtinde işçilerin genellikle bir araya geldiği

öğle tatillerinde ya da iş çıkışlarında
yapılacak konuşma ve protesto gösterilerini şu kadromuz organize edecek, şunlar yardımcıları olacak vb.
gibi...

Sekizinci Adım:
Programı Kadroların
Benimsemesinin
Sağlanması ve
Motivasyonun, Hayata
Geçirme Kararlılığının
Yükseltilmesi
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Dokuzuncu Adım:
Programın Pratiğe
Geçirilişini Adım Adım
Denetlemek, Pratikte
Aksayan Yönleri
Düzeltmek, Uygulamada
Disiplini Sağlamak
Uygulama disiplini sağlanmayan,
pratikte ortaya çıkan aksaklıkları düzeltilmeyen bir programdan alacağımız sonuç sınırlıdır. Hatta kaos ve kargaşaya neden olması, yöneticinin de-
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netimi elden kaçırması kaçınılmazdır. Kadroların moralinin bozulması ve umutsuzluk ise hemen bunun ardından gelecek tehlikelerdir.
Örneğin, ilişkimiz olmayan bir
fabrikada, ilişki yaratma görevi verdiğimiz kadromuz nasıl çalışıyor?
Görevine sahip çıkıyor mu? Ne tür
yöntemler geliştirmiş, sonuç alabilmiş mi? Aksayan yönler ne, eksiklikleri neler? Bütün bunlar çözüm
üreten bir denetim mekanizması kurmadan, o kadrodan başarı beklemek
ham hayaldir, tesadüflere bağlıdır.
Çalışmayı kadronun yetersizliklerine ve kendiliğindenciliğe mahkum etmektir.
Yine denetimde önemli bir nokta sadece yukarıdan denetimle yetinmeyerek, aşağıdan yukarıya bir denetim mekanizmasını da hayata geçirmektir. Bunun için bir çalışmaya
katılan kadrolar düzenli olarak toplanmalı ve deneylerini değerlendirmelidir. İşçiler propagandalarına nasıl tepki veriyor, en etkili propaganda şekli ne, bir ilişkiyi örgütlü hale
getirmenin en etkili yolu ne vb. gibi

sorulara yanıtlar aramalıdırlar. Böyle onlarca deney ortaya çıkar ve
kadrolarda bilinç, yetkinleşme ve
disiplini geliştirici işlev görülür.

Onuncu Adım: Sonuç
ve Elde Edilen Sonucun
Değerlendirilmesi
Programın hayata geçirilmesiyle elde edilen sonucu değerlendirmeliyiz. Yaptığımız bu çalışma
üzerine neleri inşa edeceğiz? Nasıl
yeni bir programa geçeceğiz?..
Bunlar belirlenmelidir...
Örneğin ortaya çıkardığımız yeni
kitle ilişkilerini nasıl örgütleyeceğimiz, kadrolardaki gelişmeyi nasıl
değerlendireceğimiz, yeni ilişkilerimizin geliştiği fabrikalarda-atölyelerde bu ilişkiler etrafında kalıcı bir
örgütlenmeyi nasıl oturtacağımız vb.
gibi birçok şey bu adımda karşımıza
çıkabilir.
Kısaca işçiler arasında kitle çalışması programı, genel olarak bu safhaları içermek durumundadır. Bu
muhtevada kitle çalışması asla ve hiç

bir dönem ihmal edilmeden sürekli
gündemimizde olması gereken bir çalışma olmalıdır. Yani her programımızı yeni bir program takip etmeli, her türlü çalışmamızda kitlelere
ne verdiğimiz, kitleleri nasıl etkilediğimiz, beyinlerini ve ruhlarını kazanıp kazanamadığımız temel bir
kriter olarak ele alınmalıdır. İşçiler
arasında çalışma yapan bütün insanlarımızın beyni, kalbi, ruhu, dünyası işçileri örgütleme düşüncesiyle
dolu olmalıdır. İşçilerin her türlü
sorunlarına vakıf olmalı, yaşamlarına girmeliyiz. Başka muhtevada yapılan hiç bir çalışma kitle çalışmasını ihmal etmenin gerekçesi olamaz.
Her çalışma kitleleri örgütlemeye
hizmet ettiği oranda bir anlam
kazanır. Devrimin milyonların eseri olacağı, milyonları örgütlemeden
devrimin başarıya ulaşamayacağı
bütün insanlarımızın olduğu gibi
işçi çalışması yapanların da beyinlerine kazınmalıdır.

Tehditleriniz, Provokasyonlarınız Arkadaşlarımızı
Sahiplenmezi Engelleyemez!
23 Ağustos günü Halk
Cepheliler, 4 Temmuz
günü Bursa’da yapılan
baskınlar sonucu tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için eylem yaptılar. Bursa’nın
Heykel Meydanı’nda yapılan eylemde polis tarafından gönderildiği açık
olan bir provokatör eylemi bölmeye çalıştı. Provokasyona gelmeyen
Halk Cepheliler, eylemi
bölmeye çalışan kişiyi
uzaklaştırdılar ve eylemlerine devam ettiler.
Polis, provokatörü işe yaramayınca, bizzat kendisi gelerek Halk Cephelileri tehdit etti. “Bu meydanda basın açıklaması yapmak yasaktır bir daha size burada açıklama yaptırmayız” diyen polise Halk Cepheliler haftalardır orada
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olduklarını söyleyerek, “elinizden geleni ardınıza koymayın” dediler. Bu durum karşısında polis
de uzaklaşmak zorunda kaldı.
“Faşizme Karşı
Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartı açılan eylemde, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Polisin engellemek için türlü provokasyon çabalarına
girdiği eylemi Halk Cepheliler iradi olarak bitirdiler.

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

EMEK

Ankara DİH’ten PANEL: Taşeronluk İş
Cinayetlerinde Katledilmektir!
Türkiye İşçi Katliamı
Sıralamasında
Avrupa’da BİRİNCİ,
Dünyada ÜÇÜNCÜ
Ankara Batıkent'te Devrimci İşçi
Hareketi’nin düzenlediği “Taşeronlaşma ve İşçi Ölümleri”konulu panel
17 Ağustos’ta Erol EKİCİ, Behiç
AŞÇI, Cansel MALATYALI , Bülent
ÜNAL ve Semiha EYİLİK’in
katılımıyla yapıldı. Mevcut taşeronlaşma yasalarının konuşulduğu panelde Behiç Aşçı işçi katliamlarının
özellikle taşeron işçiler üzerinde
yoğunlaştığına işaret ederken Semiha
Eyilik de Türkiye’nin işçi katliamında liste başı olduğuna dikkat çekti.
Panelde ilk olarak Erol Ekici söz
aldı, taşeronlaşmanın dününü ve
bugününü anlatan Ekici “Esas tehdit
örgütlenmenin önündeki engeller ve
bundan sonra iktidarın çıkaracağı iş
yasalarında taşeronlaşmanın koşullarının daha da ağırlaştırılacak olmasıdır”dedi. Mevcut Taşeronlaşma
Yasası’nda korunmuş olan “esas işin
taşerona verilemeyeceği”yönündeki
maddenin değiştirilmesini kamudaki
birçok işin taşerona devredileceğinin
göstergesi olduğuna işaret eden Ekici bunun önüne direnerek geçilebileceğini aktardı. Bugün işçilerin başına bela olan taşeronlaşmanın 12
Eylül faşizminin ve 24 Ocak karar-

larının bir ürünü olduğunu vurgulayan
Ekici bugünkü iktidarın 12 Eylül ile
hesaplaştığını düşünenlere AKP'nin
yüzünü görmeleri için taşeronlaşma
yasasına bakmaları gerektiğini belirtti.
Av. Behiç Aşçı ise, taşeron yasalarında her ne kadar asıl işin taşerona
devredilemeyeceği belirtilmiş olsa da
fiiliyatta sağlık da dahil birçok alanda
taşeron işçilerinin çalıştırıldığına ve en
çok işçi katliamlarının da yine taşeron
işçileri arasında gerçekleştiğine dikkat
çekti. Maden ocaklarında taşeron işçilerinin güvencesiz olarak çalıştırıldığına ve 2012 yılındaki göçüklerde madenlerde taşeron işçilerin katledildiğine değindi. Yine 2012’de Samsun’da vinç altında ezilerek katledilen
tersane işçilerine değinen Aşçı taşeronlaşmanın hukuki yönlerini anlattı.
Av. Behiç Aşçı’nın ardından konuşan Cansel Malatyalı; İnşaat Mühendisleri Odası’nda(İMO) çalışırken
nasıl işten çıkarıldığını ve kendisine
destek vermesi gereken sendika ve demokratik kitle örgütlerinin hak arayan
bir işçiyi nasıl kınayarak tarihe kara
bir leke olarak not düştüklerini anlattı.
Hak almanın sadece yasalarla sınırlandırılamayacağını vurgulayan Malatyalı her türlü direnişin meşru olduğunu ve zaferi birlikte kazandıklarını söyledi.

Direnen İşçi Haklarını
Kazanır
Direnen Kazova Tekstil işçilerin-

den Bülent Ünal ise öncelikle Kazova işçilerinin direnişini anlattı. Eylem
sürecinde yaşanan fabrikanın işgalinin meşruluğunu savunduğu konuşmasında, işgal ettikleri fabrikada üretime geçip bu şekilde alacaklarını tahsil edeceklerini anlattı. Kendi tecrübelerine dayanarak fabrika işgali ve
yeniden üretimle işçilerin önemli bir
gelişim sağladığını aktardı.
Son olarak söz alan Semiha Eyilik işçilerin sermaye açısından hiçbir
önemi olmadığını vurguladı ve işçilerin ölüsünün bile ancak çalıştıracak
işçi kalmazsa onlar için önemli olacağını söyledi. Taşeronlaşmanın işsizliğin çok olmasına dayandırıldığını
ancak işsizliğin de kapitalistlerin aç
gözlülüğünün sonucu olduğunu vurguladı ve işçi sınıfının öncüsü durumundaki sendikaların gerekli çabayı
sarf etmediğini söyledi. Ayrıca tek
kişinin direnişinin de zaferle sonuçlanabildiğini tecrübelerin gösterdiğini belirten Eyilik, çözümü kendi
dışında, İLO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) gibi kurumlarda arayan sendikacılık anlayışını eleştirdi. Sorunun
yakıcılığını istatistiklerle aktaran Eyilik Türkiye’nin işçi katliamı sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada ise 3.
olduğuna dikkat çekti.
Halk Cephesi’nin hazırladığı Halk
Anayasası taslağının 34. Maddesi’ni
paylaşan Semiha Eyilik insan
hayatının yalnızca sosyalizmde kıymetli olduğunu söyledi.

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013
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EMEK

Kazova İşçileri Küçükarmutlu Forumu’nda
İşçinin-Emekçinin Emeğini Çalan da, Yoksulun Evini Başına
Yıkan da İşbirlikçi Patronlar ve Onların İktidarı Faşist AKP’dir!

Ortak Düşmana Karşı, Birlikte Daha Güçlüyüz!
Kazova İşçileri Direnişin
175. Günü'nde

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

Haklarını almak için aylardır direnişte olan Kazova İşçileri; fabrika
işgali, açtıkları çadır, açlık grevi ve
yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya, haklarını, insanın onuru olan
emeklerinin karşılığını almak için
direniyor.
21 Ağustos günü, Kazova İşçileri her Çarşamba olduğu gibi yine saat
13.00’da, İstanbul, Şişli Camii Meydanı’ndaydı. Hırsız patronları Somuncu ailesinden haklarını talep eden
işçiler “Emeğimizi, Alın Terimizi
Gasp Eden Patronlarımız Somuncu
Ailesinden Haklarımızı Alana Kadar
Açlık Grevindeyiz’’ pankartı arkasında “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”,
“Hakkımızı Ümit Somuncu’ya Yedirmeyiz” sloganları atarak direniş
çadırının olduğu İstanbul'daki Kazova Tekstil Fabrikası’nın önüne kadar
yürüdüler. Eylem, direniş çadırı önünde yapılan konuşmayla sonlandırıldı.
İşçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek, halkımızı direnişi sahiplenmeye çağırdı. Eyleme 10 kişi katıldı.

Kazova İşçisi Yalnız
Değildir!
Kamu Emekçileri Cephesi, 21
Ağustos günü Kazova işçilerinin
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çadırını ziyaret etti. Hukuksuz yere tutuklu bulunan KESK’li arkadaşlarının
tutuksuz yargılanması için Çağlayan
Adliyesi’nde eylem yaptıklarını, bu
eyleme polisin saldırdığını, buna rağmen eylemlerini yaparak savcılığa dilekçelerini verdiklerini anlattılar. Sonrasında Kazova’daki direnişin son durumu hakkında bilgi alan KEC’liler,
bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini belirttiler.
Saat 18.00’de ise İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Asistan Dayanışması’ndan ziyarete geldiler. İşçiler, fabrikada öz üretime geçeceklerini anlattılar. Asistanlar bu gelişmeyi sevinçle karşılayıp desteklerini belirttiler.
Destek ziyareti direnişin büyümesi temennileriyle sona erdi.

Halkın Mühendisleri
Kazova İşçisini, Yaptıkları
Yürüyüşle Selamladı!
AKP’nin TMMOB’yi (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)
tasfiye politikalarına karşı 5 gündür
Ankara yürüyüşünde olan Halkın
Mühendisleri 21 Ağustos günü Kazova işçileri için yürüdüler. “Bugün
116 Gündür Direnen Kazova İşçileri İçin Yürüyoruz. İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız’’ dövizlerini taşıyarak
Sakarya’dan Kazova İşçilerine selam
gönderdiler. Ayrıca Kazova İşçileriyle
de telefonla görüşerek bilgi alışverişinde bulundular.

Direnen İşçilerle Direnen
Mahalleliler TEK YÜREK!
175 gündür hakları, onurları için
direnen Kazova Tekstil işçileri 18
Ağustos akşamı İstanbul Küçükarmutlu’daki açık hava halk toplantısına
katıldılar.
Yıllardır, AKP’nin yıkım tehditiyle karşı karşıya kalan Küçükarmutlu’da faşizm bu sefer “Kentsel
Dönüşüm” yalanlarıyla evlerinin halkın
başına yıkmaya çalışıyor. Yıkımı meşrulaştırmak için afet bölgesi ilan edilen Küçükarmutlu’daki toplantının
temel konusu da yıkımlar ve buna karşı
nasıl mücadele edileceği oldu.
ÇHD Yıkım Komisyonu’ndan Av.
Aycan Çiçek ÇHD olarak yıkım programına karşı yaptıklarını, AKP’nin
yıkım programının ne anlama geldiğini anlattı. Ardından sorulara geçildi. Halktan gelen sorular tek tek cevaplandı. Aycan Çiçek’in ardından sanatçı Feyyaz Yaman insanların evlerine, mahallelerine neden ve nasıl sahip çıkmaları gerektiğini, bu mücadelede sanatçıların sorumluluklarını anlattı.
Yıkım tartışmalarından sonra Kazova Tekstil işçilerinden Bülent Ünal
da söz alarak direnişlerini anlattı.
Bundan sonraki direniş programı
hakkında da bilgi veren Bülent
Ünal’ın konuşmasıyla toplantı bitirildi.

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

AKP’NİN KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ’NE KOMPLOSU HATAY, ADANA
ve ANKARA’DA ÇÖKTÜ! KOMPLOYU MALATYA’DA DA ÇÖKERTELİM!

26 Ağustos’ta Malatya’ya
Mahkemeye Çağırıyoruz!

Tutsak Kamu Emekçileri Cephelilere Özgürlük!..
19 Şubat’ta 28 İlde 184 Kamu
Emekçileri Cepheli memur gözaltına
alınmıştı. O günlerde gözaltına alınan
memurlar hakkında yapılmadık spekülasyon kalmamıştı. AKP yalakası
medya, polisin dikte ettiği haberlerle
halkı tam bir yalan bombardımanına
tutmuştu. Yakalanan CD’ler, “örgütsel dökümanlar”, “Örgütün
güvenlikli evleri”, “örgüt adına
maddi yardım topluyorlardı”,
“Amerikan elçiliğine eylem yapan
Alişan Şanlı’nın kaldığı evlere operasyon yapıldı” türünden iftiralar,
yalanlar, karalamalar... Çarşaf çarşaf
manşetler atıldı. Avukatlar dahi dosya
hakkında hiçbir bilgiye sahip değilken, AKP’nin besleme medyası gözaltındaki memurlar hakkında kararı
verip mahkum etti...
“28 ilde büyük DHKP-C operasyonu” dediler ve hepsini daha
yargılama bile başlamadan örgüt
üyesi ve yöneticisi yaptılar...
Gözaltına alınan 184 kişi, KESK
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akman
Şimşek ve KESK’e bağlı EĞİTİMSEN, BES, SES, HABER-SEN,
TÜM-BEL SEN, TARIM-ORKAM
SEN ve YAPI-YOL SEN’e bağlı sendikaların üyeleri, yöneticileri ve şube
başkanlarıydı. 184 kişiden 72’si tutuklandı.
Devrimci memurlara savcılık sorgulamasında suç diye sordukları sorular ve tutuklanma gerekçeleri ise
şunlardı:
- Kamu emekçilerinin ekonomik,
demokratik talepleri için mücadele
etmek ve eylemlere katılmak.
- Kamu emekçilerini örgütlemek,
örgütleme toplantıları, seminerleri,
panelleri yapmak mı?

- 1 Mayıs, Newroz gibi mitinglere
katılmak.
- Kamu emekçilerinin mücadelesinde şehit düşenlerin ve devrimcilerin
cenazelerine katılmak, 30 Mart’ta
anmaya katılmak, Kızıldere’ye gitmek.
- Grup Yorum konserine katılmak,
konser bileti satmak, F Tipi Film’i
izlemek.
- AKP’yi eleştiren yayınları okumak.
- “Bağımsız Türkiye İstiyoruz”,
“Amerika Ü
̈ lkemizden Defol” demek.
“Amerika ve işbirlikçileri Orta
Doğu’dan defol” demek... 184 devrimci memurun gözaltına alınıp 72’sinin tutuklanma gerekçesi bunlardı.
İddia edilen bu eylemlerin hiç birisi
suç değildir. Demokratik sendikal
faaliyetlerdir.
Fakat AKP, yasal demokratik en
meşru haklar için mücadeleyi gayri
meşru göstererek tüm memurları sindirmeye çalışmıştır. Sendikal, demokratik, meşru mücadeleyi yasadışı
göstererek mahkum etmek istiyordu.
Fakat başaramadılar. AKP’nin
tüm yalanları, komploları, iftiraları
ortaya çıktı.
Tutuklanan 72 kişiden Adana,
Ankara, Hatay’daki devrimci me-

MAHKEME GÜNLERİ
Malatya 26-27 Ağustos,
Bursa 11 Eylül,
İzmir 30 Ekim,
Ankara 20 Kasım

murların tamamı ara kararlarla tahliye
oldu.

Tutsak Devrimci
Memurların Mahkeme
Tarihleri Belli Oldu!
Mahkemelere Katılarak
AKP’nin Komplolarını
Hepten Çökertelim!
Ankara, Hatay ve Adana’daki tutsak memurlar tahliye oldu, fakat
diğer illerden tutuklanan 60’a yakın
devrimci memur hala faşizmin F tiplerinde tutsak.
AKP’nin devrimci memurlara
kurdukları komplolar, yalan ve iftiralar çökmüştür. Fakat faşizmin pervasızlığına her geçen gün yeni saldırılarla tanık oluyoruz. Faşizmin
mahkemelerinden adalet beklemek,
güçlü bir sahiplenme olmadan tutsakların serbest bırakılacağını beklemek faşizmi tanımamaktır. Tutsak
devrimci memurları ancak çok güçlü
bir sahiplenmeyle özgürlüğüne kavuşturabiliriz. Yani tutsak devrimci
memurların özgürlüğü bizim sahiplenmemize bağlıdır.
İstanbul dışındaki illerden tutuklanan memurların iddianameleri hazırlandı. Mahkeme günleri belli oldu.
Başta devrimci memurlar olmak
üzere, KESK ve tüm kamu emekçileri mahkemelere katılarak tutsak
devrimci memurları sahiplenmelidir.

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

Devrimci memurları sahiplenmek, sendikalarımızı sahiplenmektir.
Devrimci memurları sahiplenmek,
sendikal demokratik mücadeleyi sahiplenmektir.
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAHA ÇOK SÖMÜRÜDÜR

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

Sözleşmeli personel, 1983 yılından
itibaren çalışma hayatının tartışma
konuları arasında yer almıştır. Bu
statü 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunuyla yapılan düzenlemeyle olmuştur. Kamu İktisadi Teşekkül
(KİT)lerinde bir sözleşme ile çalışan
işçi ve memur statüsünde olmayan
personel demektir.
Sözleşmeli personelin yerli yerine
tanımını yapmak belirsizlik taşır. Ne
memurdur, ne de işçi. Hizmet sözleşmesi ile çalışan ve işçi statüsünde
olmayan personeldir. Bu çalışanlar
kurum müdürü vb. tarafından istedikleri zaman işten atılabilirler. Bir
güvenceleri söz konusu değildir.
Haftalık çalışma süreleri de 40 saattir.
Ayrıca hizmeti 10 yıl olana yılda
20 gün, on yıldan fazla olana ise
30 gün ücretli izin verilir.
Sigortaları yarım gün üstünden,
ayda en fazla onbeş gün yatırılır.
Mezarda emeklilik hakları bile
yoktur.
Sözleşmeli personel, sendikal haklardan yararlanamaz, herhangi bir
sendikaya üye olamazlar. 399 sayılı
KHK'de, idari bir sözleşmeye dayanarak çalışan ve işçi sayılmayanların herhangi bir sendikaya
üye olması, sendika çalışması yapması yasaktır.
Yine grev kararı vermesi, bu yönlü
çalışma yürütmesi, bir greve katılması
veya grev için girişimde bulunması,
desteklemesi yasaklanmıştır.
Ayrıca toplu iş sözleşmelerinden

yararlanamazlar.
Örneğin çalışan bir öğretmense
öğretmen evi kartı çıkartamaz, paso
kullanamaz.
Haftalık belirtilen ders saatini
doldurmak zorundadır. Bu süreyi
doldurmak için uzmanlık alanı olmayan derslere girerler.
Bununla birlikte mesleğinde başarısız olduğu duygusu verilerek aşağılanmaya çalışılır.
Kanuna göre sözleşmeli personel
sözleşmelerinde belirtilen şartlar dahilinde ancak görevinden ayrılabilir.
Çalışan istemese bile şartlara uymuyorsa görevini bırakamaz.
İzinsiz veya kabul edilebilir bir
nedeni olmaksızın kesintisiz 5 gün
veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi, işe
alınma şartlarından herhangi birini
taşımadığının anlaşılması veya bu
şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi durumunda sözleşmesi fesedilir.
Yine görev veya görev yerinin
değişimi halinde belirtilen süre içinde
çalışmaya başlamamışsa sözleşmeye
aykırı davrandığı halde sözleşme
sona erer ve çalışan işinden kovulur.
Ne işçi haklarından ne de memur
haklarından yararlanamaz.
Öğretmendir ama sözleşmeli olduğu için işçi yada memur sayılamaz.
Sözleşmeli personel çalıştıkları
kurumun, iş yerinin özelleştirilmesi
durumunda varolan “hakları” da gasp
edilir. Çünkü buna dönük bir hüküm

yoktur.
Zaten çoğu bir bahaneyle işten
kovulur. Sözleşmeli personele dair
yasalar 12 Eylül dönemine ait yasalardır. Bugüne gelene kadar iyice
budanmıştır.
Sözleşmeli personel, özelleştirme
politikasının getirdiği sonuçlardır.
Sendikal ekonomik ve sosyal hakların
gasbı, ücretlerin gerilemesi, ucuz
emek gücü bir çok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir.
Düzen daha fazla sömürmek için
her türlü saldırıda bulunmaktadır.
Yazımızın başında belirttiğimiz gibi
sözleşmeli personelin mezarda bile
emekli olma hakkı yoktur. Çünkü o
sadece ücretli bir köledir. Kendisinin
bir iradesi, talebi söz konusu değildir.
Sözleşme adı altında dayatılan örgütsüzlüktür... Ucuz iş gücüdür.
Sözleşmeli personel adı altında
emeğimizin nasıl sömürüldüğünü,
köle gibi çalıştırılmaya zorlandığımızı
her fırsatta dile getirmeliyiz. Şüphe
yok ki tüm bu saldırıların önüne örgütlü bir mücadeleyle geçebiliriz.
Sendikasızlaştırmaya göz yummamalı, sözleşmeli personeli örgütlü
bir zeminde mücadele etmesi için
çabamız olmalıdır. Sendikal hakların
kazanılması ve bu statünün ortadan
kaldırılması için, mücadeleyi yükseltmeliyiz. Sayıları gün geçtikçe artan sözleşmeli personellerle emeğimizin çalınmasına, örgütsüzleştirilmeye karşı sonuç alan bir çalışma
yürütmeliyiz.

Kazova İşçisi Yalnız Değildir!
21 Ağustos günü Kamu Emekçileri Cephesi Kazova
işçilerinin çadırını ziyaret etti. Hukuksuz yere tutuklu
bulunan KESK’li arkadaşlarının
tutuksuz yargılanması için İstanbul Adliyesi’nde eylem yaptıklarını, bu eyleme polisin saldırdığını, buna rağmen eylemlerini yaparak savcılığa dilekçelerini verdiklerini anlattılar. Sonrasında Kazova’daki direnişin
son durumu hakkında bilgi alan
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KEC’liler, bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini
belirttiler.
Saat 18.00’de ise İTÜ (İstanbul
Teknik Üniversitesi) Asistan Dayanışması’ndan ziyarete geldiler.
İşçiler, fabrikada öz üretime geçeceklerini anlattılar. Asistanlar bu
gelişmeyi sevinçle karşılayıp desteklediklerini belirttiler. Destek ziyareti, direnişin büyümesi temennileriyle sona erdi.

28 İlde 184 Gözaltı 70’in Üzerinde Tutuklama

AKP Faşizmine Teslim Olmayacağız
Tutsak Devrimci Memurlara Özgürlük!
Kamu Emekçileri Cepheliler, faşizme karşı, hakları için mücadele
eden ve 19 Şubat günü büyük bir
komployla tutuklanan KESK üye ve
yöneticileri için başlattıkları kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyorlar.
Serbest bırakılıncaya kadar da
sürdüreceklerini ilan ettikleri eylemlerini Kamu Emekçileri Cepheliler
bu haftada İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de sürdürdüler.
İstanbul’da 18 Ağustos günü Taksim Galatasaray Lisesi’nin önünde
bir araya gelen Kamu Emekçileri
Cepheliler oturma eylemi yaptı. Eylemde “28 İlde 184 Gözaltı 70’ in
Üzerinde Tutuklama AKP Faşizmine
Teslim Olmayacağız” pankartı açıldı
ve KESK’li tutsakların resimlerinin
olduğu dövizler taşındı.
Oturma eylemine başlayan
KEC’liler “KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Komploları Boşa Çıkaracağız” sloganları attılar. 19 Şu-

bat’ta tutuklanan ve 31 Temmuz
günü tahliye olan Akman Şimşek de
aralarındaydı. ESM (Enerji Sanayi
Maden Sendikası) üyesi Özden Doruk
Özbilgiç’in okuduğu basın açıklamasında “AKP’nin hiçbir saldırısına
ve hak gaspına sesiz kalmayacağız,
işimize ve sendikamıza sahip çıkacağız. Kamu emekçileri olarak kendi
özlük haklarımız da dahil olmak
üzere demokrasi mücadelesinde tutsak
edilen arkadaşlarımızın taleplerini
sahipleniyor, KESK üye ve yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını
talep ediyoruz” dedi. Son olarak 26
Ağustos’ta görülecek mahkemelerine
çağrıda bulunarak eylemi iradi bir
şekilde bitirdiler.

Tutsak Memurlar İçin Volta
Attılar, Tutsak Emekçilerin
Sesini Alanlara Taşıdılar!
Ankara Yüksel Caddesi’nde 17
Ağustos günü KESK’li tutsakların
serbest bırakılması için eylem yapıldı.
20 kişinin katıldığı açıklamada

KESK’li Tutsak Aileleri imzalı
“KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
pankartı ve Kamu Emekçileri Cephesi
imzalı “Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı. Yapılan açıklamada iddianamelerin saçmalıklarla
dolu olduğu ve savcıların Ankara’daki
komplo sonucu tutuklanan devrimci
memurları tahliye ettiği ancak hala
mahkemesi açılmayan 60 kamu emekçisinin tutuklu olduğu vurgulandı.
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Basın açıklamasından sonra Kamu
Emekçileri Cepheli Memurlar aynı
yerde 3 saat boyunca “Duran Adam
ve Volta Atan Adam” eylemi yaptılar.
Eylemde temsili olarak dört kişinin
bir iple çevirildiği hücre oluşturuldu
ve hücre içerisinde kamu emekçileri
volta attı. Halkın yoğun ilgi ile izlediği
eylemde voltada şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda; kamu
emekçilerinin evlerinin sabahın erken
saatlerinde basılarak mücadelenin terörize edilmeye çalışıldığı fakat AKP
polisinin kurduğu komplonun Adana
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ve Ankara’da tahliyelerle çöktüğü
belirtildi. Neden böyle bir eylem
yapıldığı halka anlatılırken tutsak
kamu emekçilerinin hapishanelerde aynen buradaki gibi bir hücrede hapsedildikleri ve sadece
sendikal çalışma yürüttüklerinden,
Grup Yorum konserine katıldıklarından, AKP faşizmine karşı olduklarından dolayı aylardır ailelerinden, arkadaşlarından koparıldıklarından bahsedildi.

Tutsak Emekçiler İçin
Bir Volta da
Eskişehir’den!

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

Eskişehir’de de 18 Ağustos
günü KESK’li tutsakların serbest
bırakılması talebiyle Eskişehir
Adalar Migros önünde temsili
volta atma eylemi yapıldı. Eylem
saat 16.00'da başladı ve iki saat
sürdü. Dikdörtgenin köşelerini
oluşturacak biçimde dikilmiş dört
kişinin etrafına ip geçirilmesiyle
temsili bir havalandırma oluşturuldu. Havalandırmanın içinde
2-3 kişi volta atarak dolaştılar.
Eylemciler üzerlerinde "KESK’li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın!",
"Devrimci Memurlar Onurumuzdur!", "Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!", "Devrimci Memurlar
6 aydır tutsak. Henüz iddianameleri bile hazır değil. KESK’li
tutsaklar için adalet istiyoruz"
yazılı dövizler taşıdılar. Temsili
havalandırmanın dışına tutsak
kamu emekçilerinin fotoğrafları
yere serilirken, ayrıca kampanya
pankartı asıldı. Yine eylem boyunca sık sık halka ve kamu
emekçilerine yönelik AKP’nin
saldırıları anlatıldı.

Tutsak KEC’lilerin
Sesini Duymayan
Kalmasın!
Malatya'da 20 Ağustos günü,
Paşaköşkü Mahallesi Postane
Caddesi’nde tutsak öğretmenler
için mahkemeye çağrı bildirileri
dağıtıldı. Cadde boyunca bütün
esnaflara girilerek tutsak öğret-
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menlerin neden tutuklu olduklar
anlatılarak bildiriler dağıtıldı.
Yine yol boyunca trafolara, esnaf
camlarına, duraklara ve duvarlara
afişleme yapıldı. Esnafların bildirileri dağıtıldıktan sonra cadde
boyunca bekleyen Halk Cepheliler ve tutsak aileleri bildiri dağıtımını sürdürdü. Toplam 50
afiş ve 450 bildiri dağıtımı yapıldı.
Mahkemeye çağrılar sürüyor.

KEC’liye İşkence, Tecrit;
Palalı Saldırgana
“Adalet”
KESK'li Tutsak Aileleri ve
Kamu Emekçileri Cephesi, 19
Şubat'ta KESK'e yapılan operasyon sonrası tutuklanan kamu
emekçilerinin tutukluluklarına
itiraz dilekçesi vermek için geldikleri İstanbul Adliyesi’nde basın
açıklaması yaparken polis saldırısına uğradı. Saldırıya, “KESK'li
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Polis,
Simit Sat, Onurlu Yaşa” “Komploları Boşa Çıkaracağız” “Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız”
sloganlarıyla karşılık verdiler ve
Adliye önünde açıklama yapmak
için direndiler.
Saldırının ardından önce polis
saldırısını teşhir eden bir konuşma
yapıldı. Yapılan konuşmada insanlık onuru için direneceklerini
söyleyen kamu emekçileri ve tutsak aileleri “Biz kamu emekçileri
bu ülkede ücretsiz sağlık, ücretsiz
eğitim için bedel ödüyoruz. Bu
ülkede parasız eğitim istemek,
anayasal düzeni bozmakla bir tutuluyor” dediler ve eklediler “Bu
ülkede uyuşturucuya karşı çıkmak,
çetelere, yozlaşmaya karşı çıkmak,
anayasal düzeni bozmak suçuyla
yargılanmaya yetiyor. Bizler bu
ülkenin hastanelerinde, vergi dairelerinde, okullarında erdemin ve
dürüstlüğün işareti olarak, gösterilen insanlarız. Biz haklarımız
için bu ülkenin F Tiplerinde, hücrelerinde yatıyoruz. Sizler bizleri
tutuklayamazsınız” diyerek, adalet
saraylarının sadece eli palalılara
sahip çıktığı belirtildi.

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

AKP Faşizmi Düzene Uygun Kafalar
Yetiştirmek İstiyor
“Okulda insanlar imal edilir. İnsan yapma olayına eğitim denir.
Bir insanın davranışları yaşamının akışını belirlediği gibi, edindiği
bilgiler de yaşama biçimini belirler.
Öyleyse okullarda yalnız insan değil,
aynı zamanda insan hayatı da biçimlendirilir.” (Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur?)
İnsanlara verilen bilgiler, öylece
kalmaz, yargı ve kanaate dönüşür.
Yargı ve kanaatler ise davranışlarımızı
yönetir.
AKP iktidarının da eğitim politikaları ile gerçekleştirmek istediği hedefi, işbirlikçi, dindar, emperyalizmle
işbirliğini içine sindirmiş ve bunu zorunlu, şart, değiştirilemez gerçeklik olarak algılayan bir nesil yaratmaktır.
Eğitim sisteminde yaptığı değişikliklerin hedefi ve amacı çok açıktır. AKP
iktidara geldiğinden bu yana eğitim sisteminde 13 ayrı düzenleme yaptı. 12
yıllık iktidarında 5 ayrı Eğitim Bakanı atadı. En yoğun tartışmalar ise
4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği
2012 yılı oldu. Eğitimde uygulamaya
başlanan 4+4+4 düzeni ile birlikte
imam hatip okulları daha yoğun bir şekilde tekrar gündeme girdi. AKP geçtiğimiz yıl, bini aşkın imam hatip okulu açtı ve yenilerini açmaya devam ediyor. İmam hatip okulları ise meslek
okulları olarak kabul ediliyor. Hiç bir
meslek okulunun ortaokul bölümü bulunmazken, AKP 4+4+4 yasası ile
imam hatip liselerinin yanında bu
okulların ortaokul bölümlerini de tekrar açtı. Geçtiğimiz yıl 733'ü bağımsız,
diğerleri de diğer ortaokullarla ya da
imam hatip liseleri ile birlikte olmak
üzere toplamda 1141 imam hatip ortaokulu açıldı. Buraya kayıt yapacak
öğrencilerin servis ve yemek masrafı olmayacağı duyurusu yapıldı. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere
AKP iktidarının bütün bileşenleri açık-

ça bu okullara öğrencileri yönlendirmek için seferber
oldu.
Örneğin Tayyip
imam hatiplerle ilgili
bir konuşmasında,
“Bakın bu insanlar, isyan edip sokaklara çıkmadılar, ellerine palaları alıp dolaşmadılar. Ellerinde molotoflarla dolaşmadılar, ellerinde taş
sopalarla dolaşmadılar. Bu insanlar
ellerine silah alıp dağa da çıkmadılar”
diyerek, kendi seçmeninin tümüne
“çocuklarınızı imam hatip liselerine
gönderin” dedi.
AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ise "Ama eminim ki yeni
eğitim sistemini getiren arkadaşlarımızın adları tarihe altın harflerle
yazılacak. Geçtiğimiz yıl 4+4+4 diye
adlandırdığımız eğitim sistemiyle birlikte, Manisa’mızın her ilçesinde
imam hatip okullarımızı açtık. İmam
hatip okullarını açan, Kuran-ı Kerim’i seçmeli ders olarak koyan bu
kadroları tarih şükranla anacaktır.
Okullarımızı yeniden inşa edecek,
hafızlık kurumuna da sahip çıkacağız. Başörtüsü engelini kaldırdık.
Yaz Kuran kurslarına kaydolabilmek için bile ilkokulu bitirmek gerekiyordu. Bundan sonra yaşa bakılmaksızın herkes Kuran Kursu'na
gidebilecek” diyerek niyetlerini daha
açıktan ifade eder oldular.
Ancak imam hatiplere yaptıkları
yatırım ve kampanyalara rağmen,
imam hatip okullarına kayıtlar AKP'nin
beklentilerine cevap vermedi. Açılan
okulların bir kısmına hiçbir öğrenci kayıt yaptırmazken, yaklaşık yüze yakını kapanmak zorunda kaldı. 4+4+4 sistemi ile açılan 1141 imam hatip ortaokulundan 120’sine kayıt yapılmadı.
461 imam hatip ortaokulunda öğ-

renci sayısı yüzde 50’nin altında
kaldı. İmam hatip liselerinin öğrenci
sayısı ise 2011 yılında 235 bin iken,
2012 yılında 257 bine, 2013 yılında
380 bin 416’ya çıktı.
İmam hatip liseleri ile bir yandan
her türlü sömürüye rıza gösterecek, zalimlere karşı çıkmayı Allah’a havale
edip dua etmek dışında bir eylemi olmayan insanlar yaratmak isterken, bu
liselerle aynı zamanda Aleviler gibi değişik mezhep ve inançlardan olan halkımız üzerinde baskı kurmak istiyorlar. Ders müfredatlarına seçmeli ders
olarak, Kuran-ı Kerim, Peygamberin
Hayatı gibi dersler eklerken, Aleviler’in
yıllardır mücadelesini verdikleri din
dersi ve ahlak bilgisi dersi meslek liselerinde dahi zorunlu ders olarak
okutulacak. Kendi gençliğini hakim
kılmak, kendisi dışındaki herkesi asimile etmek ya da baskı altında tutmak
için çok değişik yöntemler denemeye
devam ediyorlar.
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Ya İmam Hatip
Ya Meslek Liseleri
Geçen yıl lise eğitimi veren eğitim
kurumu sayısı 1111’di. Bu liselerin tamamı, Anadolu lisesi, imam hatip lisesi ya da meslek lisesine dönüştürüldü. Anadolu liselerine giremeyen
574 bin öğrencinin iki seçeneği var.
Ya imam hatip lisesini tercih edecek
ya da meslek lisesi, açık lise türlerini seçecek.
AKP iktidarının eğitim politikası
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bir yandan da zenginlere hizmet edecek ara eleman yetiştirmeye çalışırken,
bir yandan da kendi ideolojisini empoze edecek eğitim birimlerini yaygınlaştırmaktadır.
Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar, Trabzon’daki bir
konuşmasında "Bu ülke Müslüman
bir ülke. Yüzde 99'u Müslüman. Tarihten gelen bir yapısı var. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok zor bir
bölge ve Türkiye onun merkezinde
bulunuyor. Şimdi Türkiye'nin konumu
itibariyle biz icat yapamıyoruz, buluş
yapamıyoruz. Tarım ülkesiyiz biz.
Ne yapacağız biz? Ara teknik eleman
ülkesiyiz biz. O zaman biz çok daha iyi
eğitim almak zorundayız. İnsanlarımızı
çok daha iyi yetiştirmek zorundayız.
Öyle kalem efendisi değil. Çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkacağız.
Eğer biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek
kalem efendisi değil, ara teknik eleman
yetiştireceğiz" diyor.
Nasıl bir aşağılanmadır bu. Biz buluş yapamıyoruz diyor. Buluş sadece
emperyalizme has bir yetenek mi?
Uşak ruhlu zavallı beyinler. Herhalde buluş yapamıyoruz diyerek, iyi
uşak olmanın teorisini yapmaya çalışıyorlar. Kendi uşaklılıklarını halka
yaymaya çalışıyorlar.
Ve belli ki, zenginlerin teknolojiyi kullanan ara elemana ihtiyacı var.
Türkiye’ye gelip yatırım adı altında ülkeyi sömüren emperyalistler ve buradaki işbirlikçilerinin ihtiyaç duyduğu
işçiyi yaratmalılar bir an önce.
Bunun için, devlet insanları meslek liselerine yönlendirirken, tekellere
de kendi elemanını yetiştirecek
okulları açmasını sağlayacak imkanları yaratıyorlar.
Okul açmak isteyen patronlara teşvik fonları sağlanacak, ya da her öğrenci başına devletin yaptığı maliyetin 1.5 katına kadar ödeme yapılacak.
Eğitim adı altında tekellere eleman yetiştirecekler.
Staj adı altında öğrencileri işçileştirecek, çok düşük ücret ödeyerek emek hırsızlığı yapacaklar.
Öğrenciler üzerindeki emek sömürüsü ise övündükleri 3. Yargı Paketi ile hukuki güvence altına alın-

mıştı zaten.
Onlar halkın ihtiyacı olan mal
ve hizmetlerin, halkın ihtiyacına
göre dağılımını ve üretimini sağlayan insan yetiştirmek istemiyorlar.
Onlar yaptıkları makinanın bir
parçası gibi çalışacak, başka türlü
düşünmeyi bilmeyen ve başka hiç
bir şeyden anlamayan bir işçi kitlesi yaratmak istiyorlar.
AKP istiyor ki, “hem avcıya yem
olalım hem de avcının mülküyle gururlanalım.” Açlığın, baskının, sömürünün kaynağını bilmeyip, yaşadıklarımızı değişmez kabul eden halk
her türlü yönetilebilir.
AKP’nin ya da patronunun emirlerine uyup, yakınmadan ona rezidanslar, kuleler inşa eden; kendi çocuklarını bırakacak çocuk yuvası bulamadıkları halde, zenginlere havuzlu villalar inşa eden; kendi rüyalarını reddeden ve hoşnutsuzluklarını
yanlış sayan; kendi ayakları kışın ıslandığı halde, zenginlere bir ev kadar
pahalı gömlekler, elbiseler giydiren;
kendileri haftada iki kez yumurtalı ıspanak yemek zorunda olsa da, zenginlerin damağını leziz yemeklerle
okşayan; kendilerinde otobüs bileti
bile olmasa da, onlara nazik gövdesini
hareketten koruması için en sağlam,
en konforlu ve en hızlı arabaları hediye eden insanlar istiyorlar.
Eğittikleri insanlar kendi çocuklarına: "Çalmamalısın" diyen, oysa yaşam boyu kendilerini soyan ya da
"komşunu keÏndin gibi sev" dedikleri halde, hiçbir kazançları olmadan çocuklarını başka ülkelere işgale gönderen, komşu ülkelere asker gönderen
ana-babalar olsun istiyorlar.
Bilgi ve eğitim ve düş gücümüzü
geliştirir, değiştirme inancımızı artırıp, sorunları çözme yöntemi sunar,
güçlüklere dayanma azmi verir. Bilgi nesnel gerçeği bütün yönleri ile algılama ve insanlığın yararına değiştirmenin yöntemini de gösterir. Bizden saklanan bilgi, geleceği belirleme,
çıkarımızın nerede olduğunu anlama
yetimizide çalar.
Kendisinden nelerin gizlendiğini bilmeyen bir öğrenci, çıkarları-

nı tanıyamaz.
O, öğretmenlerin hangi yanlışlarına karşı mücadele vereceğini bilmez.
Ders programlarının hangi çıkarları gizlediğini bilmez.
Ders programının hangi yaşamı hasıraltı ettiğini bilmez.
İnsan hiç bilmediği bir şeyi isteyemez. Şu gerçektir. Bize empoze edilen
bilgiler, en önemli uğraşları mal üretmek ve satmak olan kişilerce seçilir.
Bizden ve ailemizden kimse, mal
ürettirmez ve satmaz. Satmak için eşya
üreten insanlar, her yerde azınlıktadır.
Roket satan bir insanın, okullarda roketin korkunç bir silah olarak tanıtılmasından hiç çıkarı olabilir mi?
Emperyalizme uşaklık yapan
bir iktidar, emperyalizmin yenilebileceğini anlatır mı?
ANLATAMAZ!
Sonuç olarak, AKP’nin oluşturduğu eğitim sistemi sadece bugünü değil, geleceği de biçimlendirme gayretindedir.
İmam hatip liseleri, meslek liseleri
insanların yeteneklerinin öldürüldüğü,
düşünce kapasitesinin sınırlandırıldığı, her türlü haksızlığı kabul eden, sormayan, sorgulamayan insan yaratmanın aracıdır.
Bu liseler insanlığımıza, inançlarımıza karşı oluşturulan dayatmalardır. Bu liseler AKP’li insan yaratma
fabrikalarıdır. Yarattığımız gelenekler,
inançlarımız ve geleceğimiz için bu liselere karşı çıkalım.
AKP’nin gerici, işbirlikçi eğitim
sistemini kabul etmeyelim.
AKP’nin yaratmak istediği işbirlikçi gerici gençlik olmamak için bu
dayatmaları kabul etmeyelim...
Halk için eğitim, halk için bilim.
Özgür, bilimsel, parasız, demokratik liseler istiyoruz.

Faşizme ve Sömürüye Karşı Boyun
Eğmez Bir Savaşçı, Sosyalist Gazeteci

Henri Alleg Yaşamını Yitirdi!

Sömürgeleşmeye karşı boyun eğmez bir savaşçı ve Komünist Henri
Alleg 17 Temmuz 2013'de 92. yaşına
sayılı gün kala, vefat etti.
Alleg militan bir gazeteciydi.
Ömür boyu faşizme, ırkçılığa ve
Fransa'nın sömürge politikalarına
karşı ve sosyalizm, barış, halklar
arasında kardeşlik için mücadele etti.
2005 yılında “Uluslararası Tecrite
Karşı
Mücadele
Platformu
(UTMP)’nun düzenlediği Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu”na da katılmıştı.
Polonya-Rus-Yahudi kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olarak Harry
Salem adıyla 1921 yılında Londra'da
dünyaya geldi. Ailesi oradan Paris'e
geçince, Fransa'da büyüdü. 1939 yılında, 18 yaşındayken, Fransa'nın
sömürgesi olan Cezayir'e geçti. Orada
1941 yılında Komünist Gençlik Derneği’nin ve Komünist Parti'nin üyesi
oldu.
Alleg adını kullanarak, daha sonra
yazı işleri müdürü olacağı “Alger

Republicain”de
çalışmaya başladı. O dönemde
Cezayir’de Fransa’nın sömürgeci
uygulamalarını
teşhir eden ve bağımsızlık
ve
Kendi Kaderini
Tayin Hakkı’nı
(KKTH) savunan tek gazeteydi.
FLN (Cezayir
Milli Kurtuluş
Cephesi) 1 Kasım 1954 yılında,
sömürge ülke
Fransa ile barışçıl yollardan bir
yere varamadığı
için, silahlı mücadeleye geçti. Bunun
üzerine Cezayir Komünist Partisi de
yasaklandı.
Komünist Parti'nin birçok yöneticisi gibi, Henri Alleg de yeraltına
geçti.
12 Haziran 1957 Paras (Fransa
Paraşütçü Avcılar) tarafından tutuklandı.
Fiziki ve psikolojik işkencelerden
geçirildi ve yoldaşlarını ele vermeden
alnının akıyla çıktı.
Belli bir süre sonra sivil hapishaneye sevk edildi. Fransız Komünist
Partisi’nin gönderdiği “savunma komitesine” mensup avukatların yardımıyla Alleg, ordunun vahşetini anlatan bir el yazmasını dışarıya sızdırdı.
Bu Fransa'da Şubat 1958 yılında
“La Question” (soru) başlığı ile kitap
olarak basıldı. Çok büyük yankı getirdi. Birkaç gün içinde 60 bin nüsha
satıldı.
Bundan son derece rahatsız olan
hükümet kitabı yasakladı ve toplatmaya başladı.

Bu halkın sokaklara dökülmesine
ve gösteri düzenlemesine yol açtı.
Böylece kitap daha da fazla ün kazandı. Jean-Paul Sartre gibi aydınlar,
André Malraux ve François Mauriac
gibi yazarlar sansüre karşı tavır aldılar.
Kitap İsviçre'de yeniden basıldı ve
daha sonra 28 dile çevrildi.
Böylesine ün kazanmak Alleg
için Fransız hükümetiyle daha fazla
çatışma anlamına geldi. Ona “orduyu
küçük düşürme” gerekçesiyle dava
açıldı.
1960 yılında Cezayir'deki bir
Fransız mahkemesi tarafından, “devletin güvenliğine saldırı” dan 10 sene
zorlu işe mahkum edildi. Ama Fransız
vatandaşı olduğu için, hapishaneye
iadesini kabul ettirebildi.
1961 yılında Rennes Hapishanesi’nden firar etti. Önce yeraltına geçti,
sonra yurt dışına çıktı.
Yurt dışında paneller verdi.
1962 yılında Fransız hükümeti
FLN ile pazarlık yapmayı kabul etti.
Oradan Evian Anlaşması yapıp, Cezayir halkının KKTH’yi kabul etti.
Fakat 1965 yılında Sosyalist Başkan Ben Bella bir askeri darbeyle
devrildi. Henri Alleg ülkeyi bir kez
daha terk etmek zorunda kaldı.
Fransa’ya gidip, PCF (Fransız
Komünist Partisi) üyesi oldu ve Hümanite gazetesi için çalışmaya başladı.
Doksanlı yıllarda PCF'nin reformistleşmesine karşı mücadele etti.
Bugünkü PCF Milli sekreteri Pierre Laurent Henri Alleg ile ilgili
başsağlığı dileklerinde şöyle diyordu:
Her türlü baskıya karşı direniş savaşçısı ve ilerici insanın savunucusu,
milletini onurlandıran...
Henri Alleg son yıllarda PCF'nin
çok fazla reformistleştiğini söyleyerek, oradan ayrılıp, PRCF'e geçti.

Kendi Gücünüze Güvenin!
Kurtuluş Halkın İktidarındadır!
uDarbeciler de,
Müslüman Kardaşler de
Emperyalistlerin uşağıdır!
u Darbecilerle Müslüman
Kardeşler arasındaki
savaş iktidar kavgasıdır!
uKatledilen Mısır
halkıdır!
uDarbeyle bastırılan
Mısır halkının
Bağımsızlık, Ekmek,
Özgürlük ve Adalet
Talepleridir!
u Emperyalistler için
iktidarda dincilerin mi,
diktatörlerin mi... kimin
olduğunun önemi yoktur!
Önemli olan Amerika’nın
işbirlikçisi, uşağı
olmalarıdır!
u AKP’nin darbe
karşıtlığı sahtedir! Tüm
hezeyanları politikalarının
iflas etmesi ve kendi
iktidarının tehlikeye
girmesindendir!
u Mısır halkı ne işbirlikçi
orduya sırtını dayayarak,
ne de işbirlikçi gerici
Müslüman Kardeşlerle
kurtulamaz!
u İşbirlikçi egemen
güçler arasındaki kavga
halkı bölüyor, gerçek
çelişkilerin üstünü
örtüyor!
uMısır Halkı;
BİRLEŞİN! Kurtuluş
kendi gücünüzde, Halkın
iktidarındadır!
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Mısır Halkı; Kurtuluşunuz Ne İşbirlikçi
Amerikancı Orduda, Ne de İşbirlikçi
Gerici Müslüman Kardeşler’dedir!
Amerikan işbirlikçisi Mübarek’e karşı
ayaklanan halkın tepkilerini düzen içine
çekmek için Mübarek askeri bir darbe
ile iktidardan indirilmişti. Yerine ise “demokrasi” diye yapılan göstermelik seçimlerden sonra yine Amerikan işbirlikçisi
olan Müslüman Kardeşler iktidara getirilmişti. Müslüman Kardeşler, Amerika’nın Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Sunni mezhebine dayanan işbirlikçi, emperyalizmle uyumlu “İslami”
bir yönetim tasarısıydı.
Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da iktidara
getirildiler. Suriye’de Esad iktidarını
yıkıp yerine Müslüman Kardeşler’i getirmek istediler. Fakat Suriye’de Esad
iktidarını yıkamayınca Büyük Orta Doğu
Projesi Amerika’nın istediği gibi gitmedi.
Libya’da uyumlu İslam yerine El Kaide gibi radikal dinci gruplar daha çok
öne çıkmaya başladı. Halkın ne açlık, ne
özgürlük ne de adalet sorunu çözülmedi.
Şeriat hükümleri hakim olmaya başladı.
Libya alt-üst oldu. Emperyalistler akbabalar gibi Libyanın tüm zenginliklerini
yağmalıyor.
Mısır’da da halkın hiçbir beklentisi
karşılanmadı. İktidara gelen Müslüman
Kardeşler, işsizlik, açlık, yoksulluk gibi
halkın hiçbir sorununu çözmezken, hazırladıkları gerici anayasayla halkın sahip
olduğu haklarını da gasp etti. AKP’yi
kendilerine örnek alıyorlardı. Onlar da
devletin tüm kurumlarını ele geçirmeye
başladılar. Kendi inançlarından başka
inançtan halklara, düşüncelere yaşam
hakkı tanımadılar.
Hüsnü Mübarek’e karşı Tahrir Meydanı’nı dolduran Mısır halkı bu sefer
Müslüman Kardeşler iktidarına, Muhammet Mursi’ye karşı meydanları doldurmaya başladı.
Halk Muhammet Mursi’nin istifasını

istiyordu. Dünyanın en kitlesel gösterileri
yapıldı. 30 Haziran 2013’te başlayan
gösterilere 30 milyon halk katıldı.
Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı olduğu Müslüman Kardeşler iktidarı
Mısır halkı nezdinde artık fiilen ömrünü
doldurmuştu. Amerika, halkın öfkesinin
Orta Doğu’da daha farklı sonuçlara yol
açmasını engellemek için fiilen ömrü
dolan Müslüman Kardeşler iktidarının
yerine yeni arayışlara girdi. İşbirlikçi
Mısır Ordusu devreye girdi.
Mısır ordusu halkın taleplerini dikkate
alıyormuş gibi yaparak Müslüman Kardeşler iktidarını halkın talepleri doğrultusunda “uzlaşma”ya çağırdı. Halkı Mursi’nin istifasını istiyordu. Fakat 1926’dan
beri mücadele eden Müslüman Kardeşler
örgütü tarihinde ilk kez bir iktidar olanağı
yakalamıştı ve sahip olduğu iktidarı kolay
kolay vermeye razı olmadı.
ABD onayıyla Mısır ordusu 3 Temmuz
2013'te askeri darbeyle Mursi’yi iktidardan
indirdi.

Bu Kavga Halkın Kavgası
Değil, Halkın Talepleri
Üzerinden İşbirlikçi
Egemenler Arasındaki
İktidar Kavgasıdır!
373. sayımızda, “Mısır halkının öfkesi
darbeyle ve demokrasicilik oyunuyla bir
kez daha düzen içine çekilmek isteniyor”
başlıklı yazımızda Mısır’da yaşanan olayları ve nedenlerini değerlendirmiştik. Gelinen aşamada işbirlikçilerin iktidar kavgası Mısır halkının kanını döküyor. Halkın talepleri üzerinden yürütülen egemenler arasındaki çatışma halkla egemen
güçler arasındaki gerçek çelişkilerin üstünü örtüyor.
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Müslüman Kardeşler hareketi
darbe karşısında iktidar kavgasını,
yandaşlarını meydanlara çıkartarak sürdürdü. Müslüman Kardeşler
yanlılarının direniş, sürdürdüğü
Rabiatül Adevviye Meydanı'na
işbirlikçi darbeci yönetimin, 14
Ağustos 2013 günü yaptığı müdahale neticesinde yapılan katliamların bilançosu resmi rakamlara göre 3 bin 533 ölü, 11 bin 520
yaralı olarak açıklandı.
Emperyalizmin uşağı, darbe şefi
Sisi, yaptığı açıklamada "Siyasi çekişmenin ülkeyi karanlık bir tünele
sokacağı, karşılıklı ölümlere yol
açacağı ve dini temeller üzerinde
bir anlaşmazlığa dönüşeceği” noktasında uyarılarda bulunmuştu.
20 Ağustos itibariyle protestoları
bitiremeyen darbe yönetimi başkent
Kahire'de bazı bölgeleri "güvenlik"
adına dikenli tellerle ördü. Operasyonları sürdüren işbirlikçi darbe yönetimi, işbirlikçi Muslüman Kardeşler
hareketinin 16 yöneticisini tutukladı.
Ülkenin Gazze'ye sınırı bulunan Sina
yarımadasında, roketli saldırılar yapılırken 19 Ağustos’ta Refah sınır
kapısına yakın bir bölgede, iki polis
otobüsüne saldırı düzenlendi, 24 polis
öldü. Darbe yönetimi bu saldırının
ardından sınır kapısını kapattı.

Demokrasi Kavgası Değil
Gericilerin İktidar
Kavgasında Halkın
Katledilme Var
Müslüman Kardeşler’in safında
yer alarak demokrasi savunucusu kesilenler, ya işin sadece “seçim- darbe”
gibi biçimsel yanına takılarak yanlış
saflara savrulanlardır ya da AKP iktidarı gibi kendi iktidarlarının, kendi
çıkarlarının peşindedir. Darbe, demokrasiye karşı değil, yoksul halkın
mücadelesine karşı yapılmıştır. Mursi
iktidarına karşı büyüyen halkın tepkisi
halkın taleplerini destekliyormuş gibi
görünen ordu tarafından etkisizleştirilmiş, emperyalizmin çıkarları güvence altına alınmıştır. Müslüman
Kardeşler hareketinin amacı ise emperyalizmi yenmek, halkı özgürleş-

ve onlar gibi düşünenlerin
derdi halk değil, iktidardır.

Sonuç Olarak;
1- Darbe yapan ordu
da, Müslüman Kardeşler
Mısır’da egemenler arasında
de Amerikan işbirlikçisidir.
iktidar kavgasında binlerce kişi
2- İşbirlikçi Ordu, halkatledildi. Katledilenler halktır.
kın işbirlikçi, gerici MüsKatliamları kınıyoruz. Bu
lüman Kardeşler iktidarına karşı
katliamlardan başta emperyalistler ekmek, ögürlük, adalet taleplerini kullanarak halkın açlığa,
olmak üzere Mısır ordusu,
yoksulluğa adaletsizliğe ve işMüslüman Kardeşler Hareketi,
birlikçiliğe karşı büyüyen öfişbirlikçi AKP ve işbirlikçi Arap
kesini kontrol altına alarak düdevletleri sorumludur...
zen içine çekmiştir.
3- Müslüman Kardeşler Hatirmek değil, iktidarda kaldıkları süre
reketi de Amerikan işbirlikçisidir.
içinde yaptığı gibi emperyalizmin çıGerici, anti-demokratik bir yöntem,
karlarını güvence altına almak ve ikhalkın hiçbir sorununu çözemez.
tidar nimetlerinden yararlanmaktır.
4- Emperyalizm için iktidarda
Bu noktada Başta Tayyip Erdoğan
diktatörlerin
mi, Kralların mı, Şeyhve AKP’lilerin yaptığı açıklamalar,
lerin mi, yoksa seçimlerle gelen bir
nasıl ikiyüzlü katiller olduklarını,
yöneticinin mi... kimin olduğunun
halk düşmanlıklarını ortaya koymuşhiçbir önemi yoktur. Önemli olan
lardır.
emperyalizmin çıkarlarını koruması
Sorun; Amerika’nın çöken Büyük
ve bölge politikalarıyla uyum içinde
Orta Doğu Projesi ve sonucunda
olmasıdır.
AKP’ye biçilen rollün işlevsizleş5- Emperyalistler Mısır halkı nezmesidir.
dinde fiilen ömrünü tamamlamış
AKP gibi işbirlikçi iktidarlar “güçMursi iktidarını, halkın büyüyen öflerini” emperyalizmden alırlar. Emkesinin daha farklı sonuçlara yol açperyalizme ne kadar uşaklık yaparmasının önünü kesmek için askeri
larsa kendilerini o kadar güçlü gödarbe ile devirmiştir.
rürler. Tayyip Erdoğan Orta Doğu’nun
6- AKP’nin Mısır’da Müslüman
“Fatihi” havasındaydı. Şimdi “deliğe
Kardeşler iktidarını desteklemesinin
süpürülme”nin hezeyanını yaşıyor.
demokrasiyle, insan haklarıyla bir
Orta Doğu’da kendisine biçilen
ilgisi yoktur. Mısır’da yaşananlarda
rolün işlevsizleşmesiyle kendi iktikendi sonunu görmektedir.
darının da sallantıya girdiğini görüyor.
7- Mısır’da egemenler arasındaki
Mısır’daki gelişmelerde kendi sonunu
iktidar
kavgasından dökülen halkın
görüyor. Onun için “darbe-demokrasi”
kanıdır. Bastırılan halkın bağımsızlık,
demagojisine sarılarak Müslüman
ekmek, adalet, özgürlük talepleridir.
Kardeşler iktidarına sahip çıkıyor.
8- Egemenler arası iktidar kavgası
Mısır’daki katliamları, halka yahalkı bölmekte ve halkla emperyalizm
pılanları demagoji malzemesi yapıyor.
ve egemenler arasındaki gerçek çeOysa kendi yaptıkları katliamlar, zulişkilerin üstünü örtmektedir.
lüm ortadayken; Mısır halkının sözde
yanında yer alması tam bir riyakar9- Mısır halklarının kurtuluşu
lıktır.
egemenler arası iktidar kavgasında
taraf olamakta değil, emperyalizme
Aynı katliamları Müslüman Karve işbirlikçi egemenlere karşı badeşler yapıyor olsaydı şüphesiz ki,
ğımsız, demokratik halk iktidarı için
söylem “teröre karşı mücadele” olasavaşmaktadır.
cak ve katliamlar savunulacaktı. AKP

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!
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Avrupa’da
Taleplerimiz:

Sayı: 379

Yürüyüş
25 Ağustos
2013

54

u Yusuf Taş ve Özgür
Aslan’ın Almanya’ya
iadesi durdurulsun
u Tecrit
İşkencedir!..
Yusuf Taş ve Özgür
Aslan üzerindeki
tecrit kaldırılsın!
u Hapishanedeki hak
gaspları durdurulsun!
Ziyaret, mektuplaşma,
yayın alma, tedavi
olma hakları geri
verilsin!
u Almanya’nın
anti-demokratik
129a-b yasası
devrimcilere
uygulanamaz!
u Yusuf Taş ve
Özgür Aslan
Serbest Bırakılsın
u Avusturya, NSU'lu
ırkçı katillerin
koruyucusu
Almanya ve AKP
faşizmiyle işbirliğine
son versin!
uAlmanya emrediyor,
Avusturya yerine
getiriyor!
uAvusturya’da
Alman yasaları mı
geçerli?
Tutsaklarımızın başına
gelecek herhangi bir
şeyden Avusturya
Devleti sorumludur!

Yusuf Taş ve Özgür Aslan Açlık Grevinin
30'lu Günlerine Dayandı!
Faşizme Karşı Mücadele Etmek
Suç Değil, Onurdur!

Avusturya ve Alman polisinin ortak
operasyonlarında tutuklanan Anadolu
Federasyonu çalışanlarının serbest bırakılması için başlatılan kampanya devam ediyor.
“Yusuf Taş ve Özgür Aslan’a Özgürlük” kampanyası çerçevesinde Viyana’nın merkezi Stephansplatz’da
eylem yapıldı. Eyleme 50 kişi katıldı.
Avusturya hapishanesinde tutuklu
bulunan Yusuf Taş süresiz açlık grevinin 25, Özgür Aslan ise 22. gününde.
Devrimci tutsakların açlık grevine destek için Viyana’da açılan açlık grevi çadırı eylemi de devam ediyor. Çadırı ziyarete gelenlere Avusturya Devleti’nin
hukuksuzluğu anlatılıyor. Bildiriler dağıtılıyor, halka neden açlık grevi yaptıklarına dair bilgiler verilmeye devam
ediliyor..

Avusturya
Viyana

Almanya’nın Mannheim kentinde de
17 Ağustos günü tutsaklarla dayanışmak
ve Alman Devleti’ni teşhir etmek için
basın açıklaması yapıldı.
20 Ağustos günü Hamburg’da Anadolu Federasyonu çalışanları, üzerinde
Almanca “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yazan ve Anadolu Federasyonu logosu olan önlüklerini giyerek,
Sternschanze’de bildiri dağıtımı yaptılar. 250 bildirinin dağıtıldığı eylemde
halka yaşanan hukuksuzluk anlatıldı.

Almanya
Mannheim

YÜRÜYÜŞ
Londra Sokaklarında
Türkiyelilerin de çoğunlukta olduğu
Londra’nın, Wood
Green bölgesinde, 17 Ağustos
günü Yürüyüş
dergisi standı
açıldı.
İki saat
süren stantta
11 dergi
halka ulaştırıldı.

İngiltere
Londra

Yunanistan - Atina
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Suriye Direnişine Destek Veren Hizbullah’a Gözdağı İçin
Beyrut’da Katliam Yapıldı
Lübnan’da, Beyrut’un güneyindeki, Hizbullah'ın örgütlü olduğu bir
mahalle olan, El-Ruveys Bölgesi’nde
16 Ağustos günü, bomba yüklü bir
araç patlatıldı. Lübnan Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Ali Hasan Halil,
patlama sonucunda 18 kişinin öldüğünü ve 291 kişinin yaralandığını
açıkladı.

“İhtiyaç Duyulursa Tüm Hizbullah Militanları Suriye’ye
Gidecek”
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan
Nasrullah, Lübnan, Suriye ve Irak’ta-

ki patlama, saldırı ve katliamların arkasındaki tekfirci grupların mezhep
çatışması ve kaos yaratmaya çalıştığını, fakat bölge halklarının bu yıkıcı tekfirci grupları yenilgiye uğratacağını belirtti.
Bu tekfirci grupların, Suriye halkını savunmadıklarına dikkat çeken
Nasrullah, “kadınlarımız, çocuklarımız ve masum insanlarımızı öldürerek, köy ve semtlerimizi yıkarak bize
geri adım attıracağınızı sanıyorsanız
yanılıyorsunuz ey ahmaklar! İsrail’le 30 yıllık tarihimiz ve deneyimimizi okuyun” diye konuştu.

Ahmet Düzgün Yüksel'in
2. İade Mahkemesi Görüldü
Ahmet Düzgün Yüksel 14 Ağustos’ta, Almanya’ya 2.
iade talebi isteği ile savcılığa çıkarıldı.
Duruşmaya ellerinde otomatik silahlarla katılan, Ahmet Düzgün Yüksel’in etrafını çeviren, yoldaşlarıyla konuşmasına dahi tahammül edemeyen, özel tim polisi terör estirmeye çalıştı.
3. iade mahkemesi 29 Ağustos günü görülecek.

Nasrullah, “bu tür saldırılara karşı yanıtımız, Suriye’de 100 militanımız varsa 200, 1000 varsa 2000, 5 bin
varsa 10 bin’e yükseltmek olacaktır”
dedi.
Nasrullah, tekfirci gruplarla mücadelenin ihtiyaç duyması halinde,
kendisi dahil tüm Hizbullah militanlarının Suriye’yi ve halkını savunmak
için, Suriye’ye gideceğini ifade etti.
“Bize karşı savaş açanlar savaşın sonucunu kendilerinin belirleyeceğini
sanmasınlar, çünkü savaşın ne zaman
biteceğine biz karar veririz” diyerek
konuşmasını bitirdi.
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Atina’da Pankart Asıldı
Devrimcilerin İadesine İzin
Vermeyeceğiz!
İşbirlikçi Samaras iktidarı 30 Temmuz 2013 tarihinde,
Yunanistan’ın başkenti Atina’da "Büyük DHKP-C
operasyonu" komplosuyla başta AGONAS (Mücadele)
bürosu olmak üzere, Halk Cephelilere dönük baskınlar
gerçekleştirmişti.

Katil Hollanda Polisinden
Hesap Sormak İçin İhsan
Gürz’ün Davasına Sahip
Çıkalım!

Bu baskınları ve tutuklamaları teşhir etmek için,
AGONAS (Mücadele) bürosuna ve Ekserhia Meydanı’na
15 Ağustos günü AGONAS dergisi imzasıyla “Türkiyeli Devrimcilerin İadesine Son Verilsin! Faşizmle İşbirliği Suçtur! Yunanistan Faşist Türkiye Devletiyle İşbirliğine Son Versin!” yazılı pankartlar asıldı.

İhsan Gürz davası 16 Ekim 2013 tarihinde başlıyor. Anadolu Gençlik, Hollanda polisinin 2 Temmuz 2011 tarihinde işkenceyle katlettiği İhsan Gürz için mahkemeye katılım çağrısı yaptı.

21 Ağustos günü, Atina’nın merkezi meydanlarından biri olan, Propilia Meydanı’nda, tutuklanan Erdoğan Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel’in iade edilmek istenmeleri protesto edildi...

KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1Eylül- 7 Eylül

“Yok edilmek istenen onursa, namussa, ahlaksa; bir
insan onursuz yaşayabilir mi? Bir insan namussuz
yaşayabilir mi? ‘Yaşarım’ cevabını veren ölüdür. O
insan değildir.”
Gülay Kavak

Gazi halkının, faşizme karşı mücadelesi
l972 Zonguldak, Ulus-Kirazcık Köyü
içinde büyüdü. Gazi halkının sevdiği, saygı
doğumludur. 1990’da bir Dev-Genç’li oladuyduğu bir devrimciydi. 1991’de Silahlı
rak mücadeleye katıldı. Gençliğin yönetiDevrimci Birlikler üyesi oldu. 1 Eylül 1992
ci kadrolarından olan eşi Erol Yalçın, evgünü İstanbul Avcılar’da bir işkenceci polililiklerinin üzerinden iki ay geçmeden katsin cezalandırılması eyleminde, SDB Koledildi. Gülay, hiç tereddüte düşmeden
Gülay KAVAK mücadelesini sürdürdü. 1994’te tutsak düş- Ali Rıza KARAGÖZ mutanı olarak şehit düştü. SDB komutanlatü. 1996 Ölüm Orucu’nda ikinci ekipte yer aldı. 2000’de- rından olan Karagöz, 1968 Sivas doğumluydu.
ki hücre saldırısında da Ümraniye Hapishanesi Birinci
Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19-22 Aralık katliamından sonra Şişli Etfal Hastanesi’nde zorla müdahaleye maruz kaldı. Bir süre sonra katliamcılar onu tahliye ettiğinde, tah7 Eylül 1991’de Hollanda’da faşistler taliye rüşvetini reddetti. İhanete meydan okuyarak kahrarafından katledildi.
manlığın yolunu seçti ve 7 Eylül 2001’de Armutlu direniş mahallesinde ölümsüzleşti.
Dursun IŞIK

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
Nurhan AZAK
Güneş doğmak üzereydi. Her zaman olduğu gibi iki
katlı evlerinin toprak damının üzerine çıktı. Evin arkasında uzanan dağlara baktı. Farkında olmadan bir iç çekti. “Niye gelmiyor bunlar” diye mırıldandı. Yüreği sabırsızlıkla çarpıyordu. Hele ortalıkta dolaşan söylentiler yok
muydu? İnsanı çileden çıkarıyordu. “Senin toz kondurmadığın insanlar, önderlerini arkadan hançerleyenlerin
peşine takılmışlar” diyorlardı. Doğru muydu? İşte bundandı sabırsızlığı... Akşam yatmaya hazırlanıyordu ki,
kapının çalındığını duydu. Hemen fırlayıp “kimsiniz?” diye
sordu. Karşıdan tanıdık bir ses cevap verdi.
- Benim, Abdi.
Abdi’yi liseden tanıyordu. Birlikte pankart asmış, bildiri dağıtmışlardı. İlk kez onunla yakından tanımıştı Cephelileri. Kapıyı açtı, gerillaları içeri davet etti. Nurhan’ın soğuk davranışları ilk bakışta göze çarpıyordu.
Nurhan’ı tanımayan gerillalar pek üstünde durmadılar.
Ama tanıyanlar, özellikle de Abdi şaşırmıştı.
Abdi ilk fırsatta sordu Nurhan’a:
- Neyin var, ne oldu sana?
- Size darbeci diyorlar, doğru mu?
Gülümsedi Abdi. Sorunu anlamıştı. Her zamanki eğiticiliğiyle tane tane anlattı. Nurhan’ın duymak istediği cevabı almasıyla evin içini coşkulu bir hava sarmıştı.
- “Bir daha ne zaman gelirsiniz Allah bilir, hazır gelmişken ben de sizinle geleceğim” diye tutturdu. Gerillalar daha sonra gelip almaya söz verene kadar da yakalarını bırakmadı. Günler birbirini kovalıyor, Nurhan bekliyordu. Ama bekledikleri yerine aldığı bir haberle sar-

sıldı. Abdi’nin (Abdi Şeker) de içinde olduğu 12 gerilla şehit düşmüştü. Onlara evini açmış, lokmalarını paylaşmış, özlemlerine ortak olmuştu. Gayri duramazdı. Sevdasını dağların ılık yeline verip yoldaşlarının hesabını sormak istiyordu.
Kim demişti “kız başına yapamazsın” diye! Eylem,
Behiye, Selvi nasıl yapmışsa, o da öyle yapacaktı. Onların yerini alacaktı. Selvi’nin gülen gözlerini hatırladıkça
göğsü daralıyordu. Annesi Nurhan’ın gideceğini seziyor,
engellemeye çalışıyordu. “Boşa uğraşma ana, yolu yok
gideceğim, sizi seviyorum, ama onları ve kavgayı da seviyorum, benden ne istersen iste, yalnız arkadaşlarımın
intikamını almama engel olmaya çalışma” dedi anasına. Gidecekti. Ama önce şehit yoldaşlarına karşı son görevini yerine getirecekti. Abdi’nin cenazesi komşu köyde toprağa verilecekti. Bütün arkadaşlarını topladı.
Abdi’nin cenazesi görkemli olmalıydı. Abdi’yi tanıyan çoktu, büyük bir kalabalık toplanmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte kalabalığa karıştılar. Kalabalığı saran askerin başındaki yüzbaşı, kitlenin önüne geçmiş bağırıyordu:
- Kimliklerinizi göstereceksiniz.
Kitlenin içinden elinde umudun bayrağını taşıyan Nurhan’ın sesi yükseldi.
- Kimliklerimizi göstermiyoruz. Cenazemizi istediğimiz gibi kaldırırız, engel olamazsınız. Yüzbaşı sesini iyice yükseltip talimatlar yağdırdı.
- Alın o kızı, adın ne senin?
- Benim adım halk, gel alabiliyorsan al. Birkaç asker
Nurhan’a doğru yöneldi. İnsanlar hemen Nurhan’ın çevresini sardı. Vermediler onu. Yüzbaşı çaresiz askerlerini geri çekti. Görevi henüz bitmemişti Nurhan’ın. Abdi’nin mezarı başında son kez seslendi yoldaşına, söz
verdi. Zorunlu olarak iki ay daha bekledi. İki ay değil iki
yıldı sanki. Nihayet beklediği haber geldi... Dağlarla randevusu kesilmişti.

1994’ün
3-4 Eylül
günleri boyunca Dersim’in Çemişgezek
Aydemir ŞAHİN
Asuman KOÇ İ l ç e s i ’ n e
Nurhan AZAK
(Niyazi)
(Makbule)
(Eylem)
bağlı, Ulukale Köyü
Arasor Deresi mevkiinde
süren çatışmalarda şehit
düştüler.
Aydemir Şahin: 1970
yılında Malatya’nın HeHülya ATEŞ
Orhan KORKUT kimhan İlçesi’ne bağlı Karaçayır Köyü’nde doğdu.
(Perihan)
(Hasan)
Hekimhan Meslek Lisesi’ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine
maddi destekte bulunmak için hem okur hem de çalışırdı. Devrimcileri tanıdıkça mücadeleye her geçen gün
daha fazla bağlanarak, kısa sürede Devrimci Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla, mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle 1993 Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde
grup komutanıydı.
Hülya Ateş: Hülya, 1977 Hozat doğumludur. Bir
emekçi olarak büyüdü. İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Anadolu halk gelenekleri okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin kadına biçtiği rolü daha küçük yaştan itibaren reddetti. İnisiyatifli, herkesin yardımına koşan,
sözünü sakınmayan bir genç kız olarak yetişti. Devrimci
Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993 Temmuz’unda gerillaya
katıldı.
Orhan Korkut: Orhan, 1974 Kahramanmaraş doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra, yaşamının büyük
bölümü Dersim’de geçmiştir. Dersim'de akrabalarının
yanında kaldığı sırada devrimcileri, gerillaları tanımış
ve gerilla olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti.
Nurhan Azak: Nurhan, 1974 Pertek doğumludur.
Devrimcilerle 1991'de lise ikideyken tanıştı. 1992'den
itibaren Devrimci Sol’cularla birlikte hareket etmeye başladı. Köyünde, liseli gençlik içinde, Pertek'te görevler
aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993'te gerillaya
katıldı.
Asuman Koç: Asuman, 1971 Çemişkezek doğumludur. Okulu olan ama öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı için okula gidemedi. Okuma-yazmayı kardeşlerinden öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle iç
içeydi. 1980-84 yıllarında köylerine gelen Devrimci Sol
gerillalarını tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir Devrimci Sol’cuydu. 1991'de Devrimci Sol gerillalarından Nazım Karaca ve Mürsel Göleli'yle tanıştı, onlardan çok
etkilendi.1993 Nisan’ında gerillaya katıldı. Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Kemal PİR

M. Hayri DURMUŞ

Akif YILMAZ

Ali ÇİÇEK

Diyarbakır Ölüm Orucu Şehitleri
Cuntanın teslim alma dayatmasına karşı, 14 Temmuz
1982’de Diyarbakır Hapishanesi’nde başlayan ölüm orucunda,
Kemal Pir 7 Eylül, M. Hayri Durmuş 13 Eylül, Akif Yılmaz
15 Eylül, Ali Çiçek 17 Eylül 1982’de şehit düştüler.
3 Eylül 1969
Vietnam bağımsızlık hareketinin
önderi ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olan Ho Chi
Minh, dünya halklarının “Ho
Amca”sıydı.
Bu sıfatı, Vietnam devrimindeki
teorik, pratik önderliğiyle, halkını
kurtuluşa ulaştıran kurmaylığıyla kaHo Chi MİNH
zandı. 1925’te yaktığı kurtuluş ateşi,
Amerikan emperyalistleri Vietnam’dan kovuluncaya kadar sönmedi. Giap’ın sözleriyle “Gücünü proletarya enternasyonalizmine ve sosyalizmine sıkı sıkıya bağlılıktan,
halkına duyduğu sınırsız sevgiden, kahramanlık ve yurtseverlik geleneğinden alıyordu... ML ışığında en yüksek
düzeye ulaşan çağımızın sosyalist devriminin getirdiği ahlaki ilkeler Ho Amca'da somutlaşmıştır...”
3 Eylül 1969’da aramızdan ayrıldığında, eşsiz bir direniş destanını ve parlak bir zaferi dünya halklarına miras bıraktı.

Nurhan'a Ağıt
Bir düşmandı seni arkandan vuran
Hem yiğit hem merttin Nuran’ım benim
Hasret acısından sızlar bu tenim
Başındaki puşun olsun kefenim
Çok mu derin idi söyle o yaran
Övünç kaynağımsın ah güzel bacım
Seni çok severdim gönül ilacım
Dersim tarihinde sensin baş tacım
Kahpelerdi senin çevreni saran
Kızıla boyandı kanınla dere
Bayrağını diktin düştüğün yere
Taht kurdun bilesin sen gönüllere
O gün şehit düştü o köye varan
İhbar etmiş sizi satılmış muhtar
İlkbahar gelmeden erimeden kar
Sarılmış çevreniz yeriniz çok dar
Olmamış çemberi çıkıp da yaran...
(Nurhan Azak'ın yakınları tarafından yazılmıştır.)

KALİFORNİYA'DA 30 BİN TUTSAK “GÜN IŞIĞI” İÇİN
AÇLIK GREVİNDE... BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...
8 Haziran 2013 tarihinde
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 30
bin tutsak insanlık dışı tutukluluk
koşullarına karşı açlık grevine başladı.
Bu direniş, bugüne kadar yapılan
ABD'deki en büyük, en kitlesel
açlık grevi direnişidir.
Tutsaklar gün ışığını ve insan
yüzü görebilmek gibi en temel insan
hakları için direniyorlar.

Talepler şöyle:
1-) Uzun süreli tecrite son
2-) Grup cezalandırılmasına ve
yetkilerin kötüye kullanılmasına
son verilsin.
3-) İhbar zorunluluğunun kaldırılması ve çete suçlamalarına bir
belirleme getirilmesi
4-) Doyurucu besin
5-) Security Housing Units tutsaklara bir gelecek perspektifi kazandırmak.
ABD'de ve Avrupa'nın birçok
Sayı: 379 ülkelerinde, Kaliforniya'da “Security
Yürüyüş Housing Unit” olarak ifade edilen
25 Ağustos insanlık dışı bir tutsaklık rejimi var.
2013
Buna göre mesela zeka özürlüler
belli bir ceza süresi belirtilmeden,
ömrünün sonuna kadar hapishanede
tutulabiliyor. Kaliforniya'da “çete”
suçundan içeriye giren de, böyle
bir tutsaklık rejimine tabi tutulabiliyor. Yani biraz da savcının keyfine
göre ya “hırsızlık yaptın” bu kadar
cezası var denilebilir, ya da “çetesin”
süresiz hapis cezası denilebilir. Burada tamamen savcının insafına ve
keyfine terk edilmiş oluyor suçlular.
Tutsakların durumu gittikçe ciddileşiyor.
Bir tane tutsak 22 Temmuz'da
hayatını kaybetti bile.
Ancak tutsakların direnişe devam
etme kararlılığında bir eksilme yok.
Kaliforniya valisi halen çözüm
için adım atmadı.
Ama tutsaklar kısmen de olsa
bir zafer elde etti.
Kaliforniya Yüksek Mahkemesi
tutsakların valiye karşı açtığı davada,
tutsakları haklı bularak, 10 bin tane
tutsağın, sene sonuna kadar serbest
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bırakılmasına karar verdi.
Tutsaklar vali Brown'e karşı başka bir davada da zafer elde ettiler.
Valinin başvurduğu Temyiz Mahkemesi onun itirazını reddetti ve
çoktan gerçekleştirilmesi gereken
tutsaklık koşularındaki düzeltmelerin
yerine getirilmesine hüküm verdi.
Geçen Cuma günü Kaliforniya
Hapishane görevlisi Jeffrey Beard
aracılarla buluşup, tutsakların talepleri üzerine konuştu. Arabulucular
her iki tarafın da memnun kalabileceği bir anlaşma üzerinde önerilerde bulundu.
Ancak bunun şartının, daha önce
Illinois, Mississippi ve Colorado'da
olduğu gibi, insanlık dışı tutsaklık
koşullarını ortadan kaldırmak için,
somut adımlar beyan edildi. Fakat
hapishane idaresi pazarlığa hiçbir
şekilde yanaşmıyor.
Açlık grevine Pelican Bay Hapishanesi’nde katılan Mutope Duguma 18 kilo kaybettiğini ve her
gün biraz daha “küçüldüğünü” yazıyor. Açlık grevinin etkisiyle şuurunu
kaybeden ve hastanede yatan tutsaklar
da varmış. “Ancak tutsakların büyük
bir çoğunluğu sonuna kadar mücadele
etmekte kararlı. Biz halen güçlüyüz”
diye belirtiyor.
Açlık grevi artık bir ayı devirdi.
Bu mücadelede hayatını kaybeden
de oldu ve tutsakların kararlı tutumu
valiyi adım atmaya zorluyor. Yüksek
Mahkeme’nin bu kararı bile aslında,
içerideki ve dışarıdaki direnişin,
kararlılığın zaferidir.
Elbette belli bir birikim de oluştu.
ABD'deki tutsaklar 2011 yılında da
açlık grevi yaptılar ve bir sonuç
elde edemediler. Ancak onlar pes
etmedi ve hem hukuki yönden, hem
de açlık grevine başlayarak mücadelelerine devam ettiler.
Dışarıda ABD'nin her tarafında
dayanışma eylemleri sürüyor. Protesto faksları ve telefonları örgütlüyorlar. Başka tutsaklar da hayatını
kaybetmeden, tutsakların taleplerinin
kabul edilmesini istiyorlar.
Bu direniş çoktan ABD dışında
da sahiplenilmeye başlandı.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Kıssadan Hisse
Bir öğrenci, öğretmenine sormuş:
- Daha iyi bir yaşam için değişiklikleri çok mu bekleyeceğiz?
Öğretmeni biraz düşünmüş ve cevap
vermiş:
- Eğer beklerseniz, çok bekleyeceksiniz.

Fıkra
Obama ile Tayyip bir plajda güneşleniyorlarmış.
İkisini başbaşa gören bir gazeteci yanlarına yaklaşmış ve sormuş:
"Hey siz ikiniz ne planlıyorsunuz orada?"
Obama:
"Suriye'ye savaşı konuşuyoruz. 2 milyon Suriyeliyle bir motosiklet tamircisini öldüreceğiz" demiş.
Gazeteci yine sormuş:
"Motosiklet tamircisini neden öldüreceksiniz?
Obama Tayyip'e dönerek demişki:
"Sana demiştim kimsenin 2 milyon
Suriyeliyi önemsemeyeceğini..."

Özlü Söz
“Başarı için plan yapmıyorsanız, o
zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.”
TOWNSEND

Ata Sözü
“Ayaklar Islanmadan Balık
Tutulmaz”
Karnını doyurmak, işini yapmak istiyorsan emek vermeli, bedel ödemeli,
fedakarlık yapmalısın.

KANSER HASTASI DEVRİMCİ TUTSAK

