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Emperyalist saldırganlığın
ve barbarlığın karşısında;
TÜM HALK;
işçiler, köylüler, emekçiler,
aydınlar, emperyalizme karşı olan herkes
BİRLEŞELİM!
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EMPERYALİST İŞGALE
KARŞI ÇIKALIM!
Arap halklarının düşmanlarının
Türk ve Kürt
halklarının da düşmanı olduğunu
UNUTMAYALIM!
Emperyalist saldırganlığa ve
oligarşinin terörüne karşı
MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!
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sendikacilari işten atıyor!
Öğretmenimiz...

Bir Halka da Sen Ol!

Kazova Direniş Çadırına Ziyaretler
Devam Ediyor

Halkın Ekmeğidir Adalet!
Berkin Elvan Başına Atılan Biber
Gazı Yüzünden Hala Komada!
Berkin İçin, Adalet İçin
Oluşturacağımız İnsan Zincirine
Sen de Katıl!

Ocak ayı sonundan beri direnişte
olan Kazova Tekstil işçilerine
destekler devam ediyor.

Tarih: 9 Eylül 2013 Pazartesi
Yer: MŞP Sağlık Ocağı- Okmeydanı
Saat: 10.00

Kazova Tekstil İşçilerine Destek
Olmak İçin:
Kaya Emir Dönmez Adına: Ziraat
Bankası Sanayi
Mahallesi Şubesi İban No: Tr 12
0001 0021 3660 3027 1250 01
Hesap No: 60302712- 5001

Suriye’de Kimyasal Silahlarla
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K

urt kuzuya yemek istemiş. Fakat,
orman da olsa, bir kanunu var...
Kurdun buna meşru bir gerekçe bulması gerekiyor. Derenin aşağı tarafında duran kuzuya “Suyumu bulandırdın” der...

imdiye kadar Suriye’de katledilenlerin sayısı 100 bini aştı... 100
bini “kabul edilebilir” buluyorlar;
300 kişiye kabul edilemez diyorlar.
İşte emperyalistlerin “insanlık” ölçüleri de böyle.

-

S

Kuzu; “ama nasıl olur, daha suyun yanına bile yanaşmadım.
Hem, ben suyun alt tarafındayım”
der.

-

Kurt; “Eeee... çok uzattın. Suyun
altında da olsan, üstünde de olsan seni yiyeceğim” der ve kuzuyu
yer...

E

mperyalistler de o misal; karar
vermişler; akar suyun alt tarafında
bulunan Suriye yönetimine “suyumuzu bulandırıyorsun” diyorlar.

A

merika’nın Mısır’da “Uyumlu
İslam” projesi çökünce emperyalistler kendilerine yeni yol haritası çizmeye çalışıyorlar... Aksi durumda üç yıldır deviremedikleri Esad
iktidarı daha da güçlenmektedir.

2

1 Ağustos’ta Suriye’de Esad’ın
kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle emperyalistler ve işbirlikçileri
hep bir ağızdan “insanlık”tan bahsediyor. Kimyasal silah saldırısıyla
300 ila 1500 arasında insanın katledildiği söyleniyor. ABD dahil tüm emperyalistler ve AKP gibi işbirlikçiler
“sivil insanların kimyasal silahlarla öldürülmesi kabul edilemez” diyor.

4

Ş

uriye devleti kimyasal silah olayını doğrularken, “Tam iç savaştaki güçler dengesini lehimize
döndürdüğümüz bir aşamada kimyasal silah kullanıp dünyayı karşımıza alacak kadar ahmak değiliz” diyerek suçlamaları reddetti. Saldırıyı
emperyalistlerin desteklediği işbirlikçi
ÖSO’ya bağlı grupların yaptığını
söyledi.
mperyalistlerin fırsat kolladığı
bir durumda Esad iktidarının
kimyasal silah kullanması söz konusu bile olamaz. Emperyalistler ve
işbirlikçileri koro halinde Esad iktidarını suçluyorlar...
sad’dan iddia edilen bölgeyi BM
heyetinin denetimine açmasını istediler. BM heyeti zaten iddia edilen
bölgenin yakınlarında denetim yapıyordu. Suriye yönetimi “tamam, denetime açıyorum” dedi. Şimdi de
“artık çok geç” diyorlar... Oysa üzerinden on yıllar da geçse kimyasal silah kullanıldığını, kimlerin kullandığını tespit edebilecekleri teknolojiye
sahipler... Fakat mesele kimyasal silah meselesi değil... Bu da emperyalistlerin kanunu: Kimyasal silahı kim
kullanmış olursa olsun, hatta hiç kullanılmamış da olsa “Esad’a bir ders

E
E

vereceğiz” diyorlar...

D

aha önce Amerika “müdahale
için kırmızı çizgimiz kimyasal
silah” demişti. Şimdi müdahalenin
gerekçesi hazır. Aklı başında hiçkimse Esad’ın böyle bir süreçte kimyasal silah kullanacağını iddia edemez. Ama emperyalistlere göre kimyasal silah yalanının inandırıcı olup
olmadığının bir önemi yok. Tüm
dünyayı aptal yerine koyuyorlar.

İ

ngiltere Dışişleri Bakanı William
Hague, “Esad üzerinde diplomatik baskı işe yaramıyor. Gerekirse
BM konseyinden karar çıkmadan
müdahale yapabiliriz” diyor.

F
K

ransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise “Orantılı bir tepki verilmesi gerekir” dedi.

arar merci Amerika; karadan ya
da havadan uzun süreli askeri bir
müdahaleyi göze alamamakla birlikte rejim değişikliği hedeflenmeden Esad’a bir “ders” verilmesi gerektiğini söylüyor. Savunma bakanı:
“Başkan onay verdiğinde ordumuz
savaşa hazır” dedi. Suriye yakınlarına
beşinci Amerikan savaş gemisi yanaştı... Suriye’yi kuşatmaya çalışıyorlar. Dışişleri Bakanı Jhon Kerry ise
“Suriye rejiminin kimyasal silah
kullandığından hiç şüphemiz yok.
Kim kullanmış olursa olsun sorumlu Suriye rejimidir” dedi.

İ

şbirlikçi AKP iktidarı ise uşaklığını kanıtlamak için kendisine gün

doğduğunu düşünüyordu. “Suriye’de
insanlık suçu işlenmiştir, karşılıksız
bırakmayız. BM’den karar çıkmazsa müdahale için oluşturulacak koalisyon içinde biz de yer alırız” diyen
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir
an önce saldırılması için can atıyor.
Fakat emperyalistlerin hesabı
AKP’nin hesabına uymuyor.

S

URİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN EMPERYALİSTLERDİR!
Suriye’yi kan gölüne çevirenler emperyalistler ve işbirlikçilerdir. Baş
sorumlusu Amerika’dır. Bunlar söyledikleri ilk yalan da değildir. Şimdiye
kadar işgal ettikleri, yakıp yıktıkları
tüm ülkeleri benzer yalanlarla işgal etmişlerdi.

G

üney Vietnam’da işbirlikçisi
kukla Diem hükümeti ile sonuç
alamayan Amerika 1964’te kendi donanmasına saldırı düzenleyerek Kuzey Vietnam’ın saldırdığını iddia
edip açık işgale meşruluk kazandırmaya çalışmıştı. Amerika Vietnam’da
tarihinin en büyük yenilgisini aldı.
“Komünizm” illetinden kurtarmak
için girdiği Vietnam’da 1.5 milyon Vietnamlı katledildi. 2 milyon Vietnamlı yaralandı. 58 bin Amerikalı
öldü. 300 bin Amerikalı yaralandı.
Halkın üzerine 638 bin ton bomba
atıldı. Bu miktar II. Paylaşım Savaşı
sırasında Avrupa ve Afrika’ya atılan
toplam bombaların yarısı kadardır.
Milyonlarca insan “stratejik köyler”e sürüldü. On binlerce kadının ırzına geçildi. Milyonlarca Vietnamlı işkencelerden geçirildi. Bunları yapan
Amerika “insanlık”tan bahsediyor.

2

003 yılında Irak’ı Saddam diktatöründen ve dünyayı Saddam’ın
“kitle imha” ve biyolojik silahlarından kurtarmak için işgal ettiler. İşgali
meşrulaştırmak için “ABD Dışişleri
Bakanı Colin Powell, BM Güvenlik
Konseyi’nde televizyon kanallarından
tüm dünyaya canlı yayında açıklama
yapıyor. Uzunca bir masanın üzerine
kamyon maketlerini, ne olduğu belli olmayan boru parçalarını dizmiş:
“bakın bakın seyyar laboratuvar
nasıl da hareket ediyor, bu kamyonlarda kitle imha silahları üreti-

yorlar” diyor. Televizyonlardan gerçekte hiç olmayan laboratuar görüntüleri gösterdiler. Irak böyle yalanlarla
işgal edildi. Ve Powell işgalden bir yıl
sonra Irak’ta kimyasal silah olmadığı açığa çıkınca yine BM’de yaptığı
konuşmada “Bu bana sağlam temellere dayanan bir istihbarat gibi
sunuldu, ancak şu an öyle değilmiş,
o kadar sağlam temellere dayanmıyormuş gibi görünüyor” dedi. Amerika için bir ülkenin işgalinin açıklaması bu kadar basit... Oysa 8 yıl süren işgalin sonucunda 1 milyon 300
bin Iraklı katledildi. 30 bin Iraklıya tecavüz edildi. Irak'ın şehirleri
bombardımanlarda yıkıldı. 5 milyon Iraklı göç etti. 2 milyon Iraklı
evsiz, 4 milyon çocuk yetim kaldı.
3 bin akademisyen ve aydın katledildi. Irak halkı katledilmeye Irak'ın
petrol kuyuları Amerikan tekelleri tarafından yağmalanmaya devam ediyor.

9

0’lı yıllarda “açlık” denince akla
Somali geliyordu. Günlerce karnı sırtına yapışmış açlıktan ölen insan
görüntüleri gösterdiler. Emperyalistler “açlığa son vermek ve açlığın nedeni olarak gösterdikleri iç savaşı bitirip Somali’yi barış ve huzura kavuşturmak” için BM kararı ile Somali’yi işgal ettiler. Dünyanın en
zengin balık çeşidini barındıran Somali deniz kıyıları emperyalistlerin
çöplüğü haline getirildi. Somali halkı hala açlık içinde. “Huzur” ve “demokrasi”nin esamesi okunmuyor;
çünkü Somali emperyalistler tarafından sömürülmeye devam ediyor.

Y

ine 60 yıl sonra CIA, İran’da
Musaddık iktidarını askeri
darbeyle devirdiklerini itiraf etti.
Bunları biz elbette ki, CIA’nın itiraflarından öğrenmedik. 1953’te petrolleri ulusallaştırmak isteyen Musaddık’ı askeri darbeyle deviren CIA,
kukla Şah Rıza’yı iktidara getirdi.
Yaklaşık 10 bin ABD’li “danışman”ın
kuklası olan Şah döneminde on binlerce devrimci, ilerici katledildi.
Bölge petrolünü elinde tutmak isteyen
ABD, Şah’ın işkencehanelerine en büyük desteği verdi.

1

945’te Japonya’nın Hiroşima ve
Nagazaki kentlerine atom bombası
atarak bir anda 250 bin kişiyi katleden, sadece 1945’ten 1976’ya kadar
250 kez askeri gücünü kullanan 19
kez ülkeleri nükleer silah kullanmakla tehdit eden Amerika kimseyi
kimyasal silah kullanmakla suçlayamaz. Dünyanın neresinde, nasıl bir
katliam varsa, perde önünde kim
olursa olsun arkasındaki gerçek sorumlu Amerika’dır.

E

mpeyalistler Orta Doğu politikalarının önünde engel olan Suriye’yi dize getirmek için üç yıldır işbirlikçilerini her türlü silahla donatarak katliam yaptırıyorlar. Özgür
Suriye Ordusu denilen işbirlikçilere
bağlı grupların Suriye’de yapmadıkları katliam yok... Şu ana kadar kelle kesmekten topluca diri diri çukurlara gömmeye kadar her türlü vahşeti yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.
Ne Avrupası, ne Amerikası ne de timsah gözyaşları döken Tayyip Erdoğan
bu katliamların tek birini kınamadılar.

S

uriye’de kimyasal silah kullanarak çoluk çocuk yüzlerce kişiyi
katleden emperyalistlerin beslediği işbirlikçi çetelerdir. Emperyalistlerin
bilgisi ve yardımı olmadan işbirlikçiler böyle bir katliamı yapamazlar. İşbirlikçi çetelere kimyasal silahları
veren bizzat emperyalistlerdir. Dolayısıyla Suriye’deki kimyasal silahla
yapılan katliamın sorumlusu da emperyalistler ve işbirlikçileridir.
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S

uriye’de kimyasal silah katliamından birkaç gün sonra Reuters’in haberine göre Türkiye üzerinden işbirlikçi çetelere 20 tır, toplam
400 ton silah gönderildi. İşbirlikçiler
de bu sevkiyatı doğruladı. Ve işbirlikçilere silah sevkiyatı devam ediyor.

E

mperyalistler ve işbirlikçileri çoluktan çocuktan, insanlıktan bahsediyorlar... Bu silahlarla işbirlikçiler
çocuk yaşlı demeden on binlerce,
yüz binlerce Suriyeliyi katledecekler...
Bırakın “insanlık” demagojisini...
Suriye’de akan her damla kandan başta Amerika, Avrupa emperyalistleri ve
işbirlikçileri sorumludur.

5

A

KP “KİMYASAL SİLAH”
DEMAGOJİSİYLE FAŞİST
TERÖRÜNÜN ÜSTÜNÜ
ÖRTEMEZ!

A

KP iktidarı kimyasal silah kullanılması olayından hemen sonra üzerine atladı. Türkiye aylardır savaş çığırtkanlığı yapan tek ülkeydi.
Emperyalistler Suriye’ye bir askeri
müdahaleyi göze alamayınca, AKP
tek başına kalmış, uşaklık üzerine kurulu politikaları iflas etmişti. Kimyasal
silah bahanesi imdatlarına yetişti.

A

KP SURİYE’YE SALDIRI
İÇİN NEDEN ÇIRPINIYOR?
Birincisi; Suriye’deki bütün suçlarının üstünü kimyasal silah bahanesine sığınarak kapatmak istiyor. İkincisi; savaş çığırtkanlığı yaparak iflas
eden politikalarını kurtarmak istiyor. Üçüncüsü; yönetememe krizi her
geçen gün derinleşirken halk düşmanı
tüm politikalarını “savaş hali” gerekçesiyle meşrulaştırmak istiyor.
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B

aşbakan Erdoğan ölen insanlar
üzerinden demagoji yaparak bundan kendisine pay çıkarmaya çalıştı.
Fakat emperyalistlerle AKP iktidarının hesapları uymuyor. AKP’liler savaşa çığırtkanlığı yapıp Esad’a ömür
biçerken emperyalistler Esad sonrası bir alternatifleri olmadığı için sınırlı
müdahalelerle Esad iktidarını güçsüzleştirerek uzlaşma çizgisine çekmeye çalışıyorlar. AKP ise tüm politikalarını Esad iktidarının devrilme-

si üzerine kurmuştu. Gelişmeler göstermektedir ki, AKP’nin Suriye’ye
saldırı üzerinden beklentileri de boşa
çıkmıştır. Davutoğlu’nun “BM’den
karar çıkmazsa müdahale için oluşturulacak koalisyon içinde biz de yeralırız” demesine rağmen Fransa,
İngiltere ve Amerika’nın Türkiye’yi
dahil etme gibi bir niyetleri yok.

B

ütün emperyalist savaşlar, emperyalistlerin dünya çapındaki
ekonomik krizlerinin ürünüdür. AKP
iktidarının Suriye’ye müdahale edilmesini bu kadar çok istemesinin nedeni de içinde bulunduğu yönetememe krizidir. Ancak şu da bir gerçektir ki, savaşlar emperyalizmin krizini çözmemiştir. Her savaş sonrasında daha büyük krizlerle başbaşa kalmışlardır.

T

ayyip Erdoğan özel televizyon
programları yaptırıp timsah göz
yaşı döküyor. Hazirandaki halk ayaklanmasında katledilen 5 kişinin talimatını polise ben verdim diyen, gazbombası fişekleriyle 14 yaşındaki
çocuklarımızın beyinlerini sokaklara
akıtan, aylardır katilleri koruyan
AKP iktidarı kimseye “insanlık” dersi veremez... Tayyip’in ekranların
karşısına geçip akıttığı gözyaşları
yavrusunu yiyen timsahın gözyaşlarıdır. O gözyaşlarının arkasında Tayyip, yapılacak yeni katliamların üstünü örtmeye çalışmaktadır.

H

ALKIMIZ! YALANLARA
KANMAYIN! Birincisi; Suriye’de kimyasal silah kullanılması
emperyalistlerin Suriye politikalarının önünü açmak için kurulan bir tezgahtır. Çoluk çocuk, yaşlı katledilen
yüzlerce Suriyelinin katili emperyalistler ve işbirlikçileridir. İkincisi;
AKP, Suriye’ye askeri bir saldırı yapılması için can atmaktadır. Bu saldırıya dahil olabilmek için emperyalistlerin her talebini kabul etmeye hazırdır. Topraklarımızı emperyalistlerin ve işbirlikçi çapulcuların savaş
üssü haline getirdi. Reyhanlı’da 53 kişinin katledilmesi bunun sonucudur.
Suriye’ye yapılacak bir saldırı Türkiye
halklarına da yapılmış bir saldırı olacaktır.
Üçüncüsü; Suriye’ye yapılacak
saldırıda halkların çıkarı yoktur.
Başta Orta Doğu olmak üzere tüm
dünya halklarına karşı açılmış bir savaştır. Görevimiz emperyalizme ve işbirlikçilere karşı direnen Suriye halkının yanında yer almaktır.

S
E

URİYE SURİYE
HALKLARININDIR!

MPERYALİSTLER VE
İŞBİRLİKÇİLERİ SURİYE
VE ORTA DOĞU’DAN KANLI
ELLERİNİZİ ÇEKİN!...

K

AHROLSUN
EMPERYALİZM, YAŞASIN
DİRENEN DÜNYA HALKLARI!

“Düzenin Alevisi Olmayacağız!”
Dersim Halk Cephesi 27 Ağustos tarihinde yazılı bir açıklama yaparak; 16 Ağustos 2013
tarihinde Nevşehir Hacıbektaş İlçesi’nde Hacı Bektaş Veli Anma ve
Kültür Şenlikleri’ndeki halkın öfkesi sahiplenirken,
AKP faşizminin alevi halka yönelik saldırılarını protesto etti.
“Ben zalimle birlikte yaşamayı alçaklık: zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise yücelik sayarım! (İmam Hüseyin)” diyerek başladıkları açıklamalarını; “Bu düzen Alevilerin var olan haklarını bile gasp
etmiştir. Alevilerin ve cümle halkların sorunlarının kaynağı bu düzen ve onun temsilcileridir. Sorunların kaynağı olan bu düzenden
hak ve özgürlüklerimiz için çözüm beklemek ahmaklıktır. Çözüm
Alevi halkının ve halklarımızın kendisindedir. Mücadelededir.” diyerek bitirdiler.
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EMPERYALİSTLER SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANILDI
YALANIYLA SALDIRI HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR!

SURİYE HALKLARININ DİRENİŞİ
TÜM OYUNLARI BOZACAK!
v Suriye’de Kimyasal
Silahlarla Katliam Yapanlar
Emperyalistler Ve
İşbirlikçilerİdir
v Emperyalistler Kimyasal
Silah Bahanesiyle Saldırı
Hazırlıkları Yapıyor!
v Saldırı Tehditleriyle
Yıkamadıkları Esad İktidarını
Hizaya Getirmek İstiyorlar!
v Sonucu Kimyasal Silah
Komplolarınız, Saldırı
Tehditleriniz Değil,
Suriye Halkının Direnişi
Belirleyecek
Suriye’de işbirlikçi çeteler, 21
Ağustos’ta Esad güçlerinin Şam'ın
Doğu Guta bölgesinde düzenlediği
saldırılarda, aralarında çok sayıda
kadın ve çocuğun bulunduğu 1300
kişinin öldüğünü, kimyasal silah kullanıldığını iddia etmişti.
AKP iktidarı bu haberin üzerine
atladı adeta. Başbakandan, Dışişleri
bakanına, islamcı basına kadar ağız
birliği etmişcesine, Esad güçlerinin
katliam yaptığı haberleri söylenmeye
başlandı.
Birleşmiş Milletler Suriye'ye saldırı için bir karar çıkartamıyor. Rusya
ve Çin buna karşı çıkıyor. Buna rağmen, saldırı planları konuşulmaya
başlandı. En başta AKP iktidarı saldırmak için yerinde duramıyor. Saldırı
güçlerinde yer almak istediğini ilan
etti. Fransa ve İngiltere saldırı için
hazır olduklarını açıkladılar.
Beyaz Saray'ın açıklamalarını bekliyorlar. 27 Ağustos'tan itibaren saldırı
yapılacağı artık açıktan söylenmeye
başlandı. Saldırı senaryoları basında
yer almaya başladı.

Amerika’nın bölgedeki
üsleri nelerdir, hangi üslerden bombardıman uçakları kalkar, füzelerin menzili ne kadar gibi sorular
eşliğinde senaryolar çiziliyor. Bütün bu savaş senaryoları yalan haberlere
dayanılarak yapılıyor. ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry
"Suriye'de kimyasal silah
kullanıldı." şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray
Sözcüsü Jay Carney, Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmasının uluslararası normların açık
ihlali olduğunu belirterek, "bu kabul
edilemez, cevap verilmelidir" dedi.
Diyelim ki gerçekten kimyasal silah
kullanılmış. Peki kim kullandı kimyasal silahı? Emperyalistler eğer doğrudan kendileri yapmadıysa, işbirlikçi
çetelerden başkası değildir kimyasal
silahı kullanan.
Kimyasal silah kullanıldığını Suriye
devleti de doğrulayarak “tam iç savaştaki güçler dengesini lehimize
döndürdüğümüz bir aşamada kimyasal silah kullanıp dünyayı karşımıza
alacak kadar ahmak değiliz” dediler.
Saldırıyı ÖSO’nun yaptığını söylediler.
Kimyasal silahın Esad iktidarı tarafından kullanıldığına ilişkin hiçbir
somut kanıt yok. Önce kimyasal silahın uçakla atıldığı ve bunu da ancak
Esad’ın yapabileceği, ÖSO’nun kimyasal silah kullanacak teknolojisi olmadığı söylendi. Daha sonra kimyasal
silahın, ÖSO’nun denetiminde olan
bölgeden roket ile atıldığı ortaya
çıktı.
Kimyasal silah kullanımı ve ölümler hakkında emperyalistler ve işbir-

likçiler tarafından internete konulan
görüntüler dışında başka bir haber
yok. Emperyalistlerin söyledikleri
her şeye şüpheyle bakmalıyız. Şimdiye kadar ne zaman böyle bir iddia
ortaya attılarsa, yalan olduğu ortaya
çıktı. Tarihte örneği çoktur. Kendileri
katliam yapıp, başkalarının üstüne
iftira attılar. Esad iktidarının böyle
bir kimyasal saldırı yapma ihtimali
yoktur, onlara kazandıracağı hiçbir
şey de yoktur. Tersine eğer kimyasal
silah kullanmaya kalkarsa, o zaman
dünya halklarının desteğini kaybedecektir. Kendi deyimleriyle siyasi
intihar anlamına gelir bu tür bir
kimyasal silah kullanımı.
Tam da, BM heyetinin Suriye'ye
gittiği gün kimyasal saldırı haberleri
dolaşmaya başladı. Esad'ın böyle
bir saldırı yapması demek, intihar
anlamına gelir.
Suriyede kullanılan kimyasal silahın sorumlusu emperyalistlerdir.
Ya doğrudan kendileri yaptılar ya
da ÖSO’ya bağlı işbirlikçi gruplardan
birsine yaptırdılar.
Kimyasal silah katliamı Esad’ı hizaya getirmek için yapılan bir komplodur. Daha önce Türkiye’de gözal-
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suçlandılar. Evleri "altın
musluklar", "yıllanmış şaraplar", "mücevherler",
"kürkler"le doluydu, Elena'nın binlerce ayakkabısı
vardı iddiaya göre. Alelacele
idam ettiler onları. Cesetlerine
bile ahlaksızca saldırdılar. Ve
yine alelacele gömdüler, gömdükleri yer açıklanmadı.
Romanya Başsavcısı Sorim
Moisescu, Çavuşeskular'ı karalamaya yönelik yayınlanan
belgelerin düzmece olduğunu
ortaya çıkarmıştı. Darbe günKarayiplerde petrole bulanan karabatağı
lerinde emperyalist propaganda
Irak’ta Saddam’ın patlattığı petrol
araçlarının tüm dünyaya yaydığı
kuyularından oldu diye günlerce
"80 bin kişinin katledildiği"
televizyonlardan haber yaparak Irak’a
büyük bir yalandı. 80 bin kişi
saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştılar.
hiç ölmemişti ve hiçbir yerde
Bugün Suriye için söylenen kimyasal silah
de mezarları yoktu.
kullandılar yalanından hiç de farklı değil...
Halkın üzerine ateş açanSuçlu Emperyalistler
ların
güvenlik örgütü SECUdiye saldırdılar. Afganistan'da Taliban
ve
RİTE birlikleri olduğu da yalandı.
rejiminin kadınları recm ettiği, oraya
İşbirlikçileridir!
Başsavcı Moisescu, yaptığı araştırma
demokrasi ve medeniyet götürmek
Emperyalizm yılladır bu tür yasonucunda, gösterilere ateş açılmaiçin işgal ettikleri propagandası yaptılar.
lanlara başvurarak işgal ediyor.
sıyla meydana gelen katliamlardan
En meşhur yalanlarından biri de, RoEmperyalistlerin tarihleri kirlidir.
iki general ve bir bakanın sorumlu
manya'ya yaptıkları saldırı ve darbeydi.
Her saldırıdan önce yalanlar ve iftiolduğunu ve bu kişilerin darbe sonrası
"Romanya'daki karşı-devrim ve
ralar atarak halkları aldatıyorlar. Salkurulan hükümette bakan olduklarını
Romanya Devlet Bakanı ve eşi Çadırılarını, işgallerini meşruymuş gibi
açıkladı. Çavuşesku'nun katliam yapvuşeskular'ın 25 Aralık 1989'daki
göstermeye çalışıyorlar. Doğayı kotığı haberlerini yayanlarla katliamı
idamı, adeta bir yalan furyası üzerine
ruma adına, sözde saldırıya uğrayan
yapanlar aynı kişilerdi.”
oturtulmuştu. Çavuşesku, estirilen
halkı koruma adına işgaller yapıyorlar.
Suriye’de yaşananlara ne kadar
tüm karşı-devrim rüzgarlarına karşı
Irak'ı Saddam'ın kimyasal silahları
benziyor.
Yalan aynı yalan, yalancı
sosyalizmi savunmaya devam edivar diye işgal etmişlerdi... Kimyasal
aynı yalancı. Katliamı yapan bellidir,
yordu. Bu yüzden yalan haberlerle
silah görüntüleri yayınladılar... Irak'ta
emperyalistler ve işbirlikçi çetelerdir.
saldırdılar. Bu yalanlara göre Çada, kimyasal silahlar olduğu bahane
Katliamı Suriye devletinin yaptığı
vuşeskular’ın yurtdışında, İsviçre
edilmişti. ABD başkanı George Bush,
iftirasını ortaya atıyorlar. Hem katbankalarında milyonlarca dolar hekimyasal silahları bahane ederek sallediyor, hem çektikleri görüntüleri
sabı vardı!... 2000 öğrenci katledildırı emrini vermişti. Bu konuda
dünyaya yayınlayıp, “bakın bunları
mişti... Katledilenlerin ülke çapındaki
Amerikan dışişleri bakanı sonradan
Esad yaptı” diyorlar.
sayısı 80 bini aşmıştı... Başta CNN
bunların yalan haber olduğuna dair
Suriye’de de yalanlardan medet
ve diğer emperyalist TVler, hastalıktan
itiraflarda bulundu.
umarak işgalin zeminini hazırlıyorlar...
ölen bebeklerin morglardaki cesetSuriye yönetimi, ülkede BM uzmanlerini gösterip, bunları ÇavuşeskuYine Birinci Körfez saldırısında
larının bulunduğu sırada isyancılara
lar'ın öldürttüğü yalanını haber olaKarayipler’de batan petrol tankerinrak yayınladılar günlerce. Yalanda,
karşı kimyasal silah kullanımının siden sızan petrole bulanan karabaahlaksızlıkta sınır yoktu, öylesine alyasi intihar olacağını açıklamıştı.
takları göstermişlerdi. Günlerce petçaklaşmışlardı ki, Çavuşesku'yu bir
role bulanmış karabatak görüntülerini
PYD lideri Salih Müslim "Surisapık olarak lanse ettiler.
izlettiler dünyaya. Saddam'ın petrol
ye'deki rejim bu saldırıyı Birleşmiş
kuyularını patlattığı yönünde haberler
Romanya Devlet Başkanı Nikolay
Milletler heyetinin gözü önünde geryaptırmışlardı. Bu yalanlara dayaÇavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku,
çekleştirecek kadar ahmak değil...
narak Irak’a saldırılarını meşrulaşkarşı-devrimin "adaleti" karşısında,
Cezalandırılması gereken taraf hantırmaya çalışmışlardı.
ne o gün, ne de ondan sonra hiç kagisi? Katar Emiri mi, Suudi Arabisnıtlanamayacak olan adice yalanlarla
tan Kralı mı, Tayyip Erdoğan mı?
Libya'ya demokrasi götüreceğiz
tına alınan El Nusra üyelerinden 2 kilo sarin gazı
çıkmıştı. Suriye devleti
de iki aydır işbirlikçi çetelerin birçok bölgede
kimyasal silah kullandığını söylüyor ve BM’den
inceleme yapmalarını istiyordu.
Emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin ortada hiçbir kanıt yokken “rejim
güçlerinin yaptığına hiç
şüphe yok” diyerek hükmü vermeleri ve hemen
BM kararına bile gerek duymaksızın saldırı hazırlıkları
yapmaları kimyasal silahı
kimin ve ne için kullandığını göstermektedir.
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SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN

Bu üç ülke de isyancıları desteklediler" diye konuştu. Doğrudur, katliam
emrini verenler cezalandırılmalıdır.
21 Ağustos 2013 günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Cevat Zarif, her türlü kimyasal
silah kullanımını şiddetle kınadıklarını
belirterek "eğer kimyasal silah kullanımı ile ilgili haberler güvenilir
kaynaklarca doğrulanırsa, bu kesinlikle hiçbir cinayeti işlemekten
geri durmadıklarını gösteren terörist
ve zındık grupların işidir." dedi.

Kimyasal saldırı varsa bunun suçlusu emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Mayıs ayında, Adana'da yapılan bir
operasyonda El Nusra üyesi 12 kişi
gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin elinde 2 kilo sarin gazı ele geçirilmişti.
Gerçekler ortada. Esad iktidarının
kimyasal silah kullandığı haberlerinin
yalan olduğu ortadayken, ABD saldırı
hazırlığı yapıyor. Yunanistan'dan hava
sahasını kullanması için izin istemiş,
İngiltere Kıbrıstaki hava üssünde savaş hazırlıkları yapılıyormuş. Perşembe gününden itibaren saldırı başlayabilirmiş. Gazetelerde çıkan ha-

berlere göre ABD rejim değişikliği
hedeflemiyor. Esad'a gözdağı vermek
için üç günlük bir hava saldırısı düzenleyecekmiş.
Korku ve gözdağıyla sindirmeye
çalışıyorlar. Tonlarca bomba da yağdırsalar, kazanan gerçekler olacaktır,
kazanan emperyalizme direnen Suriye
halkları olacaktır. Tüm yalanlara,
komplolara rağmen, emperyalizmin
karşısında boyun eğenler değil dik
duranlar hep kazanmıştır ve kazanacaktır. Türkiye halkları emperyalist
saldırılar karşısında direnen Suriye
halkının yanında olacaktır.

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

İŞSİZLERİN SAYISI 2 MİLYON 272 BİNDEN
2 MİLYON 526 BİNE ÇIKTI!
İşsizlik artmaya devam ediyor. Halkımız her gün yoksullaşmaya devam
ederken, işbirlikçi AKP iktidarı halka
daha fazla saldırarak gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Resmi rakamlara göre
bile işsizlik rakamları 2 milyondan
fazlayken, halk karşısında yalanlardan
başka tutacak bir şeyi kalmayan Tayyip
Erdoğan, yalanlarının ortaya çıkmasından duyduğu büyük korkuyla halkı
tehdit ediyor. Doğacak yeni halk ayaklanmalarına karşı önlemlerini arttırıyor.
Korkularının sebebi yalanlarla ve terörle
yürüttükleri iktidarlarının başlarına
çökmesidir. Tayyip Erdoğan her gün
meydanlarda "Biz bu nankörler için
ne yapmadık ki" diyerek ülkenin refah
içinde olduğu havasını yaratmaya çalıyor. Oysaki Türkiye her geçen gün
yoksullaşmakta.
İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs
ayına göre yüzde 0.6 puanlık artış gösterdi. Geçen yıl mayıs ayında 2 milyon
272 bin olan işsiz sayısı, bu yıl aynı
dönemde 2 milyon 526 bine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na
(TÜİK) göre, mayıs ayında işsizlik
oranı yüzde 8.8 oldu. Bir önceki ay
işsizlik oranı yüzde 9.3 seviyesindeydi.
Son yıllarda büyümenin ana sektörlerinden inşaat sektöründeki istihdamda
ise dramatik bir düşüş gözlendi.
TÜİK Hane Halkı İşgücü Araştır-

ması “2013 Mayıs Dönemi Sonuçları”na göre, mayısta mevsim
etkilerinden arındırılmış istihdam
edilenlerin sayısında bir önceki
döneme göre 71 bin kişilik azalış, işsiz sayısında ise 45 bin
kişilik artış görüldü.
15-24 yaş grubunu içeren
genç işsizlik oranı mayısta
geçen yılın aynı dönemine
oranla 0.7 puanlık artış ile
yüzde 16.6 oldu. Kentsel
alanda genç işsizlik oranı yüzde 18.8,
kırsal alanda yüzde 12.3 düzeyinde
belirlendi.

4.5 Milyon İşsiz:
DİSK-AR’a göre TÜİK’in mayısta
yüzde 8.8 olarak açıkladığı gerçek
işsizlik oranı yüzde 15’e, 2.5 milyon
olarak açıklanan işsiz sayısı ise 4.5
milyon kişiye ulaştı. (Cumhuriyet
16.08.13)
Son dönemde üst üste resmi rakamlar açıklanıyor. İşsizlik oranı artıyor. Çocuk işçi sayısı artıyor. Türk
lirası tarihin en düşük dönemlerini
yaşıyor diye yaygaralar kopuyor. Eylül
ayının başlamasıyla birlikte halk ayaklanmaları başlayacak korkusu karşısında işte bu gerçekleri gizlemek için
Tayyip Erdoğan "Eylemlere başvuranlar bedelini öder" diyerek teh-
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ditler savuruyor. Yıllardır halkımızı
kandırarak kendi yandaşlarını besleyen, halkın kanını emen işbirlikçiler
halk ayaklanması sonrası yönetememe
krizlerini gizleyemez olmuş halk düşmanlıklarını arttırmışlardır. Halkı susturmak için ise yeni saldırılara hazırlanıyor şimdi. Büyük halk ayaklanması
işbirlikçilerin kabusu oldu. Oyunlarını
bozdu. Tüm bu yoksulluğun, işsizliğin
sebebi işbirlikçi AKP iktidarının halk
düşmanı işbirlikçi politikalarıdır. İşbirlikçiler yalanlarını daha fazla gizleyemeyecekler artık. İşbirlikçi AKP
iktidarı kendi icraatlarını bildiği için
korkuyor. Korkmakta haklılar. Halkımızın bir alternatifi daha var. Bu
alternatifi hiç durmadan usanmadan
anlatacağız. Yalanın, talanın, yoksulluğun, sömürünün karşısında insanca
yaşanan, emeğimizin sömürülmediği
tek sistem vardır. Sosyalizmdir!

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!

9

Japonya’da 250 Bin Kişiyi Atom Bombasıyla Katleden,
1946-1975 Arası 215 Kez Askeri Gücünü Kullanan, 19 Kez
Ülkeleri Nükleer Silah Kullanmakla Tehdit Eden Amerika
Kimseyi Kimyasal Silah Kullanmakla Suçlayamaz!

Suriye’deki Kimyasal Silah Katliamının
Sorumlusu Emperyalistler ve İşbirlikçilerdir!
İşte Amerika ve Avrupa
Emperyalistlerinin Suç
Dosyası:
ABD’nin
Suç Dosyası
+ 1898’de Meksika’yı işgal etti.
+ Aynı yıl Küba’ya girdi.
+ 1921 yılında Nikaragua’yı
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Suriye’de üç yıl önce “Arap Baharı” diye, emperyalistlerin
kışkırtmasıyla ilk eylemler başladığında “Esad eylemcilere şiddet
kullanıyor, bu kabul edilemez. Esad diktatörü değişmelidir.
Suriye’ye demokrasi gelmelidir” diyerek işbirlikçiler desteklendi.
Sonra ölümler olmaya başladı. Ölü sayısı yüzlerle ifade edilir oldu.
“Esad iktidarı mutlaka değişmelidir” diyen emperyalistler “muhalif” dedikleri işbirlikçileri silahlandırdılar. İşbirlikçilerden ordular
kurdular. Her türlü silahla donattılar. Türkiye’de AKP iktidarı
kamplar kurdu. Kamplarda işbirlikçileri eğittiler. Suriye’de ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Şimdi kimyasal silah bahanesiyle
Suriye’ye sınırlı müdahalelerde bulunarak Esad iktidarını hizaya
getirmeye çalışıyorlar. 100 bin ölü... Yakılan yıkılan Suriye... Ve
emperyalistler hala “insanlık”tan bahsediyor. Bu tablonun tek
sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Suriye’deki kimyasal silah katliamının tek sorumlusu emperyalistlerdir. Kimse bunun için özel bir
kanıt aramasın. Sadece emperyalistlerin tarihine bakmaları yeterlidir.

leyip “kabul edilemez” diyorlar. Suriye’ye büyük bir ders vermenin hazırlıklarını yapıyorlar... Dünyanın
dörtbir yanında milyonlarca insanı
sanki onlar katletmemiş gibi...

Kaç gündür kopardıkları yaygaraya bakın... Birden hepsi de dünyanın
en insancıl ülkeleri kesildiler. Mübarek her biri ayrı bir barış güvercini.
Her biri ayrı bir insan meleği... Suriye’de ölen çocuklara üzülüyorlar.
300 ile 1500 arasında Suriyeli’nin
kimyasal silahlarla katledildiğini söy-

Bütün emperyalistlerin tarihleri
katliamlarla doludur. Bu sayımızda
sadece Amerika’nın öne çıkan katliamlarını, dünyanın dörtbir yanında
haklara karşı düşmanlıklarını yazıyoruz. Bu tarihe bakarak, Suriye’deki
katliamı kimin yaptığını tespit edebilirsiniz.

işgal etti. Ulusal Muhafızlar adlı
ve başını Somoza’nın çektiği terör
örgütünü kurdu. Anti-emperyalist
direnişin başını çeken Sandino ve
300 kişiyi katletti. 40 yıldan fazla
sürecek bir terör devrini başlattı.
Sabotaj ve suikastlar düzenledi.

+ 1945’te Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom
bombası atarak, bir anda 250 bin
kişiyi vahşice öldürdü.

+ 1949’da CIA, Suriye'nin seçilmiş hükümetini deviren askeri
darbeyi destekledi.
+ 1950-53 yılları arasında yüz
binlerce yurtsever Koreliyi katletti.

+ 1953’te petrolleri ulusallaştırmak isteyen Musaddık’ı askeri
darbeyle deviren CIA, İRAN halkının başına Şah Rıza’yı bela ettiğin
de bir katliamlar döneminin de kapısı
açılmıştır. Yaklaşık 10 bin ABD’li
danışmanın kuklası olan Şah döneminde on binlerce devrimci, ilerici
öldürüldü. Bölge petrolünü elinde
tutmak isteyen ABD, Şah’ın işkence
hanelerine en büyük desteği verdi.
+ 1954’te binlerce Guetamalalıyı
öldürdü.

+ 1955’te Endonezya, Laos ve
Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyonu düzenledi.
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+ 1956-59 yılları arasında
Küba’da 60.000 kişiyi, ABD’li danışmanların ve Batista’nın birlikte
yürüttüğü operasyonlarda katletti.
+ 1961’de Küba’ya karşı Domuzlar Körfezi çıkartmasını örgütledi.

+ 1965’te işbirlikçi Suharto, 1
milyon komünist ve ilerici Endonezyalıyı katletti.

+

Aynı yıl Dominik’e
paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti.

+ 1975’te Vietnam’dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü
ve sakat bıraktı. ABD’nin Vietnam’da
halkın üzerine attığı 638 bin ton
bomba, II. Paylaşım Savaşı sırasında
Avrupa ve Afrika’ya atılan toplam
bombaların yarısıdır. Kişi başına
aşağı yukarı 5 bomba atıldığı söylenmektedir. Milyonlarca insan “stratejik köyler”e sürülmüş, on binlerce
kadının ırzına geçilmiş, yüz binlerce
insan sakat bırakılmıştır, milyonlarca
insan işkenceden geçirilmiştir.

+ 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon insanı
katlettiler.

+ 1973’te Şili’de CIA’nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.

Düzeltme
Yürüyüş dergisinin 377. sayısında
"Devrimcilik Dayı'nını Yaşamında
Yeniden Tanımlandı!" başlıklı yazının
içinde geçen “Devrim için savaşmayana sosyalist denmez” sözünün
Ernesto Che Guevara'ya ait olduğu
yazılmıştır. Yayınlarımızda kimi alıntılarda da Mahir Çayan'a ait olduğu
yazılmıştır. Her ikisi de yanlıştır.
Bu söz Fidel Castro'ya aittir ve
doğrusu "Devrim için savaşmayana
komünist denmez" şeklinde olacaktır.
Bu söz Fidel Castro'nun Yar yayınları tarafından basılan "Devrim
İçin Savaşmayana Komünist Denmez" adlı kitabının 59. sayfasında
geçmektedir.

+ Arjantin’de faşist generallerle
yaptığı işbirliği sonucu 30 bin kişi
“kaybedildi”.

+ 1983’te Lübnan’a müdahale
etti. 14 bin Deniz Piyadesi’nin katıldığı operasyonda binlerce ilerici yurtsever Lübnanlı katledildi.

+ Aynı yıl Lübnan’a ikinci bir
müdahalede bulundu. Akdeniz’de eşkiyalık yapan Amerikan 6. Filosu’na
ait savaş gemileri, Lübnan’a günlerce
bomba yağdırdı.
+ Yine aynı yıl Grenada’yı
işgal etti. Yüzlerce ilerici ve yurtsever
katledildi.

+ 1986’da uluslararası haydutluk
örneği sergileyerek Libya’yı bombaladı, bine yakın sivili katletti. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvurdu.
+ 1989’da Panama’ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı öldürdü.

+ 1991’de Irak’ın Kuveyt’e girişini bahane ederek diğer emperyalist
güçleri de ardına takarak Irak halkına
karşı bomba yağdırdı. 100 binin üzerinde insanı katlettiği bu vahşeti iletişim kanallarıyla tüm dünyaya resmen izlettirdi. ABD uçakları Irak
halkının üzerinde 12 bin sorti yaptılar.

+ Somali’deki durumu bahane
ederek yine diğer emperyalist güçleri
de peşine takarak ülkeyi işgale girişti.
+ İran’a karşı başlattığı ambargoyu yıllardır sürdürüyor.
+ Latin Amerika da ABD’nin
bulaşmadığı savaş, katliam, insan
hakları ihlali yok gibidir. Nikaragua’dan kaçan işkenceci, halk düşmanı kontraları “Özkurtuluşgürlük Savaşçıları” adı altında Honduras’ta
üslendirdi ve silahlandırarak Nikaragua halkının üstüne saldırttı. Birçok
Latin Amerika ülkesinde de “Ulusal
Muhafızlar” adı altında “Ölüm Mangaları”nı örgütledi, eğitti, finanse
etti, silahlandırdı ve halkın üzerine
saldırttı.
+ ABD, sadece 1946-1975 yılları
arasında amaçlarına ulaşmak için
tam 215 kez askeri gücüne başvurmuştur. Aynı yıllarda insanlığa 19
kez “nükleer silah kullanma” tehdidini
savurmuştur.
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+ 2001’de Afganistan’ı işgal

Yürüyüş

etti ve işgal NATO şemsiyesi altında
halen devam etmektedir. Bugüne kadar onbinlerce Afganlı katledildi.
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+ 2003’te Irak’ı işgal etti. Toplam 1.5 milyon, Iraklı işgal boyunca
katledildi.

Halkın Umudu, Umudun Sahibi Olan
Halkın İçinde; Kapı Kapı Dolaşıyor!
Umudun Sesini Büyütmek İçin Çalışıyor!
Hatay’da Samandağ ve Antakya beldeleri, köyleri ve mahallerinde, Yürüyüş
dergisi okurları tarafından yapılan çalışmada 509 dergi halka ulaştırıldı. Halkla
birlikte yapılan sohbetlerde, AKP iktidarının zulmünden, Suriye’ye karşı oynanmak istenen kirli oyunlar anlatıldı.
Samandağ Beldesi’nin merkezinde
23 Ağustos günü yapılan çalışmada halka
130 adet, Kurtderesi Mahallesi’nde 100
adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Antakya’da 21 ve 23 Ağustos günü merkezde halka 69 adet, Harbiye Belediyesi’nde 60 adet, Serinyol Belediyesi’nde 50 adet ve Gümüşgöze
Yeşilpınar Beledisi’nde100 adet Yürüyüş dergisi halkla buluştu. Yürüyüş
dergisi halkın sesi soluğu olmaya devam edecek!

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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Erdoğan’dan Timsah Gözyaşları...
5 Kişinin Katliam Emrini Veren,
12 Kişinin Gözünü Çıkaran, Katliamcı
Polisi “Kahraman” İlan Eden Tayyip’in
Gözyaşları Gerçek Olamaz...
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Halkların sömürülmesine onay
verip, emperyalizm tarafından katledilmesine ortak olanlar halkın acıları
için ağlayamazlar!
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda, Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinden Muhammed el-Bilteci'nin
Mısır'daki olaylar sırasında ölen
kızı Esma'ya yazdığı veda mektubunu dinleyen Başbakan Erdoğan,
gözyaşlarına boğuldu.” Bu ifadeler
hemen hemen tüm gazete manşetlerinde yer aldı. TV. kanalları peş peşe
Başbakan Erdoğan’ın Esma için döktüğü gözyaşlarını gösterdi.
Tabi ilk kez karşılaşmadık bu görüntülerle. Bu ülkenin “Müslüman”
başbakanları ve bakanları defalarca,
Bosna için, Somali için, Mısır vb.
ülkeler için gözyaşları döktüler. Erbakan’ından Fethullah Gülen’ine,
Abdullah Gül’ünden T. Erdoğan’ına,
Bülent Arınç’ına bütün İslamcıların
klasik tavrıdır TV. kanalları karşısında
gözyaşları dökerek halkın duygularını
sömürmek ve halk düşmanlıklarını
gizlemeye çalışmak.

Emperyalizmle İşbirliği
Yapanların Gözyaşları
Halk İçin Akmaz!
AKP daha en başından itibaren
emperyalizm ile işbirliği içindedir.
Bu işbirliği kendini hem içte ve hem
de dışta göstermiştir. İçte; satabildikleri
hemen hemen her şeyi emperyalist
tekellere satmışlar ve satışa devam
etmektedirler. Yollar, akarsular, ormanlar, kamu kuruluşları, sağlık ve
eğitimde hemen hemen her şeyi em-
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peryalist
tekellere
satmışlar,
emperyalizmin politikalarına
uygun yasalar çıkarmışlardır.
Emperyalizmin onayı ve desteğiyle
yapılan F Tipi hapishanelerde tecritin
devamını sağlamışlar, devrimcilere
saldırmaya devam etmişlerdir. Hapishanelerde tutukluları katletmiş, sokaklarda adalet isteyenleri katletmiş,
köylerde ekmeğini kazanmaya çalışanları katletmiştir. Bu katliamlarına
da devam etmektedir.
Dışta ise, emperyalizmin hemen
hemen tüm isteklerini büyük bir arzu
ile yerine getirmiş, zaman zaman katletme isteğinde emperyalizmin de
önüne geçmiştir. Kraldan daha kralcı
kesilmiştir AKP iktidarı. Bu istekle,
Libya’da, Suriye’de emperyalizmin
işbirlikçilerini desteklemiş, onları
Türkiye’deki kamplarda eğitmiş, ayaklarına gidip bavullarla para transferleri
yapmış, silah göndermiştir. Bunların
hepsi gazetelerde, TV. haberlerinde
yayınlanmıştır. Zaten AKP bugün bu
işbirlikçiliğini saklama gereği bile
duymamakta, adeta kana susamış bir
vampir gibi, Suriye halklarını katletme
isteğiyle ağzından salyalar akmaktadır.
Mısır’da, Suriye’de, Libya’da ve tüm
Orta Doğu ve dünyada halkların kanlarını akıtanlar emperyalistler ve uşaklarıdır. Dünyayı kana boğanların ve
işbirlikçilerinin akıttıkları gözyaşlarının inandırıcılığı yoktur.

AKP’lilerin Tarihi Yalan
ve Talan Tarihidir,
Riyakarlık Onların
Karakteridir
İslamcıların ikiyüzlülüklerininriyakarlıklarının en çarpıcı örnekleri
“yardım kampanyaları” adı altında
halkın duygularının sömürülerek bundan rant elde edilmesidir.
Bosna için, Somali için başlatılan
kampanyalar, Deniz Feneri, İHH gibi
“yardım kuruluşları” ile yapılan dolandırıcılıklar…
Yardım kampanyası deyince ilk
olarak Refah Partisi'nin imza attığı
Bosna'ya yardım yolsuzluğu akla geliyor. 90'lı yıllarda Milli Gençlik
Vakfı ve Refah Partisi öncülüğünde
Bosna'ya yardım adı altında trilyonlarca lira toplanmıştı. Türkiye ve Avrupa'da gurbetçilerin yaşadığı bölgelerden toplanan büyük yardımın,
Bosna'ya gönderilmediği ortaya çıkmıştı. Bosna'dan gelen "bize ulaşan
para yok" açıklamasının ardından
Mayıs 1994'te açılan soruşturmada
Refah Partisi'nin kasası olarak bilinen
Süleyman Mercümek'in banka hesaplarında toplam 16,5 trilyon lira
olduğu ortaya çıkmıştı. İslamcıların
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tarihi buna benzer onlarca dolandırıcılık olayı ile doludur. Sözde gözyaşı
döktükleri insanlar için para toplamışlar, sonra da bu paraları kendi
hesaplarına geçirmişlerdir. Oğullarına
kızlarına şirketler kurup, bankalardaki
hesaplarını kabartabildikleri kadar
kabartmışlardır. Bunları yapanların
gözyaşlarının gerçek olduğu düşünülebilir mi?

Esma İçin Gözyaşı
Döken Tayyip Erdoğan
Orta Doğu Halklarının
Dökülen Kanına Ortak
Olmakla Kalmıyor,
Halkımıza da
Katlettiriyor
Mısırlı Müslüman Kardeşler Lideri Muhammed el-Bilteci’nin kızı
Esma için gözyaşlarına boğulan Tayyip, Halk Ayaklanması sırasında halka
her türlü işkenceyi reva gördü. Eskişehir’de sokak ortasında Ali İsmail’i
katlettirdi. Sorumluluğunu da 3-5
halk düşmanına yükleyerek kurtulmaya çalıştı. Abdullah ve Ethem,
için de aynı prosedür uygulandı.
Katil işkenceci polisler ödüllendirildi.
Polise 44 milyonliralık ek bütçe
verdi. “Katledin, işkence edin, elinizi
soğutmayın” dedi. Binlerce kişiye

işkence yaptırdı. 14 yaşındaki Berkin
2.5 aydır yoğun bakımda. Berkin
için kılını kıpırdatmayanlar, Esma
için gözyaşlarına boğuluyor.
Uludere’de katledilen 35 köylünün
katilleri hala yargılanmadı. 35 köylü
savaş uçaklarıyla bombalanarak katledildiler. “Onlar zaten kaçakçıydı.”,
“Terörist sanıldılar.” gibi ifadelerle
35 köylünün katledilmesini meşrulaştırmaya çabalayanlar, Esma için
gözyaşları döküyorlar.
F Tipi hapishanelerde hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek
katledenler Esma için gözyaşlarına
boğuluyorlar.
Faşizm halkların düşmanıdır. Kendi halkına her türlü zulmü reva gören,
işkence eden, katleden bir iktidar
başka ülkelerin halkları için gözyaşı
dökemezler. Döktükleri timsah gözyaşlarıdır. Timsah önce kendi yavrusunu yer ve daha sonra da gözyaşı
dökermiş. Erdoğan’ın gözyaşları da
böyledir. Mısır’da, Libya’da, Suriye’de Amerikan Emperyalizminin
planları doğrultusunda emperyalizmin
işbirlikçilerine, siyasi, askeri, ekonomik yardım yapıp, Orta Ddoğu ve
Kuzey Afrika’yı kan gölüne çevirdiler.
Yüzbinlerce kişinin katledilmesine
neden oldular. Şimdi TV. karşısına
geçmiş, Esma için gözyaşı akıtıyorlar.

Bundan daha büyük sahtekarlık ve
riyakarlık olabilir mi?
Günaşırı “Suriye’ye müdahale edelim, Suriye’ye müdahale edelim” diye
feryat figan koparan, Suriye halkını
katletmek için elini ovuşturup, sabırsızlığından yerinde oturamayan Tayyip
Erdoğan, Mısır’lı Esma için gözyaşı
döküyor. Bundan daha büyük bir düşkünlük ve ikiyüzlülük olabilir mi?
Sonuç olarak; Emperyalizmle işbirliği yaparak halkların kanlarını dökenler, halkı açlığa, yoksulluğa mahkum edenler, sokaklarda gencecik
halk çocuklarının katledilmesi emrini
verenler, işsizliği yaratanlar, işkence
yaptıranlar, yoksulluktan kırılan, savaştan kırılan halklar için yardımlar
toplayıp bunların üstüne çöreklenenlerin gözyaşları SAHTEDİR. İnsanlıktan dem almamışların gözyaşları
SAHTEDİR. Tek amaçları vardır, halkın duygularını kullanarak işbirlikçiliklerini gizlemek ve yeni yeni katliamlara zemin hazırlamak, iktidarlarını
koruyarak sömürüyü sürdürmek.
HALK DÜŞMANI FAŞİSTLER
HALKLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKMEZLER. HALKLARIN KATİLİ,
BAŞ DÜŞMANI EMPERYALİZME
UŞAKLIK EDENLERİN GÖZYAŞLARI YALANDIR-SAHTEDİR!
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Tüm Basını Sansürleseniz de Duvarlara Sansür İşlemez!
Halkın matbaasıdır duvarlar. Bütün gazeteleri, televizyonları sansürleyebilirler. Ama duvarlara sansür işlemez. Halk
acılarını, umutlarını, hasretlerini dile getirmek için kullanıyor duvarları. Nakış nakış umudun adını işliyor duvarlar.
İstanbul’da, Avcılar Parseller sokaklarında Cepheliler "DHKP-C" ve "CEPHE" yazılamalarıyla umudun adını işlediler.
Hatay’da ise “Kanser Hastası Devrimci
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakılsın”
yazılamalarıyla devletin hasta tutsakları
Balıkesi̇r
katletme politikası teşhir edildi. Bunun
yanında "DHKP-C" ve "CEPHE" yazıHatay
lamalarıyla umudun adı halka gösterildi.
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde de 21
Ağustos günü Dere Boyu Caddesi’nde
Cepheliler tarafından yazılama yapıldı.
“Umudun Adı DHKP-C, Parti Cephe,
DHKC SPB Katillerin Peşinde” yazıları
duvarlara yazıldı.
Bursa
Bursa

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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78 Gündür Komada Olan
Berkin Elvan Taburcu Edilerek
Katledilmek İsteniyor!
BERKİN’İN KATLEDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
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Berkin Elvan 16 Haziran 2013
tarihinden itibaren polisin mermi gibi
kullandığı gaz bombasını başına
hedef alarak atması sonucu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yoğun bakım servisinde komada yatmaktadır. Yapılan iki ayrı ameliyat
sonrasında enfeksiyon kaptığı için
Berkin’in durumu daha da ağırlaşmış
ve hala uyanamamıştır. 78 günü geride bıraktık. Berkin hala uyuyor.
Ve hayati tehlikesi devam ediyor.
Hal böyleyken hastane idaresi Berkin'in taburcu edilmesi için aile üzerinde baskı kurmuş. Evde de bakılabileceğini iddia etmiş. Yoğun bakım doktoru ise taburcu edilmesinin
sağlığı açısından riskli olacağını belirtmiş. Buna rağmen neden taburcu
etmekte ısrar edildi? Yaşamını riske
atarak taburcu etmek? Berkin'i katletmeye çalışmak değil midir? Bir
hastane idaresinin buna hakkı var
mı? Peki bir hastane idaresi suç oluşturacak bir kararı tek başına alabilir
mi? Alamaz elbette. Berkin'in arkadaşları hastane önünde nöbet tutmaya
devam ediyor. Arkadaşlarının Berkin'i
sahiplenmesinden rahatsız olan devlet,

Berkin'i katletme pahasına
hastane idaresine “Berkin'i taburcu etme” talimatı vermiştir.
Bundan
hiç
şüphemiz bulunmamaktadır.
Taburcu edilme
talimatını devlet
vermiştir. Taburcu edileceği haberi duyulunca
bir çok kesimden tepkiler yükseldi. İstanbul Tabip
Odası’nın görüşmeleri ve avukatının
çabası sonucu hastane Berkin'i taburcu
etme kararlarından geri döndü.
Büyüyen tepkileri dindirmek için
İl Sağlık Müdürlüğü olaydan sonra
hemen açıklama yaptı. Taburcu edilmesi kararını verdiklerini reddetmeden Berkin'in tedavisinin hastanede
süreceğini açıkladı.

Berkin’i Taburcu
Etmek Onu Katletmektir
Hastane idaresi yaşam risk altında
bulunan kimseyi, ailenin rızası olsa
dahi taburcu edemez. Doktorlar ve
hastane, hastalarına karşı yüksek bir
özenle yaklaşmak zorundadır. Tıp
mesleğine ve etik kurallarına aykırı
bir davranış içerisinde olmaları durumunda, ya da hasta herhangi bir
şekilde zarar görürse suç işlemiş sayılırlar. Hastane idaresi ya da doktorlar
görevlerini ihmal ederek ya da kötüye
kullanarak hastaları çok rahat öldürebilirler. Bu nedenle görevlerini
devletin ve ailenin isteğine bağlı olmadan meslek ilkelerine göre yürüt-

mek zorundadırlar. Meslek kurallarına
göre din, dil, siyasi kimlik ayrımı
yapmadan her hastaya mesleğin sağladığı tüm imkanları sağlamakla yükümlüler. Hastaların vücut bütünlüğünü ve yaşama hakkını korumakla
görevliler. Aile Berkin’i taburcu
etse dahi sağlığı risk altında ise
doktorlar ailenin istediğini dikkate
alamazlar. Hastane kendi meslek ilkelerini çiğneyerek nasıl Berkin’i taburcu etmeye karar verdi. Ölme riskini nasıl göze aldı. İşte devlet korkusu altında onurlu ve ilkeli değilseniz
mesleğin tüm ilkelerini çiğneyebilirsiniz. İnsanları katletme suçuna
ortak olursunuz. Doktorlar ve hastane
idaresi, meslek ilkelerinize sahip çıkın, ilkeli ve onurlu olun.
AKP iktidarı ise; Berkin’i öldürme
kastıyla ateş eden polisi bulacağına,
görevini yapmayan savcının görevini
yapmasını sağlayacağına, soruşturma
dosyasının düzgün yürümesini sağlayacağına Berkin’i katletmenin yollarını arıyor. Berkin’i arkadaşlarının
sahiplenmesini engellemeye çalışıyor.
Berkin direnmeye devam ediyor.
Ölüme teslim olmuyor. Kafasına atılan gaz bombasını eliyle çıkartdığı
andaki cesaretiyle direnmeye devam
ediyor. Onun bu cesaretini alkışlamak
için hastane önünde olmalıyız. İkinci
kez öldürme girişimlerini engellemek
için hastane önünde olmalıyız. Sesimizi ona taşımalıyız. Hem katledilmesini engellemek hem de ona güç
vermek için yanında olmalıyız. Daha
yüksek sesle “Diren Berkin” demeliyiz. Uyanmanı, ayağa kalkmanı
ve en umutlu halinle gülmeni bekliyoruz Berkin.
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ALİ İSMAİL KORKMAZ’I
DEVLET KATLETTİ
Ali İsmail Korkmaz, 3 Haziran
2013 tarihinde Eskişehir’de katıldığı
bir eylem sonrasında Siyasi Şube
polislerinin yönlendirmesi ve organizesi ile bir grup tarafından öldürme
kastıyla başına vurularak darp edildi.
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında,
10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını
yitirdi.
Hastanede komada yatarken ölümle boğuştuğu süre boyunca ve ölümünden sonra ona saldıranların bulunması için hiçbir işlem yapılmadı.
Tam aksine arkadaşları şüphe altına
sokuldu. Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna "Kendi arkadaşlarına
bile zarar verip ‘polis yaptı’ süsüne
büründürmeye çalışıyorlar" dedi.
Olayın gerçekleştiği yere ait 40’ın
üzerinde kamera kaydını incelediklerini, ancak katillerin kim olduğunun tespit edilmediği ve polisin
kesinlikle bu işe karışmadığı anlatıldı. Daha sonra emniyete verilen
görüntü kayıtlarının silindiği ortaya
çıktı.
Katillerinin gizlenmeye çalışmasına karşı tepki büyüdükçe, silinen
görüntü kameraları yeniden incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda önce
18 Temmuz’da elinde meşe sopası
olan bir kişi gözaltına alındı ve serbest
bırakıldı. Katilin serbest bırakılmasına
tepki büyüdükçe serbest kalan Serkan
Kavak için yakalama emri çıkartırdı.
Daha sonra diğer katillerin kim olduğu tespit edildi. Tespit edilenlerin
bir kısmı tutuklandı. Halk adalet talebini yükselttikçe, Ali İsmail Korkmaz'ın nasıl katledildiği kare kare
ortaya çıktı. Polisin halkı nasıl örgütlediği ve katliamı gerçekleştirdiği
apaçık ortaya serildi. İfade veren sanıklardan bir kaçı polis olmasaydı
katliama karışmayacaklarını anlattılar.
Ve sonrasında sadece Ali İsmail
Korkmazı değil Tevfik Caner Ertay
isimli bir öğrencinin daha sopalarla
dövüldüğü ortaya çıktı. Reddedilmeyen gerçekler ortaya çıkınca ay-

lardır sessiz kalan,
silinen görüntüler
için hiçbir çaba sarf
etmeyen AKP'li vekiller üzüntülerini
dile getirmeye başladılar. Halkın öfkesi
karşısında kendilerini
aklama çabasına girdiler.
Bakanlar Twiter
üzerinden attıkları
mesajlarda söyle diyor;
Fatma Şahin (Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı): “Millet olmak
iyi ve kötü günde, tasada ve mutlulukta birliktelik demek. Ali İsmail‘in
acısı içimizdedir, annesinin acısı bizim acımızdır.”
Mehmet Şimşek (Maliye Bakanı):
“Hiçbir sebep öldürmek için gerekçe
olamaz. Tüyler ürpertici görüntüler.
Ana kuzusu A. İsmail Korkmaz’ın
canına kastedenleri lanetliyorum.”
Egemen Bağış (AB Bakanı): “19
yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’a saldıran vahşi yaratıkları kınıyorum.
Böyle acımasızlık görüntülerini ne
anlamak mümkün, ne de anlatmak.”
Mevlüt Çavuşoğlu (AK Parti Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı): “Ali İsmail Korkmaz’ı
ölesiye dövenleri kınıyorum. İnsanlık
adına utanç verici görüntüler.”
Ertuğrul Günay (AK Parti İzmir
Milletvekili): Cuma vesile: “Kim,
bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş olur”
Nimet Baş (AK Parti İstanbul
Milletvekili): “Ali İsmail Korkmaz’ı
öldürenler... Lanet olsun böyle kirli,
katil ellere” dediler.
AKP'liler katilleri lanetlemiş, kızmış, kınamışlar.
Ne oldu da birden hassaslaştılar.
Onlara diyoruz ki; insanların acısını
anlamak için görüntüleri görmeniz

mi gerekiyordu? Ali İsmail’in annesi
feryatlarını sesine neden kulaklarını
tıkadınız? Peki ya neden polisi korumaya ve kollamaya çalışan Eskişehir valisini kınamıyorsunuz, delilleri
yok etme çabası içersinde olan vali
suçlu değil midir.? Neden valinin
görevinden alınmasını istemiyorsunuz? Halka karşı suç işlemek için
grup kurmuş polisler hakkında neden
tek kelime konuşmuyorsunuz? Peki
polisler talimati kimden aldı acaba?
Polise katletme talimatını sizin başbakanınız yapmadı mı? Polise “eylemleri dağıtın talimatını ben verdim” demedi mi? Peki o zaman
başbakanı neden kınamıyorsunuz?
Sorumluların yargılanmasını neden
istemiyorsunuz? Riyakar ve sahtekarsınız. Kınama mesajlarıyla suçunuzu gizlemeye çalışıyorsunuz.
Katilleri ortaya çıkartacak ve cezalandırılmasını sağlayacak yetkiye sahip olduğunuz halde deve kuşu gibi
başınızı kuma gömüyorsunuz. Bir
yazı komada yatarak geçiren Berkin
Elvan karşısında kafanızı kuma sokmaya devam ediyorsunuz.
Sizin göreviniz kınamak üzüntülerini belirtip ellerinizi kavuşturmak
değil. Siz katilleri bulmak ve cezalandırmakla yetkilisiniz.
Bu nedenle yaptığınız açıklamalarla kendinizi aklayamazsınız, sorumluluğu üzerinizden atamazsınız,
halkı kandıramazsınız. Kınama değil,
adalet istiyoruz.
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5 YIL İÇİNDE BİR POLİS BAŞINA YAKLAŞIK 2,5 KEZ MAAŞIN 2 KATI İLE 24 KATI
ARASINDA DEĞİŞEN MAAŞ ÖDÜLÜ VERİLDİ

POLİSİN YÜZDE 91’İ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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Cumhuriyet gazetesinden Mahmut
Lıcalı'nın haberine göre, Türkiye’de
sivil toplum örgütleri ve öğrencilerin
yaptığı eylemler başta olmak üzere
hemen her toplumsal olayda ‘orantısız güç’ kullandığı ve ‘biber gazıyla
müdahale ettiği’ gerekçesiyle kamuoyunda tepki toplayan polislere
son 10 yılda bol keseden ödül dağıtıldı. ‘İçişleri Bakanlığı’nın verilerine
göre 2008-2012 arasında 684 bin
676 personel maaş taltifi ile ödüllendirildi. 280 bin polisin bulunduğu
emniyet teşkilatında 5 yılda yaklaşık
685 bin ödül dağıtılması dikkat çekerken 5 yıl içinde ortalama bir
polis başına yaklaşık 2,5 kez, maaşın
2 katı ile 24 katı arasında değişen
maaş ödülü verildi. Bakanlığın verilerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nde işçi ve sözleşmeli personel
hariç görevli diğer personelin yüzde
91’i maaş taltif ile ödüllendirildi.
Buna göre de her 10 polisten 9’u
son 5 yılda maaş ödülü almış oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 270 bin
polis bulunurken, görevinde “üstün
başarı” gösterenlere verilen “maaş
artırma” ve “para ödülü” alan polis
sayısı son 10 yılda 248 bin 69 oldu.”
Neredeyse her günü halka karşı
saldırıda, işkencede bulunmakla geçen
polis ödüllerle teşvik ediliyor.
Halk ayaklanması sırasında, binlerce insanın yaralanmasına, 5 kişinin
hunharca katledilmesine, 12 kişinin
kör olmasına neden olan katil polis
için, “kahramanca destan yazdılar’’
diyen Amerikan uşağı işbirlikçi Tayyip Erdoğan emirlerini yerine getiren
bu katillere, bu sözde kahramanlara
“ÖDÜL” dağıtıyor.
Halk Ayaklanması sürecinde Ethem Sarısülük’ü başından vurarak
öldüren polis Ahmet Şahbaz, meşru
müdafaa gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ali İsmail Korkmaz’ı katleden
polisler uzun süre Eskişehir valisi
tarafından korundu.

Ali İsmail
Korkmaz’ın ailesinin İsmail’in
tedavisini yapmadan gönderen
ve işkence yapan
polisler hakkında yaptığı suç
duyurusuna Eskişehir valisi soruşturma açılması izni vermedi.
İşkenceci polis
ve meslek onurunu ayaklar altına alan doktoru
korudu. Onlara
“arkanızda biz varız” devam diyor.
Abdullah Cömert’in katilleri araştırılmadı bile. Başa nişan alarak komaya sokan, binlerce insanımızı yaralayan polislerin esamesi bile okunmuyor.
Sadece bu kadar mı? Muğla’da
üniversite öğrencisi Şerzan Kurt’u
katleden polis Gültekin Şahin halen
görevde. Oysa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmak” nedeniyle Şahin’in
görevden atılması gerekiyordu. 17
yaşındaki Ferhat Gerçek’i yasal
bir dergi dağıtırken sırtından vurarak,
ömür boyu sakat bırakan işkenceci
polis de halen görevde. Yalnızca gardiyanlara ceza kesilen ENGİN ÇEBER cinayetinde de işkenceci polisler
ceza almadılar. İzmir’de ehliyetsiz
araç kullanan 17 yaşındaki bir kişi
sokak ortasında polis tarafından vuruldu. Yine Antalya’da Çağdaş Gemik
aynı şekilde vurularak katledildi. Polisler cezasız kaldı. Ve polisin işkenceciliği rutin bir olayken bunlar
ilk akla gelen örneklerdir. Sadece
parayla değil, işkence ve katliamları
karşısında sırtları sıvazlanarak da
ödüllendiriliyorlar.
Yani o işkenceci polisler, halkımızı

katlettikleri için, işkence yaptıkları
için "kahramanlık destanı yazarak
üstün başarı" göstermişlerdir. Böylece
her polisin ne yaparsa yapsın ödüllendirildiği görülüyor. Bu 5 yıl içinde
100'ü aşkın polis cinayeti, onlarca
işkence ve polis şiddeti örneği orta
yerde duruyorken halk düşmanı Tayyip ERDOĞAN o sözde “kahramanlara” arsızca para “ödülü” dağıtıyor.
Halka zulmetmelerinin ödülünü, yine
halkın cebinden çaldıkları vergilerle,
halka ödetiyorlar.
Anadolu halklarının kültüründe,
adetlerinde, dinlerinde kendinden
daha güçsüze el kaldırmak namertliktir, korkaklıktır. Halkımız, özgürlük
için, ekmek ve adalet için seslerini
duyurmak isteyenlere, silah çekenlerin, yüzlerine tükürüp gereken cezayı verirler.
Unutma yalancı Tayyip, bu ülkede
o öldürülen gençlerimizin kanlarını
yerde bırakmayacak DEVRİMCİLER
var. VE O ZAMAN SENİ VE SENİN
GİBİ İŞBİRLİKÇİLERİ KORUYACAK KATİLLERİNİZİN, O BÜYÜK ÜSTÜN KAHRAMANLARINIZIN DA ARKASINA SAKLANAMAYACAKSINIZ. SİZ DE
“KAHRAMANLARINIZ” DA KENDİNİZE KAÇACAK HİÇBİR DELİK BULAMAYACAKSINIZ.
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Okmeydanı

Ayaklanmanın Şehit ve Yaralıları İçin
Eylemler Sürüyor!
ADALETE AÇ HALKIZ! AKP İKTİDARININ BAŞINI
YİYECEĞİZ! FAŞİZMİ TARİHİN
ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ!
Ayaklanma sırasında faşizm tasmasından boşalmış köpekler gibi salyalarını akıta akıta halka saldırdı.
Yaşlı-genç, çoluk-çocuk ayrımı
yapmaksızın saldıran faşist AKP iktidarının bu saldırısı sonucunda ekmek, adalet ve özgürlük için 5 kişi
şehit düşerken, onlarca insanımız da
yaralandı.
Dünden bugüne; şehitlerimizin
hesabını sormak, yaralılarımıza destek
olmak;
asıl olarak da ADALET İÇİN;
alanlardayız,
oradayız,
buradayız,
şuradayız...
HER YERDEYİZ!
Berkin 73 Gündür Komada, Dosyada İşlem Yapmayan Savcı Tatilde!
73 gündür komada yatan Berkin
Elvan için ailesinin çağrısıyla yürüyüş
düzenlendi. Halk Cephesi’nin de destek verdiği yürüyüş, 27 Ağustos’ta
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı’ndan başlayıp, Berkin Elvan’ın
vurulduğu sokağa kadar sürdü.
Berkin’in vurulduğu yerde öncelikle Avukat Aycan Çiçek söz alarak

hukuki süreci anlattı. Daha Berkin
hastanedeyken polislerin kanlı giysilerini alıp delil karartmaya çalıştığını
belirtti. Savcılığın avukatların yaptığı
şikâyetleri ve delil toplama taleplerini
reddettiğini ya da yavaş işlem yaptığını, emniyetle birlik olup suçluları
koruduğunu söyledi. Avukat Çiçek
Berkin yaşam mücadelesi verirken
Savcı Adnan Çimen’in 2 Eylül’e kadar “tatil” yapacağını, bu zaman zarfında dava dosyasında hiçbir işlem
yapılmayacağını vurguladı.
Ardından Berkin’in babası Sami
Elvan okuduğu basın metninde, “Berkin’in vurulmasının üzerinden 73
gün geçmesine rağmen sorumluların
bulunması konusunda herhangi bir
adım atılmadığını, söyledi ve Berkin’in üzerinde patlayıcı olduğu, iyileşse bile tutuklanacağı şeklindeki
sözlerin tamamen yalan olduğunu
vurguladı. Açıklamayı okurken duygusallaşan Sami Elvan’a “Diren Berkin Okmeydanı Seninle” “Umudun
Çocuğu Berkin Elvan” ve “Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganlarıyla
destek verildi.

Adalet Nöbetindeyiz!
Okmeydanı'nda 16 Haziran günü
polisin attığı gaz bombasıyla kafasından vurulan “Umudun Çocuğu”
Berkin Elvan için, Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi önünde, her
gün nöbet tutulmaya devam ediliyor.
22 Ağustos günü 19.00-20.00 saatleri
arasında tutulan nöbette; çevreden
geçenler Berkin’in durumunu sorarken aynı yoldan geçen araçlardan
korna çalıp zafer işareti yapanlar
oldu. 25 Ağustos günü de Berkin'in
yoldaşları yine yanı başındaydı. Her
gün ki gibi aynı saatte yine Acil
Servis önünde bir saatlik oturma eylemi yapan Halk Cepheliler “Berkin
Elvanı Vuran Polisler Cezalandırılsın”
pankartı açtılar. Oturma eylemine 10
kişi katılırken çevreden geçen birçok
kişi Berkin'in durumunu sordu.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Sorunun Olduğu Yerde
Çözüm de Vardır!
20 Ağustos akşamı saat 21.00'da
Abbasağa'da, 21 Ağustos akşamı saat
21.00'da Yoğurtçu Parkı'nda ve 22
Ağustos akşamı saat 21.00'da Avcı-
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Abbasağa

Okmeydanı

lar'da forumlar düzenlendi. 250 kişinin
katıldığı Abbasağa forumunda 7 kişiden oluşan bir temsilciler grubu
seçildi. 200 kişinin katıldığı Yoğurtçu
Parkı forumunda konuşmalar ve duyurular yapılarak, bir sonraki günün
gündemi belirlendi. 50 kişinin katıldığı Avcılar forumda ise 4+4+4 eğitim
sisteminin çarpıklığıyla ilgili konuşmalar yapıldı.
Halkın Mühendis Mimarları katıldıkları bu forumlarda, “Kentsel
Dönüşüm” saldırılarından, KESK’e
yönelik baskı ve tutuklama teröründen
ve TMMOB’ye yönelik saldırılardan
bahsettiler.
Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Ayaklanmanın Bu Sefer
Gündeminde; Direnen
Halkın Mühendisleri
Vardı!
Gezi ayaklanması ile başlayan
mahalle yürüyüşleri Ankara Batıkent’te devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan
mahalle forumlarında alınan kararların
uygulandığı cuma günkü yürüyüşler
bu hafta 23 Ağustos akşamında yapıldı. Halkın sıklıkla “Halkız, Haklıyız
Kazanacağız” “Faşizme Karşı Omuz
Omuza” sloganlarını attığı yürüyüş
“Diren Berkin Batıkent Seninle” sloganları ile devam etti. Batıkent Meydan’da başlayan yürüyüş “Ethem’in
Hesabı Sorulacak” ve “Ethem’in Katili AKP’nin Polisi” sloganları ile
girilen Ethem Sarısülük Parkı’nda
gerçekleştirilen forum ile sonlandırıldı. İlkyerleşim halkı da “Berkin
Sen Uyan! Ekmeğini Biz Alırız”
yazılı pankartı ile Okmeydanı’nın
yiğit evladına selam gönderildi.
Yürüyüşün sonunda yapılan forumda birçok kişi mahallenin sorunları
üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.
Halkın Mühendis Mimarlarının ko-
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nuşmaya başlarken kendilerini “Bizler
mühendisiz, mesleki birikimimizi halkın istek ve ihtiyaçları için kullanan
halkın mühendisleriyiz” tanımı halk
tarafından sahiplenme ve alkışlar ile
karşılandı. Forumda Halkın Mühendislerinin adım adım Ankara’ya yürüyüşleri ve bir sonraki gün onlara destek
için Düzce’ye gidileceği anlatıldı.
Ayrıca yine ertesi gün Batıkent
Meydan’da Halk Anayasası ile ilgili
bir panel düzenleneceğinin duyurusu
yapıldı. Yürüyüşe ve foruma 300
kişi katıldı.

Abdocan Bizimle,
Vurulduğu Yerde!
Abdullah Cömert ve diğer ayaklanma şehitleri için adalet talebi haykırılmaya devam ediyor. 24 Ağustos
günü Hatay Halk Cepheliler yine
Abdullah Cömert’in vurulduğu yerdeydiler. Önce üç Halk Cepheli, yapılacak eylemin çağrısını yaptılar.
Eylemde Halk Cephesi adına Neşe
Aldıçoğlu bir açıklama yaptı. Mısır,
Suriye üzerine katliam nutukları atan
Erdoğan’ın kendi gönderdiği katilleri
ödüllendirdiği vurgulanan açıklamanın okunmasının ardından oturma
eylemine geçildi. Eylem tüm devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşunun
ardından sona erdi.
Evlatlarımızın Katillerini Bulana
Kadar Ekinci Belediyesi’ndeki Eylemlerimiz Devam Edecek!
Hatay Halk Cephesi, Ekinci Belediye’sinde her hafta Pazartesi günü,
Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinden
hesap sormak için basın açıklaması
ve oturma eylemi yapıyor.
26 Ağustos günü de saat 18.00’de
belediyenin bütün sokakları 7 Halk
Cepheli tarafından sesli çağrı ve ajitasyonlarla gezildi. 2 saat süren çağrının ardından da eylem yapıldı. Ey-

Ankara

lemde Abdullah Cömert, Ali İsmail
Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet
Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım’ın resimlerinin olduğu “Katillerini İstiyoruz” yazılı pankart açıldı. Yapılan
basın açıklamasında “Türkiye halklarının sokak ortalarında katledilmesi,
işkence yapılması, kadınlarımızın taciz edilip, 14 yaşındaki, 17 yaşındaki
gençlerimizin beyinlerinin sokağa
akıtılması AKP iktidarına göre meşrudur. Her yerde AKP iktidarına ve
düzen partilerine karşı birleşelim ve
düşmanlarımızı, dostlarımızı görelim.
Ancak o zaman bu zulüm çarkını
yerle bir ederiz” denildi.

Hatay

Hatay

Hatay
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KAPİTALİZMİN KRİZİNİN GENEL VE SÜREKLİ OLDUĞU BİR DÜNYADA

AYAKLANMALAR, DEVRİMLER
KAÇINILMAZDIR
u Emperyalistlerin
Krizi Derinleştikçe
Ayaklanma ve
Devrim Korkusu
Sarıyor
u Krizin Kökleri,
Kapitalist Sistemin
Kendi İç
Yasalarındadır,
Ancak Devrim
Çözer
u Emperyalistlerin
Kriz Çözüm
Önerileri İflas
Etmiştir,
Çare Devrimdir
u Yeni Dünya
Düzeni, Halkların
Kurtuluşunu Boğma
ve Teslim Alma
Politikasıdır
u Ölümcül Yatağına
Düşen Kapitalizm
Kendi Mezarını
Kazıyor
u Kapitalizm Daha
Çok Kar Etmek İçin
Daha Çok Sömürür

“Emperyalizm, kapitalizmin can çekişen
halidir” diyor Lenin. Bu can çekişen kapitalizm, 21. yüzyılda doymak bilmeyen gözlerini dünyaya dikmiş, can çekişen bir hayvanın acımasızlığıyla halklara, emekçilere
saldırıyor. Bugün, dünya halklarını büyük
bir yoksulluğun ve açlığın, dizginsiz bir sömürünün ve zulmün içine atan büyük bir
ekonomik kriz yaşanıyor. Bütün dünyayı
saran bu kriz, emperyalistlerin ürünüdür.
Dizginsiz bir sömürüyle yaratıkları bu
tablo kendilerini de korkutmaya başlamıştır.
Emperyalistlerin savaş örgütü NATO kurmayları bile, küreselleşmenin getirdiği zararlardan bahsetmeye, “21. yüzyılın ilk otuz
yılının geri ülkelerde ortaya çıkacak ayaklanmalarla geçeceğini” ve önlem almazlarsa
“ekonomik eşitsizliklerin artmasıyla ayaklanmaların önünün alınamayacağını ve sosyal patlamaların olacağını söylemeye” başladılar. Evet, “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı
olacak.” Bu bir kehanet değil, emperyalist
sömürünün yarattığı zorunlu sonuçtur. Emperyalistler nasıl bir dünya yarattıklarını biliyorlar, onun için bu tespiti yapıyorlar.

Emperyalistlerin Krizi
Derinleştikçe Ayaklanma ve
Devrim Korkusu Sarıyor
Emperyalizmin en büyük korkusu, yeni
sömürge ülkelerdeki ekonomik krizlerdir.
Çünkü krizin derinleşmesi devrimi getirecektir. En önemli tehlike olarak gördüğü
“sosyal ayaklanmalar” ile sisteme vurulacak
darbeler ve bunların dünya çapındaki etkileri,
emperyalizmin uykularını kaçırır. Emperyalizmin “sosyal ayaklanmalar” korkusu hiç
de yersiz değildir. Çünkü krizin boyutlandığı,
açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı her
yerde emekçi halkların tepkileri yükseliyor.
Bu tepkiler nedeniyle emperyalistleri
halk korkusu, ayaklanma korkusu sarıyor.
Krizi derinleştikçe devrim korkuları büyüyor.
Karlarından hiçbir şey kaybetmeden krizlerine
çözüm yolları aramaya kalkışıyorlar. Ancak
bütün çabaları, nafile... Hiçbir yöntem krizin
boyutlanarak gelişmesine, yayılmasına engel
olamaz. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi
bölgesinde patlak verirse versin krizleri önleyemezler. Ayaklanmalar, devrimler kaçı-

nılmazdır. Çünkü emperyalizmin krizi genel
ve süreklidir. Emperyalizm, kriz ve bunalım
demektir.

Krizin Kökleri, Kapitalist
Sistemin Kendi İç
Yasalarındadır, Ancak
Devrim Çözer
Emperyalizm, uluslararası platformlarda,
“uzmanları” ile krize çözüm için tartışmalar
düzenlerken, bir yandan da IMF ve Dünya
Bankası gibi emperyalist ekonomik kuruluşlar
aracılığıyla, çöken ekonomik sistemleri ayağa
kaldırmaya çalışıyor. IMF ve Dünya Bankası
zirvelerinde yapılan “Krizin nedenleri” tartışmaları emperyalizmin sorunlarına hiçbir
çözüm bulamıyor. “Bundan sonra ne olacak?” sorusu cevapsız kalıyor.
Sorunun kökeni, kapitalist sistemin kendi
iç yasalarında, kendi özelliklerinde yatıyor. Sayı: 380
Bu nedenle kapitalistlerin uzmanları da işe Yürüyüş
1 Eylül
yaramıyor. Dünya Bankası veya IMF de so2013
runa çare bulamıyor. Dünyanın bütün emperyalistleri, uzmanları, toplantılar yapıyorlar,
yine çözemiyorlar. Emperyalist devletlerin
batan bankaları kurtarmak için aktardıkları
trilyonlarca dolarlık kaynaklarla da çözülemez. Çünkü sorun sistem sorunudur.
Düzenin ekonomi profesörlerinin ekonomi
üzerine söylediği sözlerin, kriz tanımlarının,
krizden çıkmak için yaptıkları önerilerin hepsi
bu sömürü düzeninin devamı üzerinedir. Hiçbirisi sömürüden ve sömürünün sosyal sonuçlarından bahsetmezler. Kapitalist düzenin
ekonomisti de olsalar Marks’ın Ekonomi Politiği’ni okumuşlardır. Fakat onların görevi
gerçeği saklamaktır. Özellikle kriz dönemlerinde liberal, solcu ekonomistler Marx’ı daha
çok hatırlarlar. Ve yine bütün önermeleri kapitalist düzenin alternatifsizliğine çıkar. Tabi
bu burjuvazinin de işine gelir

Emperyalistlerin Kriz
Çözüm Önerileri İflas
Etmiştir, Çare Devrimdir
‘80’lerin sonlarında, sosyalist ülkelerin çöküşü sonucu, dünyada ekonomik, siyasi ve
kültürel anlamda büyük değişim ve alt-üst
oluşlar yaşandı. Bu yıllarda öne çıkan yan,
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emperyalizmin bütün dünya halklarına
yeni bir sömürü düzenini dayatmasıydı.
Bu “Yeni Dünya Düzeni”ydi. Adına
“globalleşme” ve “küreselleşme” denildi. “Üçüncü yol” arayışlarına gidildi.
İsmi her ne olursa olsun kesin olan
bir şey vardı ki, o da, halklara daha
fazla kan, gözyaşı ve baskı getirdiğidir.
Daha fazla sömürüyü dayattığıydı.
Emperyalizmin ekonomik krizlerine
çare olarak düşündüğü “Yeni Dünya
Düzeni” de, “Küreselleşme” de iflas
etmiştir. Emperyalistlerin ekonomik
örgütü IMF’nin Başkanlığını yapan,
Camdessus bile, 96’da bu gerçeği
“Açık olalım. Artık kriz yaşayan ülkelerden değil, kriz içindeki bir sistemden söz ediyoruz” diye itiraf etti.

lamıştır. Çünkü emperyalizmle birlikte artık kapitalizmin dönemsel
bunalım dönemi kapanmış, sürekli
bunalımlar dönemi başlamıştır. Kapitalizm artık ölümcül hastalığa yakalanmıştır. Bu nedenle ekonomik bunalımlar, kapitalizmin kalıtımsal bir
hastalığıdır. Bugüne kadar yeni sömürü
yöntemleriyle, savaşlarla bir şekilde
krizini geçici olarak atlatabilmiş olması
emperyalizmin ölümcül hastalığa yakalandığı gerçeğini değiştirmediği gibi
onu kaçınılmaz sondan da kurtarmaya
yetmeyecektir.

Ölüm Yatağına Düşen
Kapitalizm Kendi
Mezarını Kazıyor

Emperyalizmin en karakteristik
özelliği krizinin yapısal olmasıdır.
Kapitalizmde kriz, temel olarak, aşırı
üretim krizi biçiminde gelişir. Ancak
insanların satın alma gücü azaldığı
için tekeller üretilen malları satamaz.
Kapitalist sistemin doymak bilmez
kar hırsı, plansız, aşırı üretim yaparak
kendi sonunu da hazırlar. Çünkü kapitalizm, anarşi ve kaos sistemidir.
Marks Kapital’de krizin nedenini
şöyle ortaya koyuyordu: “Bunalımın
nedeni, kapitalist üretimde gittikçe ve
zorunlu olarak artan malların, emekçi
halk tarafından gittikçe ve zorunlu
olarak satın alınamamasıdır.” “Bütün
bunalımların son nedeni, kapitalist
üretimin, üretim güçlerini geliştirme
eğilimi karşısında halk yığınlarının
yoksulluğu.. ve sınırlı tüketimidir.”
Oysa kapitalizm pazar için üretim
demektir ve temel yasası kardır. Kar
etmek için, kapitalist, işçilerine olabildiğince az ücret vermek zorundadır. Diğer yandan üretilen ürünleri
satmak için de, işçilerin alım gücünün yani ücretinin olabildiğince
yüksek olması zorunludur. Kapitalizmin çelişkisi de tam da budur. Kapitalist sistem içinde çıkar yol yoktur.
Kapitalizm emek sömürüsü üzerine
kurulu bir düzendir. Kapitalistin daha
çok kar etmesi için daha çok sömürmesi
gerekir. Daha çok sömürü halkın açlığı
yoksulluğu demektir. Halkın yoksullaşması, alım gücünün düşmesi ve kapitalistin ürettiği malların elinde kalması
ve krize girmesi demektir. Kapitalist

Bugün geldiğimiz aşamada emperyalizm oldukça ciddi bir kriz yaşıyor
ve artık emperyalistler de açık bir şekilde ifade ediyor. Çözüm yolları arıyor. Ama çare yok; çünkü “burjuvazinin ürettiği her şeyden önce kendi
mezar kazıcılarıdır. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanın zaferi aynı
ölçüde kaçınılmazdır.” (Marx-Engels,
Komünist Manifesto)
Krizin sürekliliği çelişkileri derinleştirir. Bunalımın süreklileşmesiyle
birlikte de,
1- Emek ve sermaye arasındaki
çelişki,
2- Emperyalizm ile sömürge ülkelerin halkları arasındaki çelişki,
3- Emperyalist güçlerin kendi
aralarındaki çelişki derinleşip keskinleşir.
ÜRETİM ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜLERDE TOPLUMSALLAŞIRKEN, ÜRETİM ARAÇLARININ
ÖZEL MÜLKİYETİNİN ÇOK KÜÇÜK BİR AZINLIK ELİNDE TOPLANMASI, KAPİTALİZMİN TEMEL ÇELİŞKİSİDİR.
Sistem kendini yeniden üretemez.
Bu kapitalizmin kendi mezarını hazırlaması demektir.
Emperyalizmin bu krizi elbette ki,
birden bire ortaya çıkan bir durum
değildir. Emperyalizm, tarih sahnesine
çıkışından itibaren iflas etmeye baş-

Kapitalizm Daha Çok
Kar Etmek İçin Daha
Çok Sömürür

sistem böyle çalışmaktadır. Bir avuç
kapitalist, milyarların sırtından geçinmektedir. İşte bu nedenle burjuvazi
asalaktır. İşte bu nedenle de kapitalizm
adaletsizdir.

Keskinleşen Krizler
Ulusal, Sınıfsal Kurtuluş
Savaşlarının
Koşullarını Yaratır
Kapitalizmin krizinin köklü çözümü
yoktur. Ancak dönemsel, ara çözümler
bulabilirler. Halkların daha fazla sömürülmesi demek olan, kazanılmış
bütün demokratik haklarının gasp edilmesi, yeni baskı ve talan yasalarının
çıkması demek olan ara çözümlerini
de yine halklara terör uygulayarak
hayata geçirirler. Bu günde bütün dünyada ve ülkemizde olan budur. Özelleştirmelerin, taşeronlaşmanın, sosyal
güvencenin kaldırılması, esnek çalışma
sistemi, örgütlenme hakkının gasp edilmesi ve daha onlarca anti demokratik
uygulama bu nedenledir.
1900’lerin başından itibaren her
20-30 senede bir tekrarlanan kriz 20.
yüz yılın ikinci yarısından sonra 1020 yılda tekrarlanır olmuştur. Her
krizde sürekli başa dönülür, yeni bir
kriz dönemine daha girilir. Krizle
birlikte sınıfsal çelişkiler keskinleşir.
Keskinleşme ayaklanmaların zeminini doğurur. Ulusal, sınıfsal kurtuluş
savaşlarının koşullarını yaratır.
Sermayenin oburluğu, programsızlığı, kendi içlerindeki rekabeti,
varlık nedeni olan kar hırsı yani kendisini var eden nedenler, aynı zamanda
krizleri yaratan ve sonunda onu da
yok edecek nedenlerdir. Yani sermayenin önündeki en büyük engel yine
kendisidir.

Kapitalizm Pazar İçin
Üretim Demektir,
Kapitalizmin Temel
Yasası Kardır
Emperyalistler 2000-2001 krizinden
kurtulabilmenin yollarını tartışırken,
yeni bir kriz içine girdiler. 2008’de
ABD’deki finans kriziyle sarsıldılar.
Bu kriz, Amerikan konut piyasasındaki
“vasıfsız kredi balonunun patlaması”na
dayandırıldı. Bu sadece sürekli krizin
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bir gerekçesiydi. Gerçek, yağma, talan
ve sömürüye dayanan sistemin krizi
olmasıdır.
Burjuva ekonomistlerine göre kapitalist ekonominin canlanabilmesi,
tüketimin artmasına bağlıdır. Kapitalist
sistemin, ayakta kalabilmek, krizi atlatabilmek için, her yerde, çılgınlık
ve akılsızlık noktasında tüketimi körüklemeye başlar. Pazarlama süreci
ve reklam kampanyalarına dökülen
milyarlar düşünülürse tüketimin emperyalistler için ne kadar hayati önemde olduğu görülür. İnsanların ihtiyaçları, doğanın kullanımı ve benzeri
açıdan akılsızdır bu tüketim tarzı. Kapitalizmin, yeniden üretimini sağlamak, krizlerin derinleşmesini önlemek
için geçici çaresidir.
Ancak tüketimin artması da halkın
işinin olmasına, emperyalizmin ürettiklerini alabilecek düzeyde gelirinin
olmasına bağlıdır. Gerçekte ise, gelir
dağılımındaki adaletsizlik, işsizlerin,
yoksulların, açların sayısı her geçen
gün daha çok artıyor. Bu yoksulluğun,
işsizliğin yaratıcısı da kapitalizmin
kendisidir. Kapitalizmin verimsizliği
ve müsrifliği, ezilenlerin yoksulluğunun daha da tırmanmasının başka bir
nedenidir. Kapitalizm tüketimsiz var
olamaz. Halklar açlıktan kırılırken,
bütün dünyada tüketimi pompalayan,
akıldışı tüketim çılgınlığı yaratan kapitalizm, insanların açlık, yoksulluk,
işsizlik sorunlarını çözemez.

Kapitalizmin
Sorunlarının Nedeni,
Yine Kendisidir
Dünya ekonomik sistemini, bir zincirin halkaları gibi, kendine bağlayan
emperyalizmin genel ve sürekli bunalımının sonucu ortaya çıkan krizin, yeni
sömürge ülkeleri etkilememesi mümkün
değildir. Çürümüş ve tüm dinamizmini
yitirmiş olan kapitalist sistem, sürekli
bunalımlar yaşarken, ortaya çıkan ekonomik krizler, bağımlı ülkelere çok
daha şiddetli yansır. Ard arda gelen bunalımlar, bağımlı ülkelerde hiç atlatılamaz ve sürekli bir ekonomik krize dönüşürler. Çünkü emperyalizm kendi
krizini de sömürdüğü ülkelere aktarır.
Bu nedenle ülkemiz gibi yeni sömürge
ülkelerde kriz, emperyalist ülkelerde-

kinden daha ağır yaşanır.

Emperyalizm, Krizine
Çözümü Savaşlarda Aradı
ve Dünyayı Kan Gölüne
Çevirdi
1860’lardan 1900’lere kadar olan
kriz tekelleşmeyi doğurmuştur. Tekelleşme krizi daha da büyütmüştür. Tekeller krizden çıkmak için savaşlara
başvurmuştur. İki Paylaşım Savaşı bunun sonucudur. Ancak tekellerin krizini
savaşlar da çözmemiş hatta kendisi
içinde bir yıkıma dönüşen emperyalist
paylaşım savaşları emperyalizmin krizini
daha da büyütmüştür.
Bu sefer krizini atlatmak için bölgesel savaşlara başvurmuş ve yeni
sömürgecilik yöntemini geliştirmiştir.
Emperyalistler krizin yükünü yeni sömürgelere aktarmakla da sistemin krizini çözememişlerdir. 1920-1921 bunalımı, 1924-1925 bunalımı 19291933 bunalımı ve 1937-1938 bunalımı
olarak anılan bu dönemler, sistemin
krizinin arttığı, çelişkilerin en keskinleştiği ve adaletsizliğin en yoğun
yaşandığı dönemdir. Krizin derinleşmesiyle emperyalist ekonomiler sarsıldı, kapitalistler yüz binlerce işçiyi
işten attılar, işsizlik, yoksulluk çığ
gibi büyüdü.
Krizlerin süreklileşmesi ve derinleşmesi sınıf çelişkilerinin keskinleşmesini beraberinde getirdi. Halkların
memnuniyetsizliğini büyüttü ve bu
temelde de işçi sınıfının mücadelesi
ve genel anlamda da halk hareketleri
gelişti. Mücadele büyüdükçe sistemin
krizi daha da derinleşti. Çünkü mücadelenin büyümesi demek emekçi
hakların ekonomik ve siyasi haklarının
artması demektir. Yoksullaşmanın nispeten azalması demektir. Mücadelenin
ivmesinin düşmesi ise emperyalistlerin
dizginsiz sömürüsünün katlanarak artması, yoksullaşma, hak gaspı demektir.

Dünya Savaşları,
Sistemin Krizine Çözüm
ve Tekellerin Çıkarı İçindi
Emperyalistler arası paylaşım savaşlarının özünü, tekellerin karlarını
büyütmek, yeni pazar alanları elde

etmek oluşturur. Yenen de yenilen de
karlarına kar katar. Çünkü savaşın
kendisi tekellerin çıkarları içindir. Tekeller savaşla her zamankinden daha
çok zenginleşirler.
Tekeller, savaş sırasında işgal ettikleri ülkelerin siyasi ve ekonomik
yönetimine el koyarak tüm zenginliklerini yağmalarlar. Tarımdan, sanayiye, işgücünden hammadde kaynaklarına kadar her şeyi kendi kontrollerine alırlar. İşgal ettikleri ülkelerin
halklarını iliklerine kadar sömürürler.
İşgal ordularının bunun için işgal ettikleri ülkelerde, halkları nasıl kölece
çalıştırdıkları ve yaptıkları katliamlar,
işkenceler bilinen gerçeklerdir. “Savaş
hali” gerekçesiyle tüm haklar, kazanımlar, özgürlükler ortadan kaldırılır.
Grevler, gösteriler yasaklanır; ücretler
düşürülür, çalışma süreleri en üst seviyeye çıkarılır ve zorunlu hale getirilir.

Paylaşım Savaşlarında
Yenen de Yenilen de
Karlarına Kar Kattı
1. ve 2. Paylaşım Savaşlarının ve
milyonlarca insanın soykırıma uğramasının temelinde yatan gerçek de
tamda buydu. Emperyalist savaş halklar için kan, gözyaşı, acı, tam bir
yıkım ve yoksulluk olurken, tekeller
için yeni karlar demekti. Tekeller
savaş sırasında krizlerini yer yer aştılar.
Devletler üzerinde daha etkili bir güç
haline geldiler.
1. Paylaşım Savaşı’ndan en karlı
çıkan ABD emperyalizmi oldu. Çünkü
savaşı doğrudan kendi topraklarında
yaşamadı. ABD tekellerinin 1917’deki
karları 1914’deki karlarının 4 katı idi.
5 yıl süren savaşta Amerikan tekelleri
önceki döneme göre 10-20 kat daha
fazla kar elde ettiler.
ABD tekellerinin, 1938 yılında
3,3 milyar dolar olan karları; 1941’de
17 milyar dolar, 1942’de 21 milyar
dolar, 1943’te 25 milyar dolar olmuştur. 2. Paylaşım Savaşı öncesi ABD,
Latin Amerika’da pazarın beşte birine
sahipken, savaş sonrası pazarın 3/4’üne
hakim hale geldi.
1. Paylaşım Savaşı’ndan yenilgiyle
çıkan Almanya, aldığı dış yardımlarla
tekrar atağa geçti ve eski gücüne
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ulaşıp, yine dünya pazarlarına göz
dikmeye ve saldırmaya başladı.

Emperyalist Tekellerin
Azgın Sömürüsü
Devrimleri Doğurdu
Emperyalistlerin pazar için başlattıkları 1. ve 2. Paylaşım Savaşlarında
sömürgelerinin bir kısmını kaybettiler.
1. Paylaşım Savaşı’nda dünya pazarlarının 1/6’inin emperyalistlerden koparken, 2. Dünya Savaşı’nda toplam
olarak dünyanın 1/3’ini kaybettiler.
1. Paylaşım Savaşı’nın en önemli sonucu ise, 1917’de Çarlık Rusya’sında
Lenin’in önderliğinde gerçekleşen
Ekim Devrimi’yle SSCB’nin kurulmasıdır. Devrim yeni sömürgelerde,
bağımsızlık savaşları hızlandırdı.

Kapitalist Sistem,
İnsanın Aleyhine İşler

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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Ekonomik alanda yaşanan krizler
doğrudan halka yansır. Halk, giderek
daha da yoksullaşır. Bu da ekonomik
krizin sürekli bir sosyal krize dönüşmesi
sonucunu yaratıyor. Bu yoksullaşmayla
birlikte halkın muhalefeti de artıyor.
Dünya halkları, geride bıraktığımız
yüz yıl boyunca emperyalizmin ne olduğunu, onun bütün vahşetini yaşayarak
gördü. Emperyalizmin demagojileri,
söylemleri değişiyor ama emperyalizm
sömürü, zulüm, işkence olan gerçeği
değişmiyordu ve emekçi halklar açısından durum, her geçen gün bıçağın
kemiğe dayandığı noktaya geliyordu.
Krizi yaratan emperyalistlerdi ama faturası sömürülen halkların sırtına yükleniyor, açlık, susuzluk, kıtlık sömürgelerde giderek büyüyen bir tehlike
haline geliyordu.
Dünyada 3 milyardan fazla insan
günde 2 dolardan daha az, 1,5 milyar
insan da 1 dolardan daha düşük bir
gelirle yaşam savaşı veriyor. Her gün
17 binden fazlası çocuk olmak üzere
toplam 25 bin kişi açlıktan ölüyor.
Dünyanın en yoksul yüzde 20’siyle,
en zengin yüzde 20’si arasındaki uçurum son 40 yılda iki kat artmış durumda. Bu zenginlerin daha zengin,
fakirlerin daha da fakirleştiği anlamına
geliyor. Yani diğer bir deyişle krizi
tekeller değil yoksullar yaşıyor. Krizin faturasını yoksullar ödüyor. Te-

2000-2013 Yılları Arası
Tekellerin Büyüme Tablosu
Yılı
Sayısı
Serveti
2012 1,226
$4.6 trilyon
2011 1,210
$4.5 trilyon
2010 1,011
$3.6 trilyon
2009
793
$2.4 trilyon
2008 1,125
$4.4 trilyon
2007
946
$3.5 trilyon
2006
793
$2.6 trilyon
2005
691
$2.2 trilyon
2004
587
$1.9 trilyon
2003
476
$1.4 trilyon
2002
497
$1.5 trilyon
2001
538
$1.8 trilyon
2000
470
$898 milyar
keller için kriz, sadece karlarından
zarar etmektir. Bunu da sömürüyü
daha da vahşileştirerek kapatmaya çalışıyorlar.
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı
raporlara göre; dünyada yaşayan 6
milyar insanın %67’si yoksuldur.
Dünyanın en fakir 61 ülkesinin dünya
toplam gelirinden aldıkları pay sadece
% 6 kadardır. Gelinen nokta, adaletsizliğin öylesine derinleştiği bir noktadır ki emperyalizmin kendi kurumları
bile açlık ve yoksulluğun artışından
duydukları korkuyu ifade etmeye başladılar.
İşte böylesi bir dünyada yaşanan
her kriz emperyalizmin devrim korkusunu daha da büyütüyor. Bu tablo,
burjuvazinin devrim korkusudur. Bu
nedenle halklar üzerindeki karşı-devrimci şiddeti artırıyorlar. Daha da saldırganlaşıp ırkçılığı körüklüyorlar. Bu
vahşeti yaratan kapitalizmin, insanlığın
hiçbir sorununa çözüm bulamaz ve
hiç bir sorununu çözemez.

Kapitalizm Krizdeyken,
Milyarderlerin Sayısı ve
Servetleri Artarak
Büyüyor
Dünya son 12 yıldır, 2000-2001
krizi ve 2008 ABD’de patlayan kriz
olmak üzere iki büyük kriz yaşadı.
Tüm dünyada açlık ve yoksulluk büyürken ve bir taraftan “dünya krizde”
denilirken diğer yanda tekellerin karlılık oranı 2012 yılında son 50 yılın
en üst düzeyine çıktı.

Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes’in verilerinden de görüleceği gibi her iki krizden de tekeller
karlı çıktı. Ekonomik kriz var denilen
bu 12 yıl içinde dünyada milyarderlerin
sayısı ve servetleri her yıl artarak büyüdü. Forbes dergisi, 2012’de listeye
giren milyarder sayısında da rekor
artış yaşandığını ve sayının 1226’ya
yükseldiğini yazıyor.
ABD, 425 Amerikalıyla “en çok
milyarder çıkaran ülke” oldu. Asya
Pasifik bölgesi 315 milyarderle, Avrupa
bölgesi 310 milyarderle, Kuzey ve Güney Amerika(ABD hariç) 90 milyarderle, Ortadoğu ve Afrika da86 milyarderle yer aldı listede. 2012 yılının
milyarderler listesinde, Türkiye’den ve
KKTC’den 35 milyarder yer aldı.

35 Kan Emici, Katil
Dünya Tekelleri
Arasına Nasıl Girdi?
- Türkiye’de her 4 çocuktan biri
açlık sınırında yaşamaya mahkum olduğu için,
- İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncüsü olduğumuz
için,
- Türkiye’de açlık sınırında yaşayan
çocuk sayısının %24.6 olduğu için,
- Son 10 yılda 11 bine yakın işçi
iş cinayetlerinde öldüğü için,
- 50 milyonun üzerinde insanımız
yoksulluk, 14 milyona yakını ise açlık
sınırının altında yaşadığı için, milyonlarca kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk,
saati 1-2 dolara çalıştırıldığı için,
- Ülke gelirinin en büyük payını
nüfusun %1’lik azınlığı aldığı ve dünyada en adaletsiz bölüşüm sıralamasında dereceye girdiği için Türkiye’den
35 milyarder, dünya halklarının kanını
emen 1226 katil arasında yer aldı.
Bu tablo dünya halklarının vahşi
sömürüsünün, soygun ve talanın tablosudur. Emperyalistler korkmakta
haklı. Dünya halkları emperyalizmin
korkularını büyütecek ve 21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak! Bu bir
kehanet değil, emperyalist sömürünün
yarattığı zorunlu sonuçtur. Tek çözüm
kapitalist sistemin yıkılması, devrimci
halk iktidarının kurulmasında, sosyalizmin inşasındadır.
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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
DEĞİTİREMEZSİNİZ!
Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Halk Ayaklandı!
FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ!

Sloganlar Tank Kadar Önemlidir!
"Birliklere verilen uygun emirler,
atılan sloganlar ya da yapılan çağrılar,
tüm bir savaş boyunca birinci sınıf
ağır top veya birinci sınıf hızlı tanklar
kadar önemlidir... On milyonlarca,
yüz milyonlarca insan kitleleriyle ve
onların çeşitli talep ve gereksinimlerinin söz konusu olduğu siyasal alanda
ise sloganlar çok daha büyük bir öneme sahiptir." (Stalin, Strateji ve Taktik)
Stalin'in yukarıdaki alıntısı çok aydınlatıcı. On milyonlarca insanı tek
bir hedefe doğru seferber eden bir ustadır Stalin. Avrupa halklarını, Sovyet-Rus halklarını ve dünyayı faşizmden
kurtarmıştır. Dünyanın en büyük savaşlarından birini kazanmış olan Sovyet
halklarının babası Stalin, sloganların
birinci sınıf tanklar kadar önemli olduğunu ifade etmiştir.
Ayaklanma süresince, Cephelilerin
ürettiği sloganlar da bu güçtedir. Son
iki aydır dergimizde yer alan başlıklar,
sloganlar güçlü olduğu için, hayatın
tam ortasında yer aldığı için, Taksim
Dayanışma’daki 130 örgütün ortaklaştığı sloganlar haline gelmiştir. Bu
ilk başta abartı gibi gelebilir, ancak
Taksim Dayanışma da ortaklaşılan 5
talep, aylardır Halk Cephesi'nin kampanyasını yürüttüğü taleplerdi. Başka
bir örgütün böyle güçlü sloganları ve
talepleri yoktu. Çünkü, Halk Cephesi
hep bu taleplerle alanlardaydı. Bu talepler aynı zamanda halkın talepleriydi
ve onun için milyonlarca insan bu taleplerle meydanlara akmıştı. Örgütlerin
bu telepleri istemekten başka bir şansı
da yoktu. Halkın talepleri, Taksim'de
Gezi Parkı inşaatının durdurulmasını

çoktan aşmıştı. Başta Taksim Meydanı’nı istiyordu halk, Ankara'da Kızılay Meydanı’nı istiyordu. Tüm meydanları istiyordu. Gaz bombasının
yasaklanması, halka kurşun sıkanların cezalandırılması talebi de halkta
karşılığını buldu. Gaz bombasının yasaklanması, taraftarların ürettiği ezgili
slogana dönüştü, bütün meydanlarda
söylenmeye başladı, "sık bakalım, sık
bakalım biber gazı sık bakalım, kaskını
çıkar, copunu bırak delikanlı kim bakalım." Eylemlerde tutuklananların
serbest bırakılması da temel talepler
arasında yer aldı.... Bu üç talep için
Halk Cephesi aylardır kampanya
yürütüyordu.
Daha ayaklanmanın başındayken,
“Bu Daha Başangıç...” demişti dergimiz... Ardından Türkiye'nin her tarafında "Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye
Devam" sloganı en güçlü atılan slogan
haline geldi. Dergimizdeki kapaklar,
sloganlarımız sürecin özeti gibidir.
- 28 Nisan 2013: Taksim 1 Mayıs
Alanı’dır! Yasaklanamaz! Taksim’e
Çıkan Her Sokakta Kanımız Var!
Emperyalizmle Uzlaşmayacağız! Faşizme Teslim Olmayacağız! Milyonları Örgütleyeceğiz!
- 5 Mayıs 2013 Yürüyüş: Taksim'i
Yasaklamaya Gücünüz Yetmez,
2014'te Yine Taksim’deyiz!
- 12 Mayıs 2013 Yürüyüş: 1 Mayıs
Alanı’nda Şehitlerimizin Kanı Var!
1 Mayıs Alanı’nı Halka Kapatmaya
Gücünüz Yetmez!
- 26 Mayıs 2013 Yürüyüş: AKP
Halka Kimyasal Silah Kullanıyor,
Biber Gazı Yasaklansın!
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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.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

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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- 9 Haziran 2013 Yürüyüş: Faşist Saldırılara Karşı
Halkın Cevabı Ayaklanma, Bu Daha Başlangıç!
- 16 Haziran 2013 Yürüyüş: Ekmek, Adalet, Özgürlük
İçin Halk Anayasası İstiyoruz!

LENİN'İN ÖĞRETTİĞİ İKİ İLKE:
Halk Ne Der ve Hep İleri:
Halk Ayaklanması başladığı andan itibaren, Cepheliler,
öğretmenleri Lenin'in izinden yürüdüler. Lenin çok
sade, çok net mesajlar vermiştir. Lenin'de karmaşık hiçbir
şey yoktur. Ayaklanma süresince halkın taleplerine sahip
çıkmıştır Cepheliler. Hep bir adım ileri gitmeyi önlerine
hedef olarak koymuşlardır.
Oportünistler, reformistler ise, halkın bu taleplerini
karşılamak istemediler. Tam tersine, halkı aldatarak, öfkelerini söndürmeye çalıştılar. Ayaklanma günlerinden
birkaç örnek, oportünizmi, reformizmin gerici yanlarını
anlamamıza yardımcı olacaktır. Polis, Taksim Meydanı'na
saldırdığında, Gezi Parkı'ndaki kitleyi tutarak, “taş atmayın
diyerek”, polisin kitleyi bölme girişimlerine destek olmuşlardır.
Hatta polis araçlarından bizzat anons yaptılar "polis Gezi
Parkı’na müdahale etmeyecek, sakin olun" diyerek polis
saldırısını meşrulaştırdılar.
Anadolu yakasından, Sarıgazi'den Taksim'e yürümek
isteyen binlerce kişiyi DHF ve EMEP"biz kitlenin sorumluluğunu alamayız" diyerek yürüyüşü terk etmişlerdir.
Başbakanla Taksim Dayanışma’nın görüşmesi sırasında, Tayyip Erdoğan'ın toplantıyı bir hışımla terk etmesini, halktan gizlemeye çalışmışlardır.... EMEP, "Eğer
bunu halka açıklarsak, polis müdahale eder" diyerek korkusunu göstermiştir.
Cepheliler ise, her görüşmeyi, her toplantıyı halka açıkladılar. Kapalı kapılar ardında kararlar almadılar. Halk çok
daha ilerideydi. Yapılan bütün forumlarda her ne olursa
olsun, Gezi Parkı'nı boşaltmama kararı aldı. On binlerce
kişinin forumlarda aldığı karar buydu, "Gezi Parkı’nı
terk etmiyoruz, direnişe devam" kararı alındı. Cephelilerin bu saatten sonra yapacağı tek şey, halkla birlikte
direnişi sürdürmekti. Olay bu kadar basitken, oportünizm,
reformizm, bu kararı neredeyse 24 saat tartıştı, Gezi Parkı’nı
boşaltmak için karar aldırmaya çalıştı, başaramadı...
Bunun nedeni, halk ayaklanmasının gücüydü. Mahallelerde yapılan yürüyüşlerde, on binlerce kişi kendiliğinden
sokakları , meydanları dolduruyordu. Dersim'de, Gazi
Mahallesi'nde ve bir çok yerde, karakollar taşlandı, polis
karakollardan dışarıya burnunu dahi çıkaramadı.
Ülkenin her yerinde halk AKP binalarına, karakollara
yöneldi, protestolar yaptı. "Halk korkar" diyerek engellemeye
çalıştılar, kitlenin önüne geçerek yönünü değiştirmeye
çalıştılar. Mesela Gazi Mahallesi'nde kitle günlerce karakolu
taşladı, polis sadece karakolu korumaya çalıştı. Oportünizm
ise çatışmadan kaçmak için, kitleyi otobana yönlendirmeye
çalıştı... Bu defa kitlenin bir kısmı karakolu taşlarken, bir
kısmı otobanı kesmeye gitti. Ancak otobanı kesmeye
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giden kitle, durmadı, Taksim'e doğru
yürüyüşe geçti... Oportünizm ise,
kitleyi burada da durdurmaya çalıştı,
başaramayınca yürüyüşü terk etti.
Bir eylemi sonuna kadar götürmeye
mecalleri yoktur. Ayaklanmanın en
şiddetlendiği gün, Gazi Mahallesi'nden binlerce kişi yürüyek Taksim'e
geldi, bu kitleye önderlik edenler
Cephelilerdi. Sarıgazi'den Taksim'e
kadar saatlerce yürüyen kitleye önderlik eden, Cephe’nin taraftarlarıydı.
Cephe'ye gönül vermiş halktan insanlar, oportünistlerden kat kat daha
ileri kararlar alabiliyordu. Ayaklanma
bize bunu gösterdi.
Ayaklanma, reformist-oportünist
örgütlere değil, halka güvenmek gerektiğini göstermiştir. Halk reformistlere göre çok ileridir. Lenin bize
yol göstermeye devam ediyor; her
zaman halka sormalı, halkı muhatap
almalıyız. Ayaklanan ve devrimi yapacak olan halktır. Cepheliler, kendi
gücüne ve ideolojisine güvenmelidir.
Tek kişi de olsa, "Burada bir Cepheli
var" dedirtmelidir.

Mi̇lyonları
Örgütleyeceği̇z
Halk Cephesi, Milyonları Örgütleyeceğiz kampanyası başlatmıştı.
Kimisine göre çok uç bir iddiaydı.
Ancak 550 bin kişilik konseri örgütleyenler buna inanıyordu. Hatta bazı
sanatçılar, AKP’nin baskıları karşısında umutsuzlaşmışken, karamsarlığa
düşmüşken, bu slogandan güç aldıklarını söylemişlerdir, "siz yaparsınız"
demişlerdir. Oportünistler, reformistler
ise, hele halk bir ayaklansın, ondan
sonra öncülük ederiz, diye düşünüyorlardı. "Kaymak tabakayı koruyalım" diye düşünüyorlardı. Yani
örgütlerin "kaymak tabakası" ayaklanma sırasında önderlik elde edecekti. Fakat Haziran ayında yaşanan
Halk Ayaklanması'nda, bu "kaymak
tabakayı" göremedik. Ama 14 yaşındaki Berkin Elvanlar, 16 yaşında
Mustafa Ali Tombullar ve her yaştan
Cepheliler, 60 yaşında kadınlar ellerinde sapanla Cephe’nin politikalarıyla hareket ediyordu. Halka önderlik
ediyordu. Öncü olma iddiasındaki

oportünistler, reformistler Lenin'in
söylediklerini çarpıtarak, halkı aldatarak, politika yaptılar. Bu reddedilemez biçimde kendini gösterdi. Halk
reformistlerin, oportünistlerin yanlış
yolda olduğunu gösterdi. Ayaklanma
gösterdi ki, halkın çok gerisinde kaldılar. Lenin'in söyledikleri, çok sade
ve anlaşılır. Bunları uygulayarak devrimci olunur, devrimci kalınır: Halk
ne der? Hep ileri...
Ve Lenin şöyle diyor: “Parti kendiliğinden kitlelerin ayaklanmasını
beklememeli”, “Fakat hiçbir politik
parti, eğer maceracılığa düşmek istemiyorsa, faaliyetini bu tür patlamalar ve komplikasyonlar beklentisi
üzerine kuramaz. Kendi yolumuzda
yürümek, yolumuzdan şaşmadan
sistemli çalışmamızı inşa etmek zorundayız ve beklenmedik olaylara
ne kadar az güvenirsek, hiçbir tarihsel dönüm noktasının bizi gafil
avlamaması o kadar büyük ihtimaldir.”
Birçok “solcu parti” Lenin'in
deyimiyle gafil avlanmıştır. Halk
Ayaklanması sırasında şaşkınlığa
düştüler. Hatta birçok toplantıda kendileri açıkça ifade ettiler “halkın
gerisinde kaldık” dediler.
Ayaklanma devrimci politikaların
doğruluğunu göstermiştir. Aylar öncesinde başlayan “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası, mahallelerde başlayan tencere tava dövme.
Son olarak “Biber Gazı Kimyasal
Silahtır Yasaklansın!” kampanyası
oldu. Bunlar, Cephelilerin haklı ve
doğru politikalarını göstermektedir.
Tarih, faşizme karşı bir halk ayaklanmasına tanıklık etti. Ve Cepheliler
bu tarihi yazanlar içinde yer aldı,
yön verdi... Gördük ki, devrimciler
direnmezse, reformizm-oportünizm,
bir halk ayaklanmasını omuzlayacak,
yönlendirecek ve yönetecek kapasiteye sahip değildir. Halk Cephe’ye
inanmış, güvenmiştir... Çünkü Taksim
Meydanı'ndaki tüm çatışmaların en
önünde Cepheliler vardı. Ülkenin
dört bir yanında Cephe'nin direniş
çizgisinde, halkımız direndi.
Reformizm, küçük burjuvazi “hiç
bir şey için ölmeye değmez, yaşam

kutsaldır” derken Halk Cephesi,
ölümleri göze almadan, bedel ödemeden hiç bir hakkın kazanılamayacağını söylemişti.... İşte halk her
türlü bedelleri göze alarak sokaklara
çıktı... Kollarına kan gruplarını yazarak çatışmalara gittiler. Plastik
mermilerin üzerine yürüdüler. Kendini
sakınmadan TOMA'ların önüne atladılar. Halkın gözünde direnmek,
bedel ödemek, sonuna kadar gitmek
çok meşruydu. Halktan hiçkimse "taş
atmayın" demedi. Tam tersine, evindeki çamaşır makinasını, dolapları
barikat malzemesi olarak sokağa attılar.
Bu geleneğin yaratılmasında Cephe’nin direniş çizgisinin önemi büyüktür... Bu direniş geleneği sabırla,
halkın belleğine kazınmıştır. Hiçbir
örgütün anlatacağı böyle bir tarihi
ve geleneği yoktur. Bir kişinin, üç
kişinin direnmesini küçümseyen "anlı
şanlı" partiler, milyonların aynı yöntemlerle meydanları kuşatması karşısında afalladılar, bocaladılar. Direnişin gerisinde kaldılar.
'84, '96 ve 2000-2007 Ölüm
Oruçları...
7 yıl, 79 ay, 316 hafta; 2280
gün; 25 mevsim süren 122 şehit,
verilen Büyük Direniş...
3 yıl, 4 ay, 2 hafta, 1 gün olmak
üzere toplam 1230 gün süren Abdi
İpekçi Parkı direnişi..
148 gün süren yoğun bir mücadele ile F Tipi kuyusundan çekip
aldığımız Güler Zere... Ve daha
sonra hasta tutsaklarımız için yürütülen sonuç alıcı kampanyalar...
Gençliğin tüm Türkiye’ye mal
olan Parasız Eğitim Kampanyası...
66 günlük bir direnişle Türkiye
tarihinde ilk kez açtırılan toplu
mezar ve uğruna açlığa yatarak
Cephe şehidinin kemiklerinin alınması...
118 gün sabırla tek kişi de olsa
direnilebileceğini göstererek hak alma
yolunu öğreten Türkan Albayrak
deneyimi... Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde 242 gün süren Cansel
Malatyalı direnişi, Rose Teks, Darkmen, BEDAŞ, Hey Tekstil işçilerinin
direnişleri... Akçay ve Kazova işçi-
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lerinin fabrika işgalleri... Çerkezköy’de Doluca işçisinin, Kırklarelinde Şeker Tekstil işçilerinin direnişleri... Şişli Belediyesi’nde patron
sendikacılığına karşı yürütülen
mücadele... Bütün bunlar sonuna
kadar, sonuç alana kadar sürdürülen
direnişlerdir. Oportünizmin, reformizmin sonuna kadar hiçbir eylemi
götürememiştir. En fazla var olana
bir direnişin kuyruğuna takılırlar,
onu da bitirmek için ellerinden geleni
yaparlar. Direnmek için değil, direnişleri tasfiye etmek için saatlerce,
günlerce toplantı yaparlar. En büyük
mücadeleyi direnişleri tasfiye etmek
için verirler. Onun dışında takvime
bağlı günübirlik eylemlerle günü kurtarmaya çalışırlar. Bedel ödemeyi
gerektiren hak alma mücadelesinin
içinde asla yer alamazlar.

Direnmeyen Çürür,
Teslim Olmayanlar
Ölmez...
Sayı: 380
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Onlarca şehirde, yüzlerce kez
Cephelilerin açtığı çadırlar... Halka
götürülen somut talepli sloganlar...
Nasıl direnileceğini, nasıl ve neden
ölümüne direnmek gerektiğini pratikte
halka göstermiştir... Hiçbir şey, Cephelilerin çektiği hiçbir zorluk, ödediği
hiçbir bedel boşuna değildir. Halk,
Cepheli kültürün gücüyle, onu örnek

alarak direnmiştir. Karanlıkların içinden sosyalizm inancıyla bağıran ve
direnen Cephe yol göstermiş, başkaldırma cesareti vermiş, korku dağlarını yıkmada yıllarca süren bir
emek vermiştir.
Açlık grevi, ölüm orucu, pankart
açma, yazılama, bildiri, afiş, komiteler, toplu dergi dağıtımları, çadırlar,
oturma eylemleri... Adliye önlerinde
ısrarlı eylemler... Baskınlara karşı
yoldaşlarını sahiplenmesi, 550 bin
kişiye ulaşan Bağımsız Türkiye konserleri... Boşuna değildi. “Bir yoldaşımızın hesabını sormak için sıradaki yoldaşımızın öne atılması...
BÜYÜK BİR SABIRLA, BİR BALIKÇI AĞINI ÖRER GİBİ İLMEK
İLMEK DOKUDUK BUGÜNLERE
GELEN YOLU...” diyenlerin açtığı
yoldan yürüdü milyonlar.
Halka öncü olmak, önder olmak,
en zor günlerde sesini çıkartabilmektir.
Cephe, kuyunun dibindeki taş gibi
yapayalnız kaldığı dönemlerde bile
Marksizm Leninizm ideolojisine, halkına, davasına, olan inancını terk etmedi. İnancı, bir meşale gibi yolunu
aydınlattı. Cephe'nin açtığı yolda
şimdi de halkımız ilerliyor... Direnme
geleneğinin halk tarafından nasıl dikkatle izlendiğini, örnek alındığını görüyoruz. Adaletsizliğin olduğunu,
adaletsizliği yaşayan halkımıza gös-

terdi. Halkın gözleri açıldıysa, korku
dağları yıkıldıysa, bunda tarihsel ve
bilimsel haklılıkla birlikte Cephe'nin
yarattığı direnişlerin gücü yadsınamaz.
Halk, yol kesmiş,TOMA’ların altına yatmış, saldırıyı engellemek için
kendini feda etmek istemiş, ölümü
gözünün çıkmasını göze almış, hesap
sormak için AKP önlerine yürümüş,
sloganlara eşlik etmiş, oturma eylemi
yapmış, elinde plastik mermi ve gaz
bombası atan silahları olan polise
karşı günlerce çatışmış, direnişi sürdürebilmek için birlik olmak gerektiğini öğrenmiş, barikat kurmayı gaz
bombasını geri atmayı yalan haberlere
karşı gerçeğe sahip çıkmayı... yani
düşmanın fiziki ve psikolojik tüm
saldırılarına karşı nasıl direnilmesi
gerektiğini öğrenmiştir.
On yılların baskı ve sömürüsü
halkımızın canına tak etmiştir. Yıllardır biriktirdiği öfke patlamaya dönüşmüştür... Halkımız canını sakınmamış; cana kast eden AKP'nin polislerine günlerce direnmiştir. Halkımız, yaratıcılığını katmıştır eylemlere... Eylemi pratik içinde öğrenmiştir. 1 ay gibi bir sürede, yılların
deneyimine, tecrübesine sahip olmuştur.

Sürecek

Umudu ve Dayanışmayı Büyütmek İçin Dost Sofralarında Buluşalım!
Halkın mücadelesi ve örgütlü gücüyle bizim olan
mahallelerde, yıkımlar ve faşist saldırılarla, yozlaşma
ve uyuşturucuyla halkın değerleri, gelenekleri yok edilmeye çalışılıyor. Halk Cepheliler ise mahallelerdeki dayanışmayı halktan aldığı güçle yaşatıyor, yeni değerler
yaratıyor. Kahvaltılarla, dost sofralarında ekmeğini
bölüşen halkın gücü Kemal Avcı’yı da zulmün elinden
alacak.
İstanbul Bağcılar, Karanfiller Kültür Merkezi’nde
25 Ağustos günü halk dayanışmasını büyütmek için
kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıda gündeme dair değerlendirmeler yapıldı, özellikle Kemal Avcı’nın sağlık
durumu ve dışarıda-içeride verilecek mücadeleyle onun
yaşatılabileceği vurgulandı.
Kahvaltıda Halk Cephesi’nin verdiği mücadele sonucu
özgürlüğüne kavuşan hasta tutsak Mete Diş devletin
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hapishane politikalarını ve hasta tutsaklara uyguladığı
baskıyı anlattı. 30 kişinin katıldığı kahvaltıda 31
Ağustos’ta saat 21.00’de Kemal Avcı için yapılacak yürüyüşün duyurusu yapıldı.
İstanbul Okmeydanı, Sibel Yalçın Parkı'nda 25
Ağustos günü
saat 10.00’da
Okmeydanı Halk
Komitesi tarafından kahvaltı düzenlendi. 40 kişinin katıldığı
kahvaltının her
hafta Pazar günleri aynı saatte
yapılacağı çağrısı
yapıldı.

SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm, Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Börklüce Mustafa

giye uğratırlar. Bunun üzerine peygamberin ismini
taşıyan Börklüce’ye, onun manevi gücüne inanan
büyük kalabalıklar
da katılır.
I. Mehmet bu ilk yenilginin ardından, Saruhan Beyi olan Timurtaş
Paşazade Ali Bey’i bütün Saruhan,
Aydın kuvvetleriyle Karaburun’a
sevk eder. Bu ordu da köylüler tarafından yenilgiye uğratılır. Ali bey,
maiyetiyle beraber Manisa’ya kaçarak
hayatını kurtarır.
Düşmanı defalarca yenerler. Kavgada biraz daha ustalaşırlar. Bir yandan
da propaganda ve hazırlıklar köyköy, kasaba-kasaba sürer. Her yerde
gizli bir örgütlenme vardır. Ve Karaburun’da Börklüce Mustafa’nın önderliğinde tüm köylüler Osmanlı’nın
zulmüne karşı ayaklanırlar. Ayaklanmaların yayıldığı Ege’de Börklüce
Mustafa ve yoldaşları, Aydın, Tire,
Ayasluğ, Söke, Milas, Yatağan, Muğla,
Nazilli bölgelerinde yeni bir yaşam
için savaşırlar. Bölgenin giriş çıkışları
Osmanlı’nın saldırılarına karşı koyabilmek için denetim altına alınır.
Aynı günlerde Börklüce’nin talimatıyla, hakikat düzeninin örnek yaşamını sergileyecek olan bir köyün kurulmasına başlanır. Ve kurulan bu
köye’Ortaklar’’ adı verilir.
Ayaklanma sonrası Osmanlı’nın
kovulduğu her bölgede kararlar seçimle alınıyor; seçilen delegeler Ortaklar’a, Büyük Kurultay’a geliyordu.

Dünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI

Börklüce Mustafa, Şeyh Bedreddin'in başlıca müridi, halk önderidir.
14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15.yüzyılın başında yaşadı. Nazım Hikmet,
Şeyh Bedreddin Destanı'nda “yarin
yanağından gayri paylaşmak için
her şeyi” dizeleri ile Bedreddin’in
ve müritlerinin yaydığı öğretiyi anlatmıştır.
Börklüce Mustafa, 14. yüzyılın
sonlarında Aydın yakınlarındaki köyünü ziyaret eden Şeyh Bedreddin’in
müridi olur. Fetret Devri’nde 14111413 yılları arasında Edirne’de Musa
Çelebi'nin Kazasker'i olan Bedreddin,
Börklüce Mustafa’yı yanına Kethüda
(Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların
bir takım işlerini gören kimse) olarak
alır. Fetret Devri sona erince Bedreddin İznik’e sürgüne gönderilir,
Börklüce ise Aydın’a döner. Burada
Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri ve yoksul dervişleri
etrafına toplayarak, din ayrımı gözetmeyen bir anlayışla, paylaşımcı
ve ciddi bir köylü hareketi örgütleyerek isyan eder. Börklüce Mustafa,
Aydın-Tire arasındaki Cuma Dağları’nda yoldaşlarıyla karargah kurar,
ve halka zulmeden, aşını, ekmeğini
elinden alan bey ve adamlarına-askerlerine karşı vur-kaç eylemlerine girişir. Bir tür gerillacılık
yapar yani. Börklüce, çeşitli
kaynaklara göre etrafına 4.000
ila 10.000 kişi toplar.
Karaburun Yarımadası
merkezli isyanın başlangıcında
Mehmet’in Saruhan Valisi İskender Paşa, Börklüce’ye karşı
hareket ettiyse de Karaburun
dar geçitlerinden ileriye geçemez. Karaburunlular İskender Paşa'nın ordusunu yenil- Çizgilerle Anadolu Tarihi Kitabından

Ortaklar, hakikat düzeninin merkezi
olur. Sınırların olmadığı, ortak tarlaların birlikte ekilip biçildiği Ortaklar’da; erkekler ve kadınlar tarlalarda
birlikte çalışıyorlar, yaşlılar köy bekliyor, yemek pişiriyor, çocukları topluca eğitiyorlardı. Ortaklar’daki hakikat düzeninde herkes gücü, yeteneği oranında çalışıp üretiyor,
ihtiyaçları oranında alıyordu.
Ege’deki bu gelişmeler, yöredeki
beylerden başlamak üzere Osmanlı’yı
tedirgin eder elbette. Yaşanan, basit
bir taht kavgası değildir çünkü. Sonuçta sarsılan, oradaki beylerin değil,
Osmanlı’nın düzenidir. Önce beyler
saldırırlar ve Börklüce’nin savaşçılarından gereken cevabı alırlar. Halk
büyük bir sahiplenme duygusu ile
sarılır silahlarına.
I. Mehmet durumdan haberdar
olunca oğlu Murad’ı ve veziriazam
Beyazıt paşayı, Rumeli ordusuyla
Börklüce’nin üzerine gönderir. Anadolu’dan da takviye kuvvetler toplayan Beyazıt paşa, dervişler tarafından tahkim edilen dağa ilerlerken
ihtiyar, genç, erkek, kadın kime rastladıysa hepsini katlettirir. Etrafı çevrilen ve yandaşları büyük bir kıyıma
uğrayan Börklüce, geriye kalanlarla
Bülmüş Boğazı'ndan Azap Yeri’ne
doğru çekilir. Oradan Sakız Adası'na
çekilmeyi dener ama oraya vardığında
denizin Osmanlı gemilerince tutulduğunu görür. Şehzade Murad’ın ordusunun da pek çok kayıp verdiği
savaş sonunda Börklüce ve dervişleri
daha fazla dayanamayarak denizin
kuzeyine dağılır. Artık gidecek
yeri kalmayan Börklüce tutsak
edilip Ayasluğ'a (Selçuk) götürülür. Börklüce’ye yapılan işkenceler onu fikrinden döndüremez. Kollarından, ayaklarından çarmıha çivilenerek bir devenin sırtına bağlanıp büyük
bir alay ile şehirde gezdirilir
Börklüce. Ama ne Börklüce,
ne de yoldaşları teslim olmamış,
inançlarını terk etmemişlerdir.
Önce ellerinden çivilenerek
çarmıha gerilmiştir. Osmanlı
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hırsını alamamış ve kerpetenle Börklüce’nin parmaklarını tek tek kırmıştır.
Ardından tüm savaşçıları
tek tek Börklüce’nin önüne
getirilir. Canlarını bağışlayacağını söyleyen Osmanlı’nın Tövbe edin, pişmanlık getirin feryatlarını dinlemezler bile.
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“Bayezid Paşa, Dede Sultanımızdan,
yaptıklarının yasalara ve dahi kitaba
aykırı olduğu konusunda sözlü ve dahi
yazılı bir hüküm vermesini istemekte. Yaralı bir kaplan gibi bağırdığını işittim
Dede Sultanımın... “Bire Bayezid Paşa...
Eğer yaptıklarım, yasaya ve dahi kutsal
kitaplara aykırı olsaydı, siz benimle gelebilir miydiniz? Eğer bizim düzenimiz
yanlışta olsaydı nice utanmaz sömürücü
var ise, bizi yitirmeye sıvanabilir miydi?
Satırı çaldı cellat.
Eğer bizim inancımız, insanları mutluluğa
kavuşturmasaydı, sizin gibi yaratıklar,
Çıplak boyunlar yarıldı
buna düşman olur muydu? Bunca tanık
nar gibi,
var iken, sen benden inancımı yadsımamı
Yeşil bir daldan düşen
istersin he mi? Bizim canımızı, sizinki
elmalar gibi
gibi kutlu mu saymaktasınız, işte canımız,
Birbiri ardına düştü
işte siz... Dilediğinizce harcayabilirsiniz...”
başlar.
Bayezid Paşa, bir celallendi Şeyhim...
Ve her baş düşerken
“Hemen çarmıha gerin şu zındığı, bakalım
yere
kuşça can değerli mi değil mi?” demez
Çarmıhından Mustafa
mi? Bir ürperti dolandı benim içimde...
Oysa, Börklüce'nin sesi daha bir tutkulu
Baktı son defa. Ve her
duyuldu... “Sağolasın bire koca köşek...
yere düşen başın
Sen Romalısın ben İsa, sen Harun’sun
Kılı depremedi:
ben Mansur... Nicebir sevindirdin bizi.
- İriş dede Sultanım
Yenikliğin acısını duyardık içimizde. Şimdi,
iriş!
bir zalimin, son zulmünü göstermekten
dedi bir, başka söz dekutluyuz” demez mi? Bırakın beni, Bayezid
medi.
Paşa'nın bile titrediğini sezinledim. O ki,
kalleş ve dahi kan içici olmakla ün sal(N.Hikmet )
mıştır. O ki, daha kavganın başından bu
yana, işin içinde bir sırtlan gibi sırıtmıştır.
Mustafa’ya göre, dünVe dahi biz ki, acının her türüne kanıksayanın toprağı ve bu topramışız. Ayaklarımız kan içinde dolanmış.
ğın bütün ürünleri insanBileklerimiz insan acısıyla nasırlanmış.
ların ortak malıdır. BörkTümümüz birden titredik... Tezden sıçradı
lüce bu bağlamda der ki:
Bayezid... ‘Tez davranın,’ dedi... Cellatlar,
Ben senin evinde kendi
hemen bir çarmıh hazırladılar. Ve dahi,
evim gibi oturabilmeliyim,
otuzdan fazla yaralı Dede Sultanımızı,
sen benim eşyamı kendi
soyup üstüne yatırdılar. Bayezid uzaktan
eşyan gibi kullanabilmeligözlemekte... Sağ elini, çarmıhın ucuna
sin, çünkü bütün bunlar
getirip, avucunun ortasına çiviyi çaktılar...
hepimiz içindir ve hepimises gelmedi Şeyhimizden... Bir gülümseme
zin malıdır.
b e l i r d i
yü zü nde... Ve
dahi dönüp, yanık sesiyle, onurBörklüce Cephelilere diyor ki; sömürünün ollu, sert buyurdu
madığı, insanın insana kulluk etmediği, toprağın
cellada... "Bire
ve üretim aletlerinin herkesin ortak malı haline
cellat, sen nice
geldiği, kardeşçe paylaşımın olduğu bir düzen kurbir acemisin ki,
maktır görevimiz. Bunun için örgütlenmeli, bunun
bizi işkence için
için savaşmalı, ölmeli, öldürmeliyiz. Hiçbir koşulda
çarmıha gerdikdüşmandan aman dilemeyecek, düşmana da merlerini unutmakhamet göstermeyeceğiz bu savaşta
tasın. Çiviyi ağır
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ağır çakasın ki, daha çok acısın,” demez
mi... Benim gözlerimi yaş bulutlandırmış.
Belleğimi hınç... Bakamaz oldum bundan
ötesine... Bakamaz olan salt ben değilim...
Onca hunhar tanıdığımız Bayezid Paşa,
kalktığınleyin uzaklaştı az biraz...
Cellat elinden çekici, çiviyi attı. Vardı,
Bayezid Paşa’nın katına diz çöktü. “Beni
öldürün efendimiz. Beni öldürün ama,
bu ödevi vermeyin” diye yakarmaya başladı... Bayezid, yeniden hınçlandı...
Bir adem nice dayanıklı olabilir ki,
celladın bile yüreğine korku salsın... Direndi kalktı... Horladı celladı, azarladı.
Asker sırtını dönmüş, bakamamakta... Bu
davranış, Bayezid'in sırtlanlığını bir kez
daha ortaya koymuş anlaşılan... Celladın
ensesinden tutup, yaklaştı... Börklücemiz
onu görende, daha bir keyiflendi. Sanki
çarmıha gerilen o değil...
Sanki çivi, avucunun ortasından geçip,
etlerini, sinirlerini parçalamamış da, sizin
yanınızda samaha kalkmış gibi...
Coşkulu, tutkulu... “Bire Paşa” dedi...
“Yetmedi cellatlığın hemi? Şimdi de kendi
ellerini kana bularsın... Baka sana şunu
diyeyim... Yoksul hakkını yitirmek için
kim ki cellatlığa soyunur. Kim ki, köpekliğini işler egemenin, birgün dişleri dökülür,
gözleri körelir, uyuzlaşır, kötüleşir ve dahi
yaptığından bin pişman kıvrana kıvrana
yiter. Neden dersen, insana insan gibi
ölüm yaraşır... Bizimki gibi... Köpeğe köpeğinki gibi... Hadi öteki elimi sen çivile
çarmıha... Ama, ağır ağır ki, efendinin
keyfi bir iyice kızışsın. Ve dahi senin de
kuyruğun keyifle sallansın...”Bayezid,
biran çiviyi, çekici eline aldı. Sonra uzattı
Cellada... “Çak bire...” Cellad direndi
ilkin. Boyun büktü, beden çalkaladı.
Sonunda, Bayezid Paşa'nın palasını
çektiği görüldü. Börklüce atıldı hemen.
“Sen emir kulusun cellat başı. Nice buyrulmaktaysa öyle yap... Biz bağışlarız
seni... Ve dahi senin gibi bir buyruk kulunun çabalamasından hiç acı duymayız,
tasan olmasın. Neden dersen, Şeyhimiz
burdadır. Yanıbaşımızda. Ve-dahi senin
her incittiğin yeri, o okşayarak iyileştirmektedir... O yüzden, bildiğin, dilediğince
gör işlevini” dedi... Cellad, ürke korka,
çivileri çaktı... Ellerinden, ayaklarından
çivilediler çarmıha.”
(Erol Toy, Azap Ortakları Cilt 3,
Syf:382-384)
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Halk

Düşmanı

AKP

Kendi Halkını Katleden Erdoğan,
Mısır’daki Esma’ya Timsah
Gözyaşları Dökerek Katliamlarının
Üzerini Örtemez

AKP, Mısır'daki askeri darbe
sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle
“müzikli etkinlik, konser ve eğlence
programlarının bir süre iptal edilmesi” kararı aldı. Yerel yönetimlerden
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Menderes Türel, 19 Ağustos'ta belediyelere "yas genelgesi" göndererek,
"kardeş Mısır halkının yaşadığı insanlık dramı karşısında, Mısır’lı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına
müzik etkinlikleri, konser ve eğlence
programlarının bir süre iptal edilmesi, bu hususta bütün belediyelerimizin
aynı hassasiyeti göstermesi uygun
olacaktır" dedi.
İkiyüzlü AKP Mısır için yas tutarken, ülkemizdeki katliamları, halkın
acısını görmezden geldi.
11 Mayıs 2013 günü, Hatay'ın
Reyhanlı İlçesi’nde bomba yüklü araçla, halkı hedef alan saldırıda 52 insanımız yaşamını yitirirken, birçok kişi
de yaralanmıştı. Bu saldırının arkasında AKP'nin besleyip büyüttüğü emperyalizmin işbirlikçileri olduğunu bilen
halk AKP'yi protesto edince, AKP'nin
polisi halka biber gazıyla saldırdı.
Üstelik Hatay'da canlar verilirken,
ortalık o kadar gerginken Erdoğan,
Afrika ülkeleri turunda olmayı tercih
etti. Kendi ülkesinin acısında halkın
yanında bile değildi.
Halkın yanında olmadığı gibi, çok
hassas, duygusal, "mazlumun yanındayız" demagojisi yapan AKP'liler,
Reyhanlı'da patlamanın yaşandığı gün
düğünde, eğlencedeydi.
AKP Milletvekili Burhan Kuzu oğlunu evlendirdi. Düğünde Meclis Başkanı
Cemil Çiçek, Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış ve Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç da bulunuyordu.
Onlar düğünde eğlenirken, Türkiye
medyası patlama haberini 12 saatten
fazla yayınlayamadı. Yayınlayanlara da
müdahale edildi.
Bir başka örnek de, Roboski katliamı... 28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın

Roboski (Uludere) İlçesi’nde F-16
savaş uçağı ile sınırdan geçen
kaçakçılar üzerine bomba yağdırılıp 34 insanımız katledildiğinde Erdoğan, "talimatı ben vermedim" diyerek kendini aklamaya çalıştı. Meclis Uludere Alt
Komisyonu Başkanı AKP'li İhsan
Şener ise: "Biz komisyon olarak
sadece fotoğraf çekeceğiz. Bizim
'Ahmet suçludur, Mehmet tetiği
çekmiştir, Hüseyin ateş etmiştir, Ali
yanlı yorumlamıştır’ gibi fantezi yapacak halimiz yok" dedi. AKP'ye göre faillerini tespit etmek "fantezi" oluyor.
İçişleri Bakanı, Uludere'de yaşamını
yitirenler için "dolap beygiri", "terör
figüranı" gibi ifadeler kullandı.
Yani katliamda birinci dereceden
suçlunun kim olduğu, emri kimin verdi
önemli değil. Bunu sormak, sorgulamak
"fantezi" oluyor.
Katliamda yakınlarını kaybedenlere
ise "haddinizi bilin, çenenizi kapayın,
sağda solda konuşmayın" içerikli telefonlar yağdırıyor tehdit ediliyorlar.
Bizim insanlarımızın gencecik cesetleri dizi dizi yerlerde yatarken AKP'nin
duygularına, "mazlumun yanında
duran ahlak"ına ne oluyor acaba?
Peki ya Taksim Gezi Parkı
Direnişi'nde 6 kişiyi katlederken, sokaklarda dövüle dövüle, başlarına vurula
vurula, Ali İsmaillerin canlarına kastedilirken ne yapıyordu AKP'liler?
Katliamcılığını gizleme peşindeydi elbette… "Talimatı ben verdim. Polisimiz
kahramanlık destanı yazmıştır" diyerek
katilleri savundu. Niye, bizim çocuklarımızın hiç mi kıymeti yok? AKP'nin
derin duygu yüklü ahlak anlayışında
kendi halkı dışında herkese yer var
anlaşılan… Berkin Elvan aylardır komada yatarken, Mustafa Ali Tombul’un kafa
tası kırılırken ağlamayan Erdoğan,
Mısır’daki Esmalar için gözyaşı döküyor.
Bizim acılarımız üzerinden keyif

sürsünler. Biz hiç şaşırmıyoruz. Çünkü
kameranın karşısına geçip, Mısır halkının acısını paylaşıyormuş gibi gözyaşı
döken "içler acısı" görüntülerle ilk
defa karşılaşmıyoruz. Erdoğan şiir
okur ağlar, annesini hatırlar ağlar,
Somali'ye ağlar, Mısır'a ağlar... Ama
burnunun dibindeki, hem de bizzat Sayı: 380
AKP iktidarının sebep olduğu acıları ne
Yürüyüş
hisseder ne de en ufak bir üzüntü
1 Eylül
duyar. Halkımızın yabancısı olmadığı
2013
bu samimiyetsiz, ikiyüzlülüğe örnek
çoktur. Ama bizim sadece birkaçına yer
vermemiz AKP'nin sahtekarlıklarını
hatırlatmaya yeter de artar.
Son olarak bir hatırlatmada bulunmak isteriz: Acı sayıyla ölçülmez
Tayyip Efendi! Acı ahlakla, nitelikle,
sebep olduğu yerle ölçülür... Ama sen
sayıdan anlıyorsan, biz onar onar,
yüzer yüzer, biner biner de öldük bu
topraklarda... Daha da ölürüz... Ama her
bedelin bir karşılığı olduğunu bilirsin.
Belki de zaman zaman kameraların karşısına geçip ağlaman, kaçınılmaz sonunadır, kim bilir...
Biz senin, bizim acılarımızı anlamanı beklemiyoruz. O timsah göz yaşlarını bizim için akıtmanı ise hiç mi hiç
istemiyoruz. Zaten sebebi olduğun acılara gözyaşı akıtamazsın.Timsahların
yavrusunu yeyip arkasından da göz yaşı
döktüğü gibi o timsah göz yaşlarıyla
halkı da kandıramazsın. Timsah göz
yaşlarınızla halkların biriken öfke ve
kinini de yumuşatamazsınız. Kine ve
öfkeye dönüşen bu acılar ancak hesap
günü diner.
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“Duvar yoksulların
matbaasıdır”
Delikanlı Olmak
Mahallemize
Sahip Çıkmaktır

Bizim Mahalleden

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Mahallemiz bizimdir. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, arkadaş edindiğimiz, komşularımızla birlikte yaşadığımız ve çoğunlukla da aynı sınıfsal
kökeni paylaştığımız insanlarla aynı
sorunları paylaştığımız mahallemiz
bizimdir. Mahallede yaşadığımız sahiplenme duygusu, başta gençler olmak üzere halkı bir araya getirir. Genç
delikanlılar, mahallenin adeta bekçisi
gibi olurlar. Kim nerede nasıl bir ahlaksızlık yapıyorsa bilirler… Mahallenin kızlarını korurlar… Yoksula,
düşküne yardım ederler… Adaletsizlikler karşısında hızla bir araya gelip,
mahalleliyi korumak için çalışırlar.
Delikanlı, kelime anlamıyla “Sözünün eri, dürüst, namuslu” kimsedir. Aslında gençliğin, yozlaşmamış,
halkına sahip çıkan temiz halidir. Vatanseverliğin önceki adımıdır delikanlılık. Halk kahramanlarımız, yiğitlerimiz de sözünün eri, güvenilir
insanlardır. Delikanlılar da işte geçmişin yiğitleridir. Gerektiğinde mahalle
halkı için ölümü göze alabilendir…
Ancak, düzen halk için
bu değerli özelliği ilerletmek yerine, kendisine zararsız hale getirmek ister.
Çünkü mahalleyi kentsel
dönüşüm için yıkacaksa,
karşısında yoksulu sahiplenen kimse olmasın ister.
Ya da üstgeçit olmadığı
için trafik kazasında ölüyorsa çocuklarımız, mahalleli birlik olmasın ister düzen… Bu nedenle de delikanlılığın içini boşaltmak
için, yozlaştırmak, kirlet-
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“Delikanlılığın Kitabı”nı En
İyi Devrimciler Yazar
mek için çabalar. Bunu bugün
büyük oranda başarmıştır da.
Delikanlılık, değerleriyle yetişmektir. Ancak düzenin yozlaştırma saldırısı karşısında, faşist
baskılar karşısında gerekli işleve
sahip değildir. Çünkü örgütsüzdür… Örgütlü olmadan mahallemizi koruyamayız. Bu nedenle
delikanlılığın kitabını ancak devrimciler yazabilir. Delikanlılık, devrimcileştirilmesi gereken bir özelliktir.
Delikanlılık, faşistlere, devlete,
emperyalizme meydan okumaktır.
Peki, bir mahalle delikanlısının
özellikleri nedir, mahallemizi nasıl
korumalıyız?
1- Halkımızın değer ve geleneklerine karşı saygılı olmalıyız. Bayramlarında, düğünlerinde, cenazelerinde, zor günlerinde yani ihtiyaç
duyulduğu her an yanı başlarında
biz olmalıyız.
2- Faşistlere, çetelere, polislere,
halk düşmanlarına karşı gözümüz
tetikte olmalı; mahallemizde cirit atmalarına izin vermemeliyiz.
3- Gece devriyeleri atarak, mahallenin denetimini sağlamalıyız. Sokak sokak dolaşarak, güvenliğin bizden sorulduğunu göstermeli ve halkın
rahat içinde uyumasını sağlamalıyız.
4- Uyuşturucu, kumar, içki, fuhuş,
haraç almak, hırsızlık gibi her türlü
pislikten uzak durarak, bunu yapanları
mahallemizden kovmalıyız.

5- Delikanlılığın kurallarını, yoksulların matbaası olan duvarlarımıza
yazmalıyız. “Hırsızlık Yapmak Şerefsizliktir” gibi…
6- Komşular arasındaki dargınlıklara son vermeli, her koşulda mahalle halkının birliğini sağlayıp, koruyup kollamalıyız.
7- Okul önlerinde nöbet tutarak,
çocuklarımızı çetelerden korumalıyız.
Çetecilik yapanları defetmeliyiz.
8- Düzen partilerinin bürolarına,
seçim çalışmalarına, sadaka verir
gibi gıda malzemesi-kömür vb. dağıtmasına izin vermemeliyiz.
9- İhbarcılık, işbirlikçilik yaparak
halkını satanları mahallelerimizde
barındırmamalıyız. Öncelikle teşhir
ederek, mahallenin içine çıkamaz
hale getirmeliyiz.

10- İçimizden birisi gözaltına
alındığında, gözaltından çıkana kadar
karakolun kapısında nöbet tutmalıyız.
Tutuklanan olursa mektupsuz, ziyaretsiz, habersiz bırakmamalıyız. Ailesiyle de ilgilenmeli; borcu-harcı
var mı mutlaka sormalıyız, halkın
dayanışmasını örgütlemeliyiz.
11- Duvarlarımızda halk düşmanlarının hiçbir propaganda malzemesine yer vermemeliyiz. Afiş varsa
sökmeli, yazılama varsa silmeliyiz.
12- Halkın dayanışmasını örgütleyerek, mahallede aç, açıkta kimsenin
kalmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Evinin damı
akıyorsa, biz gidip tamir
Okmeydanı’nın Yiğit Evladı, etmeliyiz; evini su baDelikanlısı, Berkin Elvan... sıyorsa, biz gidip önlem
almalıyız; evine hırsız
girmişse, hızla mahalleliyi örgütleyerek temel
ihtiyaçlarını karşılamalıyız; yaşlı-sakat varsa
yapamadığı işleri biz
yapmalıyız. Yani kısacası, mahallelinin elikolu biz olmalıyız.
13- Çocuklarımızın
internet kafelerde, bü-
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yüklerimizin kahve köşelerinde aylak aylak durmalarına izin vermemeliyiz. Devriye nöbetlerinde,
buralara giderek, gereksiz yere
oturanlarla konuşup, mahalle
için yararlı hale getirmeliyiz.
Aylaklığa izin vermemeliyiz.
14- Halkımızın geri töre ve
geleneklerine karşı oluşturacağımız mahalle heyeti ile yeni
çözümler üretmeli, eskiyi yıkıp
yerine yenisini koymalıyız.
15- Mahallenin su, elektrik,
yol, kanalizasyon gibi sorunlarını tespit etmeli, çözüm için
belediyeyi zorlamalıyız.
16- Mahallelinin halk komiteleri ve halk meclislerinde
örgütlenmesi için çalışmalıyız.
Tüm sorunlarımızın çözümü
örgütlü gücümüzdedir. Esnafları, kadınları, çocukları, gençleri, işçileri… herkesi katmalıyız bu örgütlenmeye.
17- Mahalle gençliğini yozlaşmaya karşı korurken, yerine
kendi faaliyetlerimizi koymalıyız. Futbol turnuvası, kermes,
film gösterimleri, türkü geceleri… ile canlı bir faaliyet
programımız olmalı. Mahallelinin birlik duygusunu ancak
böyle sağlayabiliriz.
18- Mahallemizden çıkan
devrim şehitlerini tüm gençlerimize anlatmalı, ailelerini
sahiplenmeli, isimlerini ve mücadelelerini yaşatmalıyız. Yeni
doğan çocuklarımızın adı, devrimcilerin isimleri olmalıdır.
19- Mahallemiz bizden sorulmalıdır. Kaç sokak var, kaç
okul, hastane, eczane… var,
kaç sakat var, kimler işsiz, kimin yardıma ihtiyacı var…
tek tek bilmeliyiz. Her sokakta
gençler vardır mutlaka. Eğer
gençliği örgütlersek, sokak sokak bunları tespit edebiliriz.
20- Dergi dağıtımlarını aksatmadan, düzenli bir şekilde,
dağıtım sayısını gittikçe artırarak yapmalıyız.

Savaşan
Kelimeler

maya
çabalıyor,
devrimci
şiddet
eylemlerinin halkta
yarattığı etkiyi kırmaya ve oligarşi cephesindeki paniği önlemeye çabalıyor. En son olarak AKP Genel
Merkezi’ne
ve
Adalet
Bakanlığı'na yapılan LAW ve el bombalı eylemlerde AKP’nin bu tavrına
tanık olduk.
Halkı yoksulluğa ve açlığa mahkum eden, halka her türlü zulmü reva
gören, işkenceyi ve katliamları sokaklara taşıyan faşist AKP iktidarı, “dış
güçler” yalanıyla halkın mücadelesini
boğamaz, devrimci eylemlerin adalet
bekleyen halkta yarattığı etkinin üzerini örtemez.

“Dış Güçler”
Egemen sınıfların dillerinden hiç
düşürmedikleri, halkların mücadelesine karşı bir saldırı aracı olarak kullandıkları kavramlardan birisi de ‘dış
güçler’ kavramıdır. AKP iktidarı da bu
kavrama dört elle sarılmıştır.
AKP öncesi iktidarların ve AKP'nin
‘dış güçler’ kavramını kullanmasının
iki amacı vardır. Birincisi; bu kavramı
devrimcilere karşı kullanmaktadırlar.
Emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi veren, halkı ve vatanı için
savaşan, devrimcileri karalamak için
bu kavramı kullanmaktadırlar. Bu
kavramla devrimcileri “Türkiye
devletini yıkmak” için komünist
devletler tarafından kullanılan maşa
olarak göstermeye çalışmışlardır.
Sosyalist devletlerin karşı-devrimlerle
yıkılmasından sonra bu kez “dış güçler” emperyalistler olmuştur.
İkincisi; Bu kavramla kendi işbirlikçiliklerini, emperyalizmin uşağı
olduklarını gizlemeye çalışmaktadırlar.
Üçüncüsü; Her hangi bir olayda
iktidarlar kendi başarısızlıklarını halktan gizlemek için sorumluluğu “dış
güçler” diyerek başkasının üstüne
atmaktadırlar ve halkı “dış güçler”
diye yarattıkları devletlere karşı kendi
iktidarlarını sahiplenmeye çalışmaktadırlar.
En yakın örnek olarak Taksim direnişine bakabiliriz. Direniş haftaları
aşarken halk, milyonlar olup sokaklara
akmıştı. Öfkesini haykırmış, taleplerini dile getirmişti. Bununla da sınırlı
kalmayarak AKP faşizmine meydan
okudu halk. Bunun için bedel ödedi.
Gözaltına alındı, işkence gördü, yaralandı ve evlatlarını toprağa verdi.
Faşist AKP iktidarı halkın bu öfkesini;
“Dış güçler devrede”, “bunları yönlendirenler var, onları biliyoruz”,
“bu oyunu bozacağız” diyerek “dış
güçler” demagojisine sarıldılar.
AKP aynı şekilde devrimci eylemleri de “Dış güçlerle bağlantılı”,
“Taşeron örgüt” vb. diyerek karala-

Dış Güçler Emperyali̇stlerdi̇r!
Bugün en başta ABD emperyalizmi
ve Avrupa emperyalizmi tüm dünya
halklarına savaş açmıştır. Suriye gibi,
işbirlikçileştiremedikleri devletleri
işgalle, komplolarla yerli işbirlikçiler
ile yıkmaya çalışmaktadırlar. “Dış
güç” dedikleri ülkelerin iç işlerine
karışan emperyalistlerdir. Bu açık bir
gerçektir. Afrika’da, Asya’da, Orta
Doğu’da, Balkanlar’da dış güçlerin
emperyalistler olduğuna defalarca
tanık olduk.
AKP iktidarı kendinden önceki iktidarlar gibi emperyalist “dış güçler”
ile işbirliği içindedir. Halkın mücadelesini karalayarak üstünü örtmeye
çalıştığı gerçeklik budur.
Halkların öfkesi, hesap sorma bilinci, ayaklanmaları “dış güçler” yalanlarıyla boğulamaz. Halkın adalet
arayışının simgesi olan devrimci
eylemlerin etkileri bu yalanlarla kırılamaz. Ancak bu kendiliğinden olmaz.
Faşist AKP iktidarının demagojilerini
boşa çıkartmalıyız. AKP'nin işbirlikçifaşist yüzünü ortaya döktükçe ‘dış güçler’ yalanlarının da bir etkisi kalmayacaktır. ‘Dış güçler’ söylemlerinin
bir aldatmaca olduğunu, esas dış güçlerin emperyalistler olduğunu ve AKP
iktidarının da, emperyalizmin işbirlikçisi olduğunu, her türlü yöntemle
ortaya dökmek devrimci, demokrat,
ilerici ve yurtsever tüm halk güçlerinin
görevidir.

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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bu sistemin yok
edileceğine inanıyordu. O zaman
imkansız görünen
bu inanç sonra
gerçeğe dönüştü.
Hayallerimize
duyduğumuz
inanç büyüdükçe, onun için verdiğimiz mücadele de büyür... Sonra hayaller gerçeğe dönüşür.
Mahir Çayan çok genç yaşında
Türkiye devriminin yolunu çizdi.
Devrimden sonrasını, devrim aşamalarını gördü. Bu büyük hayali
emeği ve feda ruhu ile gerçeğe dönüştürmeye çalıştı.
Küba’da devrim yolunun daha

Ders: Zafer Düşleri̇mi̇zi̇n
Büyüklüğü Kadar Yakındır!

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba;
“Yaşama dair, geleceğe dair hiç
düş kurar mısınız?” sorusuyla başlayalım bu haftaki konumuza...
Hayal etmeyen, düş kurmayan
var mıdır?
Herkesin özlemini duyduğu, ulaşmaya çalıştığı bir hayali vardır. Olmalıdır da... Kurduğumuz bütün hayalleri gerçekleştirebiliriz. O güce sahibiz.
Walt Disney “Peşlerinden
gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir”
demiş. Kuşkusuz ona bunu söyleten kapitalizm koşullarındaki
bir cesarettir.
Gerçekten büyük ve halk
yararına hayaller kuranlar devrimcilerdir... Büyük hayallerin peşinden
gidecek kadar büyük cesarete de sadece devrimciler sahip olabilir.
Biz bunun olabilirliğini kendi tarihimizden, halkların tarihinden defalarca gördük.
Biz Orta Doğu’dan Balkanlar’a,
Asya’ya kadar hatta dünyayı etkileyecek büyük bir devrimin hayalini
kuruyoruz. Dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsma iddiamız var. Bu bizim hem iddiamız hem de uğruna canımızı verecek kadar inandığımız
düşümüzdür.
Sovyetler Birliği’nden Küba’ya;
Vietnam’a... kadar zengin bir tarihe sahibiz. Yapabileceğimize inanıyoruz.
Çünkü hayallerimizin peşinden gidecek cürete ve kararlılığa; bize yol gösterecek doğru bir ideolojiye sahibiz.

Zafer Düşlerimizi̇n
Büyüklüğü Kadar
Yakındır!

– “Düş Kurmak,
Düşünmek ve İstemektir”
Spartaküs yüzyıllar önce Roma'da
kölecilik sistemine karşı ayaklandığında, ilk köle isyanını başlattığında
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Cephe’yi yeniden kurabilmek tüm şehitlerimizin ortak düşüydü. O düş bugün gelenekler yaratıyor.
Biz düş kurmayı Dayı'dan öğrendik:
“Düş kurmak, düşünmek ve istemektir. Ve ancak, düşünen ve isteyenler düşlerini gerçekleştirebilir”
diyen Dayı'nın öncülüğünde nice bedeller ödeyerek, emek harcayarak yarattık tüm değerlerimizi... Hayallerin
sadece bir hayal olmadığını öğrendik.
Yıllar öncesinde Dayı bir stadyum konseri önerdiğinde hepimize imkansız
gibi görünmüştü. Ama Dayı olabileceğini görüyordu. Nasıl olabileceği
üzerine düşünüyor ve istiyordu. Yapmak isteyen mutlaka bir yolunu bulur.
Bunu da defalarca somutlamışızdır.
Şimdi bir stadyumu değil milyonları örgütleme hedefiyle hareket ediyoruz. Hayallerimizin büyüklüğü kadar çaba harcarız.
“Düş, o düşü görebilenlerindir.”
(Sana Geldik Ali)
Devrime inanan halka da inanıyor demektir.
Taksim’in halka kapatılıp, Gezi
Parkı’nın kar alanına dönüştürülmek istenmesiyle açığa çıkan halkın
öfkesini gören pek çok kesim halka
inanmaya başladı.
İşte biz köhnemiş düzeni, halkımızın bu öfkesi ve kiniyle yıkacağız.
Halkımıza dayanan bir düşümüz var.
Coşkulu, görkemli, inançlı bir düş...
Bin yılların öfkesini, acısını, özlemini
içinde barındıran bir düş... Şengül Akkurt’un hayalini kurduğu “Bütün çocuklar süt içsin, patates yesin, herkesin ekmeği olsun” bir düş... “İnsanın sömürülmediği, herkesin ihtiyacına, herkesten emeğine göre” ilkesiyle şekillenen bir yaşamın düşü...
Biz hayallerimize emeğimizi katıyoruz. Geleceği emeğimizle yaratıyoruz. Bizim gelecek düşümüz bilime dayalı bir gerçektir ve denenmiştir. Sadece hayal kurmakla yetinmiyoruz. Sadece temenni etmiyoruz.
Neyi neden istediğimizi, neye nasıl
ulaşacağımızı biliyoruz. Devrimden
sonra yaratacağımız toplumu, sokakları, halkı, yaşamın nasıl şekilleneceğini görüyoruz. Önümüze çıka-

2013 1 Mayıs’ı...
Elinde bir taş ile bir
Cepheli!
Karşısında onlarca halk
düşmanı. Kalkanların
arkasında kafalarını
saklayacak yer arıyor...
ilk yıllarında düşmanla giriştikleri çatışmada 82 gerilladan sadece 12 gerilla hayatta kalabilmişti. Che Guevera, Fidel Castro her şey bitti diye
düşünebilirlerdi. Ama demediler, düşlerinin peşinden gittiler ve başardılar.
THKP-C'nin devamı olan Parti-
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cak sorunları ve çözüm yollaBiz hayallerimize emeğimizi
rını da biliyoruz.
katıyoruz. Geleceği emeğimizle
yaratıyoruz. Bizim gelecek düşümüz
Bilime dayalı bir gerçekten
bilime dayalı bir gerçektir ve
bahsediyoruz. Devrim tarihdenenmiştir. Sadece hayal kurmakla
sel bir zorunluluktur. Tarihin teyetinmiyoruz. Sadece temenni
kerleği hep ileriye doğru döner,
eskiyi devirerek yeniyi oluştuetmiyoruz. Neyi neden istediğimizi,
rur. Eskinin devrilmesi zorla
neye nasıl ulaşacağımızı biliyoruz.
olur. Hiçbir düzen iktidarını
Devrimden sonra yaratacağımız
kendi elleriyle vermez. Onu kotoplumu, sokakları, halkı, yaşamın
rumak adına milyonlarca insanasıl şekilleneceğini görüyoruz.
nı katleder. Biz iktidarı istiÖnümüze çıkacak sorunları ve çözüm
yorsak onu ancak silahlı müyollarını da biliyoruz...
cadele ile alabiliriz.
Biz de iktidarı alabilmenin
hayalini kuruyoruz.. Ve bu hasosyalizmi hayata geçireceklerini düyali, çıkarı devrimden yana olan halşünmüşlerdir.
kın tüm kesimlerini birleştirip saBu düşünce gerçeklerden uzaktır.
vaştırdığımızda gerçekleştirebiliriz.
Ancak ütopikler kapitalizmin olSosyalizmi düş olmaktan çıkarıp,
madığı bir dünyayı hayal etmişlerdir.
yaşamın kendisi yapabiliriz.
Devrim hayali bir ütopya değildir.
Ütopya, gerçekleşmesi imkansız olanBüyük Zaferler Büyük
dır.
Hayallerle Başlar!
Biz Lenin’in “Zor olan başarılır
Biz gerçeği savunuyoruz ve hiçimkansız olan vakit alır” sözlerini kıbir şeye “olmaz” diye bakmıyoruz.
lavuz ediniyoruz. Bu düşünceyle, bu
“Olmazcılar” tembellere, ufuklainançla hareket ediyoruz.
rı dar olanlara ve inançsızlara aittir.
Ütopik sosyalizm, kapitalizme
Hayallerimizin bir sınırı yok.
tepki olarak ortaya çıkmıştı. KapitaAma hayallerimizi gerçeğe dönlist toplumu eleştiriyor, kaldırmayı düüştürecek
programlarımız var.
şünüyordu. Ancak kurtuluş yolu yoktu. “Gerek sınıf mücadelesinin geHayallerimizde kendiliğindencilik
lişmemiş biçimi, gerekse kendi yaşam
yok.
koşulları, her tür sınıfın karşıtlığının
Emek ve cüretin birleşiminden
fazlasıyla üzerinde olduklarına inanoluşan irademiz var.
malarına yol açar. En iyi durumdaChe gibi 12 kişi de kalsak bir ülkiler de dahil olmak üzere toplumun
kenin kaderini değiştirme hayalini;
tüm üyelerinin yaşam koşullarını iyiBatistaları devirme hayalini; Mahir
leştirmek isterler. Bu nedenle ayrım
gibi tüm dünyayı sarsacak bir devrim
gözetmeksizin tüm topluma, sınıf ayyapma iddiasını taşıyoruz.
rımı gözetmeksizin hatta öncelikle
“Che'nin toy olduğunu, bir idealist
egemen sınıfa seslenip dururlar. Ne
ya
da
gerçeklikle teması olmayan biri
de olsa sistemlerini anlamak, olası en
olduğunu sanmayın. O anlıyor, deiyi toplumun olası en iyi planı olduğerlendiriyor ve gerçekliği göz önüne
ğunu kabul etmeye yeter. (Çünkü
alıyordu. Ama Che insanlara inanısistemlerini bir kez anladıktan sonra,
yordu. Eğer biz insanlara inanmazsak,
insanlar nasıl olurda bunun, olası en
onların sadece otla beslendiklerine
iyi toplum durumunun olası en iyi plaveya havuç ya da sopayla teşvik edilnı olduğunu görmez)” (Komünist
diklerinde ilerleme kapasitesine sahip
Parti Manifestosu sf: 41)
olan, ıslah olmaz küçük hayvanlar
Ütopik sosyalistler, proletaryanın
olduğunu düşünürsek, buna ikna olmuş
gelişmemiş olduğu; kendi durumunu
gerçeklerden uzak bir şekilde kavraherhangi biri hiçbir zaman bir sosyadığı dönemde ve düzeni yıkmadan
list olamaz; buna inanan ve buna ikna

–

olmuş herhangi biri hiçbir zaman
bir komünist olamaz.
Bizim devrimimiz insanlara
inanmanın ne anlama geldiğinin
bir örneğidir, çünkü bizim devrimimiz yoktan var oldu. Tek bir silahımız, tek bir kuruşumuz yoktu.
Mücadeleye başlayanlar tanınmıyorlardı bile ve yine de bütün
zorluklara göğüs gerdik. Onların
yüz milyonlarca pezosuna, binlerce
askere karşı geldik ve insanlığa
inandığımız için devrimimiz zafer
kazandı.” (Che'li Anılar Fidel Castro sy. 167)

– Ödediğimiz Bedeller
Devrimin Gerçekliğinin
Kanıtıdır!
Devrim düşümüze ütopya, hayal
diyor burjuvazi... Saldırıyor, “söylemleriyle” küçümsüyor. Gerçekte
asla küçümsemiyor. Hatta korkuyor.
“Gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler” korkusu, devrimin
ne kadar gerçek olduğunun bir göstergesi değil midir? Sosyalizme, sadece bir hayal diyen burjuvazi neden
karının-sermayesinin büyük bir bölümünü silahlanmaya, ordusunu güçlendirmeye ayırıyor?
Emperyalistler ve işbirlikçileri
devrimci mücadelenin önünü kesmek için tüm olanaklarını seferber
ediyor.
Ama yok edemiyor. Çünkü sınıf
mücadelesi yok edilemez. Tarihsel zorunluluk yok edilemez.
Hedeflerini, ideallerini ideolojik
gücünden alan; hayallerini emeğiyle
ve direnişle büyüten devrimciler yok
edilemez.
Devrim ödediğimiz bedeller kadar
gerçektir. Taksim ile birlikte zulme
karşı isyan eden, militanca savaşan
halkımızın öfkesi kadar gerçektir.
Hayallerimiz bize güç verir. Her
insan düşleri kadardır. Düşlerimiz
büyüdükçe mücadelemizde büyür ve
zafer o kadar yakın olur.
Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...
Hoşça kalın...

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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TMMOB, AKP'nin İnsafa Gelmesini Bekliyor!
“Elini Çek” Demekle AKP İnsafa Gelmez!

Halkın Mühendis Mimarları Torba
Yasaya Karşı Adım Adım Yürüyor

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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Halkın Mühendis Mimarları, 16
Ağustos tarihinde, “AKP'nin
TMMOB'yi Tasfiye Etmesine ve
Rant Yasalarına İzin Vermeyeceğiz” sloganıyla Ankara'ya adım adım
yürüyüş başlattılar.
AKP, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklediği “Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili
idare kanunlarında açıkça belirtilen
yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya
onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait
kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde
geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” bendiyle,
mimar-mühendisleri örgütsüz, güçsüz
hale getirmeyi planladı.
Yasanın asıl önemli amacı da
kentsel dönüşüm saldırısının önünü
açmaktır. Yoksul halkımızın gecekondularını yıkmak, halkı şehir dışına
sürgün etmek isteyen AKP, mühendis-mimarları kendi suçuna ortak
edebilmek, seslerini çıkartmasını engellemek için saldırdı. Bu saldırıyı
göğüslemek ancak militan bir mü-

hendislikle, militan bir
mimarlıkla mümkündü.
Halkın mühendis mimarları da bu görevin bilinciyle, TMMOB'nin yapması gerekeni kendileri
yapmaya başladılar.
AKP'lilerin zenginleşmesine, vatan topraklarımızın emperyalistlere ve
yerli işbirlikçilerine peşkeş
çekilmesine, meslek onurunun ayaklar altına alınmasına, halkımızın soyulmasına karşı tüm mimar ve mühendislerin görevidir direnmek. Gecekondu
yerine rezidans, hastane yerine otel,
okul yerine konferans salonu yapan
AKP iktidarının bu saldırısının karşısında ya halkın yanında olunacak
meslek ahlakına sahip çıkılacak; ya
da mesleğin yüzkarası olunacak...
İşte böyle net bir ayrım var...
Halkın Mühendis Mimarları, halkın yanında yer alırken, TMMOB
ve bağlı bazı meslek odaları “yarabbi
şükür” diyerek karşılamıştır yasayı.
Adım adım Ankara yürüyüşüne
çıkmadan önce odaları dolaşarak yürüyüş duyurusunu asan, bilgi veren
Halkın Mühendis Mimarlarına çok
çarpıcı cevaplar verilmiştir.
- İnşaat Mühendisleri Odası
(İMO), bu yasaya karşı olmadığını
söyledi.
- Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO), “Aslında yasa TMMOB'nin
tasfiyesine dönük değil. Getirilen
yasa vize işlemlerini engellemiyor.
Yönetmelikler var vb. diyerek yasaya
karşı çıkmamanın kılıfını hazırladı.
- Mimarlar Odası, yönetim olarak karar aldıklarını, hiç bir siyasi
gruba ve eyleme destek vermeye-

ceklerini söyledi.
- Makina Mühendisleri Odası
hiç bir yorum yapmadı.
- Çevre Mühendisleri Odası tavırsız kaldı.
Bu tablo göstermiştir ki, odalar,
AKP'nin faşist baskısı karşısında sinmeyi-uzlaşmayı seçmiştir.
Oysa, TMMOB'ye bağlı 24 oda,
TMMOB'nin yetkilerini kısıtlayan
Torba Yasa ile geçirilen 3194 Sayılı
Yasa değişikliğine ilişkin olarak, 11
Temmuz 2013 tarihinde ortak bir
basın açıklaması yapmış ve “İktidar,
TMMOB'yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır.
Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin
kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” demişti.
İMO, EMO ve diğer tüm odaların
da imzası vardır bu açıklamada.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, 10 Temmuz'da yaptığı “Torbacı AKP
TMMOB’den ve Mesleğimizden
Elini Çek” başlığıyla yaptığı açıklamada, “TMMOB yüreğindeki insan
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve
tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerinin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı
ve kararlıdır” demişti.
Peki, Halkın Mühendis Mimarları'nın gösterdiği çaba neden desteksiz bırakılıyor? TMMOB adına
yapılan bu keskin konuşmaların pratikteki karşılığı nerededir?
TMMOB tüm bunlara cevap veremez durumdadır. Çünkü yapılan
açıklamalar, bir prosedürü yerine getirmek gibi sıradanlaşmış, anlamsızlaşmıştır. AKP'ye karşı örgütlü bir
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meslek örgütü yerine, haline şükreden,
yasanın içeriğini zararsız gören bir
meslek örgütü yaratılmıştır.
Yasanın ardından hiçbir ciddi protesto eylemi örgütlenmemiştir. Basın
açıklaması yapmak görev savma olarak gündeme gelmiştir.
Çünkü kendi güçlerine, güvenmiyorlar. Çünkü halka gitmiyorlar...
Çünkü daha yasa hazırlanırken yasayı
engelleme iddiaları yoktu... Bu nedenle bir kampanya bile örgütlemediler.
AKP'nin torba yasası, TMMOB’nin temelini biraz daha sarsmıştır
ancak bu temel aslında çok daha önceden bu hale gelmiştir. Düzen içinde,
bir takım iyileştirmelerle her sorunun
çözülebileceğini savunanlar, reformistler TMMOB’nin devrimci özünü

yiyip bitirmişlerdir.
Devrimci mücadelede anti-emperyalist, anti-faşist bir niteliği olan
TMMOB, bugün faşizmin saldırısı
karşısında bir tavır göstermemiştir...
Faşizme karşı, yazılı-sözlü açıklamalarla direnilmez...
’80 cuntasıyla ülkeden kaçarak,
mahkemelerde kendilerini inkar
edenlerin, hapishanelerde direnmeyenlerin yönettiği bir meslek örgütü
de ancak bu kadar direnebiliyor işte.
Halk için mühendislik, mimarlık
yapan tüm meslektaşlarımıza sesleniyoruz!
Torba yasa, bizi teslim almak
içindir. Mesleğimizi halk için değil,
bir avuç sömürücü asalak için kullanmamızı istiyorlar. Onların emireri

olmamızı, önümüze koydukları tüm
plan ve projeleri onaylamamızı istiyorlar. Kentsel dönüşümle halkımızın
evlerini emlak tekellerine rahatça
peşkeş çekmek istiyorlar. Depremde
yıkılacak, dayanıksız konutlar inşa
etmemizi istiyorlar. İktidar, daha
fazla rant, daha fazla kâr için topraklarımızı-geleceğimizi çalıyor, satıyor... Buna izin vermeyelim! Meslek
ahlakımıza, onurumuza, mesleğimize
sahip çıkalım.
Adım adım Ankara yürüyüşümüze
ve sonrasında Ankara’da Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı önünde açacağımız
çadıra vereceğiniz destek, mesleğinizi
kim için yaptığınızı gösterecektir. Halk
için, AKP’nin torba yasalarına karşı
mühendislik için sizi de eylemimize
destek vermeye çağırıyoruz.

Röportaj

Geleceğimiz İçin, Mesleğimiz İçin Torba Yasaya Karşı
Mücadele Etmeliyiz
Mayıs Kurt (Çevre Mühendisi)
Yürüyüş: AKP, TMMOB'nin
denetleme ve yetkilendirme
görevlerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na devrederek ne
yapmak istiyor? Neden?
Mayıs Kurt
Mayıs Kurt: Bu yasanın temel
amacı imarlaşmanın, kentsel dönüşümün önünü açmaktır.
Doğayı, yeşili, yaşam alanlarını yok etmektir. AKP
önündeki çakıl taşlarını tek tek temizlemek istemektedir.
Bunlardan biri de TMMOB’nin elinde bulundurduğu
denetleme yetkisini almaktır. Böylece Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı hem iş veren hem iş yapan hem de denetleyen
kuruluş halini alacaktır. Böylece kendi yaptığı bilim
dışı, kanunsuz işlerin yolu yasallaşmış olacaktır.

mal verecek projelerin yolunu açmaktır. Şunu da eklemek
gerekir ki; TMMOB mühendislerin kayıt olduğu denetlendiği bir birimdir. Bu yasayla artık mühendislerin denetlenmediği, sahte diplomalı mühendislerin ortaya
çıktığı, sağlıksız işlerin yapıldığı aynı zamanda da iş
kazalarının daha da artacağı bir döneme gireceğiz.

Yürüyüş: Uygulamada sizin meslek alanınız nasıl
etkilenecek? Bunun halka etkisi neler olacak?
Mayıs Kurt: Bilindiği gibi ülkemizde ÇED (Çevre
Etki Değerlendirme) raporlarının çoğu kopyala yapıştırdan
ibaret; bilimsellikten uzak, boş raporlardır. Ancak buna
rağmen raporlar eşliğinde davalar açılabilmiş, yürütme
durdurma kararları ortaya çıkmıştır. Elbette yine halkın
desteği olmadan kazanılan bir çevre davası bulmak
zordur. Bunlara ek olarak, 3. köprü, 3. havalimanı, İzmit-İstanbul karayolu, “Kanal İstanbul” gibi çılgın ve
doğayı tahrip edecek, geri dönüşü olmayan sonuçlara

Yürüyüş: Bu yasaya karşı mühendis mimarlar olarak
ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Halkın
diğer kesimleri ya da diğer demokratik kitle örgütleri
bu sorunu nasıl kavramalı?
Mayıs Kurt: Geleceğimiz için, mesleğimiz için bu
yasanın kaldırılması için mücadele etmeliyiz. Ancak
bunun öncüsü TMMOB olmalıdır. Aldığı kararları
sonuna kadar uygulamalıdır. Gerekirse ülke çapında iş
bırakma eylemleri yapılmalıdır. Mühendislere gelecekte
bu yasadan dolayı yaşayacakları sıkıntıları anlatmalıdır.
Kamuoyu oluşturulmalıdır.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Yürüyüş: Bu yasa değişikliği TMMOB’yi nasıl
etkileyecek?
Mayıs Kurt: TMMOB'nin gelirlerinin büyük bir
kısmını üye aidatlarından alırken, bir kısmını da denetleme
yetkisi olduğu projelerden almaktadır. Bu sebeple
TMMOB'nin gelirleri düşecektir. Buna ek olarak, yeni
mühendislerin bir çoğunun odaya üye olmaları gerekmediği için meslek odalarıyla tanışamayacaklardır. Bu
sebeple TMMOB örgütlülüğünü kaybedecektir.
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FAŞİZMİN ÜSLUBU, HALKA
DÜŞMANLIĞININ DİLİDİR
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Her ideolojinin kendi dili, üslubu
vardır. Halkları bölen-parçalayanbirbirine kırdıran emperyalizmin üslubu ile halkların kardeşliğini savunun
sosyalizmin dili arasında dağlar vardır.
Çünkü üslup dediğimiz şey, insanın
ifade tarzı kendi kişiliğinin
ölçüsüdür. Bir insanı şekillendiren
de onun dünya görüşüdür. Yani ideolojisidir. Üslubumuz da dünya görüşümüzden bağımsız değildir. Onun
için üsluba “ideolojilere özgü anlatış
biçimidir” de diyebiliriz.
Faşizm, hakkını arayan çiftçiye
"Ananı da al git" der; sosyalistler
ise o çiftçiyle birlikte hakkını arar.
Faşizm, sağlık hakkı için, ilaç
alabilmek için yardım isteyenin cebine, sadaka verir gibi para sıkıştırır;
devrimciler o sağlık hakkı için tutuklanmayı, işkenceyi, şehitliği göze
alacak kararlılıkta mücadele eder.
Faşizm, "1, 2, 3, 4 Kişi Ölüyor
Twitter Alt Üst, Mısır'da Ölenlere
Dünya Sessiz" diyerek, şehitlerimizi
yok sayar, hesabını vermez; "Polise
talimatı kim verdi diyorlar: Ben verdim. Polisimiz kahramanlık destanı
yazdı" diyerek katilliğini açıkça ilan
eder. Devrimciler, katillerden hesap
sorar.
Yani burjuva köşe yazarlarının
sıklıkla yazdığı gibi Tayyip Erdoğan'ın
söyledikleri öyle çevresindekilerin
yanlış bilgilendirmesi, iyi yönlendirilememesi sorunu değildir. Basit bir
üslup hatası hiç değildir. Katiller,
katilliklerini açıkça savunurken kimse
üslup hatası deyip geçiştiremez. Faşizmin kirli, yoz, ahlaksız, halk düşmanı düşünce sisteminin ürünüdür
tüm bu sözler...
İdeoloji, "Siyasi veya toplumsal
bir öğreti oluşturan, bir hükümetin,
bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik
düşünceler bütünüdür."
Yani ideoloji yaşamın kendisidir.

Tarihin en gerici, en
şovenist, en saldırgan ve
kan dökücü yönetimidir
faşizm.
Faşizm; sermayenin
emekçi kitlelere yöneltebileceği en azgın saldırıdır,
Faşizm; dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma
savaşıdır,
Faşizm; kudurmuş bir
gericilik ve bir karşı devrim
hareketidir,
Faşizm; işçi sınıfının
ve bütün emekçilerin en
korkunç düşmanıdır.
Faşizm; yerel ya da geBu resim TRT’de yayınlanan bir
çici bir olay değildir. Faşizm,
haberden alındı. AKP’nin TRT’si
emperyalizm ve sosyal devrim
2010 yılında İstanbul’da olan bir
döneminde, kapitalist burjuvazi
olayın görüntülerini 2013 yılındaki
ve diktatörlüğünün sınıf hakiHaziran Ayaklanması döneminde
miyeti sistemidir.
olmuş bir olay gibi haber yaptı. İşte,
Çürüme ve dağılma halinde
faşizmin propagandası böyle...
olan burjuva kültürü faşizmi
doğurmuştur. Faşizm; bu külFaşizm; işçi sınıfının ve tüm
türün kanserli bir şişkinliğidir.
emekçilerin en kötü düşmanıdır.”
Faşizm; yoksul halkların nihai
(Dimitrov)
düşmanı olan burjuvazinin hayatta
Faşizm en kaba biçimiyle bağnaz
kalma çabasıdır...
bir ulusçuluktur; öteki uluslara karşı
Faşizm; herhangi bir sınıfın değil,
kini körükler. Halkları birbirine düştekelci burjuvazinin diktatörlüğüdür.
man eder.
Faşizm; iki paylaşım savaşı çıFaşizm, sanat-sanatçı düşmanıdır.
kardı, milyonlarca insanı katletti.
Aydın ve sanatçılar küçümsenir, aşaAKP’nin bakışı, duruşu, konuşğılanır ve faşizmin sanatını yapmak
ması, düşüncesi, eylemi… hepsi bu
için zorlanır. Ancak faşizm sanat
ideolojinin, faşizmin ürünüdür. Dili
eseri üretemez. Sanat, bir terbiye
de, üslubu da, ahlakı da düşmancadır,
aracı haline getirilir.
saldırgandır.
Faşizm, özgürlüklere düşmandır.
Faşizm; kötülüğün sıradanlaşEleştiriye tahammülsüzdür.
masıdır.
Sosyalizm, eskiye karşı, yani kaFaşizm; sermayenin emekçi kitpitalizme karşı ortaya çıkmıştır. Kalelere karşı en vahşi saldırısıdır.
pitalist sistemin öncüsü olan burjuvazi
Faşizm; gemi azıya almış şovegericileşmiş, sistemin yıkılmaması
nizm ve yağma savaşıdır.
için sıkı sıkı tutunurken; sosyalistler
"senin de sonun gelecek" kararlılığı
Faşizm; azgın gericilik ve karşıdevrimdir.
ve inancıyla savaşmaktadır.
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Faşizm eskimiştir, çözümsüzdür,
çelişkileri çözemez. Çelişkileri çözmesi demek kendi sonunu getirmektir
çünkü. Bu nedenle saldırgandır, provokatördür. Çürüdüğü için kokar,
akar, bulaşır, insana dair olan her
şeye kendi pisliğini bulaştırmaya çalışır.
Kendisine tehdit olarak gördüğü
tüm kesimlere karşı saldırıyı örgütler.
Telefon-ortam dinlemeleri, şantajlar,
tehditler, torba yasalar, Ergenekon
gibi torba davalar, tutsak etmeler,
işten atmalar, ahlaksız göstermeye
çalışma vb... vb... Faşizm bu konuda
beceriklidir.
Faşizm, yalan ve demagoji üzerine
kuruludur. Halka gerçekleri söyleyemez. Söylese, nasıl sömürdüğünü,
halkı nasıl soyduğunu, adaleti nasıl
işletmediğini, yoksullaşma-işsizlik
artarken bir avuç asalağın nasıl zenginleştiğini anlatmak zorunda kalacaktır. Ama anlatacak, kendini savunacak tek bir haklı yanı yoktur.
Bu nedenle yalana sarılır, halk avcılığı
yapar.
Temiz olanın kirletilmesi, iyi olanın kötülenmesi, doğru olanın yanlış
diye sunulması burjuvazinin ahlakıdır.
Gerçeklerin ters-yüz edilerek kitlelere
sunulması faşizmin yöntemidir. Eli
kanlı katiller demokrat diye sunulur.
Devrimciler "diktatör" diye tanımlanır. Darbeler demokrasi adına savunulur. Emperyalizmle yapılan anlaşmaların ülkenin çıkarı için yapıldığı

söylenir. "Özgürlük" ve "tabuları yıkmak" adına halkın bütün değerlerine
saldırılır ve bunların "çağdaşlaşmanın gereği" olduğuna inandırılmaya
çalışılır.
Faşizm halkı aşağılar. Çünkü faşizmin odağında halkın sorunlarını
çözmek, iktidarı halk için kullanmak
yoktur. Odağında burjuvazinin sömürü çarkını korumak, büyütmek
vardır. Bu nedenle halkın yoksulluğuyla dalga geçer; açın-işsizin önüne
bir paket kömür, bir kaç paket makarna atarak kendisini "ulu, hak bilir"
olarak gösterir. Oysa halktan çaldıklarını, halkın hakkı olanı sadaka verir
gibi dağıtması yanlıştır.
Faşizm, her şeyi en iyi kendisi
bilir. Halka ahkam keser, “3 çocuk
doğurun, bize hibe edin” talimatını
verir.
Faşizmin ahlakı yoktur, adaletsizdir, kabadır…
Dil, düşüncenin bir sonucudur.
Dil ile düşünce arasında doğrudan
bir bağ vardır. Düşünce, ağızdan
çıkan sözlerle ifade edilir. Daha düz
bir deyişle ne düşünüyorsak oyuzdur...
Ne söylüyorsak onu düşünüyoruzdur... Yani AKP'lilerin ağzından çıkan
her aşağılayıcı söz, basit bir tarz
hatası değildir. Bizzat, halk düşmanı
faşizmin dilidir. Tayyip Erdoğan'dan
Hüseyin Çelik'e, Erdoğan Bayraktar'dan Suat Kılıç'a... hepsinin ağzından akan salyalar beyinlerinin

ürünüdür.
Kendi kişilikleri, özgür iradeleri
yoktur. Efendileri ne derse onu söylerler, ne verirse onu yerler…
Dilleri bozuktur, küfürbazdırlar,
zevzektirler.
Kültürsüzdürler. Ağızları laf kalabalığı yapar ama yalancılıktan, doğruları öğrenmeye zaman bulamazlar.
Efendi-uşak ilişkisindeki tarafları
onları aşağılık kompleksine sokmuştur. Kime baksalar, kendi kusurlarını
görürler, saldırırlar, aşağılarlar, hor
görürler.
Düzenlerine çok güvenirler, bu
yüzden de her şeye ve herkese karşı
dayılanırlar. Hatta zaman zaman kendilerini kaybedip efendilerine bile
sataşırlar ama bu da acizliklerindendir.
Kendi tabanlarını da kaba demagojilerle ayakta tutarlar.
Beyin neredeyse dil onu konuşur,
üslup da ona yakışır…
Özcesi üslup ideolojiktir. AKP,
faşizmin dilini konuşmakta, üslubuna
uygun davranmaktadır. Altı tamamen
kof bir üsluptur. Gerçekler bu üslubu
dağıtır, dili de susturur… Faşistler
bilinçsiz ve onursuz insanlardır. Vahşi
hayvan ahlakına sahiptir.... Bu gerçeğe
göre savaşacağız faşizmle. Faşizme
karşı gerçeklerle-doğrularla, bilimsel
ve tarihsel haklılığımızla, materyalist
ideolojimizle savaşacağız.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Kollektif Çalışmayı 200 Kişiyle İzledikleri
Filmle Somutladılar!
Filmler bizden; filmler ülkemiz ve dünya tarihinden, yaşamdan bir
kesit... Acılarımız ve sevinçlerimiz bir, sorunlarımız ortak...
Bağcılar Yenimahalle’de 24 Ağustos günü Karanfiller Kültür Merkezi tarafından film
gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde yürüyüş yolu üzerindeki boş
arazi temizlenip, hazır hale getirildi. 200 kişinin katıldığı gösterime
21.00’de başlandı.
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Devrimci İşçi
Hareketi

İşçileri Nasıl
Örgütleyeceğiz? -2-

Geçen hafta bu köşede, “işçileri nasıl örgütleyeceğiz”
sorusuna, on adımda cevaplar bulmaya çalışmıştık, ve “kitlelere gitmeden hiçbir alanda örgütleme yapamayız” demiştik. Bu hafta kitlelere nasıl gideceğimizi, propaganda
ve ajitasyon konusunu ele alacağız.

İşçi Çalışması ve Ajitasyon-Propaganda

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı gibi, işçi sınıfı içindeki çalışmalarda ajitasyon ve propaganda da kendine özgü biçimler kazanmak durumundadır. Her şeyden
önce işçi sınıfının toplumsal konumunu, burjuvazi ile bulunduğu uzlaşmaz karşıtlığı, tarihsel rolünü ve sosyalizm
hedefini işleyen bir ajitasyon propagandaya ağırlık vermek gerekir.
Önem sırasında bunun hemen yanında yer alması gereken, partimizin İŞÇİ SINIFININ GERÇEK PARTİSİ olduğu propagandasını işlemektir. Evet, partimizin adında
“işçi” ibaresi geçmemektedir. “Halk” ibaresi geçmektedir. Ama bu durum bize bir yandan bunun nedenini, diğer
yandan da partimizin işçi sınıfı partisi olduğu gerçeğini,
işçiler arasında daha yaygın ve yoğun propaganda yapma
yükümlülüğü getirmektedir. İsminde “işçi” “emekçi”
ibaresi kullanan bir çok oportünist, reformist partinin yarattığı bilinç bulanıklığını ancak böyle aşabiliriz…
Partimizin “halk” ibaresini kullanmasının nedeni olarak, işçi sınıfını diğer halk sınıf ve tabakalarıyla tek çatı
altında birleştirerek, gücünü yenilmez bir güç haline getirmek, işçi sınıfının sosyalizm hedefine varmasının yolunu açmak, öncülük rolünü kolaylaştırmak olduğu etkin
bir şekilde işlenmelidir. Bunun yanında revizyonist reformist partilerden ayrımını belirtmek, devrimci kimliğini
daha bir öne çıkarmak, uluslararası arenada da devrimci
partilerin, “işçi ve komünist” ismini kullanan revizyonist
partilerden ayrımını koymak için kullandığı benzer isimleri kullanmayı tercih etmek gibi, siyasal-ideolojik nedenleri olduğu anlatılmalıdır.
Sosyalizm propagandasını ön planda tutmakla beraber,
işçi sınıfının sosyalizmin önünü açmak için neden Bağımsızlık ve Demokrasi mücadelesi vermek zorunda
olduğu, propagandamızın bir diğer ana konularından birini oluşturmalıdır. Anti emperyalist, anti faşist mücadele vermeden, ne diğer sınıflarla ittifak kurup öncülük
yapabileceği, ne de sosyalizme giden yolda gerekli gücü
ve olanakları yaratabileceği gerçeği üzerinde ısrarla durulmalıdır.
Yine işçi sınıfının tarihsel rolünün bütün emekçi sınıf
ve tabakalara öncülük etmek olduğu, bu öncülük görevini yerine getirmeden, sosyalizme varılamayacağı, bunun
için ise en başta siyasal mücadele vermek gerektiği an-

latılmalı, işçi sınıfının diğer emekçi sınıf ve tabakaların
sorunlarıyla ilgilenmek, onları mücadelelerinde desteklemek ve teşvik etmek durumunda olduğu gerçeği işlenmelidir. Bu zeminde işçi kuyrukçularının ve şovenistlerinin, işbirlikçi sendikacılığın ve ekonomizmin teşhiri yapılmalıdır. Ki bu, bugün işçi sınıfı mücadelesini boğanların temel niteliğinin bu olduğu düşünüldüğünde son derece önemlidir. İşçi sınıfı bu zeminde kaldığı sürece ne davasını gerçekleştirmek için gerekli gücü bulabilir, ne de
güncel sorunlarına çözüm üretebilir. Neticede sorunların
kaynağı bütün emekçileri de ezen ve sömüren aynı düzendir. O halde bütün emekçilerin gücünü ardımıza alarak düzene neden daha büyük bir güçle vurmayalım?.. İşçi
şavenistleri, kuyrukçular ve ekonomistler, işte işçi sınıfını
böyle bir güçten mahrum bırakıyorlar. Çok işçici geçinseler de, her ağızlarını açtıklarında işçi sınıfından bahsetseler de işçi sınıfının zararına çalışıyorlar. Burjuvaziye ve onun düzeninin devamına hizmet ediyorlar.
Tabi bütün bunlar işçilerin somut ve güncel talepleri
etrafında sürdürülen bir ajitasyon ve propagandayla harmanlanarak yapılmalıdır. Yoksa soyut ve etkisiz kalmaya mahkum olacaktır.
Ajitasyon ve propaganda da kullanacağımız biçimlere gelince, her şeyden önce dil, sade-basit ve anlaşılır olmalıdır. Entellektüel üslupla yazılmış açıklamalar, soyut
ağdalı formüllerle işçilere gitmek mümkün değildir.
Bunların yerine işçilerin yaşamından bolca örnekler vererek, atasözleri ve deyişleri kullanarak, ikna edici, işçilerin beynine ve yüreğine hitap eden anlatım yöntemleri
seçmek gerekir.
Ajitasyon ve propaganda araçlarına gelince, silahlı eylemlerden, kitlesel gösterilere, bildiriden afiş ve pankarta, işçilere yönelik gazeteden, her fabrikada çıkarılabilecek duvar gazetelerine, toplantılara, panellere, kültürel çalışmalara kadar her araç kullanılır. Bunların hepsi de yerinde kullanıldığında son derece etkilidir. Önemli olan
üzerinde düşünerek sürecin ihtiyaçlarına cevap veren en
etkili biçimleri bulmaktır.

İşçiler Arasında Kitle Çalışmasında
Kişi Kişi Çalışmanın Önemi
Ajitasyon-propaganda çalışmaları ve diğer çalışmalar
genel bir potansiyel yaratan çalışmalardır. Eğer bu potansiyel kişi kişi çalışma ile somut elle tutulur ilişkiye çevirilmediği sürece pek işe yaramaz. İnsanlar kendiliğinden
derneklerimize, sendikalarımıza gelseler de, onlarla mutlaka bire bir ilişkiler kurarak örgütlemeye ve geliştirmeye
çalışmalıyız. Doğrudan ilişki içinde bulunmadığımız tek
bir potansiyelimiz kalmamalıdır.
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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
Zaten kitle ilişkisinden somut olarak anlaşılması gereken de budur. Somut olarak kaç kişi ile ilişkimiz var dediğimizde, kastedilen bu ilişkilerdir. Bu nedenle kitle çalışmasının temeli kişiden kişiye ilişkidir deriz. Örgütlenmenin ve kadrolaşmanın da temeli budur. Birini örgütlemek veya kadrolaştırmak istiyorsak onunla
mutlaka somut ilişki içinde olmamız gerektiği açıktır.
Yine kitlesel bir eylemin olması insanların tanışması ancak
somut ilişkiler içinde olabilir. Yoksa “çağrı yaptık insanlar gelmedi” gibi bir gerekçeye sığınmak kaçınılmazdır. Ne kadar potansiyelimiz olursa olsun, insanların
çağrı üzerine eyleme gelmeyeceği özellikle ülkemiz koşullarında bilinen bir gerçektir. Onu ikna etmek, gidip
evinden almak, hatta koluna takıp götürmek gerekir.
Belli bir eğitimden yoksun olmaları nedeniyle, işçiler arasındaki çalışmada kişiden kişiye ilişki daha bir önem
kazanır. İşçiler teorik-ideolojik yaklaşımlardan çok,
somut ilişkilere değer verirler. Somut ilişkiler içindeki tavır ve davranışlarımızla bizi ölçerler. Peşinden gitmeye değer önderler olup olmadığımızı bu ilişkiler içinde tartarlar.

Bütün bunlardan dolayı, ne kadar yaygın potansiyelimiz olursa olsun, mutlaka somut-gerçek ilişkiler kurmak
esas olmalıdır. Fabrikalarda, atölyelerde, işçi semtlerinde, kahvehanelerde, sendikalarda; işçilerin bulunduğu her yerde onlarla doğrudan ilişki kurmanın
yol ve yöntemlerini bulmalıyız. Evlerine gitmeli,
yakın dostluklar kurmalıyız. Dünyalarına girmeliyiz.
Ve bu ilişki içinde onları birer sempatizandan birer
dava adamına, birer militan ve birer kadroya dönüştürmenin çabası içinde olmalıyız. Bu ilişkiler içinde her
şeyden önce işçilere güven vermeliyiz. Reformist, ekonomist veya işbirlikçi önderlerden işçiler çok çekmiştir.
Bu nedenle kendisini her mücadeleye çağırana kolay
inanmaz. Ölçer, biçer, tartar. Biz bu durumun tamamen
farkında olduğumuzu, işçilerde var olan bu tereddüte, nedenlerini bildiğimizden dolayı, hak verdiğimizi ama
bizim tamamen farklı olduğumuzu, devrim davasında can
alıp can vermekten, sağlığımızı, özgürlüğümüzü, bütün
varlığımızı kaybetmekten asla sakınmadığımızı, bunun binlerce örneğini yarattığımızı, bütün ikna gücümüzü ortaya koyarak anlatmalıyız.
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EMEK

Hakkımızı, Onurumuzu, Gururumuzu Koruyacağız!
Emeğimizin Karşılığını Alana, Kazanana Kadar Direneceğiz!
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Kazova işçileri her çarşamba yaptıkları eylemlerine
direnişlerinin 180. günü olan 28 Ağustos günü de devam
ettiler. Devrimci İşçi Hareketi’nin Av. Taylan Tanay ve
Berna Yılmaz’ın tutuklu bulundukları ve bu süre içinde
DİSK ve Genel-İş Sendikası’ndaki işlerinden çıkartıldıkları
için DİSK binası önünde yapılan eyleme katıldıktan sonra, saat 14.00’da yürüyüşlerine buradan başladılar.
“Emeğimizi Alın Terimizi Gasp Eden Patronlarımız
Somuncu Ailesinden Haklarımızı Alana Kadar Açlık Grevindeyiz” yazılı pankartı açarak, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz”, “Hakkımızı Ümit Somuncu’ya Yedirmeyiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız’’ sloganları eşliğinde Bomonti’deki direniş çadırına kadar yürüdüler. Burada yaptıkları açıklamada 180 gündür haklarını alabilmek için direndiklerini, mücadele ettiklerini, ancak patronlarının hala ortada olmadığını söylediler. Haklarını son
kuruşuna alana dek mücadelelerine devam edeceklerini
vurgulayarak direnişte kararlılıklarını ifade ettiler.

Kazova İşçileri Kazak Değil, İlmek İlmek
Direnişi Örüyor Artık
Direniş Günlüğü
Kazova işçileri 178 gündür ekmeğine göz diken, aylarca parasız çalıştıran patronlarına karşı direniyor. Direnişi yıllarca çalıştıkları fabrika önünde kurdukları çadırda sürdürüyorlar.
176. Gün / 22 Ağustos
Öğle vakitlerinde Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan özgür tutsak Erkan Sönmez’den mektup geldi. Direnişimizi takip ettiklerini ve yanımızda olduklarını söyleyerek başarılar dilediklerini yazmışlar. Bizler de en kısa zamanda cevap yazacağız. Saat 21.00’da
Merkez Mahallesi Dayanışması’ndan arkadaşlar ziyaretimize geldiler. Direniş hakkında sohbet ettik.
177.Gün / 23 Ağustos
Sadece işçileri değil, şirketleri de dolandıran Kazova
Trikotaj patronlarına her gün yeni bir haciz geliyor. 23
Ağustos Cuma günü saat 12.00’de Deren Kimya’nın 3500
TL alacağına karşılık haciz işlemleri için şirketin avukatları
fabrikaya geldi. Burada bir direniş olduğunu ve haklarımızı alabilmek için mücadele ettiğimizi söyleyerek içe-
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riye avukatları sokmayacağımızı belirttik. Eğer polisle bizi
karşı karşıya bırakırlarsa şirketi ifşa edeceğimizi anlattık. Bunun üzerine avukatlar geri döndüler.
Öğleden sonra Abbas Ağa Forumu’ndan arkadaşlar ziyaretimize geldiler. Kısa bir belgesel yapıp internette yayınlamak istediklerini anlattılar. Biz de kabul ettik. Röportaj yaptık beraber.

DİH: DİSK ve GENEL-İŞ Yöneticileri
Devrimcilere Düşman, Derhal İstifa
Etmeli!
DİSK Genel-İş Sendikası avukatı Taylan Tanay ve
DİSK Genel Başkanı sekreteri Berna Yılmaz 2013 Ocak
ayı içinde AKP’nin “kozmik oda”, “11 çelik kapı” komploları sunduğu 18 Ocak baskınlarında tutuklanmıştı. Bunu
fırsat bilen DİSK Genel Başkanı ve Genel-İş Genel Başkanı Kani Beko ile Genel-İş Sendikası Genel Merkez yöneticileri Remzi Çalışkan, Cafer Konca ve Hüseyin Yaman devrimcilere ve işçilere duydukları düşmanlıkla ikisini de işten çıkardı.
Bu konuyla ilgili olarak, Devrimci İşçi Hareketi 28
Ağustos günü Şişli’deki DİSK binası önünde bir eylem
düzenledi. Saat 13.00’da DİSK binası önünde toplanan
DİH’liler “DİSK Genel Başkanı ve Genel-İş Yöneticileri
Av. Taylan Tanay ve Berna Yılmaz’ı İşten Attılar- Devrimci İşçi Hareketi” pankartını açtılar ve “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” ve “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarını attılar. 25 kişiyle yapılan eylemde Av. Taylan Tanay ve Berna Yılmaz’ın devrimci oldukları için tutuklandığı ve kararın hiçbir meşruluğu olmadığı anlatıldı. Ayrıca DİSK’in
2 tutsak çalışanını aslında tutuklamalara karşı çalışanları korumak üzere düzenlenmiş bir maddeye dayanarak ahlaksızca kovduğu vurgulandı.
Açıklamanın ardından eyleme destek veren Kazova
Tekstil işçileri de söz alarak; “Bizler 180 gündür direniyoruz. Ancak bu süre içinde DİSK bir kez dahi yanımızda
olmazken ÇHD’li avukatlar sürekli yanımızdaydı. Taylan Tanay da işçiler için elinden geleni yapan bir avukattı.
Onun bu şekilde işten çıkarılmasını kınıyoruz” dediler.
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30 İŞ YERİNDE 12 BİN İŞÇİNİN KATILDIĞI TEKSTİL
İŞÇİLERİNİN GREVİ ZAFERLE SONUÇLANDI
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim
Sanayi İşçileri (TEKSİF) Sendikasına bağlı 30 işletmede, 12 bin işçiyle
15 Ağustos’ta başlayan grev, sendikanın tüm taleplerinin kabul
edilmesiyle zaferle sonuçlandı.
15 ve 19 Ağustos tarihlerinde iki
aşamada başlayan tekstil işçilerinin
grevine katılım grev boyunca sürdü
ve 12 bin işçiyi aştı. TEKSİF’in zaferle sonuçlanan grevine AKIN Tekstil, Altınyıldız, Bahariye, İpekiş,
Karsu Tekstil Kilim Grubu,
KORDSA, Orta Anadolu, Saray
Halı, Söktaş Dokuma İşletmeleri,
Söktaş Tekstil, Tekstüre Çorap,
Topkapı İplik, VAKKO, Yünsa,
Bezci Tekstil, Broderinarin AŞ,
Epengle Tekstil, Harmancı Etiket,
İpsan Tekstil, İŞBİR Sentetik, Kasar ve Dual Tekstil, Levi Strauss
İstanbul Konfeksiyon, Lüks Kadife, Mithat Giyim Sanayi, Öztek
Tekstil, Pisa Tekstil ve Boya Fabrikaları, Polimer Plastik, Temtaş
Tekstil ve Titbaş Tekstil işçilerinin

tamamı katıldı.
İşverenin kabul etmek zorunda
kaldığı talepler şunlar:
-Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri
Sendikası’na üye iş yerlerinde ödenen
72 günlük ikramiyeler, 120 güne çıkarıldı.
-Hafta içi fazla mesaisi ve hafta
tatili mesaisi yüzde 100 zamlı olacak,
ayrıca müteakip hafta içinde bir gün
ücretli izin verilecek.
-Genel tatil ve ulusal bayram mesaileri yüzde 100 zamlı (3 yevmiye),
dini bayram mesaileri ise 4 yevmiye
olarak ödenecek.
-Ücret zammı birinci altı ay yüzde
5, ikinci altı ay yüzde 3, üçüncü altı
ay yüzde 3, dördüncü altı ay yüzde
4, beşinci altı ay yüzde 3 ve altıncı
altı ay yüzde 4 olacak. Ayrıca enflasyon rakamlarının bu seviyeleri
aşması durumunda eksik kalan oran
ücretlere ilave edilecek.
-1 Nisan 2013-31 Mart 2016 tarihleri
arasında yürürlükte kalacak 23. Dönem
Grup Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerin

kıdemlerine göre her bir çalışma yılı
için 7 lira kıdem zammı eklenecek.
Türkiye’de özel sektördeki en
kapsamlı grev olduğu belirtilen tekstil
işçileri bu grevle, 2001 krizinin ardından patronların, krizi bahane ederek tekstil işçilerinin gasbedilen haklarının çoğunu geri almış oldu. Greve
katılan firmaların çoğu da ilk defa
greve çıktılar.
TEKSİF, krizi bahane eden patronların işçilerin haklarını gasp etmesini “İyi niyet gösterdik” diye kabul etmişti. TEKSİF, bugün de aslında
farklı düşünmediğini, Topkapı Şube
Başkanı Naim Akın’ın “Bu zamana
kadar işveren sendikası bizden fedakarlık istedi kriz dönemlerinde.
Biz iyi niyetle davrandık, ama bugün
biz iyi niyet bekliyoruz. Grev bizim
için amaç değil araçtır.” sözleriyle
gösterdi. TEKSİF, artık bilinçlenen
işçilerin baskısıyla bu defa patronların
yanında yer almadı, ama patronlara
bu sözlerle göz kırpmayı da ihmal
etmedi.
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Türkiye En Fazla Çalışma Saatine
Sahip Ülke Sıralamasında Birinci
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)
2013 yılı için hazırladığı raporunda üye ülkelerdeki
haftalık çalışma saatlerini belirledi. Raporda Türkiye
haftada 48,9 saatlik çalışma süresiyle ilk sırada yer
alıyor. Türkiye’nin ardından sırasıyla Güney Kore, Meksika ve Yunanistan geliyor. İşsizliğin, iş kazalarının ve
bu kazalarda ölümlerin fazlalığı düşünüldüğünde Türkiye’deki sömürünün boyutları daha iyi görülebilir.
Kapitalizm hep daha fazla kar ister, tek amacı daha
fazla kardır. Tekellerin kar için yapmayacakları şey
yoktur. Kar için üretimdeki maliyeti düşürmek ister.
Bunun için de en başta işçinin ücretinden kısar, çalışma
koşullarını alabildiğine kötüleştirir. İşçi sayısını azaltarak işsizler ordusunu büyütür, böylece çalıştırdığı
işçiyi kölece koşullara ve ücrete mahkum eder.
Kapitalizmin daha fazla kar için uyguladığı bir diğer
yöntem de çalışma sürelerini artırmaktır. Bunu günlük
iş saatini uzatarak, yani fazla mesai yaptırarak, hafta tatilinde, ya da diğer tatil günlerinde de fazladan çalıştırarak
yapar. Tabi bunu yaparken mesai ücretlerini ya hiç öde-

mez, ya da çok düşük miktarlarda tutmaya çalışır.
Türkiye’nin dünyada haftalık çalışma saatlerinde
ilk sırada olması, işsizlik ve iş kazalarındaki işçi
ölümleri oranlarının yüksekliği de düşünüldüğünde;
sömürüde de en üst sıralarda olduğumuzu gösterir.
Bu rakamların hepsi, kapitalizmin gerçek yüzünü gösteren
rakamlardır.
Kapitalizm için işçinin üretimi sürdürüp, ancak
yaşayacağı kadar bir ücrete ve koşullara sahip olması
yeterlidir. Fazlası, kapitalizmin karının düşmesi demektir.
Kapitalizmde halkın insanca bir yaşam sürmesi için
tek umudu direnmektir. Örgütlenerek bir güç olabilir ve
haklarının gaspedilmesinin önüne geçebiliriz. Devrimci
İşçi Hareketi öncülüğünde sürdürülen tüm direnişler,
işçilerin zaferiyle sonuçlandı. Ülkemiz ve dünya işçi
sınıfı tarihi de bize gösteriyor ki; insanca bir yaşam için
örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka bir yolumuz
yoktur.

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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KESK’İ DEVRİMCİ MEMURLAR BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEREK KURMUŞTUR
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE REFORMİZM KESK’İ AKP’NİN OYUNCAĞI YAPTI

50-100 KİŞİLİK EYLEMLERLE
GÜNÜ DAHİ KURTARAMAZSINIZ!..
Tutsak Kamu Emekçileri Cephelilere Özgürlük!..
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Kamu emekçileri yıllarca Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendika hakkı için
mücadele etti. Sendika bürolarının
açılmasının bile yasak olduğu dönemlerde sendikalı olmanın meşruluğuna dayanarak bürolarını fiili olarak açtı. Sendika kurma hakkını kazandı. Yıllarca süren fiili meşru mücadelesiyle kazandıklarını AKP’nin
“yasal düzenlemeleri”yle kaybetti.
2010 yılında yapılan anayasa referandumunda AKP Kamu Emekçilerine Toplu Sözleşme hakkını vereceğini söylemişti. Başta Kürt milliyetçileri olmak üzere reformist sol,
anayasa referandumunda “yetmez
ama evet” diyerek en büyük desteği
verdiler. AKP faşist politikalarını
Kürt milliyetçileri ve reformist sol
tarafından meşrulaştırdı. Anayasa
Referandumu ile AKP’nin ihtiyacı
olan değişiklik yapıldıktan sonra
AKP’nin ilk yaptığı şeylerden birisi
memurların grevli, toplu sözleşmeli
sendika hakkını gasp etmek oldu.
Toplu Sözleşme diye “grev hakkı”
olmayan bir toplu görüşme hakkı
getirdi.
Toplu Sözleşme hakkı olmayan
sendika, sendika değildir. AKP’de
zaten sendikaları düzenin kurumları
haline getirmek istiyordu.
Yıllardır devrimci memurların
sürgünlerden, gözaltılara, tutuklamalara ve hatta katledilmeye kadar uzanan büyük bedellerle kurduğu KESK
bütün bu süreçte günü kurtaran protesto eylemlerinin dışında AKP’nin
saldırılarını püskürtecek ciddi hiçbir
şey yapmadı...
AKP, memurların grevli toplu
sözleşme hakkını gasp ettikten sonra
KESK yönetimi tam bir reformist,
oportünist uzlaşmacı politika izledi.

Bir tarafta “grevsiz toplu
sözleşme olmaz” dedi,
diğer taraftan MemurSen’le, Türkiye KamuSen ile birlikte AKP’nin
toplu sözleşme oyununun
figüranı oldu. 2012’de üç
memur sendikasıyla masa
başında toplu sözleşme
oyununa figüran olan
KESK 2013 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerine figüran olarak
bile alınmadı. AKP bir
yıl önce demokrasicilik
oyunun gereği yeni çıkarttığı yasayı
meşrulaştırmak için üç sendikayı da
görüşmelere katarak kameraların karşısında tam bir şov yapmıştı.
2013 yılındaki sözleşme masasına
oturma gereği bile duymadan kapalı
kapılar arkasında AKP ile MemurSen bir günde “sözleşmeyi” bitirdi.
KESK Memur-Sen ile AKP arasında sözleşmenin bu şekilde imzalanmasına itiraz etti. Bu itirazını da
16-20 Ağustos 2013 günleri “İnsanca
Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit,
Özgür ve Demokratik Bir Türkiye
İçin Yürüyoruz!” sloganıyla 4 koldan Ankara’ya yürüyüş düzenledi.
KESK bu yürüyüş kollarına Gezi direnişiyle başlayan halk ayaklanmasında şehit düşenlerin adlarını verdi.
KESK bu isimleri vererek “Gezi
ruhu”nu yürüyüş kollarına taşıyacaktı.
Fakat yürüyüş kollarında “Gezi
ruhu”nun esamesi okunmadı. Olamazdı da... Çünkü o “ruh” KESK’in
kendisinde yoktur. “Gezi ruhu” dediğiniz şey, diyemediğiniz HALK
AYAKLANMASIDIR! Reformizmin
ve Kürt milliyetçilerinde ayaklanma
boyunca bu ruhu hiç olmadı. ÖDP,

TKP, EMEP, BDP ayaklanmanın başından beri ülkeye damgasını vuran
ayaklanmayı bitirmeye çalıştı. Diyebiliriz ki, ayaklanma boyunca tüm
enerjilerini ayaklanmayı bitirmeye
harcadı.
Gezi ruhunda sabahlara kadar polislerle çatışma vardı. Polisin her
türlü terörünü direnişle işe yaramaz
hale getiren direniş vardı. Barikatlar,
sapanlar vardı...
KESK ne yaptı ayaklanma boyunca? Yaptığı bir günlük iş bırakma
eyleminde karşısına ilk çıkan polis
barikatında kitleyi satıp kaçtı. Bu
mu sizin Gezi ruhunuz? Polisi görünce kitleyi bırakıp kaçanların yürüyüş kollarına ayaklanma şehitlerinin
adını vermesi o şehitlere hakarettir.
Bu birincisi.
İkincisi KESK hem AKP’nin toplu
sözleşme oyununa alet oluyor hem
de “kapalı kapılar arkasında iş bitirildi” diye serzenişte bulunuyor... Ne
bekliyordunuz AKP’den? “Akil insan” oldunuz diye sizi karşınızsa alıp
pazarlık yapacağını mı sanıyordunuz?
KESK’in 16-20 Ağustos eylemi
reformizmin ve Kürt milliyetçi an-
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layışın KESK’i ne hale getirdiklerinin göstergesidir.
Eylem tam bir fiyaskodur. KESK’in Edirne’den
başlayan yürüyüş kolu İstanbul’a geldiğinde İstanbul’da onları karşılayanlarla birlikte 50 kişiyi geçmiyordu. Diğer kollardan yapılan yürüyüşler ise çok
daha düşüktü. Yine Ankara’da yapılan eylemler tam
bir fiyaskoydu. Polis barikatını görüp barikatın üzerine
yürüyüp barikatı yıkmak yerine geriye GERİYE DÖNÜP
KAÇMAK ise reformizmin yarattığı yeni bir gelenek
anlaşılan. Polis barikatını görünce kaçma geleneği(!)
Yürüyüş kollarına isimlerini verdiğiniz Gezi şehitleri
öyle mi yaptılar? Polisten kaçarken mi şehit düştüler?
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ KESK’İN BU
YÜRÜYÜŞÜNE KATILMAMIŞTIR.
ÇÜNKÜ;
1- KEC, başından beri KESK’in AKP’nin toplu
sözleşme oyununa katılıp oyunda figüran olmasına
karşıdır. Çünkü bu yapılan toplu sözleşme değil oyundur.
Bunu KESK yöneticileri de söylemektedirler. Fakat
bunu söylemekle birlikte her seferinde AKP’nin Toplu
Sözleşme oyununda figüran olmayı kabul etmektedir.
2- KEC olarak diyoruz ki: Grev hakkı olmayan bir
toplu sözleşme toplu sözleşme değildir. Hiçbir pazarlık
gücün olmadan o masaya oturmak daha baştan AKP’nin
oyununda figüran olmayı kabul etmektir.
3- AKP çıkarttığı yasalarla büyük bedeller ödeyerek
kurduğumuz sendikalarımızın grev hakkını gasp etmiştir.
Yine herkesin söylediği bir doğrudur: GREVSİZ
TOPLU SÖZLEŞME, TOPLU SÖZLEŞMESİZ DE
SENDİKA OLMAZ!
AKP bizim sendika hakkımızı gasp etmiştir. Yapılması gereken AKP’nin toplu sözleşme masasında
figüran olmak yerine sendikalarımızı kurduğumuz
‘90’lı yıllardaki gibi SENDİKA, GREV VE TOPLU
SÖZLEŞME HAKKIMIZ İÇİN UZUN SOLUKLU
BİR MÜCADELE BAŞLATMALIYIZ.
GREVLİ, TOPLU SÖZLEŞMELİ BİR SENDİKA
HAKKI İÇİN, ÇIKARTILACAK OLAN KÖLELİK
YASALARINA KARŞI SONUÇ ALINCAYA KADAR
UZUN SOLUKLU BİR MÜCADELE BAŞLATMADAN SENDİKAMIZ VAR DİYEMEYİZ ARTIK.
KESK’in son eylemi reformizmin, oportünizmin
ve Kürt milliyetçilerin reformist sendika anlayışının
politik ve siyasi olarak bitişini göstermektedir.
KESK yıllardır sonuç alıcı bir kampanya düzenlemek
yerine günü kurtarmak için takvime bağlı eylemler
yapıyordu. KESK’in bu son eylemi günü bile kurtarmamıştır...
Devrimci memurlar; bu sendikaları biz kurduk.
Bunun için şehitler verdik. Tutsaklıklar verdik. Ve
bugün en büyük bedeli biz ödüyoruz. Sendikalarımızın
bu şekilde düzenin sivil toplum örgütlerine dönüşmesine
izin veremeyiz...

Hayatın
Öğrettikleri

Gerçekten Oraya Asla
Gidemez miyiz?

Dergi satışları ve yapacağımız eylemler konusunda genellikle belli bölgelerde sıkışıp
kalıyorduk. Bu konuyu konuşup tartıştığımızda, tüm arkadaşlar kendilerini en azından
yoklamak, nabız tutmak için farklı mahalleler seçti. Aslında seçtiğimiz bölgelerde
yine pek değişmemişti. Yine Arap Alevi
bölgelerdi seçtiğimiz yerler. Toplantıdan
sonra sohbet ederken bu daha da netleşti.
- Neden Cumhuriyet’e gitmiyoruz,
dedim.
- Orası genellikle Türk ve Sünni, üstelik faşist örgütlenmelerin hemen hepsi orada örgütlü.
- Evet zor bir yer gerçekten. Ama tam merkezde, deneyemez miyiz?
- Aslında deneyebiliriz.
- Daha önce gidildi mi?
- Yok oraya hiç gidilmemiş, biz de gitmedik.
- Ama hemen yanı başında Armutlu’da kepenk
kapatma eylemi yapacağız. Başka eylemler de yaptık.
Orası başka mı, aynı halk değil mi? Nitelikleri farklı
olsa da gidilebilir değil mi?
- Bence de gidilebilir, deneyelim. Ne kaybederiz ki,
en fazla dayak yeriz. Ya da gözaltı olur.
Birbirimize bakıp güldük. Çünkü arkadaş daha iki
gün önce dergiden gözaltına alınmıştı. Birlikte bir gün
ayırıp oraya birlikte gitme kararı aldık.
Bir kaç gün sonra birlikte Cumhuriyet’i dolaşmaya
gittik. Ardından Filistin’le dayanışma için kepenk kapatma
ve basın açıklaması için Armutlu’ya yoğunlaştık. Eylem
zamanı yaklaştıkça ben Cumhuriyet’e gitmeyi unutmuştum
bile. Bir daha ki toplantıdan önce arkadaş, heyecanlı bir
şekilde girdi kapıdan.
- Bugün Cumuriyet’e gittim.
- Bugün mü, yanlız mı, peki nasıl geçti bir sorun
yaşadın mı, diye soruları sıralarken biraz da inanmaz
gözlerle bakıyordum.
- Evet bugün. Filistin için kampanya bildirilerini ve
dergi götürdüm. Başta ürktüm ama ilk iş yerinden
girdikten sonra rahatladım. Hatta 4 dergi de sattım.
- Peki neden beni beklemeden ya da almadan gittin?
- Zaten hep aklımdaydı Cumhuriyet. Senden sonra bir
kez daha dergi satışından dönerken gittim. Sonra da bu
gün elimde dergi vardı, gideyim bakalım dedim, gittim.
- Gözünü kararttın yani.
- Ama biliyor musun, evet daha çok zor bir yer ama
bir kaç kişi devrimci olduğumu anlayınca nerelere gitmemem gerektiğini bile anlattı.
Bir kez daha yoldaşımı tebrik ettim. Hem gerçekten
cüretli davranmıştı, hem de halkımızın her kesimine gidilmesi gerekiyordu. Hep aynı çevrede çalışmak ne bizi
ne de ilişkilerimizi geliştiriyordu.
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“Onları Tecrit Hapishanelerinden Çıkarana Kadar
Mücadelemizi Her Geçen Gün Büyüteceğimize Söz
Veriyoruz”
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Yaklaşık 7 aydır tutsak olan kamu
emekçileri için yapılan “Devrimci
Memurlara Özgürlük” eylemi 25
Ağustos günü İstanbul Taksim Galatasaray Lisesi önünde yapıldı. Eylemle devrimci tutsakların sesi alanlara taşındı.
Eylemde, ilk olarak Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) üyesi Ebru Erbulan bir konuşma yaptı. Erbulan, “Büyük örgüt
operasyonu diyerek bizleri gözaltına
aldılar, tutukladılar. Bizlere; 1 Mayıs’a
katılmışsınız, 8 Mart’a katılmışsınız,
parasız eğitim eylemlerine katılmışsınız, iş güvencesine sahip çıkmak
için eylemlere katılmışsınız vb. gibi
sorular soruyorlar” dedi. Erbulan devamında, bedeli tutsaklık da olsa demokrasi mücadelesi vermeye devam
edeceklerini vurguladı.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Devrimci Memurlar Onurumuzdur, Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Komploları Boşa Çıkartacağız” sloganlarının atıldığı eyleme,
Grup Yorum da türküleri ile katıldı.
Yorum adına Caner Bozkurt’un, “bu
saldırılar bütün halklara karşı yapılmış
bir saldırıdır. Tutuklanan emekçi memurların hepsi Yorum ailesinin birer
parçasıdır” sözlerinin ardından, marşları hep bir ağızdan söylediler.

Son olarak Kamu Emekçileri Cephesi adına hazırlanan açıklamayı
okuyan Berat Ertaş, “AKP’nin korkusu, kurmaya çalıştığı komploların
başlarına yıkılacağı korkusundan başka bir şey değildir. Bu korku aç bıraktığınız, sokağa attığınız işçilerin
korkusudur. Gezi eylemlerinde katledilen Mehmet Ayvalıtaş, İrfan Tuna,
Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert,
Ali İsmail Korkmaz, Zeynep Eryaşar
ve yok edilen doğanın, hapishanelerde
katledilen hasta tutsakların korkusudur” dedi.
“Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz! KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın! 26 Ağustos’ta KESK Malatya Duruşmasındayız” pankartını
taşıyarak, TRT binası önüne yürüyen
kamu emekçileri, tutsak kamu emekçilerinin yargılandığı davaya katılmak
için Malatya’ya yola çıktılar.

KESK’li Tutsak Aileleri
Herkesi Direnişe Çağırıyor
24 Ağustos günü Ankara Yüksel
Caddesi’nde 19 Şubat’taki baskınlarda komployla tutuklanan KESK’liler için eylem yapıldı. 20 kişiyle
yapılan eylemde KESK’li tutsak aileleri yaptıkları açıklamayı 26 Ağustos’ta Malatya’da yapılacak memur

duruşmalarına çağrıyla bitirdiler. Yapılan açıklamada 19 Şubat’ta 28 ilde
yapılan baskınların çocuklarına onurlu bir gelecek bırakabilmek amacıyla
direnen kamu emekçilerine gözdağı
vermek için olduğu belirtildi. Ayrıca
geçen 6 aylık sürede birçok kamu
emekçisinin gece yarısı baskınlarla
ve tutsaklıkla tehdit edildiğine dikkat
çekildi. Tecritte geçen süre, “kimi
arkadaşlarımız baba oldu hapishanedeyken, kimi arkadaşımız anasını
babasını kaybetti. Çocuklarımız anasız babasız bırakıldı. Sadece demokratik haklarını kullandıkları ve
AKP’nin istediği sendikal çizgiyi
kabul etmeyeceklerini haykırdıkları
için en ağır şekilde cezalandırılmak
istenen kamu emekçileri, boyun eğmeden hakları ve gelecekleri için
bulunduğu her alanda içeride dışarıda
mücadele etmeye devam ediyor”
şeklinde anlatıldı.

Ankara
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Taksim

Halkın Mühendis Mimarları Ergene
Havzasında İnceleme Yaptı
Trakya Bölgesi’nin suyunun
can damarı olan Ergene Nehri
ve nehrin suladığı Ergene Havzası, 1980’lerden sonra İstanbul’daki sanayinin Çorlu Lüleburgaz, Çerkezköy gibi yerlere
taşınmasıyla adeta İstanbul’un
çöplüğü haline gelmiştir. Bölge
halkı sömürüldüğü gibi doğa talan edilmiş, geri dönüşü mümkün
olmayan zararlara uğratılmıştır.
80’lerden önce Ergene Havzası’nda; Ergene Nehri içme suyu
olarak kullanılabilirken, yüzme
yarışları yapılırken ve tarım yüksek oranlarda (80%) verimliliğe
sahipken, sanayinin gelmesiyle birlikte durum tersine dönmüştür. Özellikle son 10-15 yılda kirlilik oranının
ciddi bir şekilde arttığı belgelenmiştir.
Ergene Nehri’nin su kalitesi 4. sınıf
su kalitesine, yani hiç bir amaçla
kullanılamaz su sınıfına dönüşmüştür.
4. sınıf su kalitesi bırakın içme amaçlı
kullanılmayı, sulama amaçlı dahi
kullanılmamalıdır. Halbuki Ergene’deki durum böyle değildir. Geçmişte yeraltı suyu ve yüzeysel sular
bakımından zengin bir bölge olan
Ergene Havzası’ndaki sular evsel,
endüstriyel ve tarımsal kirlilik nedenleriyle kirlenmeye maruz kalmış
ve izinsiz açılan kuyulardan su çekimleri sebebiyle yer altı suyu miktarlarında aşırı bir azalma meydana
gelmiştir. Sanayinin ciddi bir şekilde
su tüketmesiyle yer altı suyu seviyesi
30-40 metreden 100 metrelere düşmüştür. Sulama için gereken suyu bulamayan çiftçi, mecburen tarımda bu
kirli Ergene suyunu kullanmak zorunda kalmıştır. Böylelikle Ergene
Nehri’ne deşarj edilen kanserojen ve
toksit maddeler bölge halkına kolayca
bulaşabilmiştir. Yapılan araştırmalarda, bölge halkında her ailede en
az bir kanser vakasına rastlandığı
belirtilmiştir.
Havzadaki sanayi yoğunluğunun,
su kirliliği üzerindeki etkisi diğer
tüm kirletici etkenlerden çok daha

fazla olduğu belirtilmiştir. Yer altı
ve yüzeysel su kirliliğine neden olan
diğer önemli kaynaklar olarak da,
kentsel yerleşme alanlarında kanalizasyon şebekesinin olmaması veya
yetersiz olması, atık suların alıcı ortama deşarjı öncesi arıtılmaması, düzensiz kentleşme nedeniyle altyapı
çalışmalarının sağlıklı gerçekleştirilememesi ve buna bağlı olarak atık
su yönetimi yapılamaması gösterilmiştir.
En son 13 Haziran 2013’te Orman
ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile birlikte yürütülecek olan Ergene
Havzası koruma eylem planı resmi
gazetede yürürlüğe girmiştir. Ancak
bu eylem planları artık inandırıcılığını
yitirmiştir. 2003’ten bu yana raporlar,
çalışmalar ve yatırılan milyon dolarlar
hiç olmuş, kirlilik alıp başını gitmiştir.
10 yıldır hazırlanan ve uygulanmaya
çalışılan projelerde ıslah organize
sanayilerinin kurulması, sanayi atık
sularının ortak arıtımının sağlanması
hedeflenmiştir.
Bunun yanında 2010 yılındaki
“1/100,000 ölçekli çevre düzenleme
planında” 18 tane sanayi türünün bu
bölgede yer almayacağı belirtilmiştir.
Bunlar: Yüzey temizleme (asit

ile), Metal kaplama, Metal sertleştirme (tuz ile), Petrokimya,
Klor-alkali, Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, Lifli yıkama-yağlamacılar, Selüloz ve/veya saman kullanarak kağıt üretimi, Asit imal
ve dolumu, Pil, batarya-akü imal
yerleri, Ham deri işleme, Kömüre
dayalı termik santral, Rafineri,
İlaç sentez fabrikaları, Gres yağ
fabrikaları (petrol türevi), Demir-çelik üretimi, Ağır metal
tuzu üretimidir. Ancak yapılan
revizyonlarla bu madde hiç yer
almadığı gibi yeni sanayiler açılmış,
mevcut olanlar kapasitelerini arttırmıştır.
Dünyanın en verimli tarım bölgeleri arasında olan Trakya Bölgesi;
emperyalistlerin ve tekellerin, sermayedarların hizmetine açılmış; çıkarılan tüm yasalar, yönetmelikler,
KHK’ler, genelgeler halkın ve doğanın yararına ve korunmasına yönelik değil, daha çok sermaye daha çok pazar ilkesine göre çıkartılmıştır.
Daha çok pazar ve kar ilkesi ön
planda olunca elbette doğanın ve insanın sağlığının korunması ve kontrol
altında tutulmasına yönelik proje ve
planlamalarda en az maliyete göre
yapılmıştır. Sanayii bölgelerinde kompleks kirlilik olmasından kaynaklı
“ileri arıtmalara” gitmek yerine en
klasik olan ve en ucuz maliyetli projelendirmelere gidilmiştir.
Çıkarılan torba yasalar ve
KHK’ler mevcut eylem planlarını
bu şekilde etkilerken, arıtılan sanayi
atık sularının toplanıp derin deniz
deşarjıyla Marmara Denizi’ne bertaraf
edilmesi hali hazırda ön görülen projedir. Ancak unutulmamalıdır ki,
derin deniz deşarjı demek daha az
arıtım yapmak, kapalı olan Marmara
denizini kirletmek ve belki de 5-10
yıl sonra “Marmara’yı Temizleyelim”
projelerinin ortaya çıkmasına neden
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olması demektir.
Ayrıca unutmamak
gerekir ki fabrikaların deşarj ettiği sular
Ergene Nehri’nin
4’te 3’ünü oluşturmaktadır. Bu suyun
verilmemesiyle, düşen yer altı suyu seviyesiyle birlikte Ergene Nehri’nin beslenememesi ve hatta
yaz mevsimlerinde
olası kuraklıklara ve
bataklığa dönüşebilme riski taşıyabilmesi demektir. Tüm bunlar değerlendirilmeden ve kar hırsıyla yapılacak olan projeler ne Ergene Havzası’nı temizleyecek ne de halka hizmet edecektir.

“ Trakya Bölge Planı”
Kime ve Neye Hizmet
Ediyor ?
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AKP’nin Trakya Bölge Planı’na
karşı Danıştay 6. Dairesi’nde iptal
davaları açılmış, bu davalarda Trakya
Bölgesi’nin tamamını doğaya ve hukuka aykırı planlayan, geleceğimize
kasteden, yaşamsal karar ve notlar
içeren, “1/100 bin ölçekli Trakya Alt
Bölgesi Ergene Havzası Revizyon
Çevre Düzeni Planı”nın 26 önemli
maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş.
Danıştay’ca yürütmeyi durdurma
kararına esas alınan 217 sayfalık bilirkişi raporu, planın hukuka bütünüyle aykırı olduğunu açıkça ve ayrıntılı bilimsel açıklamalarla ortaya
koymuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasanın 125. maddesi ve
‘Hukukun Üstünlüğü’ ilkesi gereği
yürütmeyi durdurma kararlarını uygulayan işlemler yapmak yerine, gerek ana plana gerekse de Danıştay
kararına aykırı plan değişikliği yaparak hukuka ve kamu yararına aykırı
işlem ve karar tesis etmiştir. Zaten
hukuka aykırı olduğu Danıştay kararıyla tescilli bir planda yine hukuka
aykırı değişiklikler yapılmıştır.
1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre
Düzeni Planında (Trakya Bölge Planı)

yapılan değişikliğin, 5 Haziran 2013
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmış, bölge planında
yapılan değişikliğin aynısının, 1/25
bin ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni
Planı’nda da gerçekleştirilmiştir.
Adı ‘Çevre Düzeni Planı’ı çevreyi
koruma bir yana, bölge çevresinin geri
döndürülemeyecek derecede bozulmasına neden olacaktır.

Nükleer ve Termik Santraller
Değişiklikle Hüküm Altına
Alındı…
Plan değişikliği ile kurulmasına
yasal zemin hazırlanan Marmara
Ereğlisi, Şarköy, Malkara ve yakın
gelecekte gündeme gelmesi muhtemel
Kıyıköy ve İğneada Termik Santralleri, İğneada Nükleer Santrali, halk
sağlığı ve doğa açısından son derece
tehlikeli projelerdir. Gerek 2004 üniversite bölge planında gerekse 2009
bakanlık bölge planında yer almayan
termik santrallerin plan değişikliği
ile hüküm altına alınması bölge çevre
düzeni planının amacını esastan değişikliğe uğratan, planı çevre korumacılıktan çıkaran bir işlemdir.

Termik Santraller Hastalık
ve Ölümlere Yol Açıyor
Termik santrallerin atmosfere saldığı SO2 ve NOx(kükürtdioksit ve
nitrojen türevi) gazları asit yağmurlarının oluşumundan birinci derecede
sorumludurlar. Termik santraller, sağlığa zarar veren, çevrenin sağlığı
destekleyişini engelleyen, hastalık
ve ölümlere yol açan yapılardır.
Plan değişikliği işlemi ile Malkara

ve Şarköy’de kurulacak olan termik santraller,
resmi ‘mavi bayrak’ işaretini hak
eden Şarköy’ü,
Marmara Denizi’ni; saklı cennet
ilan edilen koruma altındaki Şarköy-Gaziköy’ü;
binlerce dönüm
üzüm bağlarını
ve zeytinlikleri
mahvedecektir. Bunun sonucunda bölge
turizmi yok olacak; Trakya Bölgesi’nde
canlı yaşamında çok ciddi sağlık sorunları, hava, toprak ve su kirliliği de
meydana gelecektir.
Söz konusu plan değişikliği sonunda kurulacak termik santraller
çok yakınındaki Saros Körfezi’ni,
Koru Dağı’nı, ormanları, bölgedeki
verimli tarım alanlarını, yerleşim
alanlarını, bölge turizmini, doğa sporlarını da ciddi şekilde etkileyecektir.
Saros Körfezi 2010 yılında Bakanlar
Kurulunca ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilmiştir. Bakanlığın açıklamasına göre, Saros Körfezi, 144
çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34
tür süngere ev sahipliği yapan, (son
dönemlerde Ergene Nehri’nin kirletilmiş sularının akması sonucu körfezde büyük tahribat oluşmuştur )
su altı zenginlikleri ile dolu ve bunun
sağladığı zenginlikleri ile ilgilenenler
için oldukça önemli bir bölgedir. Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar
çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar
nedeniyle de kendi kendini temizleyen
bir körfez konumundadır. Dünya’da
kendi kendini temizleyerek temiz
kalan beş körfezden biri olduğu ileri
sürülür. Suların yüksek oksijen içeriği
ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları nedeniyle tür
bakımından zengindir.
Deprem Kuşağı Üzerine Termik
Santral Toptan Yok Oluş Demek…
Plan değişikliği işleminde bölgedeki güçlü deprem olasılığı, bölgenin
üzerinde bulunduğu ‘Ganos Fay
Hattının’ aktif olduğu hiç gözetilmemiştir. Dünyada sayılı birinci sınıf

SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN

verimli tarım alanlarının ve üstelik
deprem kuşağının üzerine termik
santraller kurmayı planlamak, adeta
Trakya’yı toptan yok oluşa götürmek
demektir.
Dünyanın ve Türkiye’nin en verimli ve 1. Sınıf tarım arazilerinin
olduğu üç tarafı üç ayrı denizle çevrili
Trakya Bölgesi’nin herhangi bir noktasına termik santral kurulmasına,
enerji üretim ve depolama tesislerine
hukuki zemin sağlayacak her planlama işlemi; kamu yararına, halk

sağlığına, doğal yaşama ve elbette
hukuka açıkça aykırıdır.

Plan Değişikliği Acilen
İptal Edilmeli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
öncelikle Trakya’da yaşayanlara
ve Danıştay kararına rağmen onayladığı bu plan değişikliğini acilen
iptal etmelidir.
Ancak asıl olarak Bakanlık
“2009 Çevre Düzeni Planını” tüm-

den yürürlükten kaldırarak, bilim
adamları, demokratik kitle örgütleri
ve halkın söz ve karar sahibi olduğu
çıkarlarını esas alan yeni bir “çevre
düzenleme ve koruma planı” yapılmalı ve hayata geçirilmelidir.
BİZ HALKIN MÜHENDİS VE
MİMARLARI OLARAK; böyle
bir planlamanın mücadelesinde ve
gerçekleştirilmesinde Trakya halkıyla
birlikte olduğumuzu bir kez daha
belirtiriz.

Halkın Mühendis Mimarları Yürüyor!
Halkın Mühendis Mimarları Adım Adım Ankara Yürüyüşü'nde Hergün
Yürüyüşlerini Başka Bir Soruna İthafla Yapmaya Devam Ediyorlar
“Faşist AKP iktidarının TMMOB’yi
tasfiye etmesine ve rant yasalarına
izin vermeyeceğiz” başlığı altında
“Haklarımız İçin Adım Adım Ankara’ya Yürüyoruz” diyen Halkın
Mimar Mühendisleriyle birlikte biz
de gün gün onların yürüyüşünü takip
ediyoruz
Hergün yürüyüşlerini başka bir hak
gaspına, zulme, yine buna karşı direnişe ve şehitlere dikkat çekmek
için yapan Halkın Mimar ve Mühendisleri yürürken de gün gün adım-

larını devrimci mimar ve mühendislerin onurlu tarihine yazıyorlar.
Eda Yüksellerin, Yücel Şimşeklerin,
Ömer Coşkunırmak’ların, Niyazi
Aydınların, Zeynep Eda Berk’lerin
geleneğinden geliyorlar.
İşte bu haklılığa ve zafere olan inançla yürüyen Halkın Mimar ve Mühendisleri, torba yasaları gibi tüm
hak gaspları karşısında mesleklerini
evladı oldukları halktan yana, onurla
yapma gayreti içinde mücadelelerini
sürdürüyorlar.
Polisin tacizleri, halkın
yoğun ilgisi ve gittikleri
her yerde yaptıkları eylemle yürüyüşleri sürüyor.
Yürüyüşlerinin bütünlüklü
amacı dışında her günü
başka bir amaca atfen yürüyerek yürüyüşlerini daha
da büyütüyorlar.
4. Gün “Marmara Depreminde Kaybettiğimiz İzmit ve Adapazarı Halkı
için Yürüyoruz, Deprem
Değil Kar Hırsı Öldürür”
dövizleriyle yürürdüler.
6. Gün; “Devrimci Mühendis Tutsaklar Onurumuzdur” derken;
7. Gün; “Kemal Avcı, Sonuna Kadar Yanındayız”
8. Gün; Berkin Elvan için;
“Diren Berkin Mühendis
Mimarlar Seninle”, “Diren

Berkin Mühendisler Seninle” ve
“Berkin Uyanacak, Hesap Soracak”
sloganlarıyla yürüdüler.
10. gün; Bugün sanayi atıklarıyla
kirletilen Ergene ve HES’lerle kurutularak yok edilen tüm derelerimiz
için yürüdüler.
11. gün ise; rant projeleriyle evinden
barkından çıkarılmak, uzaklaştırılmak
istenen, evlerinin yerine koca koca,
ucube gibi AVM’ler, gökdelenler
yapılmak istenen yoksul halkımızın
barınma hakkı için yürüdüler.

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
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Bir Kez Daha Sesleniyoruz;
Kemal Avcı’yı Katletmenize İzin Vermeyeceğiz!
Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Katil AKP, Kemal Avcı’yı katletmek istiyor. Bizler buna izin
vermeyeceğiz diyen Halk Cepheliler eylemlerini sürdürüyor.
“Tıpkı kanser hastası devrimci
tutsaklarımız Güler Zere’yi, Yasemin Karadağ’ı, İbrahim Çınar’ı ve
Mete Diş’i zulmün hücrelerinden
çekip alabilmek için nasıl mücadele
ettiysek, direndiysek, aynı şekilde
Kemal’i de o F Tipi hücrelerinizden
çekip alacağız” diyorlar

Ankara

Kemal Avcı için AKP
Önünde Çadır Direnişi;
2 Saldırı, 9 Gözaltı
Kanser hastası devrimci tutsak
Kemal Avcı'nın serbest bırakılması
için, “Ankara’da 24 Ağustos’ta
AKP Kocatepe İl Binası önünde
Halk Cepheliler çadır açtı. Kemal
Avcı’yı zulmün elinden almak için
başlatılan çadır eylemine AKP polisleri 2 kez saldırdı, 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu saldırılarda Semiha
Eyilik, Nazım Yazırlı, Ali Altunsoy,
Can Ardıç, Gözde ve Merve gözaltına alındı. 18 yaşından küçükler
gece çocuk şubede bekletilirken,
diğer 4 kişi aynı gün serbest bırakıldı.
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Çadır direnişinin 2. gününde
Kemal Avcı’nın ve gözaltında tutulan Halk Cephelilerin serbest
bırakılması için Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması ve oturma
eylemi yapıldı. Oturma eyleminde
halka; AKP’nin Mısır’da yaşananlara timsah gözyaşları dökerken, kendi ülkesinde devrimcileri
katlettiği, tecrit etmeye çalıştığı
anlatıldı. Gözaltındakilerin savcılık işlemleri biter bitmez Yüksel
Caddesi’ne gelişiyle halay kuruldu
ve hasta tutsaklar için slogan
atıldı. Yapılan 2. açıklamada “tek
bir yoldaşımızın tırnağına dahi
gelecek zararın sorumlusu AKP
iktidarıdır ve bütün yapılanların
hesabı sorulacak” denildi. 30 kişinin katıldığı eylemde “Kemal
Avcı Serbest Bırakılsın”, “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Tecriti Kaldırın Ölümleri Durdurun”, “Tecrite Son”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.

Saldırılarınız Kemal
Avcı’yı Sahiplenmemize
Engel Olamayacak!
Hatay Samandağ Belediye-

SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN
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Hatay

si’nde Oytun Alanı’nda, hasta tutsak
kenceyi Yenecek” sloganlarıyla karKemal Avcı’nın serbest bırakılması
şılık verdi.
talebiyle, Halk Cepheliler 26
Katil polis portakal gazlarıyla,
Ağustos günü saat 13.00’de
coplarıyla saldırıya geçerek, bilinçli
eylem yaptı. Eylemin ardından
şekilde Cepheliler slogan atarken
Halk Cepheliler tarafından
ağızlarına ve gözlerine portakal
Oytun Alanı’nda halka 50
gazı sıkarak onları etkisiz hale geadet Halk Anayasa Taslağı
tirmeye çalıştı. Pankartı vermemekte
dağıtılarak sohbet edildi.
direnen Cepheliler, faşist polisler
27 Ağustos günü Antarafından yerlerde sürüklendi tektakya Saray Caddesi’nde
melendi. Hedef
bir araya gelen Halk Cepalınarak bir
heliler kanser hastası devCepheli’nin
rimci tutsak Kemal Avgözleri
cı’ya özgürlük taleoyulmak
biyle basın açıklaistendi
ması yapmak için
ve bir
toplandı. Ancak
b a ş k a
daha açıklama
Cepheli
başlamadan
onu faşistAKP’nin eli kanlı
lerin kirli elpolisleri saldırmaya
lerinden albaşladı. Halk Cepmak isterken koheliler Ulus Alanı ve
luna aldığı darbeSaray Caddesi’nde
lerle yaralandı.
AKP’nin çevik kuvveti
5 Halk Cepve sivil faşist polisleri
h e l i y i ,
tarafından abluka altına alındı.
Halk CepheliYoldaşları Kemal Avcı’yı zulmün elinden
ler pankartı açar
çekip aldılar.
açmaz katil polis
saldırıya geçti.
Güler Zere, Yasemin Karadağ, İbrahim Çınar
5 Cepheli bu
ve Mete Diş’i alan irade ve cüret, Kemal
saldırıya “Kemal
Avcı’yı da F Tipi hücrelerinde bırakmadı.
Avcı Serbest Bı- Polisin coplu, biber gazlı saldırıları karşısında
rakılsın”, “Hasta
Tutsaklar Serbest geri adım atmayan Halk Cephelilerin kararlı
duruşları sayesinde Kemal Avcı 29 Ağustos
Bırakılsın”, “İngünü serbest bırakıldı.
sanlık Onuru İş-

150’nin üzerinde işkenceci polis ve
sivil faşist Saray Caddesi’nden çıkarmak istedi. İşkenceye rağmen
Cepheliler sloganlarla, ajitasyonlarla
karşılık verdi. Cephelileri halk, işkencecilerin ellerinden alarak sahiplendi.
Katil polis Cephelileri işkenceyle
Saray Caddesi’nden Köprüye doğru
itti. Cepheliler yolda slogan ve ajitasyonlarla katil AKP’nin polislerini
halka teşhir etti.
Halk, kolu zedelenen ve durumu
ağırlaşan Halk Cepheliyi hastaneye
kaldırmak üzere yoldan geçen araçları
durdurmak isterken faşist trafik polisi
tarafından engellendi. Halk bunun
üzerine taksi çağırarak Cephelileri
oradan hastaneye doğru götürdü ve
“Kemal’i zindanlarınızdan almak için
yine geleceğiz ve katletmenize izin
vermeyeceğiz” denildi. Halk Cepheliler önlükleriyle sloganlarıyla hastaneye doğru yürüdü.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Tüm Enerjimizi
Harcayacak, Kemal Avcı’yı
Alacağız!
23 Ağustos günü Balıkesir merkez Sütlüce Mahallesi’nde hasta
tutsak Kemal Avcı için yazılama
yapıldı. Duvarlara, “Kemal Avcı
Serbest Bırakılsın, Hasta Tutsaklara
Özgürlük” ve “Cephe” yazıldı.
Balıkesir Gençlik Derneği Girişimi tarafından yapılan açıklamada, “Gerekirse tüm enerjimizi
buna harcayarak, Kemal Avcı’yı
zulmün elinden alacağız” denildi.

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR!
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Gençlik Federasyonu’ndan

AKP, Gençliğin Devrimcileşmesinden Korkuyor
POLİSLER, DEVRİMCİ GENÇLİĞİN YAZ KAMPLARINI
ENGELLEMEK İÇİN SEFERBER OLDU
UYUŞTURUCU ONLİNE
SATILIYORMUŞ,
GENÇLER UYUŞTURUCU
KOMASINDAN
ÖLÜYORMUŞ KİME NE?..
KORKUYORSUNUZ
GENÇLİĞİN
DEVRİMCİLEŞMESİNDEN.
GENÇLİK
KORKULARINIZI
BÜYÜTMEYE DEVAM
EDECEK!
Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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28 Temmuz 2013 günü Cihan
Haber Ajansının “Terör örgütü
DHKP-C’nin gençleri tuzağa çektiği yaz kampı” haberiyle yaz kampımız terörize edilmek istenmiş ve
hedef gösterilmişti.
1 Ağustos günü Cihan Haber
Ajansı önünde 11. Geleneksel Yaz
Kampımızın terörize edilmesine karşı eylem yapmış ve şöyle demiştik:
“Biz vatansever-devrimciler olarak
şunu biliyoruz ki; Cihan Haber
Ajansı her daim yaptığı kontra haberlerle iktidar yalakalığı yapmakta
ve basın ahlakından yoksunlukta birinci sırayı almaktadır. İşbirlikçilikte
tescillenmiş olan CHA, AKP‘nin
polisiyle birlikte yaptığı bu gerçek
dışı haber ile devrimcileri halk nezdinde karalama amacı gütmektedir.”
“CHA, Gençlik Federasyonu’nun
geleneksel olarak 11.’sini düzenlediği
yaz kampı için; ‘gençleri tuzağa düşürüyorlar’ diyor . Şimdi buradan soruyoruz?”
“Siz düzenin yozluğunu, bencilliği
öğütleyen politikalarını, gençleri
uyuşturucu bataklığına sürükleyen,
onların tamamen düşünmeyen, üret-

meyen birer metaya dönüştürüldüğü sistemin bir parçası
haline getirilmesini neden haber
yapmıyorsunuz?”
“Her gün birçok genç uyuşturucudan, alkolden yaşamını
yitirirken sizler neredesiniz?”
“Bizler şunu biliyoruz ki siz
de tüm bunların gençlik arasında yayılması ve yalakalığını
yaptığınız kokuşmuş düzenin
devamlılığı için bu yalan haberlere başvuruyorsunuz.”
Aradan bir ay bile geçmeden, polisin neyle meşgul olduğu büyük başarı havalarında
yayınlandı. AKP’nin polis ajansına
dönüşen Anadolu Ajansı’nın 20
Ağustos’ta geçtiği kara-propagandada, devrimcilerin yaz kampları
yeniden hedef gösterilerek, Amerikancı katil polisin kamp karşıtı üstün
çalışmasının “başarıları”, yine “gençlerin tuzağa düşürüldüğü” saçmalığıyla şöyle anlatıldı:
“ Emniyetten ailelere terör kampı uyarısı:
Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa
dışı örgütlerin taraftar toplamak
için ‘yaz kampı’, ‘öğrenci kampı’ adı
altında düzenlediği etkinlikler konusunda aileleri uyarıyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilde toplanan istihbarat sonucu, gezi sürecinde şiddet
eylemleri yapan ve aralarında
DHKP-C, MLKP, TKP, TKİP ile
bazı legal yapıların da bulunduğu örgütlerin yeni planını ortaya koydu.
Terör örgütlerinin farklı illerde 41
kamp düzenlemeyi planladığını tespit eden terör polisi, (Aman nazar
değmesin ne büyük bir başarı, aleniaçık, her türlü iletişim aracıyla duyurulan ve örgütlenen yaz kamplarını
tespit edebilmişler) ailelerle görü-

şerek çocuklarını bu kamplara göndermemelerini istedi. 350 aile çocuklarını kampa göndermekten vazgeçti” denilen kara-propagandada
81 ilde çalışma yürütüldüğünü ve 41
kamptan 14’ünü iptal ettirdiklerini belirterek, 80 milyonluk Türkiye’de 350
aileyi kandırabilmeyi “başarı” olarak
yansıtıyorlar..
“Emniyet raporlarına göre, bu
kamplara çoğunlukla üniversiteyi
yeni kazanmış gençler katılıyor”denilen kara-propaganda da “yasa dışı
örgütler, kamplarda yaptıkları propagandayla gençleri tuzağa düşürerek örgüte kazandırıyor. Bu kamplarda, örgüte yeni katılan gençlere de
örgütsel eğitim verilerek gençlerin örgüte bağlılığı arttırılıyor. Yaz kampı görüntüsü altındaki bu kamplarda; örgütsel eğitimin yanı sıra ‘eylemlerin şiddete nasıl dönüştürülebileceği’ gibi konularda eğitim veriliyor” deniyor.
Tuzak kurmak bizim değil sizin
işinizdir. Gençler de, sizin yaratmak istediğiniz gibi geri zekalı ve aptal değildir. Türkiye ve dünya gerçekleri, emperyalizm ve sömürü, faşizm ve adaletsizlikler çocukların bile
görebileceği nitelikte, gözler önündedir. Sizler gibi iki yüzlü değiliz.
Amaçlarımız da, programımız da, taleplerimiz de, mücadelemiz de gizli kapaklı değil alenidir. Kamplarımız
yasadışı ve gizli değil halka açık,
açıktan duyurusu ve çalışması yapılan etkinliklerdir. Özlediğimiz dünyanın yaşama biçimiyle, kültürüyle
yaşıyoruz. Bu kültürü şekillendiren;
birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için ilkesidir. Elbette ki, siyasi görüşlerimizi tartışıyor, konuşuyor,
daha da büyütmenin planlarını yapıyoruz. Anlattığımız her şey gerçeklerdir ve yapılan yapılmak istenen
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Ülkemizde Gençlik
her şey gönüllülük esasına göredir.
Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bilinen şeyleri tersyüz edip bunca çalışmanız, haklılığımızdan korktuğunuz içindir, bizi karalayarak gençlikle
kucaklaşmamızı engellemek istiyorsunuz. Bugün etkili de olabilirsiniz. Ancak sonsuza kadar gerçekleri gizleyemez, gençliği devrimci kültürden koparamazsınız. Bunun için,
aynı zamanda uyuşturucuyu da yaygınlaştırıyor, yayıyorsunuz. Ailelere
bu yaptıklarınızı da anlattınız mı?...
Anlatmadınız ama bunun böyle olduğunu tüm halk biliyor zaten.
21 Ağustos tarihli Akşam gazetesinde yer alan “Online torbacılar”
başlıklı haber, nasıl bir gençlik istediğinizi ve polisin ne ile uğraşmadığını somutluyordu:
“İzmir’de bir haftada 3 gencin
uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmesi zehir ticaretinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serdi.” denilen haberde, Berk Gencer (19), İsa
Ahmet Kaya (23) ve Barışcan Akhan’ın (19) uyuşturucu komasından
öldüğünü yazıyor. Gençlerin devrimcilerin kamplarına gitmemesi için
seferber olan polis, ayaklanma sürecinde sosyal medyadan mesaj attı, hükümeti eleştirdi diye cadı avı başlatan polis, söz konusu olan uyuşturucu tacirleri olunca ortalıkta gözükmüyor.
“Gençlerin facebook ve twitter
düşkünlüğünü fırsat bilen zehir tacirleri, online tezgah açtı.” diyen haber, durumu ortaya koyuyor: “Artık
uyuşturucu sosyal medya üzerinden
alenen pazarlanıyor. Facebook ve
Twitter üzerinden ya da bazı forum
siteleri üzerinden mesajlaşan zehir
tacirleri, gençlere adrese teslim
uyuşturucu satıyor. ‘Torbacı’ adı
altında hesap açan zehir tacirlerinin
pazarlığı da internet üzerinden yapması dikkat çekiyor. Yurtdışı kaynaklı
bazı internet siteleri ise online kenevir satışı yapıyor. Türkiye’deki
gençlere internet üzerinden kredi
kartıyla kenevir tohumu, kenevir çeşitleri, sihirli mantar gibi uyuşturucu madde satışı yapıyor.”
Zehir tacirleri rahat ve pervasız,
çünkü bu çürümüş sistemin onlarla

bir sorunu olmadığını çok iyi biliyorlar. Ve zaten her çetenin içinde polis var. Gençlerin, beyinlerini uyuştursun, çeteci olsun. Ama devrimci olmasın bütün çaba bunun üzerine.
Gençlik Federasyonu olarak 21
Temmuz- 1 Ağustos arasında Kocaeli’nin Babalı köyünde gerçekleştirdiğimiz 11. Geleneksel Yaz
Kampımızda ne yaptık da rahatsız oldunuz. Bunu anlatmamışsınız, biz anlatalım:
İlk önce İzmirli arkadaşımız Mustafa Ali Tombul’u hastanede ziyaret
ettik. 8 Temmuz ’da katil polis tarafından hedef alarak gaz fişeği ile başından vurulmuştu. Vatanımız ve
gençlik için yaralanmıştı. Vefa borcumuzdu ziyaretimiz. Türkülerle
marşlarla yaklaşık üç saat süren yoldan sonra kamp alanımıza ulaştık.
Biz, Anadolu’nun dört bir tarafından bir araya gelen Dev-Genç’liler olarak, bir kez daha faşizmin
bölücü politikasını boşa çıkarmış
olduk. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Arap’ı,
Gürcü’sü, Alevisi-Sünisiyle Anadolu’nun bütün renklerini bir araya
getirmiştik.
Kamp alanına vardığımızda çadırlarımız kurulmuş, yemeğimiz yapılmıştı. Bizden birkaç gün önce
kamp alanına hazırlık yapmak için giden arkadaşlarımız hiçbir şeyi eksik
bırakmamışlardı.
Hep birlikte yediğimiz yemeğin
ardından kamp programı üzerine
sohbet ettik. 10 günümüzün her anı
planlı programlı olmalıydı. Düzenin
anı yaşa mantığına, yemek- içmek,
yatmak ve yoz eğlencelerden ibaret
olan tatil anlayışına alternatif olarak
yaptığımız kampımız elbet faklı olacaktı. Çünkü biz Dev-Genç’liyiz.
Sabah kalkış saatimiz yedideydi.
Kahvaltı nöbetçisi arkadaşlar daha erken kalkıp kahvaltıyı hazırlamaya koyuluyorlardı. Saat 08.00’de kahvaltılarımızı yaptıktan sonra çadırlarımızı temizliyorduk. Yemeğimizi öğlen saat 14.00’te, akşam ise 20.00’de
yiyorduk. Deniz saatlerimiz, oyun saatlerimiz, etkinlik saatlerimiz hepsi
belliydi. Oyunlar oynadık 5 grup
oluşturup katıldık. Tabi gruplar arasında olmazsa olmaz bir rekabet de

vardı. Ancak bu rekabet düzendeki
gibi karşısındakini ezip geçerek sadece kazanma hırsıyla yapılan bir rekabet değil, devrimci bir rekabetti.
Oyunlarımızdaki amacımız da birlikte bir şeyler yapmaktı zaten.
Bizim eğlence tarzımız düzenin
yoz eğlence kültüründen çok farklıdır. Her akşam 5 grubumuzdan bir tanesi geri kalan arkadaşlar için program hazırlıyordu. Skeçlerle, türkülerle, kendi yazdığımız şarkılarla,
oyunlarla kendi emeğimizle ve yaratıcılığımızla düzenin yoz eğlence
kültürüne karşı alternatif yarattık. O
kadar eğlenceli geçiyordu ki akşamlarımız Babalı köyünde yaşayan aileler de katılıyordu programımıza.
Kampımız 21 Temmuz’da yani
Hasan Selim Gönen’in Şehitliğinin 1.
yıl dönümünde başladı. Elbette şehitlerimizi de andık, anılarını paylaşarak örnek aldık.
Kampımızın 10 dolu dolu günü
bu faaliyetlerden sonra sona erdi. Hepimiz seneye tekrar kampta görüşme
ümitleriyle birbirimizle vedalaştık.
Kampımız böyle sona erdi.
Bu yapılanlarda, halktan kimsenin karşı çıkacağı bir şey yoktur.
“Hiç kimse kalkıp da bizi terörize etmeye , yaz kamplarımızı yasadışı
örgüt kampı gibi göstermeye, hakkımızda kontra haber yapmaya kalkışmasın. Bizi halktan soyutlamaya
çalışan bu zihniyetler 40 yıllık tarihimizde her zaman başarısızlığa uğramışlardır. Çünkü halkımız bizi çok
iyi tanımaktadır, bilmektedir. Bugün
devrimcilik dünyanın en onurlu işidir ve devrimcilik yapanlarda dünyanın en onurlu insanlarıdır. Bizler
işbirlikçilere karşı mücadelemize
devam ediyoruz. Asla düzen içi beyinler haline dönüşmeyeceğiz . Biz
gücümüzü halkın adaletinden alırız.
Gücümüz tarihsel haklılığımızdadır.”
Evet, ne yaparsanız yapın. Gençliğin devrimcileşmesini, kendisi ve
ülke geleceğini kurtarması için örgütlenmesini ve savaşmasını engelleyemeyeceksiniz. Halkımızın dediği gibi su akar yatağını bulur!..
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ÇOCUKLARIMIZ KAPİTALİZMİN
KÖLELERİ OLMAYACAK!

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013
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Başbakan Erdoğan 8 Ağustos
2013 tarihinde yaptığı bir konuşmada
“gelin bu millete üç çocuk hibe
edin” dedi. Hibe etmek, bağışlamak
demektir. Çocuklarımızı kendi ihtiyaçları için bağışlamamızı istiyorlar.
Ve elbette hibe eşyaların bağışlanması
demektir. Çocuklar eşya değil halk
dediğimiz topluluğun hücreleridir.
Çocuklar sistemin sigortası olamaz,
sistemi korumak için çocuklarımızı
kullanamazsınız, tam aksine sistem
çocukları korumak için var olmalıdır.
Çocukları korumayan sistem ise yıkılmak zorundadır. Onlar çürüyen
ve yozlaşan sistemlerini korumak
için çocuklarımızı hibe etmemizi istiyorlar. Tıpkı çocuk beyinleri ile
yaşamını sürdürmeye çalışan Dehak’a
benziyor kapitalist sistem. Kapitalist
sistemin ihtiyacı için 3 değil 5 çocuk
doğurun diyor AKP iktidarı. Yaratacağı iş gücü ile ülkemizi emperyalistler için cazip bir yere dönüştürmeye çalışıyor.
Bunu genç nüfusun azaldığı, yaşlı
nüfusun arttığı gerekçesine dayandırıyorlar. Oysa asıl amaçları emperyalist tekeller için, işgücü ihtiyacını
karşılamak. İssiz genç sayısı artmalı
ki ucuz işgücü imkanı doğsun. Vergi
alacağı artsın. Genç ve kalabalık bir
Türkiye, Avrupa Birliği için pazar
ve ucuz işgücü anlamına geliyor. Bu
politika London School of Economics’in bu yöndeki 2004 tarihli bir
raporunda “Türkiye’nin genç nüfusu
AB’nin imdadına yetişecek” şeklinde
ifade edilmişti. AKP’liler ise bu durumu değişik şekillerde ifade ediyorlar. AKP Kayseri Milletvekili
Pelin Gündes bu konuda “Dünyada
şu anda nüfus politikaları için çalışmalar var. Benim görev yaptığım
Avrupa Konseyi’nde nüfus politikalarıyla ilgili raporlar görüşülüyor.
Genç nüfusun azaldıgı ve nüfus piramidinin tersine dönerek yaşlı nü-

fusun arttığını görüyoruz.
Emekli maaşların ödenmesi
ve sosyal güvenlik politikalarının sürdürülmesi bu durumda sorun teşkil ediyor.
Bunu önlemek ancak nüfusla sağlanır. Nüfusun artması gerekiyor. Başbakanımızın üç çocuk politikasını
destekliyoruz” diyor.
Oysa sosyal haklar, mevcut işgücü doğru bir politika
ile istihdam edildiğinde, işsizler ordusuna yeterli iş sağlandığında çok daha iyi karşılanır.
İşsiz sayısını büyümesi ise patronların işine gelir.

Üç Çocuk Politikası
Kadını Eve Kapatmaktır
Kadınları eve kapatan ve doğum
yapmakla görevlendiren AKP, yaptığı açıklamalar ve propagandalarla
başarı sağlayamayınca yasal teşviklerle bu politikalarını uygulamaya
çalıştı. Çünkü giderek artan yoksulluk
nedeniyle kadınların çalışma oranı
artmış, kadınların çalışma hayatına
katılmaları çocuk sahibi olmalarını
engellemiştir. Hem patronlar hamile
kalacak kadınla çalışmak istememektedirler hem de hayat pahalılığı
insanların çocuk sahibi olmalarını
engellemektedir. AKP çocuk doğurmayı cazip kılabilmek için Çalışma, Maliye, Aile, Kalkınma ve
Sağlık bakanlıklarına talimat vererek yeni düzenlemeler hazırladı.
Yakında meclise sunulacak olan yasa
taslağına göre; çalışan kadınların doğum izinlerinin 4'ten 6 aya çıkarılması
planlanıyor. Doğum yapan kadına iş
güvencesi, prim desteği, esnek çalışma seçeneği ve muayene izni de
sağlanacak. Kadınların doğum izni
süresince primini devlet ödeyecek,
işverene işe alma zorunluluğu geti-

Başbakan Erdoğan, “gelin bu millete üç çocuk hibe edin” diyor. Ekranların karşısından çocuklar için gözyaşı döken Erdoğan’ın o gözyaşlarının
nasıl timsah gözyaşı olduğu ortaya
çıkıyor. Çocukları çok sevdiği için
değil Erdoğan’ın 3-5 çocuk istemesinin
nedeni. Çocuklarımızı emperyalist ve
işbirlikçi tekellerin ucuz işgücü yapmak istiyorlar...
rilecek, çocuk yardımı artırılacak.
Çocuk sayısına göre "kademeli
emeklilik"de masaya yatırılıyor.
Esnek çalışmayı kabul ettirmek
için esnek çalışanların da diğer çalışanlar gibi eşit haklara sahip olacağı
açıklanıyor. Bunun dışında çocuk
sahibi olan kadınların, işgücü piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici düzenlemeler
yapılacakmış. Kamu kurum ve kuruluşlarına kreş zorunluluğu olacakmış. Yine iş ve çalışma koşulları
hamileliği riske atmayacak şekilde
düzenlenecek, periyodik kontroller
konusunda her türlü kolaylık gösterilecekmiş. Hamile kadınlar ağır işlerde çalıştırılmayacak. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene
günlerinde ücretli izinli sayılacak.
Riskli yerlerde çalışanların yeri değiştirilecek. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılayacak.

SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN

İşte AKP’nin çocuk sevgisi; 12 yaşındaki Enes’e 13 kurşun sıkıyor.
14 yaşındaki Berkin Elvan’ın başına gaz bombası tüfeğiyle nişan alarak ateş edip beynini sokaklara akıtıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklarımıza işkence yapıp tecavüz ediyor.
Babaları işsiz çocukları aç bırakıyor... Çocuklar ağlamasın, çocuklar gülsün diye değil AKP’nin
çocuk isteği, tekellere ucuz işçi olup tekellerin çarkı dönsün diye istiyorlar üç çocuğu.
İzindeki personel için kamuda geçici
görevlendirme yapılacakmış. Doğum
izninden dönenler için de kısmi süreli
çalışma uygulanması öngörülüyor.
İsteğe bağlı olarak çocuğu 3 veya 5
yaşına gelene kadar kısa süreli çalışma
seçeneğinden yararlanabilecek.
Bir kadının anne olması iş yaşamındaki terfisine engel olmayacak.
Kademeli yükselme, kıdem gibi özlük
hakları korunurken, doğum borçlanmasında yeni düzenleme öngörülüyor.
Buna göre, sigortalı annelerin 2 yıllık
borçlanma hakkının artırılması öngörülüyor.
Kadınların doğurganlıklarını artırmak için çok sayıda düzenleme
yaptıkları görülüyor. Bu yasal düzenlemelerin ne kadarının uygulanacağı ise patronun tercihine bağlı.
İş yasalarındaki hiç bir hakkı tanımayan patronların kadınlara tanınan
hakları tanıyacaklarına ilişkin güvencemizde yok. Yasalarda düzenlenen bu haklar nedeniyle patronların
kadın işçi almak istemeyeceği ortadadır. Yahut esnek çalışma adı altında kadınlar için güvenceli ve
kadrolu işler yerine parça başı,
evden, çağrı üzerine çalışma gibi
işlerde çalışmaları sağlanacak. Böy-

lece toplumsal iş bölümünde kadınlar
yine eve kapatılmış bir şekilde yaşayacaklar. AKP'nin kadına biçtiği
rol budur.
AKP kadınları eve kapatırken,
çocuklarımızın geleceğini çalıyor.
Her ağzını açtığında 3 çocuktan
bahseden Erdoğan sokaklarda yaşayan çocukları düşünmüyor.
TÜİK’in 2013 Temmuz ayında
açıkladığı verilerde ise, “ergen gebeliği” yaşayan çocukların sayısı 2012

Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK)
2013 yılının nisan ayında
açıkladığı rapor,
Türkiye’de 1 milyona
yakın çocuk işçi çalıştığını
ve bunların büyük bir
bölümünün okula devam
etmediğini ortaya
koymuştu. Okula devam
eden çocuklarımız ise
meslek okullarına
yönlendiriliyor ve ucuz
emek olarak
çalıştırılıyorlar...

yılında 91 bin 114 oldu. Gebelik ve
doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde,
15-19 yaş arası çocuklar için başlıca
ölüm nedenleri arasında yer alıyor.
İlkokul’da olması gereken yüzbinlerce çocuk atölyelerde, tarlalarda
çalıştırılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2013 yılının nisan ayında
açıkladığı rapor, Türkiye’de 1 milyona
yakın çocuk işçi çalıştığını ve bunların
büyük bir bölümünün okula devam
etmediğini ortaya koymuştu. Okula
devam eden çocuklarımız ise meslek
okullarına yönlendiriliyor ve ucuz
emek olarak çalıştırılıyorlar.

Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Sonuç olarak AKP’nin 3
çocuk politikası;
1- Emperyalist ve işbirlikçi tekellere ucuz iş gücü sağlamak içindir.
2- Çocuk nufüsu arttıkça okuyabilen yoksul çocuklar, meslek liselerinde patronlar için çalıştırılacaklardır.
3- Kadınlar toplumsal işbölümünde eve daha da kapatılacaklar.
Esnek çalışma adı altında ucuz işçi
olacak, güvenceli işlerde çalışamayacaklar.
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Avrupa’da
Anadolu Federasyonu, Tutsaklarını Her
Yerde Sahiplenmeye Devam Ediyor
Almanya’da ve Avusturya’da,
Anadolu Federasyonu’na bağlı derneklere ve çalışanlarına yönelik baskılara, hukuksuz tutuklamalara karşı başlatılan kampanya Avrupa’nın
bir çok yerinde devam ediyor.
Berlin’de, 14 Ağustos’da açılmaya başlanılan tutsaklarla dayanışma standı halka operasyonların
gerçek amacını anlatmaya devam
ediyor.
Avusturya’da tutuklanıp Almanya’ya iadesi istenen tutsakların açlık
grevine destek amacıyla Köln’de 9
Ağustos’ta açılan çadır eylemi devam
ediyor.
Sayı: 380

Yürüyüş
1 Eylül
2013

Anadolu Gençlik’ten
Adalet Bakanlığı Önünde
Zincirleme Eylemi
21 Ağustos günü Düsseldorf’da,
Almanya Anadolu Gençlik üyeleri
bir zincirleme eylemi gerçekleştirdi.
NRW Adalet Bakanlığı’nın giriş kapısına kendini zincirleyen iki Anadolu Gençlik üyesi, tutsakların serbest bırakılmalarını istedi. Ekrem Deniz Osmanoğulları ve Dilara Kurt işkence ile gözaltına alındı.
“Bütün Siyasi Tutsaklara Özgürlük”, sloganı atan gençler, “Bütün
Anadolu Federasyon Üyeleri Serbest Bırakılsın, 129a ve b Yasası
Kaldırılsın, İfade Özgürlüğü Yasağı
Kaldırılsın” dövizlerini açtı. Polisin
gelmesi üzerine çevrede çekim yapan
Sevcan Adıgüzel ve Tolga Gezici de
işkenceyle gözaltına alındı.
Polise ifade vermeyen Anadolu
Gençlik üyelerinin zorla parmak izi
ve fotoğrafları alındı.

Londra’da Alman ve
Avusturya Elçiliği Önünde
Protesto
İngiltere-Londra’da, Avustur-
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Köln

ya’da tutuklanan Yusuf Taş ve Özgür
Aslan için, 22 Ağustos günü Almanya ve Avusturya elçilikleri önünde bir protesto eylemi yapıldı.

Viyana’da Tutsaklarla
Dayanışma Programı
Anadolu Federasyonu’nun, devrimci tutsaklar Yusuf Taş ve Özgür Aslan için, açmış olduğu açlık grevi çadırında Siyasi Temel Hakları Savunma Komitesi tarafından tutsaklarla dayanışma programı düzenlendi.
Programa, Viyana’da yaşayan
Grace Latigo da şarkılarıyla ve şiirleriyle destek oldu. Latigo konuşmasını “Yaşasın Enternasyonel Dayanışma”, “Tüm Siyasi Tutsaklara
Özgürlük” sloganlarıyla bitirdi.
Grup Yorum'un türküleri ve marşlarıyla program son bulurken, 31
Ağustos'ta Grup Yorum’un da konuk
sanatçı olarak katılacağı açık hava
konserine çağrı yapıldı.

Devrimci Tutsaklara
Keyfi Dayatmalar Devam
Ediyor!
Devrimci tutsaklar Yusuf Taş ve
Özgür Aslan’ın daha önce ailesiyle
ve görüşçüleriyle iletişim hakkı engellenmeye çalışıldı. Ailelerine ve arkadaşlarına görüş esnasında Almanca konuşma dayatması yapıldı.
Ayrıca hapishane yönetimine gazete ve kitap alabilmek için defalarca
başvurmalarına rağmen bu talepleri
çeşitli bahanelerle reddedildi.

Viyana

Londra

Viyana

Viyana

Viyana’da Pankart
25 Ağustos günü Viyana’nın en
kalabalık meydanlarından biri olan
Stephanplatz’da bir alışveriş merkezine devrimci tutsaklar Özgür Aslan
ve Yusuf Taş’ın Almanya'ya iadesinin
durdurulması için pankart asıldı.

Viyana
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Özgür Aslan’ın İade
Mahkemesi Görüldü
22 Ağustos günü, Viyana’da,
Özgür Aslan’ın iade duruşması görüldü. Mahkeme sonucu avukata
dahi açıklanmadı. Dava bitiminde bir Anadolu Federasyonu üyesi, “Almanya emrediyor, Avusturya uyguluyor. Adaletiniz yok
mu sizin?” sorusunu yöneltti. Hakim cevap vermeden salondan
ayrıldı. Mahkeme sonrası, mahkeme binasının önünde sloganlarla
eylem yapıldı.

İade Mahkemesine Çağrı
Yunanistan Halk Cephesi, 28
Ağustos günü Atina’nın merkezi
yerlerinde, Ahmet Düzgün Yüksel’in iade mahkemesine çağrı
bildirisini dağıttı. 400 bildiri halka ulaştırıldı.

Atina’da Erdoğan
Çakır’ın İade Mahkemesi
Türkiyeli devrimci Erdoğan
Çakır’ın Fransa’ya iade duruşması 22 Ağustos günü Atina’da
görüldü.
Mahkemeye yüzleri kar maskeli polisler tarafından getirilen
Çakır’ın duruşması, 9 Eylül tarihine ertelendi. Kar maskeli polislerin mahkeme salonuna keyfi
olarak yerleşmelerine avukatlar itiraz etti.
Eyleme Halk Cepheliler de
katıldı. Erdoğan Çakır ile Ahmet
Düzgün Yüksel’in iade edilmek istenmelerini teşhir eden 500 bildiri dağıtıldı. Halk Cepheliler kimsenin alınmadığı mahkeme önünde oturma eylemi yaptılar.

“Devrimciler Değil,
ömürü, Zulüm Düzeni
Yargılansın!”
Halkın ihtiyaçları için değil bir
avuç emperyalist tekel ve işbirlikçilerinin karları için çalışan
kapitalist düzenin yarattığı kriz derinleştikçe, Yunanistan devletinin faşist karakteri daha görünür

oluyor. Emperyalist tekeller ve işbirlikçileri Yunanistan’ı haraç mezat yağmalarken, bileti olmadığı
için kontrolör ve şoför tarafından
tartaklanırken ölümüne neden olunan Yunan genç için eylemler devam etti. Halk Cepheliler de bu
konuyu ve kendilerine karşı sürdürülen saldırıları birlikte ele alarak eylemlerin içinde yerlerini
aldılar.
26 Ağustos günü Selanik’in
merkezi meydanlarından Aristotelus’ta yapılan eylemde Halk
Cepheliler “Bu Düzen Halk İçin
Yoksulluk ve Ölümdür. Öldürüyorlar Halkın Evlatlarını 1.4 Euro
İçin. Devrimciler Değil, Sömürü,
Zulüm ve Ölüm Olan Bu Düzen
Yargılansın” yazan pankartlarını
meydana açtılar.
27 Ağustos günü belediye otobüsüne spreyle “katiller” yazdıkları için, gözaltına alınıp, bırakılanların mahkemesi vardı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı duruşmada, 7 devrimci beraat etti. 6
devrimciye 12 ay ceza verilirken, 3 sene içinde aynı "suç"u işlememe şartıyla serbest bırakıldılar. Halk Cepheliler bu eylemde de
pankartlarıyle yerlerini aldılar.

Kapitalizm Halk İçin
Yoksulluktur, Ölümdür!
Yunanistan gün be gün, an be
an emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından yağmalanırken, Atina’da şehir içi otobüste biletsiz olduğu için kontrolör ve şoför tarafından dövülerek ölümüne neden
olunan 19 yaşındaki Yunanlı bir
genç için, Yunanistan’ın Selanik
kentinde 22 Ağustos günü bir yürüyüş daha gerçekleştirildi.
500 kişinin katıldığı yürüyüşte Halk Cepheliler de “Bu Sistem
Halk İçin Yoksulluktur, Ölümdür... Öldürüyorlar Halkın Evlatlarını 1.4 Euro İçin... Türkiyeli
Devrimcilere Saldırı ve Gözaltılara
Son!” yazılı pankartlarıyla yerlerini aldılar.

Viyana

Atina

Atina

Selanik

Atina

Atina
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
8 Eylül-14 Eylül
1970 Antakya doğumludur. Arap Alevisi
bir ailenin çocuğudur. 1990’da mücadeleye
katıldı. 11 kez gözaltına alındı. Bu sürede, işkencelerden geçirildi. Abisini, yakınlarını şehit verdi. Daha büyük bir hırsla sarıldı mücadeleye. Akdeniz çapında görevler üstlendi. 1996’da İstanbul’da tutuklandı. ‘96 Ölüm
Hamide ÖZTÜRK Orucu’nda 3. Ekip’te yer aldı. 19 Aralık
2000’de, 6 kadın tutsağın diri diri yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna başlayan Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de şehit düştü.
1969 Yozgat Şefaatli İlçesi’nin Halaçlı Köyü’ndendir.
1992’de katıldı mücadeleye. Ankara’da,
Malatya’da, Bursa’da görev aldı. İşçiye, memura, öğrenciye devrimi anlattı. 1997 Mart’ında tutsak düştü. F Tipi saldırısı gündeme gelÜmüş ŞAHİNGÖZ diğinde, en ön siperde, Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Direnişin ilerleyen günlerinde tahliye edilmesine rağmen ölüm
orucunu Armutlu’daki direniş evinde sürdürdü. 330 gün boyunca açlığa ve zulme direnerek 14 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

“Şehitlerimiz bizim manevi değerlerimizdir. Bunu
hiçbir zaman unutmayın yoldaşlar.”
İbrahim Çuhadar
İbrahim Çuhadar 16 Ağustos 1973 Ankara, Altındağ doğumludur. Aslen, Çorum’un, Alaca, Tutluca Köyü’nden, yoksul bir ailenin çocuğudur.
İbrahim Çuhadar ortaokul yaşlarından itibaren damgacılık, kaşe, tabela, prinç levha, moİbrahim ÇUHADAR bilyacılık, bakkal çıraklığı yaptı. 90’lı yıllardan
itibaren inşaatlarda çalıştı.
1993 yılında inşaatta çalışırken devrimcilerle tanıştı. İlk örgütlülüğü Devrimci İşçi Hareketi içinde oldu. 1994 yılında illegal mücadele içinde yer aldı. 28 Eylül 1994 yılında tutsak düştü. Ankara Ulucanlar ve Çankırı E Tipi Hapishanesi’nde, 19
Aralık katliamına kadar toplam 10 yıl tutsak kaldı. Katliam saldırısından sonra sevk edildiği Sincan F Tipi Hapisnanesi’nden,
2004 yılında tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra 2009 yılına
kadar çeşitli alanlarda çalıştı.
20 Temmuz 2012’de Hasan Selim Gönen’i katleden polislerin bulunduğu 75. Yıl Sultangazi Polis Karakolu’na, 11 Eylül
tarihinde bir FEDA EYLEMİ gerçekleştirerek şehit düştü.
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik ve dayanışma çalışmalarına karşı gerçekleştirilen polis saldırısında, polisler tarafından üniversitenin üçüncü katından aşağı atıldı. Beş gün komada kaldıktan sonra 8 Eylül
1991’de şehit düştü.

Seher ŞAHİN

Anıları Mirasımız

mazdı. Bazen bir semtten diğer semte giderdik. O
hep yürüyerek gitmeyi uygun görürdü. Hem sokakları tanımak, hem de otobüse para vermemek için.
Ben bazen yorulmaktan veya sıcaktan şikayet
ederdim. O bana, “Düşünsene dağlardaki gerillalarımızı. Günlerce yürüyorlar, soğuk-sıcak demeden, açlık demeden mücadele yürütüyorlar. Bizim
yaptıklarımız onların yaptıklarının dörtte biri bile değil” derdi.
Her sohbetimizde mutlaka gerilladan bahsederdi. Bir keresinde anneler gününde çiçek alıp mahalledeki anaları ziyarete gittik. Gittiğimiz evlerde anaların bizleri görüp kiminin ağlaması, kiminin gülerek bize sarılması karşısında çok
duygulanmıştı. Akşam olup da sohbete başladığımızda gittiğimiz evleri anlatıp, “Bu analar için dağlara çıkıp ölünmez
mi” demişti.
Hiç bir şeyden şikayet etmez, bir sorun varsa çözmeye
çalışırdı. Partiye çok bağlıydı. “Benim hücrelerime kadar ne
varsa hepsi partinindir” sözleri bunu anlatmaya yetiyor.
Mahallede maddi durumu kötü olan evlere yardım etmek
için her şeyi yapardı. Bir keresinde ev kirasını ödeyememiş
bir aile için, partiden para istemişti. Parayı alıp da aileye verdikten sonra yanımıza geldiğinde adeta gözleri parlıyordu.
En sonra onunla bir yerde kaldık. Kaldığımız yere öğrenciler geliyordu. Yener onlara birşeyler öğretmek için her
yolu deniyordu. Onlara sırayla dergi okutur, ne anladıklarını sorar, daha sonra da kendi anlatırdı. Hep birilerine birşeyler öğretmek isterdi.
En son ayrıldığımız gün, “Unutma bir gün şehit düşeceğiz
ama, kesinlikle düşmanlarımızın yüzünü güldürmeyeceğiz”
demişti. Öyle de oldu. O, özlemi olan Karadeniz Dağları'nda
şehit düştü ve sözünde durdu. Sıra bizlerde.

Yoldaşları Anlatıyor: Yener TÜRKER
Bir Yoldaşının Anlatımından:
Yener dışarıda iki aylık bir mücadele pratiğinden sonra
tutuklanmış, yaklaşık 2 sene tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine beklemesi söylenmiş, fakat o beklemek istememişti. Her fırsatta
gelip, “daha haber gelmedi mi” diyordu. Yeniden sıcak mücadeleye katıldığında mutluluğu gözlerindeki parıltıdan
okunuyordu. Ben kendisini daha önceden pek fazla tanımıyordum. Aynı alanda mücadele etmeye başladık.
İlk zamanlar bana hep, “Ben pratikten uzak kaldım. Sen
bana pratik olarak bir şeyler öğretirsin, ben de sana teorik”
demişti. Öyle de oldu. Kendisi bildiği teorik bilgileri bana ve
mahalledeki diğer arkadaşlara anlatır, bizleri zayıf olduğumuz
teorik konularda eğitmeye çalışırdı.
Çok hızlı ve ısrarcıydı. Bir eksiğimizi gördüğünde eleştirir, olması gerekeni bıkmadan, usanmadan anlatırdı. Hapishaneden çıktığı ve bizimle tanıştığı günden itibaren gerillaya olan özlemini her seferinde dile getirirdi. Her zaman,
“Hapishanedeki yoldaşlarım bana çok şey öğretti, partiyle
tanıştıktan sonra insan olmanın güzelliğini gördüm. Bunu hapishanedeki yoldaşlarımın sıcaklığıyla daha çok anladım.
Şimdi onlardan öğrendiklerimi hayata geçirme zamanı. Yoldaşlarıma verdiğim sözü tutacağım, kısmet olursa Karadeniz
dağlarında düşmandan hesap soracağım” derdi.
Çok zor durumda kalmadıkça partinin parasını harca-

1 Şubat 1976’da Kastamonu-İnebolu’da
doğdu.
1996’da hapishanelerde süren ölüm orucu sırasında devrimcilerle tanıştı ve mücadeleye katıldı. Faşizm, sadece bir pankart astığı için onu gözaltına alıp işkenceden geçirUğur BÜLBÜL di. 19 Aralık katliamı sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi. Yaralandı. Sincan F Tipi Hapishanesine sevk edildi. Tecriti, işkenceleri yaşadı. Öfke dağlar olmuştu Uğur’un yüreğinde. Kendini feda etmeye, ölüm
orucuna gönüllü olarak karar vermişti. 10 Eylül 2001’de İstanbul Gümüşsuyu’nda işkenceci katliamcı çevik kuvvete karşı gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düştü.
Tokat, Niksar-Reşadiye
arasında, 9 Eylül 1998’de oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler. Çatışmada Filiz Ünal vurulup şehit düşerken, Yener
Türker’den çatışma sonrası
Yener TÜRKER haber alınamadı. Araştırmalar
Filiz ÜNAL
sonucunda oligarşinin katliamcıları tarafından vurulduğu veya Kelkit Irmağı’nda boğulduğu sonucuna varıldı.
Filiz, 1974'te, Tokat'ın Turhal ilçesi Çerçi köyünde doğdu. Türk milliyetindendir. 1997 Haziran’ında Tokat dağlarında
silah kuşandı.
Yener, 1980 Ordu Mesudiye doğumludur. Gerillaya 10 Haziran 1998’de katıldı.

Yılmaz GÜNEY

1 Nisan 1937'de Adana Yenice Köyü'nde doğdu. 1971'de Mahir Çayan ve arkadaşlarını evinde
sakladığı için, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 47 yıllık yaşamının
12 yılını hapishanelerde, 3,5 yılını da yurtdışında sürgünde geçirdi. Devrimci sanatçılığın ülkemizdeki ilk örneklerindendi. 9 Eylül
1984’te aramızdan ayrıldı.

Mao ZEDUNG

20. yüzyıla damgasını vuran
devrimci önderlerdendir. En büyük
eseri Çin Devrimi’yle sadece Çin
halkını kurtarmakla kalmamış;
halk savaşının teori ve pratiğini
miras bırakarak tüm sömürge
halkların kurtuluş yolunu aydınlatmıştır. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların
kurtuluş savaşlarında yaşamaya
devam ediyor.

12 Eylül 1979’da Kars Yeni Mahalle’de faşistler tarafından katledildi.

Julius FUCİK
Mehmet SOYLU
12 Eylül 1979’da İstanbul Okmeydanı’nda faşistlerle girdiği çatışmada şehit düştü. DEV-GENÇ’liydi

Yüksel KAŞIKÇI
11 Eylül 1994’te Dersim Mazgirt’e bağlı
Darıkent Beldesi’nde, Kürt milliyetçileri tarafından öldürüldü. Mücadele okuru bir öğretmendi.

Agostinho NETO

Vedat İNAN

Angola Halk Kurtuluş Hareketi
MPLA'nın önderlerinden biriydi.
Şair, tıp doktoru ve kurtuluştan
sonra Angola Halk Cumhuriyeti'nin
ilk devlet başkanı olan Agostinho
Neto, 17 Eylül 1922'de Angola'nın
başkenti Launda'nın Bengo köyünde doğdu. 10 Eylül 1979'da
Moskova'da öldü.

1908’de doğdu. 1937’de Sosyalist Parti’den milletvekili seçildi.
1970’te Halk Cephesi (Unitad Popular) adına katıldığı başkanlık seçimlerini kazandı. 11 Eylül 1973’te
Şili’de yapılan faşist darbeye karşı
silah elde direnerek şehit düştü.

İYÖ-DER üyesiydi. Mücadelede henüz çok
yeni olduğu bir süreçte, 8 Eylül 1990’da
Bursa’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Zeynep Esra
BOLAYIR

Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerindendi. Örgütlü ve örgütçü bir aydındı. Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgal etmesi üzerine
zaman kaybetmeksizin illegal çalışmalara başlayan Fucik, Çekoslovak Komünist Yeraltı Hareketi'nin liderlerinden biri oldu. 1942'de
Prag'ta tutuklandı. Bu dönemde
"Darağacından Notlar" adlı kitabını yazdı. 8 Eylül 1943’te Naziler tarafından tutuklanarak idam edildi.

Salvador ALLENDE

Halkın
Hukuk
Bürosu

DİSK’e Bağlı Genel-İş Sendikası, “Tutuklu” Olduğu
Gerekçesiyle Av. Taylan Tanay’ın İşine Son Verdi!
AKP İKTİDARI TUTUKLUYOR,
DÜZEN SENDİKACILARI İŞTEN ATIYOR!

AKP iktidarı, 18 Ocak 2013 tarihinde Halkın Hukuk Bürosu’na ve
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik operasyonda 12 meslektaşımızı işkence ile gözaltına aldı ve 9 arkadaşımız, hukuksuz bir şekilde tutukladı. Büromuz avukatlarından Taylan Tanay, Genel-İş Sendikası’nın
da avukatlığını yapmaktaydı.
Soruşturma sırasında, Av. Taylan
Tanay’a yöneltilen “BÜYÜK” suçlar
arasında işçilerin avukatlığını yapmak da vardı. Taylan Tanay’a neden işçilerin haklarını savunduğu, onların eylemlerine neden destek verdiği soruldu. Suç delili olarak işçilerin yapmış
olduğu basın açıklamalarındaki fotoğrafları gösterildi. AKP iktidarının siyasi şube polisleri bu delillerle yetinmedi işçilerden meslektaşımız aleyhine
ifade almaya çalıştı. İşçilerden avukatları hakkında yalan beyan almak
için onları tehdit etti. Bununla sonuç
alamayan siyasi şube polisleri, Taylan
Tanay’ın müvekkilleri olan işçileri
gözaltına aldı.
Evet, Av. Taylan Tanay bu “BÜYÜK” suçların hepsini ve daha fazlasını işledi! İşçilerin haklarını sadece
tozlu adliye koridorlarında aramadı. İşçilere, haklarını savunmak için yalnızca
düzenin mahkemeleriyle yetinmemeyi, haklarını asıl olarak direnerek alabileceklerini gösterdi. Yani sendikaların
yapmadığını yaptı. İşçilere sırtını dönen sendikacılığı teşhir etti. Sendika
ağalarına, sarı sendikalara, düzen sen-

dikacılığına cepheden tavır aldı.
Av. Taylan Tanay bu mücadelesi nedeniyle isminde “DEVRİMCİ” olan bir
konfederasyonun
ve Genel-İş Sendikası’nın başkanı olan KANİ
BEKO ve yöneticileri tarafından işten atıldı. Kandıra
1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne tebligat yapılarak işten çıkarıldığı bildirildi. Kendisine sadece düzenin yasalarını temel alan bir sendikacılık anlayışıyla, işçi haklarının nasıl savunulacağı ortadadır. İşten atılan işçilere
destek olmayan, iş cinayetlerine karşı sesini duymadığımız, taşeronlaşmaya karşı yazılı basın açıklaması dışında bir iş yapmayan sendikacıların
Av. Taylan Tanay’ı işten atmasına şaşırmadık. Patronların, işçileri işten atmasını “ekonomik kriz, devletin selameti vb.” sebeplerle haklı bulduklarını hatırlayınca devrimci bir avukatı işten atmaları da şaşırtmıyor!
Av. Taylan Tanay bu mücadeleci,
devrimci avukatlık pratiği ile her zaman işçilerin yanında olduğu, onların
haklarını savunduğu için siyasal iktidar kadar düzen sendikacılarının
da düşmanlığını kazandı. AKP ikti-

Gazi Mahallesi Yozlaşmaya Karşı
Tarihinden Aldığı Güçle Direniyor
İstanbul’da, 28 Ağustos günü Düz Bölgesi’nde Gazi Mahallesi’nin tarihini ve bugün devletin Gazi’deki yozlaştırma politikasını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon kurulumuna halk dört koldan yardım etti, uzatma kablolar ve elektrik halkın imkânlarıyla sağlandı. Sinevizyon sonrası kentsel dönüşüm (yıkımlar) ve uyuşturucu üzerine konuşuldu. 150 kişinin
katıldığı gösterim Grup Yorum’un Emekçi Halayı ile çekilen halayın ardından bitirildi.
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darının mahkemeleri asıl olarak devrimci avukatlık pratiğini tutsak etmek
istedi fakat bunu başaramadılar. Devrimci avukatlık pratiğimiz kesintisiz
devam ediyor. Düzen sendikacıları siyasal iktidarın yapmak istediği tasfiye operasyonunu tamamlıyor. Genel-İş Sendikası’nın yöneticileri, Av.
Taylan Tanay’ı işten atarak asıl olarak devrimci sendikacılığı tasfiye etmeye çalışıyorlar. Sendikaları siyasal
iktidara yedeklemeye çalışan, isminde “DEVRİMCİ” olan sendikaları,
sarı sendikalara çevirmek istiyorlar.
Düzenle herhangi bir sorunları olmayan, işçilerin haklarını savunmak
yerine koltuklarının sevdasına düşen
sendika ağalarına karşı, devrimci işçilerin sınıf sendikacılığı mücadelesini tasfiye edemezler. Siyasal iktidar
nasıl devrimci avukatlığı bitiremeyecekse, düzen sendikaları da devrimci sendikacılığı bitiremeyecek.

Veli Güneş’in Annesi Vefat
Etti, Bütün Halkımızın Başı
Sağolsun!
Şehidimiz Veli Güneş'in annesi Zerif Güneş,
27 Ağustos günü uzun süredir devam eden hastalığı
sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 29 Ağustos Perşembe günü Dersim Cemevi’nden kaldırıldıktan
sonra Kocakoç Köyü’nde toprağa verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

SURİYE’DE KİMYASAL SİLAHLARLA KATLİAM YAPAN

