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KP İstanbul’a elektrikli TOMA’lar alıyormuş. Yanına
yaklaşanı elektrik çarpacakmış.
ürdistan’da kırılan şehit mezarlarını protesto için, Diyarbakır’da eylem yapan halka karşı AKP’nin yeni ÖZEL TİM’leri
ilk kez kullanıldı. Özel Timler “gazlı mermi” diye adlandırılan yeni bir
mermi türünü de ilk kez kullandı.

H

alk eylemlerde kullanıyor
diye AKP havai fişek kullanımına yasaklama getirdi. Havai
fişeği sadece AKP kendi kutlamalarında kullanabilecek.

B

unlar AKP’nin halka karşı
teröründe bu haftaki “yenilik”leriydi. Bunların dışında İstanbul
Gazi Mahallesi’nden Okmeydanı’na,
İstanbul Adliyesi önünden Gezi Parkı’na, Galatasaray Lisesi’ne, Ankara
ODTÜ’den Yüzüncü Yıl Mahallesi’ne, Tuzluçayır’dan Eskişehir’e, İzmir’e, Çanakkale’ye, Mersin’e, Dersim’e, Hatay’a, Adana’ya, Denizli’ye, Antalya’ya kadar ve daha burada
sayamadığımız pek çok yerde polis
klasik TOMA’larıyla, AKREP’leriyle, gaz bombalarıyla, kimyasal karıştırılmış basınçlı sularıyla saldırdı. Ve
her yerde saldırıları devam ediyor.
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KP YAĞMA VE
TALAN İKTİDARIDIR! ODTÜ ve TÜM
TÜRKİYE YAĞMA VE
TALANA KARŞI DİRENİYOR!

A

KP, birinci dereceden koruma alanı olan ODTÜ ormanlarından, Eskişehir Konya yolları arasında bağlantı yolu geçireceğim diyor. AKP’nin amacı ODTÜ’den Eymür Gölü’ne kadar koruma altındaki ormanlık arazileri yağma ve talana açmaktır. Fakat ODTÜ
öğrencileri ve o bölgede oturan halk
AKP’nin yağma ve talanına izin vermiyor. Bir süredir yol yapımını engellemek için çadır kurup direnen
ODTÜ öğrencilerine 6 Eylül’de polis TOMA’larıyla, gaz bombalarıyla,
Melih Gökçek’in özel adamlarıyla saldırdı ve zorla yol inşaatını başlattı.
olis saldırısına karşı ülkenin
dört bir yanında halkımız “Her
Yer ODTÜ, Her Yer Direniş” diyerek
direnişe geçti. AKP ve tüm besleme
basını “ODTÜ’de türbanlı öğrencilere
saldırı” diye uydurduğu bir provokatif
haberle bu direnişi etkisizleştirmeye
çalıştı ve karşı saldırıya geçti. Ancak

P

AKP’nin terörü ne olursa olsun, hangi provokasyonlarla halkın direnişini bastırmaya çalışırsa çalışsın işe yaramıyor. Halkın direnişi sürüyor.

A

KP VE FETHULLAHÇILAR DİN TÜCCARLARIDIR! HALKIMIZ DİN
TÜCCARLARINA VE ALEVİ
BEZİRGANLARINA KARŞI
DİRENİYOR!

Y

üzyıllardır Alevi halkımızı
katlettiler. Her türlü hakareti,
aşağılamayı yaptılar. İnançlarını yasakladılar, yok saydılar, çok bilinçi politikalarla asimile etmeye çalıştılar. Alevi halkımızın ibadetini de yaptığı cemevlerini resmen tanımazken tüm Alevi köylerine cami yapıp, hiç kimsenin gitmediği camilere imam atadılar.
Tüm iktidarlar çok bilinçli politikalarla
Alevi halkımızı Sünnileştirerek asimile
etmeye çalıştılar. Alevi halkımızı devrimcilerden koparıp düzen içine çekmek için her türlü politikalara başvurdular. AKP’de iktidara geldiğinden
beri bir taraftan Alevi halkımızın hiçbir talebine cevap vermeyip, her fırsatta
aşağılarken, bir taraftan da “Alevi
Çalıştayları”yla düzen içine çekmeye
ve iktidarına yedeklemeye çalıştı. Gelinen en son aşamada Alevi halkımı-

zın hiçbir talebini kabul etmezken, on
binlerce Alevinin katili olan Yavuz Sultan Selim’in adını yapılacak 3. köprüye
verdi.

H

aziran ayaklanmasına yoğun
bir şekilde katılan Alevi halkımız yine alçakça politikalarla düzen
içine çekilmeye çalışılıyor.

A

KP, 5. yargı paketinde Alevilere Vakıf adı altında Cemevi
yapılması için arazi tahsis edeceğini
açıkladı. Diğer taraftan imam hatip liseleri Aleviler başta olmak üzere tüm
yoksul halk çocuklarına dayatılıyor.

A

KP bir taraftan, Fethullahçılar, diğer taraftan kendi aralarındaki iktidar kavgasında da Alevileri yanlarına çekerek kullanmaya
çalışıyorlar.

A

KP’liler Alevi halkımıza saldırırken Fethullahçılar güya
Alevi halkımızın inançlarına saygıdan
bahsediyor. “Hassasiyetlerinin dikkate alınmasını” istiyor. Taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.
AKP’nin saldırganlığı, terörü karşısında kendilerinin ne kadar “hoşgörülü” olduklarını göstermeye çalışıyorlar. AKP’nin 3. Boğaz Köprüsü’ne
Yavuz Sultan Selim isminin verilmesine karşı Fethullah Gülen “bir köprü
için onlarca köprü yıkılmasın” diyerek
AKP’den farkını ortaya koyuyor. Alevi halkımızla aralarına “köprüler” kurmak için aynı avlu içinde olan cami ve
cemevi projesini gündeme getirdiler.
Şimdi de Fethullahçılar “hoşgörü”
demagojisi ile Alevi halkımıza nerede
ve nasıl ibadet edeceklerini dayatıyor.

A

merikan uşağı din tüccarı
Fethullahçılar, Alevi bezirganı İzzettin Doğan ile birlikte tüm
masraflarının Fethullahçılar tarafından karşılanacak beş ilde cami-cemevi projesini açıkladılar.

D

İN TÜCCARLARINI VE
ALEVİ BEZİRGANLARI
MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAĞIZ!

A

levi halkımıza ne isteyip ne
istemedikleri hiç sorulmuyor. Nasıl ibadet yapacaklar, nerede
ibadet yapacaklar onlar karar veriyor.
Onların istediği gibi Alevi olunacak.

Başka türlüsüne izin verilmiyor.

A

ma yok artık. Alevi halkımız
bu dayatmalara, bu yalanlara kanmıyor. AKP’sinden Fethullah’ına din tüccarlarını ve İzzettin Doğan gibi Alevi bezirganlarını çok iyi
tanıyor. O temelini açtığınız çukurlara
sizi gömecekler... Cami-cemevlerini
başınıza yıkacaklar.

D

in bezirganları ilk cami-cemevi’nin temelini 8 Eylül’de
devrimcilerin ve Alevi halkımızın en
yoğun yaşadığı Tuzluçayır Mahallesi’nde atmak istedi. Din bezirganlarının temel atma töreni halkın barikatlarına çarptı. Binlerce kişi polisin tüm
terörüne rağmen Tuzluçayır sokaklarına
barikatlar kurarak direndi. Tuzluçayır’daki barikatlara yine Türkiye’nin
dört bir yanından barikatlarla destek verildi. Tuzluçayır’da devrimcilerin öncülüğünde halkımız hala direniyor...

A

KP’NİN KATİL POLİSLERİ KORUMASINA
KARŞI, BERKİN İÇİN ADALET
ZİNCİRİ OLUŞTURULDU. Berkin
Elvan 16 Haziran’da İstanbul Okmeydanı’nda yakın mesafeden başından gaz fişeği ile vuruldu. Berkin
3 aydır komada. 3 aydır Berkin’i
vuran polisler teşhis edilmedi. Berkin’i vuran polisler hala görevlerinin
başında ve halkımıza cop sallamaya,
gaz fişeği atmaya devam ediyor.
AKP’nin katil polislerine yargı yok.
Bizzat Başbakan Erdoğan tarafından polisler korunuyor.

H

alk Cepheliler aylardır Berkin’i vuran polislerin yargılanması için adalet istiyor. 9 Eylül’de
Berkin’i vuran polislerin yargılanması için Okmeydanı’dan İstanbul Adliyesi’ne kadar oluşturulan “Adalet
Zincirine” polis saldırdı. Sabah başlayan saldırı akşam saatlerine kadar
sürdü. Polisin tüm terörüne rağmen bir
grup Halk Cepheli İstanbul Adliyesi
önüne çıkmayı başardı ve “Berkin için
Adalet Zinciri” oluşturuldu. Oluşturulan bu zincir adalet isteğimiz ve hesap sorma kararlılığımızı gösterme açısından oldukça önemlidir. Daha büyük
bedelleri de gerektirse adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. AKP’nin
katil polislerinin yakasını bırakma-

yacağız.

N

itekim adalet istediğimiz için,
Berkin’in vurulduğu yerde
bir Halk Cepheli daha gaz fişeği ile başından vuruldu. İstanbul Adliyesi
önünde tekmelenmeye, coplanmaya,
gaza boğulmaya ve yerlerde sürüklenmeye devam ediyoruz. Polisin her
türlü terör estirmesi serbest, ama halkın adalet istemesi yasak. Peki kim tanır AKP’nin yasaklarını? AKP, istediği
yasakları koyabilir, istediği yasaları çıkartabilir, hiçbirini tanımıyoruz.
KP’nin yasakları sadece
AKP’yi bağlar... Ölümden
öte köy mü var? AYAKLANMA
HATAY’DA BİR ŞEHİT DAHA
VERDİ! HALKI YASAKLARLA
MI KORKUTACAK AKP?
DTÜ’de yapılmak istenen
yol inşaatına ve Tuzluçayır’da yapılması planlanan camicemevine karşı Ankara’da yapılan eylemlere destek vermek için 9 Eylül’de
Hatay’da yapılan eylemde, 22 yaşındaki Ahmet Atakan, başına gaz fişeği gelmesi sonucu çatıdan düşerek şehit oldu. Ahmet Atakan Hatay’ın
üçüncü şehidi. Hatay ayaklanmanın
başından beri şehitleri için adalet istiyordu. Adalet isterken bir şehit daha
verdi. Bir değil onlarca yeni şehitler
de versek adalet isteğimizi durduramayacaklar. AKP bunların hesabını
mutlaka verecek.
DALET YOKSA HALK
KENDİ ADALETİNİ İŞLETECEK!
şte bir örnek: İstanbul Şehremini Polis Karakolu’nda işkence gören Kadir Ergin, karakoldan çıktıktan
sonra karakol yakınındaki bir benzinlikten benzin alıp karakolun önünde duran polis otolarını, üzerlerine benzin dökerek yaktı. Halkın güvenliğinden sorumlu olanlar işkenceciyse, adaletten
sorumlu olanlar adaletsizlik yapıyorsa,
halk kendi adaletini uygular. Halkımız
yaratıcıdır; bunun onlarca yol ve yöntemini bulur.
RTIK HİÇBİR DAYATMAYA BOYUN EĞMEYECEK
HALKIMIZ! HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK
AKP!..
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HALK AYAKLANMASI
BİTMEDİ, HER ŞEY
DAHA YENİ BAŞLIYOR
ODTÜ

 ODTÜ Direnişi...
 Berkin Elvan İçin Adalet Zinciri...
 Tuzluçayır’da Cami-Cemevi Protestosu...
 Hatay'da Ahmet Atakan Şehit Düştü...
 Direniş Yeni Şehitler Pahasına Büyüyor...
 AKP'nin Korkularını Büyütmeye
Devam Edelim...

OKMEYDANI

TUZLUÇAYIR

HATAY
6

Halk ayaklanması sürüyor,
ayaklanma sırasında Hatay'da
Ahmet Atakan şehit düştü. AKP
İktidarı Ağustos ayı boyunca,
ayaklanmaların olacağını, dış
güçlerin kışkırttığını, bazı örgütlerin kışkırttığının istihbarat
aldıklarını vb.lerini diyerek,
yalan dolan haberler yaptı...
Tayyip Erdoğan her ağzını açtığında ayaklanmadan bahsetti.
AKP çıkmaz içine girmiş durumda olduğu için halka daha
fazla saldırı hazırlıkları yapıyordu. Halkın da tepki vereceği,
korku duvarlarını yıkan halkın
her zamankinden çok daha büyük eylemler yapacağını
AKP'de öngörmüştü. Çünkü
iktidarını sürdürmek için daha
fazla sömürmesi gerekiyor, vatanı satmaya devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden baskılarını,
saldırılarını, faşizmini gizlemek
için "dış güçler", gibi yalanlara başvurmaya başladı.
AKP, ODTÜ arazisi içinden
otoban geçirmek istedi. ODTÜ
ormanlarının bir kısmı, bu otoban projesiyle kesilecekti. Ayrıca,
ODTÜ arazisinden geçecek otobanın geçtiği yeri imara açmayı
tasarlıyorlardı. Ankaralılar buna
karşı çıktılar, direnmeye başla-

dılar. ODTÜ'lü bir grup öğrenci
ve akademisyen yürüyüş başlatarak otoban inşaatının sürdüğü
viyadüklere ulaştı. Göstericiler
ormandan geçecek otoban güzergahı üzerinde çadırlar kurdu.
AKP iktidarı, gaz bombalarıyla,
TOMA'larla saldırdı. Ülkenin birçok yerinde ODTÜ direnişine
destek eylemleri başladı. Ülkeni
birçok yerinde 300 kişinin, 500
kişinin, kimi yerde binlerce kişinin
katıldığı eylemler yapılmaya başlandı.
9 Eylül'de İstanbul Okmeydanı'ndan başlayarak yapılmak
istenen “Berkin Elvan İçin El
Ele, Adalet Zinciri” eylemine
yüzlerce polis, TOMA'larla, Akreplerle saldırdı... Çatışmalar gün
boyu ve gece boyu devam etti...
Hafta içi olmasına rağmen, Okmeydanı esnafının hemen hemen
tamamı kepenk kapatarak Berkin Elvan eylemine destek verdi.
İstanbul'un birçok yerinden Okmeydanı'na gelenler oldu. Gündüz
saatlerinde yüzlerce kişi çatışmıştı.
Hava kararmaya başladıkça,
sayı binleri buldu. Saat 21.00
civarında 3000 bin kişi yürüyüş
yaptı. Sabah 03.00’e kadar polisle çatıştı. Bahçelievler forumu
Okmeydanı'ndaki saldırıyı pro-

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

testo etmek için yürüyüş düzenledi.
Ankara'da ODTÜ dışında AKP'nin
Fethullaçılarla, İzzettin Doğan'ın
ortak projesi, cami-cemevi projesini
protesto etmek için Tuzluçayır halkı
ayaklandı. Tuzluçayır halkı Alevilerin
asimile edilmesine karşı Fethullah’ın
parasıyla yapılan cemevine gitmeyiz
dedi. 8 Eylül günü başlayan eylemler
devam ediyor.
Hatay, direnişi en uzun soluklu
sürdüren yerlerden birisi oldu. ODTÜ
eylemlerine destek vermek isteyen
kitleyi yürütmeyen polis, kitleye saldırdı. 9 Eylül gecesi Ahmet Atakan
katledildi. Gece yarısı katledilen Ahmet Atakan için, 10 Eylül günü Taksim Dayanışması Taksim'e çağrı yaptı.
Taksim Dayanışması'nın çağrısı olmasa da, halk sokaklara çıkacaktı.
Faşizme karşı, katliamlara karşı halkın
öfkesi büyüyordu.
ODTÜ direnişi, Tuzluçayır camicemevi kışkırtmasına karşı direniş,
Okmeydanı’da Berkin Elvan için İnsan
Zinciri... Aynı dönemde ayrı ayrı yapılan eylemler 10 Eylül’de birleşti.
Bütün direnişler, ayaklanmanın şehidi
için yürümeye başladı. Halk ayaklanmasının ilk başladığı günlerde olduğu
gibi, ülkenin her tarafından ayaklanma
ve direniş sesleri duyulmaya başladı.
Halk faşizme karşı direniyor.
10 Eylül'de ülkenin her tarafından

halkın ayaklandığı haberleri gelmeye
başladı. En başta Ahmet Atakan'ın
vurulduğu Hatay'da cenaze töreninin
ardından polis kitleye saldırdı. Ahmet
Atakan'ın annesi Emsal Atakan; "Oğlum halkı için direndi. Bu yolda
canını verdi. Biz başından sonuna
kadar oğlumuzun yanındaydık. Anne
, 'Biz delikanlıyız , direneceğiz bu
düzene karşı çıkacağız' diyordu. 'Ahmet'imin acısını bana yaşatanlara
Allah evlat acısı yaşatsın, yüreğim
kanıyor. Ben bir anneyim, bütün annelerin yüreği yandı. Suriyeli anneler,
Ethem'in annesi, Ali İsmail'in annesi,
Abdullah'ın annesi, zalimlerin zulmünü yaşadı. Bütün annelerin ve öldürülen evlatlarının suçu barış istemekti" dedi. Binlerce kişi yürüyüş
yaptı, polisle çatıştı. Çatışmalar gün
boyu geceye kadar devam etti...
Taksim İstiklal Caddesi'nde geceye kadar binlerce kişi çatıştı. İstanbul'un birçok mahallesinde yürüyüşler düzenlendi. Gazi Mahallesi'nde binlerce kişi yolları kesti barikatlar kurdu.
Kadıköy'de akşam saat 19.00 sıralarında Altıyol'daki Boğa Heykeli
önünde toplanan halk sloganlar ve
pankartlar eşliğinde yürüyüşe geçti.
2 bin kişiden oluşan kitle Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden Kadıköy
İskelesi’ne doğru yürürken, Ahmet

Atakan'ın ölümünü protesto eden
sloganlar attı. Grup caddede bir müddet yürüdükten sonra kısa bir süre
oturma eylemi yaptı. Kadıköy İskelesine gelen grup buradan Taksim'e
gitmek üzere vapura bindi. Karaköy'e
gelen vapurlardan inen eylemciler,
Taksim'e doğru yürümeye başladı.
Sloganlar atarak ilerleyen eylemcilerin
önünü Taksim'e çıkan Refik Saydam
Caddesi girişinde polis kesti.
Denizli'de protesto gösterisi yapan
kitleye polis saldırdı, gözaltına alınanlar oldu.
İzmir'de 3 bin kişi, Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için
yürüyüş yaptı. Alsancak Gündoğdu
Meydanı'nda toplanan kitle Basmane
Maydanı'ndaki AKP Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak için yürüyüşe geçti.
Eskişehir'de, Hatay'da hayatını
kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü
protesto eden bin kişi yürüyüş yaptı.
Göstericiler, Üniversite Caddesi Haller Gençlik Merkezi karşısında bulunan tren hemzemin geçidine yürüyerek oturma eylemi yaptı. Yolu ve
demiryolunu trafiğe kapattı. Ve daha
birçok yerde direniş sesleri yükseldi.
Ayaklanma sürüyor. Berkinlerin, Ali
İsmaillerin, Ahmet Atakanların hesabını soralım... AKP'nin korkularını
büyütmeye devam edelim...

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

İdil Tiyatrosu’ndan “Böyle Başbakan Bulamazsın”
İdil Tiyatro Topluluğu İzmir Dikili’de15-18 Ağustos
tarihlerinde bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye Tiyatro
Buluşması’na katıldı.
Gezi Parkı direnişi ve ayaklanmayı
anlatan Böyle Başbakan Bulamazsın
isimli sokak oyununu
oynadı. Üç gün süren
festivalin açılış etkinliğinde, tutsak tiyatrocu Gamze Keşkek
ve Veysel Şahin’in festivali selamlayan açılış
konuşmaları okundu.
Tavır dergisi ve Tavır
Yayınları sanatçı dostlara ulaştırıldı. Festivalin kapanışında

ise umut vadeden genç oyuncu ödülü İdil Tiyatro çalışanı
Ahmet Denizer’e verildi. Ödülü alırken tutsak tiyatroculardan ve AKP faşizminin sanata karşı
olan saldırılarından bahsedildi.

KESK’li Tutsak
Aileleri ile Dayanışma
İdil Tiyatro Topluluğu, 1 Eylül’de,
aylardır tutsak bulunan devrimci memurların serbest bırakılması, telekonferans sistemiyle yargılanmalarına son
verilmesi için her hafta pazar günü
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
gerçekleşen eyleme katıldı. Burada
telekonferans sistemiyle yargılama olamayacağını anlatan küçük bir skeç oynayan İdil Tiyatrosu
devrimci memurları sahiplendiğini ifade etti.

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Diren Umudun Çocuğu Berkin Elvan!
Şimdi Tüm Türkiye Seninle Direniyor!
3 aydır komada,
direniyor Umudun
Çocuğu Berkin Elvan!
Faşizmin terörüne,
zulmüne karşı
direniyor!
Liseliler; şimdi
Berkin Elvan sizsiniz!
İlk dersinize Berkin
Elvan için girin!
Dersin öğretmeni
sizsiniz: Derste Berkin
Elvan’ı anlatın!
AKP’nin faşist
polisleri 14 yaşındaki
Berkinlerimizi gaz
fişeğiyle başından
vurdular! Berkin’i
vuran polislere
soruşturma açılmadı!
İkinci dersi Berkin’e
adalet istemek için
BOYKOT edin!
AKP’nin polisleri
Berkinler’i vurarak
tüm gençliği sindirmek
istiyordu!
Tüm Okulları direniş
yerine çevirin!
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Umudun çocuğu Berkin Elvan, aylardır komada ölüme karşı direniyor!
“Bize ölüm yok” diyor Berkin Elvan,
14 yaşında, faşizmin zulmüne karşı
direniyor. Erken büyüyor çocuklarımız:
Okmeydanı’nın ‘bıçkın’ delikanlısı
Berkin Elvan, bütün yaşıtlarını kavgaya
çağırıyor: Bu kavgada biz de varız
diyor. Bakmayın 14 yaşında olduğuna
Berkinler’in. Hepsi de göğüs kafesinde
kocaman bir yürek taşıyorlar... 14 yaşında Okmeydanı sokaklarında oyun
oynamıyorlar; direniyorlar.... Faşizmin
TOMA’larına karşı direniyorlar, akreplerine karşı direniyorlar, gazbombalarına karşı direniyorlar.
Berkin Elvan’ı başından vuran polisler hakkında hala bir soruşturma
başlatılmış değil. AKP’nin katil polisleri
ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Halka karşı terör estirmeye devam ediyorlar. Katletmeye devam ediyorlar. AKP katil polislerini, yeni yasal
düzenlemelerle koruma altına alıyor.
Polise aldığı silahlarla, halka daha
fazla nasıl zarar veririm, halkı daha
fazla nasıl korkuturum, nasıl sindiririm
diye çalışıyor.
9 Eylül’de Halk Cepheliler Berkin
Elvan’ın sorumlularının yargılanması
için Okmeydanı’ndan İstanbul Adliyesine “adalet zinciri” oluşturma çağrısı
yaptı. AKP için halkı katletmek serbest,
ama halkın adalet istemesi yasak...
Adalet Zinciri oluşturmak isteyen Halk
Cephelilere polis gün boyunca saldırdı.
Okmeydanı’nın bütün sokaklarında Berkin Elvanlar barikatlar kurup direndi.
Berkinler’i vuranların yakasını asla bırakmayacağız. Berkinler’i vurma emrini
verenler asla yataklarında rahat uyuyamayacaklar...
Umudun Çocuğu Berkin Elvan tüm
Berkinler’i direnmeye çağırıyor, kavgaya çağrıyor...
16 Eylül’de okullar açılıyor. Berkin
komada olmasaydı o da sizin gibi okulunda olacaktı. Arkadaşlarını kucaklayacaktı. Coşkuyla yaz tatilini anlatacaktı.
Sizler gibi yeni arkadaşlarıyla tanışacaktı.
Bunların hiçbirisini yapamıyor. 16 Ha-

ziran’dan beri
komada. Şimdi
Berkin sizsiniz.
DİREN BERKİN SENİNLEYİZ diyerek
yüreğinizi Berkin’in yüreğinin yanına koyun... Yakalarınıza takacağınız Berkin
kokartlarıyla
yeni tanıştığınız her arkadaşınıza Berkin’i
de tanıştırın.
Tüm Türkiye
tanısın Okmeydanı’nın bıçkın delikanlısını... Tüm okullarda Kara tahtaya
Berkin’in adını yazın. Berkin’in resmini
sınıfınıza asın. Dövizler açın; Berkin’i
vuran polislerin cezalandırılması için
ADALET isteyin...
Sınıflarınızda, kantinde, okul bahçesinde Berkin’i anlatın arkadaşlarınıza.
Gireceğiniz derse Berkin için girin.
Bugün öğretmen sizsiniz. Öğretmenleriniz sizi dinlesin. Berkin’in direnişini
anlatın.
Faşizme karşı direnmek onurdur.
Berkin, faşizme karşı direnişin 14 yaşındaki sembolüdür. Evet delikanlılar;
bugün öğretmen sizsiniz. Öğretin herkese; hocalarınıza da öğretin. Öğrenmenin sınavlarda alınan notlardan ibaret
olmadığını öğretin... Direnmeden hiçbir
hakkın kazanılamayacağını öğretin. 14
yaşında nasıl büyüyor çocuklarımız,
nasıl direniyor bunları öğretin.
Dersin birine Berkin için girmeyin,
boykot edin. Öğrenmenin faşizmin gerici
ders kitaplarını okumaktan ibaret olmadığını gösterin. Bakın Berkin’e; üç aydır
komada, öğretiyor...
Tüm liseliler; Berkin sizsiniz artık.
Berkin’in direnişini, Berkin’in sesini
tüm okullara taşıyın. Okullarınızda Berkin köşesi oluşturun. Tüm liseliler tanısın
Berkini. Tüm liseleri direniş yerine çevirin. Bakın tüm Türkiye direniyor.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Berkin Elvan'ı AKP'nin Polisi Vurdu!
Tüm Gücümüzle Hesabını Soracağız!

Okmeydanı

kapatacaklarını Anadolu Kahvesi'ne
astıkları pankartla duyurdular.
Okmeydanı anneleri adına bir
pankart mahallenin girişine asıldı.
Berkin Elvan'ı anlatmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam
eden Okmeydanı Gençlik Komitesi
ise, eylemin başlayacağı alan olan
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı
önüne “Diren Berkin Okmeydanı
Seninle” yazan Okmeydanı Gençlik
Komitesi imzalı bir pankart astılar.
5 ve 6 Eylül günleri ise Okmeydanı Gençlik Komitesi evlerin kapılarını tek tek çalarak eylem çağrısında
bulundular. Ajitasyonlar ve sloganlarla
yapılan çalışmada yaklaşık olarak
1000 eve girildi.
Mahallenin birçok yerinden gözüken Özel Okmeydanı Hastanesi
ve Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı
önüne Berkin'in resimlerinin olduğu
dev pankartlar asıldı.

Okmeydanı'da 9 Eylül günü gerçekleştirilecek “Berkin Elvan İçin
Adalet Zinciri” eyleminin çalışmaları
son gününe kadar devam etti.
Okmeydanı esnafı 9 Eylül günü
10.00'dan 13.00'a kadar kepenklerini

İşkenceci Eli Kanlı
Katil Polisler
İstanbul Adliyesi Önünde
Berkin Elvan İçin

Berkin Elvan için yapılan eylem
çalışmalarına son güne kadar devam edildi.

Gazi
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 7
Eylül ve 8 Eylül günleri Düz, Dörtyol,
Nalbur, Sondurak, 8 Evler bölgelerinde halka toplu sesli çağrı yapıldı.
Berkin Elvan’ı anlatan konuşmalar
yapıldı.
Sık sık, “Berkin Elvan Onurumuzdur", "Diren Berkin Gazi Seninle” sloganlarının atıldığı çağrıya
15 kişi katıldı
Gazi Mahallesi’nde, cadde üzerinde bulunan esnaflara Berkin için
9 Eylül günü yapılacak olan “Adalet
Zinciri” yürüyüşünün afişleri yapıldı.
Yapılan çalışmada toplam olarak esnaflara 100 tane afiş yapıştıdırıldı.

Adalet Zincirine Saldırdı!
Polis Barikatı Adliye
Önündeki Adalet
Zincirini Engelleyemedi!

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Berkin Elvan için “Adalet Zinciri”
oluşturmak isteyen Halk Cepheliler,
9 Eylül günü saat 10.00’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi
önünde biraraya geldiler. Halka ajitasyon çekerek eylemine başlayan
Halk Cepheliler herkesi “Adalet Zincirine” çağırdılar. Polisin halka zulmünün teşhir edildiği eylemde Berkin
Elvan’ın katillerinin hala bulunmadığı
söylendi ve yeni Berkinlerin olmaması için halkın eyleme destek vermesi gerektiği vurgulandı.
Halk Cephelilerin halka seslenmesi sonucunda “Adalet Zincirine”
katılanlar oldu. Eyleme katılan halkla
birlikte “Diren Berkin Seninleyiz”,
“Berkin Elvan Onurumuzdur”, “Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganları
atıldı. Halkın katılımını ve atılan sloganları hazmedemeyen işkenceci polisler, yeni katılımları engellemek
için el ele tutuşup zincir yapan Halk
Cephelilere saldırdı. Beş genç Halk

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Cepheli ve eyleme katılan bir kadın
kolkola girerek polislere karşı direndi. Halk Cepheliler umudun çocuğu Berkin’in hesabını sorma bilinci ve öfkesiyle elindeki her türlü
silahla saldıran polise karşı direndiler.
Polisin işkencesiyle karışlaşan
beş Halk Cepheli, "İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganını atmaya
başladılar. Halk Cephelilere yapılan
saldırı sırasında yoldan geçenler
de polise tepki gösterdi. Sahiplenmeyi hazmedemeyen polis bu kez
de Halk Cephelileri sahiplenen bir
kişiyi kimlik kontrolü bahanesiyle
gözaltına aldı. İstanbul Adliyesi
önündeki meydandan dışarı çıkarılan Halk Cepheliler eylemlerine
burada da devam ettiler. İşkenceci
polisler, Halk Cephelileri alandan
çıkartarak ve ellerindeki megafonu
alarak seslerini kısacağını zannediyordu ancak Halk Cepheli'ler sloganlarına daha gür bir şekilde buradada devam ettiler. Defalarca kez
polis barikatını zorladılar. Buna
karşı saldırıp, alanı boşaltamayan
polisler Halk Cephelileri işkenceyle
gözaltına aldılar.
Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Berkin’in Hesabını
Soracağız!
Gezi ayaklanması sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 85 gündür gözlerini açamayan
Berkin için adalet isteyen Halk
Cepheliler 9 Eylül’de “Adalet Zinciri” oluşturmak üzere toplandı.
Okmeydanı’nda bütün esnafın kepenk kapatarak destek verdiği “Adalet Zinciri” için Okmeydanı Mahmut
Şevket Paşa Sağlık Ocağında toplanan Halk Cepheliler adım adım
İstanbul Adliyesi’ne gidip orada
insan zinciri oluşturacaktı. Halk
Cepheliler eyleme sabah saatlerinde
üstünde Berkin Elvan’ın resminin
de olduğu “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan, Berkin Elvan İçin Adalet
İstiyoruz” pankartları açıp “Diren
Berkin Okmeydanı Seninle”, “Polis
Simit Sat Onurunla Yaşa”, “Katil
Polis Mahalleden Defol” sloganla-
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rını atarak başladılar.
Sağlık ocağının yanında Berkin
Elvan’ın avukatı Evrim Deniz Karatana, “Biz adalete güvenmiyoruz,
adalet yok! Hala Berkin’i vuran polisler ortalıkta geziyorlar ama biz
onların peşini bırakmayacağız” dedi
ve hukuki süreci anlattı. Ardından
Halk Cephesi adına yapılan açıklamada “AKP’nin korkuları gerçek
oluyor. AKP, insanların örgütlenmesinden korkuyor, korkularını büyütmeye devam edeceğiz” denildi.
Daha sonra “Mısır’a timsah gözyaşları döken AKP kendi elleriyle
katliam emirlerini veriyor ve katilleri
savunuyor” sözleriyle bitirilen açıklamada “Berkin Elvan Onurumuzdur”, “Diren Berkin Okmeydanı
Seninle” sloganları atıldı.
Bu sırada polis Anadolu taksi
durağı tarafında yüzlerce sivil ve
çevik kuvvet ile yığınak yapmış
ve yolları kesip hazırlıklarını sürdürüyordu. Halk Cephelilerin yürüyüşe başlamasıyla beraber çevik
kuvvetler gaz bombaları atarak saldırdı. Polis saldırısının ardından
kızıl fularlarıyla CEPHE’liler caddeye çıktı ve “Umudun Adı DHKPC”, “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”, “DHKC-SPB Katillerin Peşinde” sloganlarıyla TOMA ve akrepleri molotof, havai fişek ve sapanlarla taşlamaya başladılar. Polisi
ara sokakta sıkıştıran Cepheliler
burada 1 saat boyunca polisin kıpırdamasına dahi izin vermediler.
1 saat boyunca çıkamayan polisler
ses bombası, portakal ve biber gazı,
ilaçlı sular ve plastik mermiyle karşılarına çıkan herkese saldırdı, mahalleyi gaza boğdu.
Eylem Okmeydanı’nın alt kısımlarına ilerledi. Burada süren 3
saatlik çatışmada gerçek silahlarıyla
akrepten çıkan sivil polisler halka
gözdağı vermeye çalıştı. Ayrıca
kısa bir süre önce tahliye olan
kanser hastası Mete Diş’i balkonda
gören çevik polisler buraya biber
gazı attı. Ardından Mete’nin yüzünü
hedef alarak plastik mermiyle
Mete’yi ağzından yaraladılar. Plastik
mermiler yüzünden ağzı kanla dolan
Mete Diş camdan “İt sürüleri Et-

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Gazi

Gazi

Okmeydanı

Okmeydanı

hem’in katilleri, Ali İsmail’in katilleri
onları siz vurdunuz, şimdi ise bizi
mi vurmaya çalışıyorsunuz? Siz katilsiniz ve Okmeydanı halkı da sizi
istemiyor, defolun buradan” dedi.
Mahallelinin tepkisiyle beraber polis
geri çekilmek zorunda kaldı. Yukarı
çıkan polislere DHKP-C’liller havai
fişeklerle saldırdı. Korkusundan bir
daha Mahmut Şevket Paşa Sağlık
Ocağı’na inemeyen polisler mahallelinin yuhalamalarıyla kaçtılar. Cepheliler havai fişeklerle polise saldırırken mahalleliler tencere tava çalarak ve alkışlayarak Cephelilere destek verdi. Çatışmalar boyunca yaralananlar oldu.

Berkin Gözlerini Açana
Kadar Sokakları
Size Dar Edeceğiz!
Berkin Elvan 14 yaşında. Halk
ayaklanmasında faşist AKP’nin katil
polislerince atılan biber gazı fişeğiyle
başından vuruldu. Tam 3 aydır hastanede ve AKP’nin yargısı hiç bir
araştırmada bulunmadı.
Adalet talebini haykırmak isteyen
Halk Cepheliler bugün Berkin’in vurulduğu yerden başlayarak İstanbul

Adliyesi’ne kadar “ Bir Halka Da
Sen Ol” çağrısıyla “Adalet Zinciri”
oluşturacaklardı. AKP’nin katil polisleri daha yürüyüş başlar başlamaz
azgınca saldırmasıyla çatışmalar saatlerce devam etti. İstanbul Adliyesi’ne yürüyemeyen kitle hemen akşamında yaşanılanları protesto ederek
Okmeydanı’nda, sokak sokak, cadde
cadde dolaşarak katil AKP polisini
teşhir etti. Okmeydanı Sağlık Ocağı’nda toplanan Halk Cepheliler burada basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada “ sokaklarımızda
kurşunlar yağdırdınız. Halka korku
salmanın zulmetmenin bir hesabı
yok mu sanıyorsunuz. 3 aydır komada
Berkin. Berkin için bir adalet yok
mu sanıyorsunuz. Korkun katiller
hesap soracağız! Berkin gözlerini
açana kadar sokakları sizlere dar
edeceğiz” denildi. Daha sonra “Diren
Berkin Okmeydanı Seninle” yazan
pankartın arkasında yürüyüşe geçen
kitle “ Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Diren Berkin Okmeydanı Seninle”,
“ Adalet İstiyoruz” sloganları attılar.
Yürüyüş Okmeydanı sokaklarında
Berkin için atılan sloganlarla birlikte
insan topluyordu. Yürüyüş esnasında

Gerçekleri Yürüyüş’le Halka Ulaştıralım!
İstanbul-Gazi Mahallesi’nde
5 Eylül günü saat 18.00’da başlayan toplu Yürüyüş dergisi 20.00’da
sona erdi. 5 kişinin katıldığı toplu dergide 150 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

Ankara, Hüseyingazi Mahallesi’nde1-8 Eylül arası Yürüyüş dergisinin
yeni sayısının tanıtımı yapıldı. Sokak sokak gezilen mahallede 32 dergi
gecekondu halkına ulaştırıldı.
Dergi tanıtımında, 5 Ekim’de Ankara’da yapılacak Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Anadolu Halk Konseri’nin duyurusu da yapıldı. Dergi dağıtımı
sırasında gecekondu sokaklarında mahalleli kadınlar kendi yaptıkları gözlemelerden ikramda bulundular.
Hüseyin Gazi Kültür Araştırma Derneği’nde 8 Eylül günü dernek
çevresi ile kahvaltı yapıldı. Kahvaltıya on kişi katıldı.

balkonlarından çıkıp tencere tava çalarak kitleye destek veren halk alkışlandı. Halk polislere “mahallede
sizi istemiyoruz, hepiniz şerefsizsiniz,
kendi mahallemizden mi bizi kovduracaksınız? Defolun mahallemizden” dedi. Okmeydanı sokakları
18’inde Sibel Komutanını tanıyordu.
Şimdi 14’ünde umudun çocukları
Sibel komutanı örnek alarak direniyor.
Halk dost ve düşmanı sokaklarından
tanıyordu. Öfkeleri, sloganları, tencere
tava çalışları, defolun gidin sesleri,
atılan taşlarla yükseliyordu.
Berkin üç aydır tüm olumsuz hastane koşullarına rağmen ayakta.
Marşlarla, sloganlarla sağlık ocağına
gelen öfkeli halkımız AKP’nin katil
polisinin, Okmeydanı’nı terk etmemesi üzerine tekrar bir çatışma başladı. Çatışma esnasında polis gaz
bombası atarken, Cepheliler de kurdukları barikatı ateşe vererek, havai
fişeklerle karşılık verdi. 2 saat süren
polis teröründe mahalle halkı polislere
“defolun gidin buradan” diyerek tepkilerini gösterdiler. Eyleme binin
üzerinde insan katıldı. Eylem saat
23.30’da iradi olarak bitirildi.

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Paşabahçe Forum
5 Eylül günü her hafta pazartesi
ve perşembe günleri Beykoz Paşabahçe’de düzenlenen forumda “Böyle
Başbakan Bulamazsın” isimli sokak
oyununu oynayan İdil Tiyatrosu tüm
izleyenleri 9 Eylül’de gerçekleşen
Berkin Elvan için “Adalet Zinciri”
eylemine davet etti.

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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BİR EYLEMCİ ANLATIYOR
Halkımız Saflara Hesap Sormaya

Okmeydanı Halkı Berkin’e
Sahip Çıktı!

... Ne güzel slogan... Okmeydanı bu sloganla inledi bugün.
Sabah sayımız 500 kadardı... Belki
o kadar da değildi... Mahallenin
girişini kapattılar ve bizi çıkarmayacaklarını anons ettiler... Ondan sonrası soru işaretlerinin olmadığı bir çatışma alanıydı... Gidilecek ve o polis barikatı aşılacaktı. Kitle sloganlarla marşlarla,
bir saate yakın TOMA’yı, akrepleri
taşladılar, havai fişeklerle ve molotoflarla saldırdılar...
Yukarıda bunlar olurken, aşağıda sağlık ocağı önünde bekleyen
mahalle halkı da boş durmuyordu...
Taşlar molotoflar TOMA’ya denk
getiriliyor... Aşağıdakiler bağırıyor
tezahürat yapıyor... “Bu Daha
Başlangıç Mücadeleye Devam”
sloganı atılıyor. Kenarlarda kadınlar bekliyor ya, onlar da kepenklere vuruyor, düşmanı tedirgin
ediyor... bu bize tencere tava da
çalabileceğimi fikrini düşündürttü.
Balkonlardan bizi izleyenlere gittik
seslendik... Dedik ki herkesin yapabileceği bir şey vardır... siz de
tencere tava çalın... çaldılar...
cadde üstünde kalan apartmanlardan tencere tava sesleri yükseldi... öyle bir alan ki... yukarıda
molotoflarla çatışma... aşağıda
tencere tavalı kadınlar... daha da
aşağıda tezahürat ekibi gibi bekleyen ve bunu gayet güzel yapan
insanlar...
Bu sırada su fışkırtma yeri bozulan TOMA çaresizlik içinde
oraya buraya dönüyor... kitlemiz
gidiyor tam önünde duruyor, ellerindekileri fırlatıyor düşmana...
öyle olunca düşman korkuyla geri
çıkıyor, kaçıyor. Onlar kaçtıkça
kitlemiz daha bir coşkuyla illerliyor... neye uğradıklarını şaşırdılar.
Bir süre sonra, yeni akrep ve
TOMA geldi... çok daha fazla saldırarak mahallenin içine yöneldiler.
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“Kafanızı Öne Eğin
Defolun Gidin
Mahalleden”
Bu çatışma tam dört buçuk
saat sürdü... bu sırada camlarını
açıp küfür edenler..."defolun gidin
ulan mahalleden... katiller... namussuzlar... kafanızı eğin ulan
öne... çıkın mahalleden"... diye
bağırıyorlardı... polislerin moral
bozukluğu gözle görülmeye değerdi. Öyle öfkelendiler ki... Berkin’in pankartlarına saldırdılar...
parçaladıkları yetmezmiş gibi üst
üste çıkıp tepindiler. Kin işte...
14 yaşındaki çocuğumuzun fotoğrafına bile tahammül edemiyorlar...
***
Ve akşama kitlesel olması için
her türlü çağrıyı hızlıca yapma
kararı aldığımız bir yürüyüş örgütledik.
Akşama kadar bekleme yeri
Sibel Yalçın Parkı’ydı. İnsanlarımızın karnını doyurduk... yaralarını sardık... aldığımız simitler
yetmedi... gidip esnafa söyledik
bize ekmek arası yapıp gönderdiler... yine yetmedi... halkımızın
kapılarını çaldık... bize sepetlerle
yemek indirenler... ellerinde tencerelerle melemenler, mantılar,
çorbalar getirenler... nasıl güçlü
bir dayanışma ve sahiplenme...
yaşanmalı... yaşanmalı ki halkımıza güveni ve sevgiyi yeniden
sorgulayalım..
Bir esnaf ilişkimiz dedi ki, biz
burada ayaklanmayı, on binlerin
çatıştığını gördük. Ama böyle bir
öfke, böyle bir coşku görmedik.
Çok güzeldi çok.
Akşam için bir buçuk saat önceden sesli çağrı yapıldı... Sesli
çağrı sırasında cami hocasıyla
görüşmeye çalıştık... anons yap-

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

tıracaktık eylem için... Ama
hoca korktu açmadı kapıyı...
Fikir güzel, bunu mutlaka yapacağız bir eylemde.
Eylem saati geldi... Her sokaktan insanlar çıkıyor sloganlarla... geliyorlar. Bekleyenler sloganlarla, alkışlarla karşılıyor...
Eylem saati geldi, biz harıl harıl
kortej yapmaya çalışıyoruz. Başta
yaptık da. Ama sonra ne mümkün.
İnsanlar öyle çok geldi ki ve
birikti ki, kortejin varlığı mümkün
değildi. Binlerce insan aktı sokaklara. Yürüyüş için belirlediğimiz güzergah bitti. Uzattık güzergahı... çünkü yürüdükçe kitle
artıyor. Binlerce insan aynı anda
"Kim Öğretiyor? Dayı", "Kim
Vuruyor Cephe", "Kim İçin Halk
İçin...", "Titre Oligarşi Parti Cephe
Geliyor". Herkes eşlik ediyor, bir
o kadar da izleyenler, camlardan
alkış tutanlar. Eylemin ardından
300 kişi polisle çatışmaya girdi.
Evet İstanbul Adliyesi'ne gidemedik ama Berkin için yapmadıklarımızın özeleştirisini verdik, tabi bu bizde bir rahatlama
yaratmayacak..orada atılan slogandaki gibi. "Bu Daha Başlangıç... Berkin’in hesabını ülkenin
gündemine oturtacağız.
Elleri kolları sargılı, aksayan
insanlar, zıplayarak yürüyenler
ama eylemin içindeler.
***

Bir Eylemci Anlatıyor
Çatışma sırasında insanlarımızın panzerin etrafını çevirip
üstüne çıkıp sopalarla saldırması,
gaz bombasından, plastik mermiden kaynaklı insanlarımız yaralanmışken aynı tehlikeyi taşımasına rağmen, yani ölüm riskine
rağmen insanlarımızın büyük bir
cüretle, inançla, moralle, coşkuyla
çatışmasının son zamanların en
görkemli sokak çatışmasını ortaya
çıkarmıştı. Herkes şunu duymuş
kitlemizden; "Bu eylem 1 Mayıs'ın
bile üstüne çıktı" gerçekten öyleydi. Eylemin morali, coşkusu
hala bizde, kitlemizde mevcut.

Düşmanın defalarca gözlerimizin
önünde zavallı duruma düşmesi
kendi gücümüze olan güvenimizi
de artırdı.
Berkin için eylemleri, adalet
talebini hızla sahiplendirebileceğimizi gördük.

Okmeydanı Esnafı
Tamamen Kepenk
Kapattı, Çok Güzel
Bir Görüntüydü
Okmeydanı Açısından
Eylem için toplandı kitlemiz
Okmeydanı'nda. Gazi, Topkapı,
Armutlu, Çayan... kitlesiyle sloganlar atarak girdi mahalleye, eylem
alanına. Çok coşkuluydu kitlemiz.
Bizim daha önceden öngördüğümüz
gibi kitlemizi Okmeydanı’ndan çıkarmamak için hazırlık yapıyordu
düşman. Biz de buna uygun olarak
yürüyüşü başlatalım, polis barikatına yüklenelim, dağıtmaya çalışırlarsa çatışalım dedik. Göğüs göğüse yüklenmeden de kaçacaklarını,
hemen gaz bombalarına, tazyikli
sularına sarılacaklarını bildiğimizden molotofçu, havai fişekçi, ses
bombalacı arkadaşlar, kitlenin içinden çıkarak düşmana saldırmalarını
örgütledik. Aynı böyle oldu. Kitlemiz yürüyüşe geçti, onlar kanuna
aykırı yürüyüş yapıyorsunuz vs.
derken, "Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa" ve "Titre Oligarşi PartiCephe Geliyor" sloganları atılarak
direk üzerlerine yüründü.
Polis hemen gaz atmaya başladı. Buna karşılık olarak da bizim
arkadaşlar havai fişeklerle, molotoflarla, ses bombalarıyla saldırıya geçtiler. Diyebilirim ki son
zamanların en görkemli, coşkulu,
kitlesel sokak çatışmasıydı. Kitlemiz bir an dahi TOMA ve panzerin önünden ayrılmadı. TOMA
iki kez molotofla yakıldı. TOMA
yetmeyince bir de panzer koydular
yanına. Uzun süre gerilediler Okmeydanı yolağzına kadar. Daha
sonra malzememizin azalmasıyla
onlar gaza boğdular mahalleyi.
Bizim arkadaşlar da geri çekildiler

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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bir süre. 4 insanımız ses bombasının
patlamasıyla yandı, hastaneye kaldırıldı. Fitili kısa yapılmış, çakmağı
çakar çakmaz patlamış 2 ses bombası.
Dört arkadaşımız böyle yaralandı.
Ama tedavilerini yaptırıp sargılı iki
kollarıyla saatlerce çatıştılar.
Polis mahallenin içine kadar indi
ve biz çıktık camdan onları teşhir
ettik. Direk onlara hitaben konuşmalar
yaptık. Daha sonra mahalle halkı da
balkonlardan, pencerelerden "Defolun
bu mahalleden katil halk düşmanları"
diye bağırmaya başladı. Bu şerefsizler
de balkonlara, pencerelere plastik mermi sıkmaya başladı. Bizim camımızı
da plastik mermiyle adeta taradılar...
Bir arkadaşımızın olduğu yere plastik
mermi geldi, ağzından yaralandı.
Yemek yedik, sohbet ettik, yaralarımızı sardık... Ardından akşam saat
20.00'a bir eylem düzenledik. İnter-

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

netten vs. de çağrısını yaptık. Saat
19.00 da sesli çağrıya çıkıldı. Mahallede
dolaşıldı. Saat 20.00 olduğunda binlerce
insan yürüyordu pankartımızın arkasında... Çok güzel bir görüntüydü...
Gerçekten görünce o kitleyi hepimizin
gözlerinin içi güldü... İstanbul'un her
yerinden insan gelmişti ve bütün kitle
istisnasız olarak sloganlarımızı atıyordu... Doktorlar geldi yaralılar olursa
tedavi etmek için. Biz de kurumumuzu
revire çevirdik hemen. Doktorlar da
orada tedavi ettiler yaralanan arkadaşları. Çok güzel oldu yani her anlamda. Çatışmalar gece 04:00'a kadar
sürdü. Bir akrep yakıldı yine. Alev
topuna dönmüş bir şekilde mahalleyi
terk etti. Mahallede nöbetler sürüyor...
Berkin'in annesi de bizim yaralanıp hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız için koşturmuş hastanede.
Öncesinde de eksiklerimiz vardı

İŞTE AMERİKAN MECLİSİ, İŞTE AMERİKAN VEKİLLERİ;
KUMARBAZLAR, AHLAKSIZLAR YUVASI
İşte Bunlar Dünya Halklarını
Katletme Kararlarını Veriyorlar
İşte Bu Düşkün Sefiller Dünya
Halklarına Saldırı Kararları Alıyor
Tanıyın Bunları!
Haydut ABD, Suriye'ye saldırıya
hazırlanırken; Suriye halkının ölüm
kararını aldırmak üzere toplantı düzenlerken, Amerikan milletvekilleri
mecliste kumar oynuyor.
Obama'nın Suriye'ye saldırıyı meşrulaştırmak için hazırlattığı raporun tartışıldığı ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi
toplantısında, Senatör John McCain iPhone'undan poker oynadı.
ABD böyle utanmaz, böyle haydut bir
devlettir.
Keza Obama da 2011'de El-Kaide lideri Usame Bin
Ladin katledilirken, iskambil kağıtlarıyla maça kızı oynamıştı.
McCain, Washington Post muhabirinin poker oynarkenki fotoğrafını çekip Twitter'da yayınlaması üzerine,
Twitter üzerinden şu mesajı gönderdi: Skandal! 3 saatten
fazla süren senatodaki oturumda iPhone ile oyun oynarken
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elbet. Mesela insanlarımız hafta içi
binleri toplayabileceğimize inanmıyordu. Kitle çalışması sırasında da
bu inançsızlık karşımıza çıktı. Geniş
çağrılar değil de tanıdığımız, bildiğimiz, hemen hareket ettirebileceğimizi düşündüğümüz insanlara gidildi.
Dar kaldı yani kitle çalışmamız. Ama
çatışmanın görkemi, talebimizin kapsayıcılığı, haklılığı; internet duyurularını, çağrılarını sürekli ve canlı
tutmamız binleri toplamaya yetti.
Böylece insanlarımız da pratikte görmüş oldu sınırların yalnızca bizim
kafamızda olduğunu.
Eylemin kitleselleşmesi, halkın
geniş kesimlerine ulaşması, ülke geneline yayılan yeni bir direniş dalgasını
başlatması anlamıyla başarılı bir eylem
yaptık. Eksiklerimizden de ders çıkararak daha iyi eylemler örgütleyeceğiz...

yakalandım. En kötüsü ise oynadığım oyunu kaybettim.
CNN'de katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmada
ise McCain, "Biraz sıkıldım. Ben de çareyi oyun oynamakta buldum" dedi.
İşte dünya halkları hakkında ölüm kararı veren, savaş çıkartan emperyalist politikacılar bunlardır.
Suriye halkının ölüm
kararını veriyorlar... Kimyasal silah yalanıyla meşruluk yaratmak istiyorlar... Birileri de bundan
sıkılmış kumar oynuyor.
McCain'in can sıkıntısı
dediği şey, Suriye halkının ölüm fermanıdır.
Dünya halkları, kendi kaderini kendi çizecektir.
McCain gibi, Obama gibi halk düşmanlarının bizi aşağılamasına izin vermeyeceğiz.
Burjuvazinin ahırı olan parlamentodan da ancak
McCain gibi aşağılık tipler çıkar. Bunlar kendilerini bile
yönetemeyen pespaye tiplerdir. Dünya halkları hakkında
karar verirken kumar oynayan, açığa çıkınca da dalga
geçen McCain gibi politikacılar, halkların öfkesinden
kurtulamayacaktır.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

İktidar uzun süredir hapishanelerde koğuş sisteminden
hücre sistemine geçmenin planını
yapmaktaydı. Emperyalist efendileri
hücre tipi hapishanelerin kararını,
1998 yılında yapılan NATO toplantısında almışlardı. Politik tutsakların
izole edilmesi ve rehabilitasyonunu
emrediyorlardı işbirlikçi uşaklarına.
İşbirlikçiler 1991 ve 1996 yıllarında
tutsakların bir kısmını hücre hapishanelerine koymalarına karşın başarılı
olamadılar. Devrimci tutsaklar ağır
bedeller pahasına yürüttükleri direnişlerle hücre duvarlarını parçalamış,
Eskişehir tabutluğu kapatılmıştı.
1999 yılına gelindiğinde iktidarda
DSP, MHP, ANAP vardı. Başbakan
ise Bülent Ecevit’ti. Bülent Ecevit
için söz konusu olan halkın
mücadelesini dağıtmak ve
efendilerinin çıkarları olunca
yüzündeki demokrat maskesini bir kenara atmıştı. Halk
düşmanı politikaların en azgın savunucusu ve uygulayıcısı olmuştu.
Ulucanlar’da yaşanan koğuş sorununu bir ay çözmediler. Bu sorun hücre hapishanelerine geçmenin provasına dö-nüştürüldü. Ecevit katliamın
arifesinde koltuğunun altında bir demokratikleşme paketi’yle Amerika’ya
gidiyordu. Uçağa binmeden Ulucanlar
Hapishanesi’nde 1 aydır süren direnişi
katliamla bastırma yönünde aldıkları
kararı açıklar gibi bir demeç verdi.
Basına “Devlet cezaevlerinde otoritesini ne pahasına olursa olsun yerleştirecektir. Devlet gücü cezaevlerinde gösterilecektir” dedi.
Solcu denilen Ecevit, Amerikan
tekellerinin ülkemizde yatırım yapmaya ikna etmek için efendilerine
devrimci tutsakların işkencelerden
geçirilmiş, parçalanmış kanlı cesetlerini sunacaktı.
26 Eylül akşamı Ulucanlar Hapishanesi, ağır silahlarla donatılmış

polis ve askerler tarafından
kuşatıldı. Emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı
direnen, teslim olmayan
devrimci tutsakların şahsında tüm Anadolu halklarına gösterilmek istenen Devletin
gücü’ydü. Bu gücün temeli katliamcılıktı. Megafonla tutsaklara Ya teslim
olacaksınız ya öleceksiniz! çağrıları
yapıldı. Devrimci tutsaklar kuşatıldıkları koğuşta devrimin, devrimciliğin ve halkın temsilcisiydiler. Onlar
da gücünü Şeyh Bedreddinlerden,
Pir Sultanlardan, Mahirlerden, İbolardan, Apolardan, Turan Kılıçlardan
alıyorlardı.

coşkulu öylesine kararlı
öylesine yiğittiler ki, kurşun sağanağı
altında havalandırmaya çıkarak halaya
durdular. Ulucanlar’da kitlesel kahramanlık yaratılarak Türkiye Devrimci
Hareketi’nin geleneklerine yeni gelenekler ekliyorlardı.
Saatler sonra koğuşa girdiler. Alınan tutsaklar hamama götürülerek
ağır işkenceler yapılıyordu. İstisnasız
her tutsağa sorulan bir soru
vardı: “Teslim mi olacaksın,
ölecek misin?” Bu soruyu boynunu odun hızarına dayadıkları
İsmet Kavaklıoğlu’na da sordular. Nedamet getirtemediler.
Hınçla dağladılar bedenini, falçatalarla kestiler de ‘teslim
oluyorum’ dedirtemediler. Tutsaklar işkencelere direndiler,
boyun eğmediler. Öldüler de
inançlarını, düşlerini, devrim
ve sosyalizm ideallerini celÖzgür tutsaklar tarihsel olarak latlara teslim etmediler.
haklılık ve meşruluklarından aldıkları
Ulucanlar katliamı, oligarşi açıgüçle, güvenle cevapladılar: ÖLEsından devrimci tutsakların ve tüm
CEĞİZ, ASLA TESLİM OLMAhalkın sindirilmesini amaçlayan bir
YACAĞIZ!
politikanın hayata geçirilmesiydi.
Vahşice katlettikleri, amansız iş- Oligarşi bu katliamla hapishanelerdeki
kencelerden geçirdikleri tüm tutsak- tutsaklara gözdağı verip onları direniş
lardan aynı cevabı aldılar.
çizgisinden vazgeçirmeye, hücre haEgemenler binlerce yıllık öfke ve pishanelerine karşı çıkma cesaretlerini
kinleriyle saldırdılar. Yağmur gibi kırmayı amaçlıyordu. DHKP-C dakurşun yağdırıyorlardı. Koğuşu yangın vasından İsmet Kavaklıoğlu, Ahmet
köpükleriyle doldurarak tutsakları Savran ve Aziz Dönmez’in, TKİP
nefessiz bırakıp iradelerini kırmaya davasından Nevzat Çiftçi ve Ümit
çalıştılar. Ulucanlar’da dostluğun, Altıntaş’ın, TKP/ML’den Halil Türker
omuz omuza çarpışmanın tarihsel bir MKP’den Mahir Emsalsiz ve Önder
örneği yaşanıyordu. Yarasını saran Gençarslan’nın, TİKB’den Zafer Kırcephenin en ön mevzisine koşuyordu. bıyık ve MLKP’den Abuzer Çat’ın
Tüm tutsaklar tek yürek olmuşlardı, şehit düştüğü direniş, bu gözdağının
ölüme meydan okuyorlardı. Öylesine karşısında aşılmaz bir barikat oldu.

ULUCANLAR
DİRENİŞİ:
“ÖLECEĞİZ, ASLA
TESLİM
OLMAYACAĞIZ”

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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“Kerbela’da Hüseyin, Sivas’ta Pir Sultan,
Kızıldere’de Mahir’iz, Devletin Alevisi Olmayacağız!”

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Fethullah Gülen’in ortaya sürdüğü
“Cami-Cemevi İçiçe” projesi, Aleviler
tarafından tepkilere neden oldu. Devrimci Alevi Komitesi, Ankara’da projeye karşı oldukları için eylem yaparken, polisin saldırısına uğrayan
ve çatışan halka destek için 8 Eylül
akşamı Okmeydanı’nda eylem yaptı.
Okmeydanı Cemevi önünden başlayan yürüyüş boyunca Cem Vakfı
Başkanı İzzettin Doğan ve sahtekarlıkları ajitasyon ve sloganlarla teşhir
edildi.
“Devletin Alevisi Olmayacağız,
Devrimci Alevi Komitesi” yazılı pankartla yürüyen 180 kişi Ankara’da
faşizme karşı direnen halktan aldığı
güçle “Diren Ankara Okmeydanı Seninle”, “ Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Kerbela’da Hüseyin, Dersim’de Seyid Rıza, Sivas’ta Pir Sultan’ız” sloganlarıyla Okmeydanı sokaklarında
yürüdüler.
Evlerinin balkonlarından da halk
alkışlarıyla eyleme destek verdi.

AKP Halkın İnançlarına,
Değerlerine Saldırıyor!
Ankara Mamak Kartaltepe Mahallesi’nde 8 Eylül günü cami-cemevi
ortak kültür merkezinin temel atma
töreni yapılacak. Basında bir süredir
yer alan haberlerde de yer verildiği
gibi, bu proje Gülen Cemaati’nin
ürettiği ve finanse ettiği bir saldırıdır.
Mamak Alevi-Sünni inançlarından
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yoksul halkın yıllardır bir arada yaşadığı bir ilçedir. Mamak halkının
onlarca sorunu karşısında duyarsız
kalan, halka saldıran faşizm, bugün
ikiyüzlü ve gözboyayıcı bir iş yaparak
halka kendini şirin göstermeye çalışıyor.
Zaman gazetesinde İlyas Koç tarafından “Cami ile Cemevi aynı çatı
altında buluşuyor” başlığı ile haberleştirilen saldırı “Sünni ve Alevilerin
birlikteliğine önemli katkı sağlayacak
bir proje Ankara’nın Mamak İlçesi’nde hayata geçiriliyor” diye pazarlanıyor.
Din bezirganı, inanç taciri Cem
Vakfı ile, ne idüğü, nereden çıktığı
bile belli olmayan Hacı Bektaşi Veli
Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma
Vakfı, temel atma/açılış öncesinde
Tuzluçayır ve Mamak'ta el altından
davetiye dağıttı. Temel atma törenine
İzzettin Doğan'ın katılacağı da davetiyeler de yer alıyor. İzzettin Doğan
Alevi inancını emperyalizm ve işbirlikçilerine pazarlayan bir din taciridir. Hacı Bektaşi Veli Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı ise
yaklaşık 3 ay önce kurulmuş bir
fason vakıftır. Zaman gazetesi haberinde ismi “Hacı Bektaş Veli
Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma
Vakfı” olarak kullanılmış ve halen
ABF çatısı altında çalışmalarını sürdüren Hacı Bektaşi Veli Anadolu
Kültür Vakfı gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Mesele “-i” harfi değil,
AKP ile faşizmle kolkola halka sal-

dırma meselesidir.
Fethullahçı Zaman gazetesinde
asıl olarak halkı bölmeye ve asimile
etmeye hizmet eden bu alçak saldırı
planı için şöyle yazılmış:
‘Cami-cemevi ve kültür merkezinin temeli, 8 Eylül’de atıldı. 3 bin
264 metrekare alan üzerine inşa edilecek kampüsün içinde cami ve cemevi yan yana olacak. Proje hakkında
bilgi veren Hacı Bektaşi Veli Kültür
Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı
Başkanı Kemal Kaya, merkezin insanlar arasındaki önyargıların aşılmasına katkı yapacak önemli bir
adım olduğunu söyledi. Kaya, “Aleviler ve Sünni kardeşlerimiz orada
birbirlerini tanımaya çalışacaklar ve
her iki taraf da birbirleri hakkındaki
önyargılarını bertaraf edecekler” dedi.
Cami ve cemevinin aynı kampüs
içinde yer alacağı alanda dede odası,
imam odası, zakir odası, 350 kişilik
konferans salonu, 350 kişilik aşevi,
cenaze hizmetleri için gasilhane ve
morg, kurban tığlama alanı, fakir aile
çocukları için okuma salonu, misafir
kabul salonları, çay ve sohbet salonları
yer alacak. Mamak Kartaltepe Mahallesi’nde temeli atılacak olan merkez,
Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek.
“Cami de bizim cemevi de, gelin
canlar bir olalım’’ temalı projenin detayları hakkında bilgi veren Kemal
Kaya, amaçlarının Orta Doğu’da yaşanan mezhep çatışmalarının Türkiye’ye sıçramasına engel olmak olduğunu belirtti. Kampüsün ortasında

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

büyük bir meydan olacağını
kaydeden Kaya, “İnsanlar kendi
aralarında merak ettikleri şeyleri
birbirleri ile konuşarak ve birbirlerini dinleyerek anlamaya
çalışacaklar. Hz. Ali’nin dediği
gibi “İnsan bilmediğine düşmandır. İnşallah orada insanlar
birbirlerini daha da tanımaya
çalışacaklar ve birbirleri hakkındaki önyargılarını bertaraf
edecekler” diye konuştu. Kaya,
projeye her iki kesimden de
olumlu tepki aldıklarını sözlerine ekledi. Cem Vakfı Ankara
Başkanı Şahin Akıncı da Gezi
Parkı olayları sonrasındaki bazı
kötü niyetli grupların AleviSünni çatışması çıkarmak istediklerine dikkat çekti. “Bu
proje ilk olarak bu girişimi önleyecek” diyen Akıncı, şöyle
devam etti: “Bu merkez, Alevi
ve Sünnilerin bir arada olabileceğini, insanların bir avluda
oturup çay içebileceğini, aynı
parkta yürüyüş yapabileceğini,
birbirlerine gidip gelebileceğini
gösterecek. Arkasından da her
iki yerde yapılan ibadetlerin
birbirinden farkı olmadığını
tabandaki halka göstermek istiyoruz.”
Mamak halkı bu projeyi
yaptırmamak ve iptal ettirmek
için eyleme hazırlanıyor. Halk
Cephesi ve Mamak'ta çalışmalarını sürdüren İdilcan Kültür Merkezi de halkımızı 8
Eylül pazar günü, sabahtan
itibaren Tuzluçayır'da birleşmeye çağırıyor. “Her inançtan
halkımızı kazmasını, küreğini
alıp direnişe çağırıyoruz! AKP
halkın inançlarına, değerlerine
saldırıyor! Faşizmi yeneceğiz!
Din bezirganı İzzettin Doğan
ve işbirlikçileri mahallemize
sokmayacağız! Mahallemizi
ve değerlerimizi savunacağız!”
diyorlar.

Tuzluçayır'da Halkın
Direnişi Sürüyor!
Fethullah Gülen/Cem Vakfı
işbirliği ile yapılan cami-cem-

evi ortak kültür merkezi adı
altındaki inanç özgürlüğüne
yönelik saldırı karşısında Tuzluçayır halkı direnmeye devam
ediyor.
Direniş 6 Eylül'de başlamıştı. 7-8-9 Eylül günlerinde
de devam etti. Halk Cepheliler,
Mamak'ta çalışma yürüten diğer kurumlar ve halk, Natoyolu
sonundan itibaren Tuzluçayır
Meydanı’na doğru yürüyüşe
geçtiler.
8 Eylül gecesi gün içinde
yapılacak tören için AKP'nin
işkenceci polisi; çevik kuvvet,
TOMA, akrepler, havadan helikopterle mahalleyi ablukaya
alarak, halkı terörize ettiler.
Pir Sultan Abdal Derneği,
bu proje ilan edildiğinden beri
olaydan haberdardı. Ancak,
devrimcilerin ve halkın ısrarına
rağmen, direnmek yerine, sadece bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdular. Açıklamayı da temel atma öncesi
saat 13.30'da yapacaklardı.
Çatışmalar sürerken polis barikatının önüne giden Pir Sultan üyeleri, Başkan Kemal
Bülbül ve Mamak Şubesi yöneticileri, polis barikatının
önünde oturma eylemine başladılar. Direnişi zayıflatan ve
hiçbir amacı olmayan bu eylem karşısında devrimciler de
onların bulunduğu yere gitmeye karar verdiler. Gidecek,
oturacak ve belirli bir sürede
barikat açılmazsa kendileri
açılması için zorlayacaklardı.
Devrimcilerin kararlılığını gören işkenceci polis, daha oturanların yanına bile varmamışken yeniden saldırdı. Saldırı sırasında Pir Sultan üyeleri
de işkenceden paylarını aldılar.
Düşmandan “rica”da bulunmaları, “şiddet içermeyen eylem” yapmaları onları kurtaramadı!
Eylemler proje iptal ettirilene kadar ve inşaat durana
kadar sürecek.

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Katil Devlet, Katlettiğin Gençlerin
Hesabını Vereceksin!

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

İstanbul Çayan Mahallesi’nde 10
Eylül’de Halk Cepheliler AKP faşizminin katlettiği Ahmet Atakan
için yürüyüş düzenledi. 20.15’te başlanacak olan yürüyüş öncesinde eylem
çağrısı yapan Halk Cepheliler tüm
halkı eyleme davet ettiler. Daha sonra
20:30’da Dilan kafe önünden yürüyüşe geçildi. 150 kişinin katıldığı
yürüyüşte “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Ahmet Atakan Ölümsüzdür”,
“Diren Antakya Çayan Seninle” sloganları atıldı.

Dev-Genç Ahmet
Atakan’ın Hesabını
Sormaya Devam Ediyor!
Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla
10 Eylül akşamı 19.00'da Ahmet
Atakan için yapılan yürüyüşe DevGenç’liler de katıldı. Alana sloganlarla
giren Dev-Genç tüm halk tarafından
coşkuyla alkışlandı. Dev-Genç’liler
barikatın önüne geçerek polisin üzerine yürüdüler.

Şehitlerin Hesabını
Sormak İçin
Direniş Yeni Şehitlerle
Sürüyor!
Hatay'da Ahmet Atakan’ın polis
saldırısında şehit düşmesi üzerine 10
Eylül’de Taksim Galatasaray Lisesi
önünde toplanıldı. Polisin yığınak
yapması üzerine eylemciler polislerden
önce saldırıya başladı. Havai fişek
ve taşlarla polise saldıran eylemcilere
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polis de TOMA ve plastik mermiyle
saldırdı. Barikatlar kurularak çatışmalar
ara sokaklarda saatlerce sürdü. En
yoğun çatışmalar Makina Mühendisleri
Odasının sokağında ve Sıra Selviler’de
oldu. Cepheliler ve halk sık sık
“Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Kurtuluş Kavgada, Zafer
Cephede” ve “Ahmet Atakan Ölümsüzdür” sloganlarını attılar. Polis Okmeydanı’nda Berkin Elvan eylemine
saldırırken kullandığı içi kimyasal
gazla dolu plastik mermilerle eylemcileri dağıtmaya çalıştı. Çatışmalarda
50’ye yakın gözaltı oldu. Cihangir’deki
çatışmalarda evlerinin camından, balkonundan eyleme destek veren halk
polislere, “mahallemizden, sokaklarımızdan defolun kimse sizi istemiyor,
katil sürüleri” diye bağırdılar.

Ahmet Atakan
Binlerce Kişiyle Son
Yolculuğuna Uğurlandı!
Sözümüz Var! Katledilen İnsanlarımızın Hesabını Soracağız!
ODTÜ’deki direnişe destek için
Antakya’da 9 Eylül günü Armutlu
Mahallesi’nde toplanan halk Saray
Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçmek
istedi. Armutlu BP tarafında polisle
karşı karşıya gelen halk barikatları
kurarak direniş ateşini yeniden yaktı.
Armutlu halkı polis terörüne karşı
molotoflarla cevap verirken polis
çok yoğun bir şekilde biber gazı ve
göz yaşartıcı gaz kullandı.
Bu saldırılarda 22 yaşındaki AH-

MET ATAKAN ağır yaralı durumda
hastaneye kaldırıldı. Ali İsmail’in
katillerinden hesap soran Hatay, 3.
şehidini verdi.
Ahmet Atakan 10 Eylül’de defnedildi. Cenaze töreninde sonra toplanan halka polis yine saldırdı. Pınarbaşı
Mezarlığı’ndan Armutlu’ya doğru yapılan yürüyüşte “Ahmet Atakan Ölümsüzdür”, “Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Diren Berkin, Hatay Seninle”,
“Abdullah Cömert Ölümsüzdür”, “Ali
İsmail Ölümsüzdür” “Katil Polis Armutludan Defol”, “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganları atıldı. Armutlu
BP’yi geçtikten sonra saat 17.00’de
polis azgınca saldırdı. Armutlu ara
sokaklarına giren halk burada çatışmaya
devam etti. Bir ara milletvekilleri
polisle görüşmeye gitti ve halk bu görüşmeye “Polisle anlaşma istemiyoruz”
sloganları atarak tepki gösterdi. Bu
görüşmede polisle anlaşan milletvekilleri taş atılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Polisler bu sözün rahatlığıyla kalkanlarını indirip kasklarını
çıkardılar. Halk ise havai fişeği polislerin üzerine tutarak ateşledi ve polisler
neye uğradığını şaşırdılar. Katil polisler
bu saldırının hemen ardından yeniden
her yeri gaza boğdular. Gün boyunca
havai fişeklerle katil polislere karşılık
verildi. Cepheliler gün boyu yapılan
her eylemde, çatışmada Ahmet Atakan’ın hesabını soracaklarını söylediler.
Ve emperyalizme karşı direnen Suriye
halkı için de sloganlar atıldı.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Toplumsal Olayları Yaratan; Adaletsizlik ve Sömürü Düzeninizdir!

Ne Kadar Silahlansanız da;
Ekmek, Adalet ve Özgürlük
Mücadelesini Engelleyemezsiniz!
Haber Türk gazetesinin 2 Eylül
2013 tarihindeki “Elektrikli TOMA
geliyor!” başlıklı haberiyle, AKP’nin
halka karşı yürüttüğü savaşı kazanmak için yurtdışından iki yeni silah
aldığı ortaya çıktı. Emperyalizmle
işbirliğini ve halkımızın kanını emmeyi sürdürebilmek için silahlanıyorlar. İstanbul polisinin eline verilecek bu iki silahta diğer TOMA'lardan farklı olarak, araçta 1 yerine 2
polis görev alacakmış, 1 yerine 2
ayrı su püskürtme sistemi varmış,
birinden su püskürtülürken, diğerinden su topu adı verilen daha yüksek
basınçlı su fışkırtılacakmış. Aracın
içinde yer alan bilgisayar ve kamera
sistemi sayesinde görevli polis memurları, saldırıları anında yönlendirebilecek. Gövdesi fiziki saldırılara
karşı zırh ve elektrik sistemiyle
donatılacakmış. TOMA'ya yapılacak
yakın saldırılarda aracın içindeki görevli tarafından elektrik akımı devreye
sokulacakmış ve araca dokunanı elektrik çarpacakmış. Elektrik akımı eylemlere zarar vermeyecek, sadece
etkisiz hale getirecekmiş.
Açılımı, Toplumsal Olaylara
Müdahale Aracı olan TOMA’lardan
yurt genelinde 128, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü bünyesinde ise 20
TOMA bulunuyor.
Toplumsal olay dedikleri; halkın

hak arayışı eylemleridir. Zulüm ve
sömürüsüyle toplumsal olayları yaratanlar, baskı ve şiddetle toplumsal
olayları engelleyebileceğini sanıyor.
AKP faşizmi, doğası gereği, halkın
açlığına ve yoksulluğuna çözüm bulmak yerine onu büyütüyor. Halk;
yaşadığı koşullara isyan ederek; ekmek, adalet ve özgürlük talebiyle
sokaklara dökülürken, onlar halkın
parasıyla, halka karşı savaşmak için
yeni donanımlı silahlar alıyorlar. Bu
durum AKP faşizminin aczidir.
Haziran ayaklanması göstermiştir
ki, Türkiye halkı, silahlarınızdan
korkmuyor. Şimdi psikolojik olarak
etkilemek ve halkı korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyoruz. 2 değil
2000 TOMA da alsanız, faşist diktatörlüğünüzü yıkacağız.
Yeni donanımlı TOMA alma ihtiyacınız, halk korkunuzun, haksızlığınızın itirafıdır. “Toplumsal olayları” yaratan, oligarşinin faşist devlet
aracılıyla halkı sömürmesidir. İsterseniz TOMA’larınızı elektrikle donatın, isterseniz tüm polisinizi ve askerlerinizi Rambo gibi donatın, halkı
için ölümü göze almış örgütlü halk
karşısında caydırıcı olamaz. Halkın
yaratıcı gücü elektirikli TOMA'larınızın da icabına bakacaktır.
TOMA’larınız, gazınız, işkenceniz,
mermileriniz bu halkın direnişini

bastıramadı, öfkesini durdurmaya
yetmedi. Sizin o güvendiğiniz iktidarınızı temelinden sarstı. Halkı yenmeye gücünüz yetmez. Bu halkın
zulme ve sömürüye karşı ayaklanmasını durduramayacaksınız. Halkın
örgütlü gücünün önünde durabildiniz
mi? Berkinler için adalet isteğimizi
durduramadınız. Halkın alın terinden
çaldığınız paralarla, halka zulüm
yapıyorsunuz. TOMA'dan sıktığınız
suyun içindeki kimyasalın gücü yetmedi şimdi de elektrikli TOMA almak
zorunda kalıyorsunuz. Halkın cebinden çıkan paralarla aldığınız gazları
kullanarak halkın kanını akıttınız.
Ahmet Atakan’ı da şehit verdik.
Ayaklanma yeni şehitler pahasına
sürüyor. Berkinler’in, Abdullahlar’ın,
Aliler’in, Ethemler’in, Ahmetler’in
hesabını halk soracak size. Değil
TOMA’larınız, tanklarınızın toplarınızın gücü yetmeyecek, her gün bir
direnişle karşılaşacaksınız.
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Halkın cebinden çalarak, emperyalistlerden sipariş ettiğiniz TOMA’larınız, emperyalist efendileriniz
halkın gücünü yenemez. Berkinler’in,
Abdullahlar’ın, Ahmetler’in binlerce
kardeşi, annelerin yüz binlerce çocuğu
var. Unutmayın halk düşmanları, bu
halkın öfkesi SİZİ DÖKTÜĞÜNÜZ
KANDA BOĞACAK!

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!

19

Avukatlar “Adalet” Konuşmak İçin Toplanıyor
Avukatlar Üçüncü Defa Bir Araya Geliyor!
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Yürüyüş
15 Eylül
2013
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Hangi avukatlar?
İşçilerin, gecekondu mahallelerinin, favelaların, barioların, topraksız
köylülerin, burssuz öğrencilerin, saldırıya uğramış kadınların, yerlilerin,
katledilmiş devrimcilerin, yurtseverlerin, tutsakların, yoksulların, yok
sayılanların, kitlesel olarak yok edilmeye çalışılanların avukatları…
Yani eğer avukatları değil kendileri bir araya gelseydi, ortak düşmanlarının hakkından kolayca geliverecek milyarlarca insanın avukatları
toplanıyor.
Yani, 1994’te polis tarafından
katledilen Devrimci Avukat Fuat Erdoğan’ın çağrısıyla…
Bu tarihsel bir toplantıdır. Dünya
üzerinde şu anda yaşayanlarla birlikte;
yaşamış ve katledilmiş olanlarla, doğacak ve ileride dövüşecek olanların
avukatları bir araya geliyor.
Kiminle bu dövüş? Peki kim bu
kadar tarihsel, bu kadar uluslar arası,
bu kadar büyük ortak düşman?
Hepimizin olanı kirleten, kıran,
bozan, yıkan, çalan ve biriktiren düşman, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden Ebu Gureyb’e, Diyarbakır
D Tipi Hapishanesi’nden Guantanamo’ya, dünyanın tüm hapishanelerini
işleten düşman, işgal altındaki işbirlikçi hükümetlerin temsil ettiği,
sömürgeleştirilmiş devletlerin korkuyla bağlandığı ve yeni sömürge
iktidarlarının içselleştirdiği bir düşman.
İşte böyle büyük bir saldırının
karşısında, sadece eğitimi, hukuk
bilgisi, mesleki ayrıcalıkları veya
statüsü ve yetkileriyle müdahale eden
“arabulucu” olarak avukat artık hiçbir
işe yaramayacaktır.
Ayaklanmalardan konuşmak
üzere toplanıyoruz: Köylü ayaklanmalarından, işçi ayaklanmalarından,
kışlık sarayın önünde toplananlardan,
uzun yürüyüşe çıkanlardan, yükseklerdeki evlerinden inerek Chavez’i
kapatıldığı delikten çıkaranlardan,
Paris, Londra ve İstanbul sokaklarından, Gezi Parkı direnişinden konuşacağız.

Ayaklanmalardan konuşacağız ki;
halkın yapabilecek olup da şimdilik
yapmak istemediği ve avukatların
yapmak istediği ve şimdilik yapamadığı her şeyi; imkânları, ihtimalleri
ve umutları konuşabilelim.
Ayaklanmaların niteliğini, enternasyonal bir ilgiyi hak eden benzerliklerini, başlamalarının ve bitmelerinin dinamiğini de konuşmalıyız.
Büromuz avukatlarından dokuzunun tutuklu olduğu bugünlerde,
Av. Fuat Erdoğan anısına 3.sünü gerçekleştireceğimiz bu sempozyum;
paylaşılmayı, çoğaltılmayı ve kitleselleşmeyi hak eden otuz yıllık devrimci avukatlık mücadelemizin bir
çağrısıdır. Gelin, hep birlikte bu geleneği geliştirelim, büyütelim, dayanışalım...

Av. Fuat Erdoğan
Anısına III. Uluslararası
Sempozyum
28-29 Eylül 2013
Küçükarmutlu
İstanbul
Bu Yıl Çadırdayız!
“Av. Fuat Erdoğan Anısına” yaptığımız uluslararası hukuk sempozyumlarının 3.sünü 28-29 Eylül
2013’te İstanbul-Küçükarmutlu’da
gerçekleştiriyoruz. İlk Toplantıyı
2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi
Taşkışla’da, ikinciyi ise 2011’de Mimar Sinan Üniversitesi’nin Boğaz
kıyısındaki geniş güzel sanatlar salonlarında tamamlamıştık.
Bu sefer akademinin geleneksel
“çalışma konforunu” sunan bir bina
seçmedik. Elbette sempozyumun ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirlerini
alarak, kocaman bir çadır kuruyoruz.
Seçimimiz, bu yıl belirlediğimiz ana
tema ile doğrudan ilgili: Ayaklanma!
İstanbul’un ayaklanmasından en çok
“korkulan” güzel sırtlarından birisinde
Boğaz’a bu sefer kuşbakışı bakacağız.
Sizi, geçmişte etrafına tel örgüler ve
ülke tarihinin ilk “MOBESE” kameraları yerleştirilmiş, defalarca yı-

kılmaya çalışılmış ve İstanbul’un en
eski mahalle forumlarını-komitelerini
toplayarak; yok edilmeye bütün varlığıyla direnmiş bir gecekondu semti
olan Küçükarmutlu’ya çağırıyoruz.
Evet, sempozyumu bir çadırda
yapacağız. Hepimizin akıllarında ve
geçmişinde bir çok anlamı var belki,
ama her halde en çok, “yerleşmeme”
halinin sembolüdür çadır.
Yani; bir felaketten kurtulmuş,
kayıplarının acısını bilincine çıkarmış
ama henüz geleceğini öngöremiyor
olanların afet çadırlarındaki gibi mi
acaba? Ya da belki yazlıkçıların “bahçeli-salıncaklı” yerleşik tatillerinin
yanı başındaki ağaç altlarında tatile
çıkmış, ama daha dün gelmiş. Tatildeymiş ama yarın hemen dönüyormuş
gibi duran tatil çadırlarındaki gibi
mi?
Ve yine etrafları çiçekli askeri
gazinolar ve nizamiye kapıları gibi
yerleşik kışla binalarının aksine; sadece bugün- burada dövüşmek zorunda olduğu için orada kurulmuş,
aralarında seyyar mutfakların sırıttığı
sahra çadırları gibi de olabilir.
Ama değil.
Avukatlar bir olağanüstü halden,
bir felaketten çıkmadılar; hala ve
hep tam ortasındalar. Hiçbir saldırı
geçici bir anı, olağanüstü bir durumu,
istisnai bir uygulamayı göstermiyor.
Olağan kapitalizm bu.
Hayır maalesef biz, tutsaklıkların,
toplu işten çıkarmaların, işkencenin,
polisiye ve askeri infazların, tecrittin,
açlığın, yoksulluğun, doğa tahribatının, etnik kültürel ve dinsel inkarın
ortasındayken, geçici afet çadırlarında
değil, evimizdeyiz. Belki de tersten
söylemek daha acı ama öğretici, yakılıp yıkılan bizim evimiz.
Ve tatil. Bazıları için belki barikatlar, su ve gaz, sloganlar ve espriler,
sosyal medya fotoğraflarında kalacak
sıcak bir yazın anıları, ama biz tatilde
de değiliz, ayaklanmanın avukatlığı
bizim işimiz. Kitap ve cübbelerin
yanına baret ve gaz maskelerini de
asmış durumdayız.
O zaman belki de en çok

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

sahra ordugahına benziyor diyeceksiniz bu çadır. Gerçekten de kör eden
ve öldüren gaz bombaları, tazyikli
su saldırıları, kalaslar, coplar, palalar,
plastik ve gerçek mermileriyle ortada
bir savaş vardı. Ve çadırlarımız savaşın tam ortasındaydı. Ölülerimizi
kenara çekip yaralılarımızı sahra hastanelerinde tedavi ederek dövüştük
Haziran ayaklanmaları boyunca.
Ama bizce sempozyum çadırını
en çok grev çadırına benzetmeliyiz.
Kendisine ait olan ve “kendisi içine
sokulmadığı” için kendisinin de “kimseyi içeri sokmamak” kararlılığıyla
önünde beklediği kocaman fabrika
binalarının gölgesindeki çadırlar gibi.
Aslında inanç ve dirençle oradan ayrılmayan işçilerin, sadece kendi yaşamlarını değil, patronlarının “geçimini” de durdurduğu, sadece patronlarına değil düzene parmağını salladığı o güzelim grev çadırına benzetebiliriz. Sayıları artıp bir genel
grevle birbirine bağlanacakları güne
kadar ovaya dağılmış küçük kamp
ateşleri gibi, ülkenin dört bir yanından
göz kırpan grev çadırları kurmalıyız.
Mahalle forumlarının, grevlerin,
fabrika işgallerinin mahkeme önü
protestolarının, parkların ve sokakların
çağrısına, bu yıl çadırı daha uygun
gördük kısacası. Bakalım önümüzdeki
yıllarda sempozyum bize neler getirir
ve ihtiyaçlarımız bizi nereye götürür,
birlikte göreceğiz.
Bütün bunların yanı sıra bizim
için önemli bir anlamı daha var bu
çadırlı “yerleşmeme” halinin. Toprakları üzerinde süren büyük “adalet
sarayı” inşaatlarının yanına; sözlerle,
yasalarla, mahkeme salonlarıyla, genelgelerle, kararnamelerle, referandumlarla, seçimlerle binalar diken o

meşum
hukuk
devletinin arazisinden
arsa istemiyoruz.
Bina
yapmayacağız.
Evet,
her gün o
binalara
girip yakalananları, tutuklananları,
dövülenleri, öldürülenleri, el konulanları, çalınanları, zarar verilenleri
kurtarmak için, onların arazilerinde
bir aşağı bir yukarı yürüyoruz, koşuyoruz ve kapılarında dikiliyoruz;
ama bilinsin ki biz buranın “yerlisi”
değiliz.
Bir akın için geldik, sadece dövüşmeye. Yatıya kalmayız.
Burada uyuyanların bir gecede
akıllarını kaybedip, sabah; “eh, hükümeti beğenmiyorsanız seçime girip
kazanın, siz hükümet kurarsınız, demokrasi böyle işler, şikayet etmemelisiniz”, “çoğunluk öyle istiyorsa
öyle yapılacak, demokrasi bu demektir”, “şiddete başvurmamalısınız,
o zaman siyasal alanın dışına çıkarsınız, temel haklar ihlal edilmiş olur”
diye sayıklayan ahmaklara dönüştüğünü görebiliyoruz.
Babeuf’un daha 1789’da Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
hakkında açıklıkla yapabildiği: “içinde
yem ve tuzak öylesine birbirine karışmış ki, incelenince bunun ancak
halkı uyutanların yapacağı türden
bir aldatmaca olduğu anlaşılıyor. Bir
oyalama olmakla kalıyor bu bildiri.
Özgürlük, eşitlik gibi büyük ilkeleri
kabul etmesine ediyor ama gerçekleşmelerini sarpa sardıracak kayıtlar
koyarak, gelişip yayılmalarını önleyecek sulandırmalar ve törpülemeler
yaparak...” tespitini kendi anayasası
için yapamayanlar, zaten uykudan
hiç uyanamayacaklar.
Burada uyumayacağız.
Her işimiz bittiğinde çadırlarımızı
söküp kendi ülkemizi, evimizi; iş,
ekmek, adalet ve onur mücadelesinin
yapıldığı devrimci siyasal alana,

ayaklanmaya, isyana dönüyoruz.
Onun için belki de avukatlara bu
yıl en iyisi çadır.
Geçen iki sempozyumun her anlamda mutfağında çalışmış, her birisi
bildiri sunmuş, çayları demlemiş,
broşür dağıtmış, oturum başkanlığı
yapmış ve sandviçleri hazırlamış dokuz avukat yoldaşımız; Betül, Şükriye, Ebru, Naciye, Barkın, Selçuk,
Güçlü, Taylan, Günay bu yıl tutsak.
Tutsaklık tehdidiyle devlet tarafından
taciz edilen iki yoldaşımız Özgür ve
Oya da bu nedenle hazırlık çalışmalarına katılamadı. Yine de hepsi bizim
için bildiriler yazdılar. Sizleri selamladılar ve hepimiz için fikirlerini
paylaştılar. Onlar 24-25-26 Aralık’ta
en güçlü tebliğlerini -çadırda değil
ama- “Silivri’de bir binada” sunacaklar. Devrimci avukatlığın, silah
zoruyla “bazı binalara” kapatılıp,
silah zoruyla “bazı binalara” götürüldüğünde de; çadırda konuştuğu
kadar berrak ve açık bir biçimde
mücadeleye çağırdığını dinlemek için
orada da olacağız. Elbette kendi ülkelerinin gecekondularından, favelalarından, bariolarından, banliyölerinden, sosyal-toplu konutlarından,
rezervuarlarından, göçmen ve toplama
kamplarından, hapishanelerinden, adliyelerinden haberler getirecek konuk
avukat dostlarımızla birlikte ayaklanma ile ilgili her şeyi tartışacağız.
Kim başlatır? Niye başlar? Nasıl
alevlenir? Ne ister? Neden biter?
Kim bitsin ister, kim devam etsin?
Giderken bize neler bırakır?
Avukatlar, gazeteciler, hekimler
neresinden değer ayaklanmaya; bazen
ne işe yararlar ve hiçbir zaman hangi
işlere yaramazlar?
Tekrar ne zaman olur? Tekrar ne
zaman daha büyük olur?
Tekrar, ne zaman, son olarak ve
en büyük olur ki umutlarımız hayatla
birleşsin? Gelin size İstanbul’u bir
de yukarıdan binlerce gecekondunun
arasından seyrettirelim. Halkın eyleme
geçmiş öfkesi değil midir ayaklanma?
Zengin mahallelerin arkasına yaslanmış bu kalabalık yoksulluğun birikmiş öfkesini hissedin. Bütün soruların cevabını onlarla birlikte verelim.
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Dünya devrimci hareketinin,
Marksizmin-Leninizmin Anadolu
topraklarındaki temsilcisidir Cepheli. Geçmişle bugünü, bugünle geleceği birleştiren köprüyü, o köprü
üzerinde yürüyerek inşa edendir.
Bu ne demektir?
Cepheli dünya devrim deneylerinin, tarihinin bilgisiyle doludur.
Ayaklarını bastığı Anadolu topraklarının tarihi, kültürü, gelenekleri,
halk kahramanları ve isyanlarıyla
yoğrulmuştur. Gerçekle hayal gücünün birleştiği en yüksek noktada geleceği kurmanın tarihsel sorumluluğuyla hareket etmektedir. İnancı,
bilgi ve gerçeğin uyumuyla çelikleşmiş, yenilmez olmuştur. Bilgisi
pratikte sınanarak doğrulanmış her
eylemde yeni bilgilerle donanarak büyümüştür Cepheli. Bu nedenle adım
adım derinleşip yetkinleşen bir teorik birikim, zenginleşip gelenekselleşen bir eylem çizgisi ile Cepheli,
Marksizmin-Leninizm'in onurunu
taşımaktadır.
Mahir Çayanların öğrencisi olmanın sorumluluğuyla olmazları olur
kılmıştır Dayımız. Mayamız Kızıldere'dir ve her çarpışmada Kızıldere'nin feda ruhu, yoldaş bağlılığı,
adanmışlığı yeni destanlar yazdırmıştır Cephelilere. '84 Ölüm Oruçları’ndan özgürlük eylemlerine, Atılım Yılları’ndan '96 Ölüm Oruçları’na, Ümraniye, Buca, Ulucanlar'dan
19-22 Aralık'a, 2000-2007 büyük
direniş destanından demokratik mücadelenin militanca yürütülmesinin
manifestosunun yazımına kadar, her
anımız bilinçle, emekle, fedayla,
inançla örülmüştür. Bugünümüz dünümüzden aldığımız güçle sarsılmaz olmuştur.
Sadece 2000'lerden bugüne bakmak yeter. 19-22 Aralık katliam ve direniş günlerine... Silahlı devrim cephesini, özelde de Cephelileri teslim
almaya gelmişlerdi. Yalancı ve korkaktılar. Ahlaksız ve katildiler. Beynimizi almaya gelmişlerdi. "Teslim

Cephelinin Umudu
Tarihselliğindedir

olun” dediler.
Cevabımız net ve tarihseldi:
"Direneceğiz, öleceğiz ama asla
teslim olmayacağız."
Bu cevap Kızıldere'nin cevabıydı; "Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik!"
Bu cevap '83'te Dayılar'ın cevabıydı; "Biz geleceğe gideceğiz!"
Bu cevap 12 Temmuzlar'ın cevabıydı; "Yoldaşlar bizi aşın!"
Bu cevap Sabolar'ın cevabıydı;
"Siz bizim teslim olduğumuzu nerede gördünüz!"
Bu cevap, 17'sinde kahraman komutanlarımızın Sibeller'in cevabıydı; "Asıl siz teslim olun!"
Bu cevap '96'da İdiller'in, '99'da
Ulucanlar'ın cevabıydı.
Bütün cevapların özü bir ve aynıydı.
"Halkı yenemezsiniz, umudu
tüketemezsiniz!"
Neydi peki Cephelilere bu sözleri söyleten? Neye güveniyorlardı?
Cephelilerin bütün ilişkilerinin harcı emek, sevgi ve güvendir. Cepheli ideolojisine, halkına ve yoldaşlarına
güvenir. Kendine güvenin kaynakları
bunlardır.
Sosyalist ideolojisinin geleceği
kuracak gücüne ve sosyalist devrimlerin kısa sürede başardıklarına
güvenir. Güven tanımaktır, tanımak
bilmektir.
O nedenle
"Ve bizden sonra gelenler
Demir parmaklıklardan değil
Asma bahçelerinden seyredecekler
Bahar sabahlarını, yaz akşamlarını" diyen Nazım Usta'nın "bizden
sonra gelenler" ine güvenir. Cepheli'den sonra gelenler, aynı harçla karılmış genç yoldaşlarıdır.
Vapstorov'un şiirindeki gibi;
"Kavga amansız ve katı

başsız sonsuz ve destansı
Senden boşalan safı
Bir başkası dolduracak
Bir başkası"
Bizden önce toprağa düşen Cepheliler bize güvendiler. Demir parmaklılıklar arkasından dünyayı seyreden tutsaklarımız bize güvenirler.
Sosyalizmin zaferi için, bağımsız
özgür bir ülke için şehit düşen, bedel
ödeyen tüm devrimcilerin, direnen
halkların acısı, öfkesi sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır.
"Sevgiyle sorumluluk el ele verdi
mi mucizeler yaratır" diyordu Yunanlı
kahramanları anlatan Fırtına Çocukları isimli kitapta... Cepheli vatanına,
halkına, namusa, arkadaşlığa, yoldaşlığa ve sosyalist emeğe duyduğu
sevgiyle, sorumlulukla kuracaktır
sosyalizmi. Sosyalizm bizim umudumuzdur. İnsanın yarattığı mucizedir sosyalizm.
Bugün 2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu Direnişi’nin, bu büyük direnme destanının yarattıklarıyla büyütüyoruz mücadeleyi. Emperyalizmin
beyinleri teslim alma saldırısının,
ideolojik kuşatmanın içinden 122
kez ölerek ateşle, fedayla çıktık. Direnmeyen çürür gerçeğinin bilinciyle direndik ve umudu büyüttük. Tarihi yine biz yazıyoruz. Ölümlerin
içinden gelip ölerek, direnerek hayatı
ve devrimi kuşanacağız. Birimiz
düştüğünde diğerimiz alacak yerini
ve daha güçlü ayağa kalkacağız.
Tarihimiz bize “birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için yaşar, savaşır ve
ölürüz”ü öğretti. Öğrendiklerimizle
savaşıyoruz.
En son KEMAL AVCI için savaştık ve kazandık...
Nice zaferlerin bizim olması için...
Cepheli, tarihsel akışın içinde,
kendinden önce yaratılan değerlerin,
biriktirilen deneyimlerin ışığında
teslim olmamanın onuru ve bilinciyle
UMUDU BÜYÜTECEKTİR...
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“Duvar yoksulların matbaasıdır”

Toplantı, Faaliyet
Örgütlemektir

Bizim Mahalleden
Toplantı, birden çok kişinin bir
sorun, olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir araya
gelmesidir. Kampanyalarımıza başlarken, faaliyetlerimizi değerlendirirken günlük, haftalık, aylık veya
yıllık toplantılar yaparız. Toplantılar,
kendimizi değerlendirdiğimiz, var
olan pratik üzerinden sonuç çıkardığımız, yeni hedefler belirlediğimiz
bir alandır.
Toplantılardan verim alabilmek için, kurallarımız olmalıdır. Dağınık, kimin ne dediğinin belli olmadığı, gereksiz
konuşmaların yapıldığı, sonuç
alınamayan toplantılar bize bir
şey kazandırmaz.
Devrimcilerin toplantıları
nasıl olmalı?
1- Toplantıların başlangıç
ve bitiş saati önceden belirlenmeli ve bu süreye uyulmalıdır.
2- Toplantıya geç kalınmamalıdır. Toplantıya katılınamıyorsa, önceden, sebebiyle birlikte bildirilmelidir.
3- Toplantıya 10 dakika gecikenler ilk gecikmede uyarılırlar. İkinci gecikmede ise toplantıya alınmamalıdır.
4- Toplantıdan, çok acil bir
durum yoksa kimse erken çıkmamalıdır.
5- Verilecek aralar önceden
belirtilmelidir. Ve on dakikadan
uzun sürmemelidir.
6- Toplantı masasında, gereksiz şeyler bulundurulmamalıdır. Toplantılarımız yemek yenilen sohbetlere dönüştürülme-

Toplantı Kitleleri Seferber
Etmenin Aracıdır
melidir. Toplantının bir ciddiyeti,
ağırlığı olmalıdır. Masada su ve
çay dışında bir şey yenilip içilmemelidir.
7- Toplantılarda not alınmamalıdır. Hiçbir şey unutulmayacak şekilde hafızaya kayıt edilmelidir.
8- Söz almadan ve söz verilmeden konuşulmamalıdır.
9- Toplantı 3 bölümden oluşmalı:
a. Gündem konusu belirlenmeli,
herkes soruna ilişkin düşüncelerini
dile getirmeli.
b. Çözüm üzerinde tartışılmalı.
c. Kararlar alınmalı.
10- Toplantının her bölümünde
katılımcılar fikirlerini dile getirmelidir.

Sessiz kalınmamalıdır.
11- Konudan konuya geçilmemelidir.
12- Görüşler veya itirazlar gerekçeleriyle birlikte söylenmelidir.
13- Tartışmalar sırasında hiçbir
konuşmacının, kişiliklere veya kişilere
laf söylemesine izin verilmemelidir.
Kişilerin yalnızca fikirleri tartışılmalıdır. Eleştiri-özeleştiri kurallarına
uyulmalıdır.
14- Toplantıda kişilere belirli bir
konuşma süresi verilmelidir. Fikir ve
düşünceler sade ve net cümlelerle
dile getirilmelidir. Lüzumsuz detaylara
girip fazla zaman harcanılmamalıdır.
15- Her toplantıda, bir sonraki toplantının gündem maddesi belirlenir.
Daha sonra eğer ek bir madde eklenilecekse, bu öncesinden arkadaşlara
bildirilmelidir. Bir sonraki toplantının tarihi de belirlenmelidir.
16- Toplantının güvenliği
alınmalıdır.
17- Toplantılar düzenli olarak
yapılmalı, ertelenmemelidir.
18- Toplantılara hazırlıklı gelinmelidir. Öneriler, değerlendirmeler önceden hazırlanmalı,
toplantıda sunulmalıdır.
Toplantılara hazırlıklı gitmek
orada doğru karar almanın en
önemli şartıdır. Toplantılara hedefli gitmeliyiz. Bu toplantıdan
sonra pratikte hangi adımı attırmayı hedefliyorum... Bunu düşünerek gitmeliyiz toplantılara.
19- Her eylem, faaliyet, başarı
ve başarısızlık sonrası değerlendirme toplantıları yapmalıyız. Bu
toplantılar, öğretmenimizdir. Devrimci gelenekleri korumak ve ilerletmek için değerlendirme toplantıları yapmalıyız. Koruyacak
değeri olmayanları bu değerler
için ölemezler de.
20- Toplantı, kitleleri seferber
etmenin temel araçlarından biridir, ciddiye alınmalıdır.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

NASREDDİN
HOCA

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Nasreddin Hoca, Konya İlinin Akşehir İlçesi’nde yaşamış, geçmişten
günümüze kadar halkın sevdiği,
değer verdiği bilge bir kişiliktir.
Fıkraları, halkın yanında ve
egemen sınıfların karşısında
olan hicivli sözleri, Nasreddin
Hoca'nın Anadolu halkı tarafından sevilmesine, saygı duyulmasına neden olmuştur.
Aslında sadece Anadolu halkı değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan halklar da Nasreddin Hoca'yı sevmiş ve yaşadıkları yerlerden kendilerine
ait Nasreddin Hocalar yaratmışlardır.
Kafkas halklarının kendilerine ait
bir Nasreddin Hocaları vardır. Ermeniler'in, Bulgarlar'ın, Rumlar'ın, İranlılar'ın da öyle... Bu yanıyla Nasreddin
Hoca sınırları aşan, dünyanın başka
başka yerlerinde de sevilen; fıkraları,
nükteleri, egemenlere yönelik iğneli
hicivleri dillerden düşmeyen biridir.
Halklar, tıpkı Köroğlu'nda olduğu
gibi, kendi yanlarında olan Nasreddin
Hocalarını da yaratmış ve nesiller
boyu egemenlere karşı taşıdıkları öfkeyi, Nasreddin Hoca'yı ve fıkralarını
yaşatarak hep canlı tutmuşlardır...

Nasreddin Hoca
Kimdir?
Kimi araştırmalarda Nasreddin
Hoca’nın yaşadığı çağ, farklı zamanlar ifade edilerek anlatılmaktadır.
Buna göre, 10. yüzyılda da, 15. yüzyılda da yaşadığı üzerine çeşitli anlatımlar bulunmaktadır. Bu karışıklığı
yaratan temel neden, Nasreddin Hoca'nın fıkraları dışında başkaca bir
belge vb.’nin bulunmayışıdır. Fakat,
onu anlatan, çeşitli zamanlarda yazılmış yazılar da vardır. Bunlar da:
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1480'de (Cem Sultan’ın isteği üzerine) Ebul-Hayr
Rumi'nin hazırladığı
"SaltukName", yine
Bursalı Mehmet Gazali'nin
1 4 9 1 1502'de
yazdığı
"Dafi al
Gumum
Rafi al Humum", 1581'de
Bayburtlu
Osman'ın
yazdığı "Kitabıı Mir'at” ve
Kaygusuz Abdal'ın yazdığı "Budala-name" eserleridir... Bu eserlerde
Nasreddin Hoca anlatılmakta, çeşitli
fıkralarına yer verilmektedir.

bir "elit" olarak görmemiştir. Giyiminde, kuşamında, yaşayışında, fıkralarına konu olan her halinde bunu
bariz göstermektedir. Halkın bunca
sevgisini kazanmış olmasına rağmen,
bunu kendisine bir ayrıcalık olarak
görmemiştir. Diğer yandan, egemenlerin değirmenine hiçbir zaman su
taşımamıştır. Onunla aynı dönem yaşayan Mevlana, üretimini sonuna kadar egemenlerin çıkarına sunarken,
Nasreddin Hoca, halkın yanında saf
tutmuştur.

Nasreddin Hoca'nın
Yaşadığı Dönem ve
Fıkralarındaki İçerik...

Nasreddin Hoca'nın hangi yıllarda
yaşadığına dönersek, ağırlıklı görüş,
1208' de doğduğu, 1284'de ise öldüğüdür.

Nasreddin Hoca'nın yaşadığı dönem, Anadolu'nun kan gölüne döndüğü bir dönemdir. Selçuklu İmparatorluğu’nun halka zulmü, zulmesömürüye karşı Babailer'in (12391240) isyanı, isyanın kanla bastırılması... Peşine Moğolların Anadolu'yu
işgali. Selçuklu Devleti’nin yıkılışı...
Bunlar ve daha fazlasına tanıklık etmiştir Nasreddin Hoca.

Nasreddin Hoca, 1208'de Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi’nin Hortu
Köyü’nde doğmuştur. Babası burada
imamlık yapmaktadır. İlk eğitimini
de burada babasından aldığı bilinmektedir.
Daha sonra Konya/Akşehir'e gelmiştir. Ve fıkralarından da anlaşılacağı
üzere, burada (Akşehir) imamlık, katiplik, müezzinlik, cer hocalığı, müderrislik, kadılık, mahkemelerde bilirkişilik yapmıştır.1284'de ölene kadar
da Akşehir'de yaşamış ve burada ölmüştür. Yaşamının büyük bir bölümünü
Akşehir'de geçirdiği için, Nasreddin
Hoca deyince, Konya ili akla gelmektedir. Her yıl Konya'da "Nasreddin
Hoca Şenlikleri" yapılmaktadır.
Nasreddin Hoca halkının aydınıdır.
O kendini hiçbir zaman halkın dışında

Böylesine bir dönemde fıkralarıyla,
hicivleriyle anadolu insanının yaşayışını, egemenlerin zulmünü mizahi
bir dille anlatmış, halkları gülümsetip,
mizah yoluyla doğruyu-yanlışı göstererek halka umut olmuştur.
Özellikle Moğol hükümdarı Timur'la yaşadıklarını konu alan fıkraları, zalime karşı mizahla cevap
vermek açısından ustacadır...
Nasreddin Hoca'nın fıkralarında,
bir yandan insanı gülümseten bir yan
olduğu gibi; diğer yandan düşündüren,
sorgulatan, eleştirel olan yanı da vardır. Onun fıkralarında her şeyin tersten
bir anlatımı, açıklaması vardır. "Marifet Kavukta mı" fıkrası, böyle bir
içerliğe sahiptir:
" Adamın biri, kargacık burgacık
yazılarla dolu bir mektup getirmiş

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

hocaya.
-Hocam demiş, şunu okuyuver
Allah aşkına.
Hoca mektuba dikkatle bakmış,
yazı o kadar kötü ve karışıkmış ki,
okumak mümkün değil.
-Al demiş, ben bu yazıyı okuyamadım.
Adam birden sinirlenmiş.
Yahu demiş, ne biçim hocasın
sen! Kocaman kovuğundan utan bari!
Bir mektubu bile okuyamadın!
Bu sefer sinirlenmek sırası Hoca’ya gelmiş. Kavuğu çıkarıp adamın
kafasına geçirerek;
-Haydi demiş, marifet kavuktaysa
sen oku da görelim..."

reddin Hoca, Anadolu'da yaşamış,
Bu ve benzeri bir çok fıkrası
halkın sevip saydığı, ismini duyunca
vardır Nasreddin Hoca'nın. Her biri
dahi gülümsediği, bir insandır.Kimi
geçmişten günümüze kadar halkın
hallerde onun fıkraları doğruyu göshafızasında, bilincinde yaşamıştır.
termenin bir örneği olmuştur. O miŞu bir gerçektir; Nasreddin Hoca'nın
zahı egemenlere karşı kullanmış, bu
kendine has bir anlatım dili vardır.
nedenle yüzyıllar öncesinden günüBu dilde elbette halk vardır, halkın
müze kadar, halkın sevgisini, saygısını
yaşadıkları vardır. Günümüzde ona
kazanmış ve günümüze kadar destansı
ait olmayan yoz içerikli fıkralar,
bir şekilde yaşatılmıştır...
sanki onunmuş gibi lanse edilmektedir. Oysa bunların
Nasreddin Hoca ile alakası olmayıp, egemenlerce uydurulan ve inNasreddin Hoca Cephelilere Diyor ki; Halkın
sanların yozlaştırılması
gönlünde yaşamak için halktan olmak gerekir.
amacını taşıyan yalanBilgisini, sanatını, becerisini halk için kullananlar
lardır...
ancak ölümsüz olur…
Sonuç olarak; Nas-

Tarihten Günümüze

Sultan Işıklı Halkın Adaletidir, Özgür Tutsaklarımızı
Sahiplenmemizi Engelleyemezsiniz!
5 Eylül günü, İstanbul Cağlayan Adliyesi önünde,
Sultan Işıklı’nın yargılanmasıyla ilgili yapılan eyleme
polis saldırdı ve eyleme katılanları gözaltına aldı.
Bir süre sonra gözaltına alınanların tutulduğu cevik
kuvvet otobüsünün önüne gelen iki kişi polisin saldırısına meydan okuyarak “baskılar bizi yıldıramaz”
pankartını açtılar. Açılan bu pankart polisin şaşırmasına
ve tedirgin olmasına neden oldu. Otobüsün içindekiler
ise açılan pankarta sloganlarla karşılık verdi. Bu durumu hazmedemeyen polis pankart açan iki kişiye
de saldırdı ve bu iki kişiyi kelepceleyip Adliye
binasının dışına sürükledi.
Saldırı sadece Adliye önünde sınırlı kalmadı saldırılar mahkeme salonunda da sürdü. Sultan Işıklı
hazırladığı 17 sayfalık savunmasında İbrahim Çuhadar’dan, Berkin Elvan’dan ve ayaklanmadan bahsetti.
Son mahkemesinde Mehmet Ağar’a katil dediği için
hakkında suç duyurusunda bulunulan avukatların
halkın avukatı olduğunu söyledi. Konuşması sırasında sürekli olarak Mehmet
Ağar’ın katil olduğunu vurgladı. Sultan
Işıklı’nın konuşmasında Recep Tayyip
köpeği şeklinde bir cümle kullanması üzerine mahkeme başkanı bağırmaya başladı.
Buna karşılık olarak da Işıklı’dan gerekli
cevabı aldı. Sultan Işıklı’nın hakime “sizden
hesap soracağız” demesi üzerine jandarmalar üzerine saldırdı. Saldırı polisin mahkemeyi izleyenlere yönelmesiyle sürdü.
Saldırı sırasında polis Sultan Işıklı’nın
annesi Cennet Işıklı’yı merdivenlerden
aşağı itti.
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yanındakiyle tanımlamıştır kendisini... Yanı
başındakiyle üretmiş,
değiştirmiş yeniden yenilenmiş, insan olmuştur. Bu insanlaşma sürecini başlatan kuşkusuz insanın emeğidir. Emeğini kattığı her noktada değişmiş, değiştirmiştir.

Ders: Geleceği
Yaratmak
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Kapitalist düzen, bir yandan azgınca saldırıp emekçinin emeğini
hatta ruhunu satın almaya çalışırken, bir yandan da başkaldıranlara,
muhalefet edenlere katliamlarıyla
karşılık veriyor.
Egemenler bu ülkenin devrimcilerinin köklerini alanlardan söküp atmaya çalışırken, kökleşmiş direniş
geleneklerimizle karşı karşıya kaldılar.
Hiç beklemedikleri bir anda
Gezi direnişiyle başlayan ve tüm
ülkeye yayılan halk ayaklanmasıyla ne yapacaklarını bilemez
hale geldiler. 1 Mayıs’ta alanları gaza boğup halka yasaklarken
bir ay sonra tam tersi gerçekleşti; halkımız onları alanlardan
"süpürme"ye başladı. Halkımız,
Gazi'den Gezi'ye, Tarlabaşı'da düşen Mehmet'in taşlarını kucak dolusu fırlattı zulmün efendilerine...
Halk Ayaklanması’nın bir kez daha
gösterdiği "örgütlü halk yenilmez"
gerçeği, "biz yanlız değiliz"in en açık
ifadesidir. Güler Zere'yi zulmün elinden çekip aldığımızda Abdullah Gül'ün
"onun örgütü var" deyişini unutmamıştır halkımız... Çünkü "birey" in
tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini halkların tarihi bizlere sayısız
defa göstermiştir. Romanların, şiirlerin konusu olmuştur yalnızlığın kaderi... Fransız şair Louis Aragon'un dizelerinde, yalnız dolayısıyla da örgütsüz insan şöyle anlatılır:
Yalnız insan merdivendir,
Hiçbir yere ulaşmayan.
Sürünür yabancı diye
Çaldığı kapılardan...

Marks; "İnsanları bilinciyle, diliyle, istenilen herhangi bir şeyle hayvanlardan ayırmak olanaklıdır. Bizzat kendileri, yiyeceklerini üretmeye başlar başlamaz hayvanlardan ayrılmaya başlarlar" demiştir. İnsan var
olduğundan bugüne kolektif emek,
onu bir sürü olmaktan çıkarmış, topluluk olmaya götürmüştür.

leştirmiştir. Bu üretim faaliyeti içinde
tüm doğayı yeniden üretir. Sadece
kendi türünü biçimlendirmez, her türün ölçüsüne göre biçim verir. İşte o
yüzden insan insan olmuştur."
İnsanın kendini ve doğayı yeniden
biçimlendirmesindeki bu tavrı, toplumsallaşmış emeğiyle mümkün olmuştur. Fakat sınıflı toplumlarla birlikte emeğin mülkiyetinin özelleşmesi
insanın emeğine, kendine ve de doğaya yabancılaşmasına neden olmuştur. Bu yabancılaşmayı yaşayan
insan yalnızlaşmıştır. Aynı zamanda
yalnızlaşma onu özgürlüğünün yitimine de yol açmıştır.
Başkası için üreten kendisi için özgür olamaz. Emekçinin ürününün
kendisinden bağımsızlaşması nedeniyle meta, emekçiden
"uzaklaşmış"tır. Emekçi,
emeğinin ürününü meta olarak satın almak durumundadır.
Böylece insanlar emeklerinden duygusal olarak
koparlar.
Meta üretiminin ve işbölümünün
sonucu yabancılaşmadır.
Marks; "yabancılaşma insanın bilinçsiz faaliyetinin ortaya çıkardığı
arızi bir durumdur" diyor.
Böylece insanlar arasındaki iletişim
çözülür. Oysa iletişim özelliği insanı
insan yapan temel özelliklerdendir. İletişim olmadan örgütlü toplumdan ve
dilden söz edilemez. Dil düşüncenin
eyleme geçmiş halidir. İletişim kuramama, tüm insani özelliklerde yabancılaşmayı meydana getirir.
Bunların karşısına ideolojik donanımıyla çıkan insan, kapitalist sistemle savaşında kendi yabancılaşmasına karşı da savaşmaktadır. Çünkü yabancılaşmanın her boyutuna
karşı savaşmak, aynı zamanda sisteme karşı savaşmayı gerektirir. Zaten
tüm yabancılaşma süreçlerinin sona
ermesi insanın kolektif emeğinin taçlandırıldığı komünist sistemde son bulacaktır.
Yalnız kaldığını düşünmek, aynı
zamanda düzenin yaratığı yoz kültürün etkisi altına girerek, ideolojik
olarak da yabancılaşmak anlamına ge-

Geleceği Kolektivizmle
Yaratacağız
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 Özel Mülkiyet
Yabancılaşmayı
Yaratmıştır
İnsanoğlu tarihin her aşamasında
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Özel mülkiyetin ortaya çıktığı
köleci toplumdan günümüze insanın
bu doğal faaliyetleri, mülkiyetin karakterinden kaynaklı onun her şeye
yabancılaşmasını beraberinde getirmiştir.
İnsanın çalışmasını hayvanınkinden
ayıran Marks “1844 Ekonomik-Felsefi
El yazmaları'nda” buna dair özetle şunu
söylemiştir: "İnsan sadece hayvan
gibi kendisini üretmez. Onun üretimi
evrenseldir. Fiziksel gücünün dışında
alet kullanarak üretmesi onu özgür-
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kolektif bir irade olduğuna
inanalım. O anlamda ne kenBir devrimcinin yalnız
dimizi yalnız hisseder ne de
kaldığını düşünmesi, kolektif
mutsuz ve umutsuz oluruz.
Bir devrimcinin düzenin
yaşamayı içselleştirememiş
yarattığı yabancılaşmaya karolmasındandır.
şı koymasının tek yolu devrime olan inancı ve eğitimden
Devrimci kolektif bir
asla vazgeçmemesidir. Bunun
Devrimcilik
bütünün ve kolektif bir
bırakıldığı her durum yabanKollektif Olmaktır;
cılaşmanın başladığının ve düemeğin parçasıdır.
Bütün Olmaktır
zene yenik düştüğümüzün ifadesi olacaktır. Eğitim, bizi
Bireysel yabancılaşma,
devrimci mücadeleye hazırlayalnızlık duygusu yaratır.
yacaktır; güçlendirecektir.
Rekabetin, paranın ve pazalışır. Birden fazla işi aynı anda yapırın egemenliğindeki kapitalist toplum
Kolektif yaşamın pratiği ve eğitiyor olmanın bir başka ifadesidir bu.
bencillik, bireycilik ve çıkarcılık üremi
kişiyi yalnızlık duygusundan çıNasıl ki bir işçinin ürettiği ürünün satir.
karır.
dece bir parçasını yapıyor oluşu onu
Kapitalist toplumun bireyleri daDevrimci kendisini değiştirme
ürünün bütününden koparıp yabanmücadelesi verirken kendisi gibi öryanışma içinde olmak yerine birbircılaştırıyorsa, kolektif yaşamdan
gütün birimini de yaşamını da dönleriyle düşman ve rakip olarak yauzaklaşmakta bizi devrimci mücadeüştürmek durumundadır.
şarlar. Bireycilik ve iletişimsizlik inleye yabancılaştıracaktır.
sanın karşısındakini anlama ve dinBunu "birey" in değil "örgüt" ün
Kapitalizmin bireyciliği, insanın
leme özelliğini de köreltmiştir. Kadüşünceleriyle; örgütlü yaşamı ve
yeteneklerini geliştirme ve kullanma
pitalizmde "birey" ezilmektir.
örgütü esas olarak yapacaktır.
imkanlarını köreltir.
Yalnızlık duygusu özünde; güKolektif düşünmek önümüzü görOysa devrimciler için emek kenvensizlik, umutsuzluk ve gelecekmemizi
sağlar.
disini ifade etmenin bir aracıdır.
sizlik duygusu demektir.
Kolektif düşünmek ve üretmek
Devrimcilerin değerleri ve ölçüleri
Bir devrimcinin yalnız kaldığını
birbirimizden
sorumlu olmaktır.
en fazla emek, en fazla fedakarlık üzedüşünmesi, kolektif yaşamayı içselrine kuruludur.
Üretmek emektir. Üretmeli ve koleştirememiş olmasındandır.
lektif düşünmeliyiz.
Düzendeki gibi birbirinin ayağına
Devrimci kolektif bir bütünün ve
çelme takmaya çalışmakla değil...
Kolektif düşünmek devrimcileri
kolektif bir emeğin parçasıdır.
miyop olmaktan kurtarır.
Dolayısıyla devrimci çaresiz değildir.
O halkına ve yoldaşlarına olan
Devrimcileri miyop yapan, gözemeğini büyüttükçe; bu konudaki sılerine perde indiren kolektivizmi işSorunlarının çözüm yollarını bunırları ile mücadele ettikçe aslında kaletmemektir.
lur.
pitalizmin yarattığı "yabancılaşma" viBiz miyop ya da kör olamayız.
Geleceği fethetmek için mücarüsü ile de mücadele ediyor demekdele eden kişi yalnız olamaz.
Çünkü geleceği ve halkımızın
tir. Örgütüne, yoldaşlarına sunduğu sıkurtuluşunu örgütlüyoruz. Eşit, adil
Bir mahallede, okulda, iş yerinde
nırsız emek; genele duyduğu sahipyani çalıştığımız alanlarda hemen
ve özgür bir ülke; yabancılaşmanın,
lenme onu yabancılaşmadan koruyaher şey istediğimiz gibi gitmeyebilir.
bireyciliğin ve her türlü bencilliğin köcak olan güçtür.
İkna edemediğimiz insanlar, istedikünün kazındığı; insana yakışır bir düYani kapitalizmin "birey" ideoloğimiz sayıyı yakalayamadığımız eyzen kurmak istiyoruz.
jisinden, her tür hastalığından; yalemler olabilir. Bu bizi asla yıldırSevgili okurlar;
bancılaşma duygusundan koruyacak
mamalıdır. Sorunun kaynağına indiDoğru bakmak ve görmek için taolan devrimcinin bilinçli ve iradi
ğimizde, kolektif düşündüğümüzde
rihimiz,
geleneklerimiz, kitaplarıemeğidir.
bunun üstesinden geleceğiz. O yüzmız,
aklımız
ve devrimci mantığımız
Yabancılaşma; insanlığın çözülden umutsuzluğa düşmeyi kendimivar... İdeolojik gücümüzle her sorumesidir.
ze yasak kılmalıyız. İkna edemedinun üstesinden geliriz. Buna inanmak
ğimiz insanlar, yüzler değil yüz binBütünlüklü bakış kendine, yoldave uygulamak yeterlidir.
leri getireceğimiz eylemlerin var olşına, olaylara, dünyaya her cepheden
Haftaya başka bir konuda görüşduğunu unutmamalıyız. Yeter ki ekbakmayı gerektirir. Böyle bakan bir
mek
üzere...
siklerimizi bilip onun üzerine gidelim.
devrimci, devrimin ihtiyaçlarının taHoşça kalın.
Bu eksiklikleri gidermenin yolunun
mamını gözlemleyip gidermeye çalir. Zaten bunu yaşayan bir
devrimci mücadeleden kopuşuna zemin hazırlamış olacaktır. Çünkü devrim yalnız
yapılmaz. İnsan, insan için,
insanla birlikte verdiği mücadelede geleceği kuracaktır.
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Amerikan İşbirlikçisi Fethullahçılar ve Alevi Bezirganı
İzzettin Doğan Alevileri, Cami-Aşevi-Cemevi Projesiyle,
Düzene Yedeklemeye Çalışıyor!

Alevileri Kandıramazsınız
Attığınız Temelleri
BAŞINIZA YIKACAĞIZ!
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Fethullahçılar, Alevileri kendi safına çekmek için bu kez de cemevi
açıyorlar. Alevilerin varlığını tanıdıklarını ispatlamak için projeler üretiyorlar. Alevilere ihanet etmiş, düşmanlarımızla aynı sofrada şehitlerimizin kanını içmiş olan Cem Vakfı
Genel Başkanı İzzettin Doğan ise
Fethullahçılar’ın işbirlikçiliğini yapıyor. Amaç Alevileri düzenin içinde
tutmak, düzenin yedeği haline getirmek.
Her seçim öncesi yapılan, Alevilerin oylarını toplama çabası bu sefer
de kendisini cami-aşevi-cemevi projesi olarak gösterdi. Ankara-Mamak
Tuzluçayır'da kurulacak yapıda, camiaşevi-cemevi aynı avlunun içinde
olacak.
Tam da Fethullahçılar’a özgü bir
ikiyüzlülükle, riyakarlıkla karşı karşıya Alevi halkımız.
Proje sadece Ankara-Mamak'la
da sınırlı değil; İstanbul-Kartal, İzmir-Çiğli, Antep, Adana ve Çorum'da da yapılacak. Seçilen
iller ve cami-cemevinin yapılacağı yerler Amerikan uşağı
Fethullahçıların ihtiyaçlarına
göre seçilmiş.
Proje düşünülürken Alevi
halkımızın reddedemeyeceği
bir anlayışla ele alınmış. Güya
Hacı Bektaş-i Veli Dergahı’ndan esinlenilmiş.
Din tüccarı Fethullahçılar’la Alevi bezirganı İzettin
Doğan bu projeyle “AleviSünni” kardeşliğini inşaa edecekler...

Bu projeye karşı çıkanlara da
“niye karşı çıkıyorsunuz ki, siz Alevilerle Sünnilerin bir arada olmasından neden rahatsız oluyorsunuz”
diyorlar.
Hemen şunu belirtelim; Alevi ve
sünni halkımız arasında hiçbir zaman
sorun yaşanmamıştır. Anadolu’da Alevisi Sünnisi yan yana köylerde yaşarlar. Birbirlerinin inançlarına, nerede
nasıl ibadet yaptıklarına karışmazlar.
Birbirleriyle her zaman kardeş gibi
yaşarlar. Birçok köyde Alevi-Sünni
karışıktır. Şehirlerin yoksul gecekondu
mahallerinde de böyledir. İktidardakiler halklar arasında bilinçli olarak
düşmanlık tohumları ekmedikleri sürece; inançları, mezhepleri yüzünden
kavga ettikleri, düşmanlık yaptıkları
görülmemiştir.
Halkları Kürt-Türk diye, AleviSünni diye, Ermeni, Rum, Yahudi
diye düşmanlaştıran egemen güçlerdir.
Amerikan uşağı Fethullahçılar
kim oluyor da Alevilerle Sünniler
arasındaki dostluk, kardeşlik bağlarını
güçlendiriyorlar...

Alevilerin haklarını vermeyen,
yüz yıllardır Alevileri katleden, onların inançlarını tanımayan, hakaret
eden, asimile ederek Sünnileştirmeye
çalışan egemenlerdir.
Süslü laflarınız, yaldızlı sunumlarınızla artık Alevi halkımızı kandıramazsınız. Halkımız AKP’nin de,
Fethullahçıların da yalanlarını çok
iyi biliyor. Aleviler hakkında söyledikleri süslü sözlerin arkasında Alevileri işbirlikçi uşaklık politikalarına
yedekleme ve düzen içine çekme
amacı vardır.
AKP, ibadethanelerimizi tanımıyor. Alevileri yok sayıyor. Varlığımızı
kabul etmiyor. Değerlerimize, inançlarımıza her fırsatta hakaret edip bizi
aşağılıyorlar.
Alevilerin taleplerini kabul edecekleri yerde asimile etmek için her
türlü politikaya başvuruyorlar.
Dayatmayla Alevi çocuklarına
Sünni mezhebine ait din dersleri okutuluyor. Alevi köylerine cami yapılıp
kimsenin gitmediği camilere imam
atanıyor. Şimdi bir de AKP iktidarının
görünmeyen koalisyon ortağı
Amerikan işbirlikçisi Fethullahçılar çıktı ortaya.
Eşitlik iki ibadethanenin yanyana getirilmesiyle olmaz. Varlığını tanımak, yasal haklarını
vermek, inanç özgürlüğünü sağlamak yerine, göstermelik uygulamalarla Alevileri kandıramazsınız.
Aleviliğin sözde kabul edildiği süreçlerde de aslında inkar
ve asimilasyon politikalarının
en fazla uygulandığı dönemler
olmuştur.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!
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Ankara, Tuzluçayır'da Fethullahçılar,
Cem Vakfı'yla işbirliği
halinde yaptıkları camicemevinin temelleri atılırken; öte yandan Ankara-Batıkent'te Hacı
Bektaş-ı Veli İlkokulu,
imam hatibe dönüştürülmek isteniyor. Adı
da, Hacı Bektaş-i Veli
İmam Hatip Ortaokulu
olacak.
Bu tek örnek dahi iktidarın ikiyüzlülüğünü göstermektedir.
Şatafatlı şeylerle gözlerimizi boyamak istiyorlar. Sözde Alevi halkımız için önemli bir değer olan Hacı
Bektaş-i Veli sahipleniliyor gösterilip
bir okula adı veriliyor fakat o okul
imam hatip okulu yapılıyor. Yani
Hacı Bektaş-i Veli Sünnileştirilerek
tüm Aleviler, Sünnileştirilmeye çalışılıyor. Bu kadar alçakça politika
olur mu demeyin, oluyor...

Fethullah Gülen Tescilli
Bir Amerikan Ajanıdır!
Fethullah Gülen yıllardır Amerika’da yaşıyor. Fakat, Amerika’da
kalmaya devam edebilmesi için, “Yeşil Kart” alabilmesi gerekiyordu.
Ancak Gülen, Yeşil Kart alabilmek
için açtığı davayı kaybetti. Çünkü,
Gülen’de Yeşil Kart verilen kişilerde aranan,“olağanüstü yetenekte olması... ulusal ve uluslararası toplumda mesleğinde en üst düzeyde
bulunması” gibi nitelikler bulunmuyormuş!
Gülen’in asıl mesleği, Amerikan
ajanlığı, din tüccarlığıdır. Bu açıdan
Gülen, mesleğinin en üst düzeylerinden biridir. Fakat, mahkemeye
bunu söyleyemediği için kendini
“eğitimci” diye pazarlamaya kalkışmış. Bu iddiasını kanıtlamak için
sunduğu belgeler mahkeme tarafından
geçersiz sayılmış.
Bunun üzerine Gülen’in “yakın
dostları” devreye giriyor. “Yakın
dostları”nın kim olduğu ise Gülen’in
gerçek kimliğini de ortaya çıkarıyor.

CIA Gülen’e Kefil
Gülen’in Amerika’da kalması için

mahkemeye sunduğu referans mektubundaki kişilerden bir kaçının kimlikleri şöyle;
George Fidas; CIA’dan Analiz
ve Prodüksüyon Direktörü olarak
emekli oldu. CIA’nın Balkan politikaları uzmanı ve halen Washington Üniversitesi Uluslarası İlişkiler
Bölümü’nde ders veriyor.
Mah ke me ye su nu lan referans
mektuplarında ilk sırada yer alıyor.
Graham Fuller: Eski CIA ajanı ve yine eski “National Intelligence Council” (Ulusal İstihbarat
Konseyi) Başkan Yardımcısı. “RAND
Corporation”da danışmanlık hizmeti
veriyor.
Morton Abramowitz; ABD’nin
eski Ankara Büyükelçisi.
Listede bunlar dışında da, Gülen’e kefil olan pek çok Amerikalı
isim var.
CIA ajanları ile Fethullah’ın bu
“güven” ilişkisinin, elbette geçerli
nedenleri vardır. Bunun en bilinen
nedeni, Gülen’in Amerikan islamcılığının savunucusu ve yayıcısı olmasıdır.
Ki, 2003 yılında ülkemize gelen, Graham Fuller Fethullah Gülen’i de şu sözlerle savunmuştur;
“Fethullah Gülen'in radikal İslamcı olduğunu düşünmek bana zor
geliyor. Kesinlikle değil, bu yöndeki görüşlere katılmıyorum.”
Elbette Fuller haklıydı, Gülen’in
islamcılığını tarif edecek kelime,
“Radikal İslamcılık” değil, ancak
“Amerikan İslamcılığı” kelimesidir.

Müslümanları Amerikan
Emperyalizmine Peşkeş
Çeken Gülen
2003 rakamlarına göre, Gülen’in

denetiminde dünyanın dört bir yanındaki dershane ve
okul sayısı 570’dir.
1990’lı yıllarda
Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte
Amerika, Türki
Cumhuriyetler başta olmak üzeri Balkanlar’dan Kafkaslar’a Fethullah Gülen aracılığıyla girmiştir.
Fethullah Gülen o dönem “Amerika’ya karşı gelinerek hiç bir şekilde
güç olunamaz” diyerek kendisi Amerika’nın uşaklığını yaptığı gibi herkesten de Amerika’ya uşaklık yapmasını “vaaz” etmiştir.
Fethullahçılar’ın kurdukları bu
okullarının ne işe yaradığına ilişkin
fikir verebilecek örneklerden biri
Rusya Federasyonu’nda yaşananlar
olmuştu.
Rusya Federasyonu, 2001’den
sonra, Gülen'e ait 16 okulu kapattı,
2003’te Gülen okullarında çalışan
10 öğretmeni sınır dışı etti, 2006’da
sınır dışı edilen öğretmen sayısı 50'ye
yakındı. Rus gizli servisi, bu okullarda Rusya Federasyonu'nun ulusal
güvenliğine aykırı eğitim ve öğretim yapıldığını açıkladı. Bu okullarda çalışan öğretmenlerin, ABD ve
İngiltere adına ajanlık yaptığı, Türki
Cumhuriyetlerde darbe girişimlerine karıştığının saptandığı açıklandı. Gülen’in Rusya temsilcisinin
Rusya’ya girişi yasaklandı.
Yine, Gülen’in Özbekistan’daki
okulları da, Devlet Başkanı İslam
Kerimov’a yönelik suikasta adı karışanlardan bazılarının Gülen cemaatine mensup olduğu gerekçesiyle
1999-2000 yıllarında kapatılmıştı.
Gülen’in ayrıca Azerbaycan, Nahçıvan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın yanında
Afrika’da okullar açtığı biliniyor.
Amerikan çıkarlarının olduğu özellikle Müslüman halkların olduğu ülkelere, Amerikanın kendisi dünyanın
her yerinde katliamcılığıyla, kan emiciliğiyle bilindiği için Gülen gibi
din sömürüsü yapan ajanlarıyla giriyor.
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“Yeşil Kuşak” sürecinden itibaren Amerika’ya hizmet eden İslamcılık, hizmetlerine devam ediyor.
Bu özellikleri nedeniyle
Amerikancı 12 Eylü cuntası tarafından önleri açıldı,
geliştirildiler. Bu özellikleri nedeniyledir ki, sözde Fethullah Gülen aranır durumda iken, polis başta olmak
üzere, düzenin içindeki kurumlaşmalarına ses çıkarılmamıştır.
Gülen, okullarıyla, medyasıyla,
elindeki olanakların tümüyle Amerika’nın hizmetindedir. Kendisini
Müslüman diye tanımlayanların, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren Amerika’nın karşısında olması gerekir;
fakat Gülen değil karşısında olmak,
okullarıyla, elindeki basın yayın araçlarıyla Amerikan politikalarını halklara empoze etmeye çalışmaktadır.
İsrail’in her zaman baş destekçisi
olmuştur.
Amerika’yla aynı ağızla, Müslüman halkların işgale karşı direnişine
“terör” demiş ve Müslüman halkların
Amerika’ya teslim olmasını telkin
etmiştir.
Gülen’in müslümanlığının çerçevesi de bu temel noktada çizilmektedir. Gerçekte, müslümanlıkla, dinle imanla ilgisi yoktur. İslamın tüm
değerlerini satabilir. Nitekim yaptığı da budur.
Amerikancı İslamcılar için her
şey satılıktır. En iyi pazarladıkları
ve kullanabilecekleri malzeme din
olduğu için dini satıyorlar. Evet Fethullahçılar din tüccarlarıdır. Halkın
inançlarının onların gözünde bir değeri yoktur, rahatlıkla Amerika’nın
hizmetine sunmaları da bunu göstermektedir.
Fethullahçılar’la AKP’nin en büyük
ortaklığı ikisinin de Amerikancı olmalarıdır. İkisinin de Amerika’nın
uşaklığını yapmalarıdır. Son 11 yıldır
AKP Fethullahçılar koalisyonuyla
Amerikan çıkarları doğrultusunda ülkemizi yönettiler. AKP’nin her türlü
halk düşmanı politikalarının altında
Fethullahçılar’ın da payı vardır.

FBI’dan Açıklama:
Cemaat ile
Ortaklığımız var

Amerikan Uşaklığı
Karşılıksız Bırakılmıyor
Gülenler, AKP’ler Amerika için
çalışırken yürüttükleri ilişki tek yanlı
bir ilişki değildir. Bu ilişki içinde
kendi çıkarları da vardır.
Bu ilişki içinde, emperyalizmin
de desteğini alarak, gerek ülke içinde, gerekse değişik ülkelerde ekonomik, siyasi, örgütsel güç kazanmaktadırlar.
Örneğin, Gülen’in denetimindeki malvarlığı listesi şöyle;
Türkiye'de; 88 vakıf, 20 dernek,
128 özel okul, 218 şirket, 129 dershane ve yaklaşık 500 öğrenci yurdu,
1 ingilizce olmak üzere 17 yayın organı, TV istasyonu, ulusal düzeyde
2 radyo istasyonu, finans kurumu ve
1 sigorta şirketi.
Yurtdışında; 6 üniversite, 236
lise, 2 ilkokul, 8 yabancı dil ve bilgisayar merkezi, 6 üniversite hazırlık kursu ve 21 öğrenci yurdu.
2003 yılına ait olan bu listenin
bugün için çok daha fazla büyüdüğünü tahmin etmek zor değildir.
Amerikan savcılığının hazırladığı dosyada da, Gülen cemaatinin
25 milyar dolarlık maddi gücü olduğu belirtiliyor.
Yine Amerikan savcılığının, Gülen’in finans kaynaklarına ilişkin
yaptığı değerlendirmede şöyle deniyor; “Gülen hareketinin, yürüttüğü projelerin finansmanında kullanılan paraların büyüklüğü nedeniyle Suudi Arabistan, İran ve Türk
hükümetleriyle gizli anlaşma içinde olduğu iddiaları dile getirilmektedir. CIA’in de bu projelere finansal ortaklık ettiği şüpheleri bulunmaktadır.”

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın resmi
internet sitesinde, kurumun
güvenlik çalışmaları kapsamında çeşitli etnik ve azınlık gruplarıyla yürüttüğü
ortak faaliyetlerden söz edilerek, ortak faaliyetlerde bulunulan bazı grupların adları
da sıralandı. Cemaat de “Gülen Enstitüsü (Gulen Institute)” adı ile listede yer almaktadır.

Devleti Tüm
Kurumlarıyla Ele
Geçiren AKP-Fethullah
İttifakı Bugün Çıkarları
İçin Birbirleriyle
Çatışıyorlar
Fethullahçılar AKP iktidarının
görünmeyen koalisyon ortağıdır. Devtelin hemen tüm kurumlarında, kilit
noktalarında Fethullahçı kadrolar
vardır. Fethullahçılar iktidar olanaklarından daha çok pay almak için
AKP’nin politikalarına bu kadrolarıyla engel olmaya çalışıyor. Bunun
en su yüzene çıkanı MİT kriziydi.
AKP de MİT krizinden sonra polisten,
yargıya, eğitimden, sağlık alanlarına
kadar Fethullahçı kadroları tasfiye
etmeye başladı.
Fethullahçılar da AKP’nin açığını
bulduğu her fırsatta AKP’yi köşeye
sıkıştırıp kendi gücünü artırmaya çalışıyor.

Cami-Cemevi Projesi
AKP-Fethullahçılar
Çatışmasının Bir
Ayağıdır!
AKP’nin halk düşmanı politikalarının karşısında Fethullahçılar kendilerini daha uzlaşmacı, halktan yana,
makul göstermeye çalışıyorlar.
Örneğin AKP halk ayaklanmasında
halka “çapulcu” diyerek aşağılarken,
Gülen “demokratik tepkisini gösterenlere çapulcu denmesinin doğru olmadığı” yönünde açıklama yapıyor.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!
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AKP’nin üçüncü boğaz köprüsüne
Yavuz Sultan Selim adını vermesine
Alevilerin tepki göstermesi üzerine
Fethullah Gülen “bir köprü için onlarca köprü yıkılmasın” diyerek Alevi halkımıza hem hoş görünmeye,
hem de tepkilerin düzen içine çekilmesine çalışıyor.
Yine AKP cemevlerini ibadet yeri
olarak tanımazken Fethullahçılar Alevilerin inançlarına saygı duyulması
gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.
Cami-Cemevi projesi de böyle
bir çatışma ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

İzzettin Doğan
Alevi Halkımızı
Fethullahçılara
Pazarlamaya Çalışıyor!
Alevi bezirganı İzzettin Doğan
her zamanki rolünü yine oynuyor.
Fethullahçılar Alevileri kendilerine
yedeklemek için yıllardır çaba
sarfediyordu. Aleviler adına
dernek kurma, cemevi yaptırma
girişimleri daha önce de olmuştu. Ancak Alevi halkımız
bu din tücarlarını çok iyi tanımaktadır. Bu sefer daha kesin
sonuçlar alabilmek için, her
zaman Alevi halkımızı devrimcilerden kopartarak düzene
çekmeye çalışan İzzettin Doğan
gibi bir Alevi bezirganını kullanmaktadır.

Alevi Halkımız;
Din Bezirganlarına
Kanmayın
Halk düşmanları, Alevilerin
içine sızmaya çalışıyor. Cemevlerini ziyaret ederek, kutsal
mekanlarına giderek, Hacı
Bektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri'ne katılarak, Alevi dedelerine yemekler vererek, maaş
vaadinde bulunarak, Muharrem
oruçlarında iftar yemekleri düzenleyerek düzenin Alevisini
yaratmaya çalışıyorlar.
Alevilerin devrimci özünün
kendi iktidarları için oluşturduğu tehditin farkında olan

AKP, bir yandan korkutuyor, tehdit
ediyor; diğer yandan vaatlerle oyalıyor.
Oyalamalarını, yapılan 9 tane
“Alevi Çalıştayı'nda” gördük. Maraş
Katliamı'nın sorumlularından Ökkeş
Kenger'i de çalıştaya çağıran AKP'nin
Bakanı Faruk Çelik, şimdi de camicemevinin temel atma töreninde konuştu. Çelik, Fethullah'a methiyeler
düzerek, yine bilindik sözleri tekrarladı.
Alevileri kandıramayacaksınız.
Unutmak ihanet etmektir. Unutmayacağız! Malatya, Çorum, Maraş,
Sivas ve Gazi katliamlarını unutmayacağız! Sivas'ta diri diri yakılan 35
canımızı unutmayacağız! Katillerimizi
serbest bırakmalarını unutmayacağız!
Tarihimizi unutmayacak, düşmanımızla uzlaşmayacak, hesabımızı soracağız.

Sonuç Olarak;
1- Fethullahçılar da, AKP de Alevi

halkımızın düşmanlarıdır.
2- AKP her fırsatta Alevi halkımıza hakaret etmeye, aşağılamaya
devam ediyor. İbadet yerlerini tanımıyor. Çocuklarımıza zorunlu din
dersi, imam hatip dayatması gibi eğitim politikalarıyla Aleviliği Sünnileştirerek kökten yok etmek istiyor.
3- AKP’nin 5. Yargı Paketi’nde
Alevilere yönelik bazı hakların tanınacağını söylemleri de tam bir aldatmacadır. Halk ayaklanmasında
Alevi halkımızın büyük bir öfkeyle
ayaklanmaya katılması ve devrimcilerin yanında yer alması, AKP’yi
korkutmuş ve Alevi halkımızı düzen
içine çekmek için böyle bir manevra
yapmasına neden olmuştur. AKP’nin
Alevi düşmanığı tarihseldir. Çünkü
Alevi halkımız hep zalimlerin karşısında, ezilenlerin yanında yer almıştır.
4- Fethullahçılar’ın Alevi politikaları da AKP’den farklı değildir.
Alevilerin düşmanıdırlar. Ancak çıkarları için ittifak yapmayacakları
kimse yoktur. Genel olarak İslamcıların temel felsefeleri “amaca ulaşmak için her yol mübahtır.” Fethullahçıların CemeviCami projelerinden. Birincisi;
AKP ile yürüttüğü çıkar çatışmasında Alevi halkımızı yanına
çekmek.
İkincisi; Alevi halkımızı
kendi kontrolünde düzen içine
çekmek,
Üçüncüsü; Alevi halkımızı
devrimcilerden koparmak,
Dördüncüsü; asimile etmek,
düzenle ve Amerika ile uyumlu
işbirlikçi bir Alevilik yaratmaktır.
5- İzzettin Doğan her zamanki
gibi Alevi halkımızı iktidardakilere pazarlamaktadır.
6- Alevi halkımız ne AKP’nin,
ne Fethullahçılar’ın ne de İzzettin
Doğan gibi bezirganların oyunlarına gelmeyecektir. Bu konuda
halkımıza yol gösteren onlarca
tecrübe vardır.
7- Halk düşmanlarının, din
bezirganlarının bu politikaları
boşa çıkartılmalı ve Cami-Cemevlerinin yapılmasına asla izin
verilmemelidir. Onları açtıkları
temellerin çukuruna gömmeliyiz.
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Devrimci İşçi
Hareketi

İşçileri Nasıl
Örgütleyeceğiz? -4-

İŞÇİ ÇALIŞMASINDA SEKTERLİK VE LİBERALİZM
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Diğer alanlarda sekterlik örgütlenmede, kitle çalışmasında bir engel olarak karşımıza çıkarken, işçi alanında
esas olarak liberallik problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomist, reformist, kuyrukçu akımların ve
sendikal bürokrasinin etkisi altında olan işçi alanında liberalizm bu nedenle oldukça güçlü bir damar olarak kendini göstermektedir. Tabi bunun yanında sekterliğinde
hatırı sayılır bir yeri olduğu unutulmamalıdır. Zaten bu
ikisi aynı kaynaktan beslenir ve aynı sınıf anlayışının yansımasıdır.
Hem sekterlik, hem liberalizm, burjuvaziye ve özellikle de küçük burjuvaziye has bir davranış biçimidir. Ülkemizde küçük burjuvazi oldukça yaygın bir sınıftır ve
sol saflarda önemli ölçüde yer alır. Daha da önemlisi kültürel-ideolojik etkisi işçi sınıfı üzerinde de yoğun olduğundan kitle çalışmasında bu iki zaaflı anlayışa yoğun olarak rastlanmaktadır.
Bunların en önde gelen özellikleri kibirlilikleridir. Kendilerine özel misyonlar yakıştırırlar. Kendilerini kitlelerin ve başka devrimcilerin üstünde görürler. Kitlelerin bir
parçası olduklarını, halkın içinden geldiklerini unuturlar.
Bu nedenle kitlelere güvensizdirler. Örgütleme yapmazlar.
İlişkileri hep örgütlenmek için “yetersizdir”. Durmadan
bahane bulurlar. Bilmezler ki devrimcinin temel misyonu, sıradan insanları eğitmek, bilinçlendirmek, örgütlemek ve mücadeleye sevk etmektir.
İşçi alanı söz konusu olduğunda ikisinin de bahanesi aynıdır. Derler ki: “İşçiler gençlik gibi, mahallelerdeki işsiz kesim gibi değildir. Bir aile sorumluluğu taşımaktadır. Çalışmaz, işini kaybederse, tutuklanırsa, şehit düşerse ailesi çoluğu-çocuğu aç kalma tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Borçları vardır, ödenecek taksitleri vardır… Bunlar onun her örgütlenmeye katılmasına, her
eyleme katılmasına, profesyonelce devrimcilik yapmasına, radikal ve özellikle silahlı faaliyet içine girmesine engel olur. ‘aceleci’, özellikle ‘maceracı’ hareketlere kapalı hale gelir. İşçi eylemden eyleme koşamaz.
vb.vb.”
Bunların hepsi elbette yadsınamaz bir gerçektir. Ama
buradan hiçbir zaman sekterlerin ve liberallerin çıkardığı sonuçları çıkaramayız. Bunlar işçilerin devrimcileşmesinin önüne bir engel olarak dikilemez.
Oysa sekter buradan hareketle işçi kitlelerini umutsuz vaka ilan eder. Çünkü aşırı beklentiler içindedir. Liberal ise mücadeleyi geri çekmenin, bayağılaştırıp,
yozlaştırmanın bahanesi olarak kullanır. Kitlelerle bağları yozlaştırır. Devrimci içeriğini yok eder. Burjuva kalıplar içine hapseder. Devrimciler arası ilişkileri baya-

ğı ilişkiler haline sokar. Kadrolaşmayı, devrim için fedakarlık yapma bilincini, disiplini yok eder.
Sekter, çok bilmiş, keskin devrimci geçinir. Ama aslında bir kara cahildir. Özellikle kitlelerin durumunu somut olarak tahlil edemez. Kitlelere somut gerçekçi yaklaşımda bulunmaz. Bütün yaşamı ezberlediği birkaç teorik kalıpla doludur. O teorik kalıp ona özellikle “proletaryanın zincirlerinden başka kaybedeceği bir şey
yok” demektedir. Öyleyse proletarya devrim için sonsuz fedakarlığa her an hazırdır. Bu nedenle “işimevim” diyene tahammül gösteremez. Onları ancak eğitir, ideolojik-siyasi-psikolojik olarak hazırlarsa devrim
için fedakarlık edebileceklerini anlamak istemez. Kendi subjektif düşüncelerini gerçeklerin yerine koyar.
Hem kitleleri beğenmez, hem de kitlelerin bilincini gerçek olanın ilerisinde algılar. Tabi kitle çalışmasında bu
nedenle başarısızlığa uğrar. Gerçekler her zaman baskın
çıkacağından sık sık moral bozukluğuna ve hayal kırıklığına sürüklenir. Yürüttüğü ilişkileri birer umutsuz
vaka gibi lanse etmeye başlar. Bu karamsarlık giderek
bütün işçileri, hatta halkı kapsayacak şekilde genişler.
Ve kendine yukarıdakiler gibi teorik gerekçeler bulmaya başlar. Bunlar zaten işçi sınıfı içindeki oportünistler,
reformistler ve burjuva işbirlikçileri tarafından hazırlanmış ve çoktan piyasaya sürülmüştür. Dolayısıyla onlar da tıpkı işbirlikçi unsurlar gibi, devrime inançsızlaşmaya başlarlar. Keskinlik, karamsarlığa, inançsızlığa ve kendine güvensizliğe dönüşür. “işçilerden adam
olmaz” teorileri yapılmaya başlanır.
İkisi de kara cahildirler ama kitlelerden öğrenmeyi
de bilmezler. Çok bilmişlikleri, davaya inançsızlıkları
veya keskinlikleri buna engel olur. Kitlelerden öğrenmeyi
kendilerine yakıştıramamaları da önemli bir başka ne-
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dendir. Bu nedenle kitlelerin isteklerine ve ihtiyaçlarına
da cevap veremezler. Onları eğitmenin ve mücadeleye sevk
etmenin gerçek yol ve yöntemlerini bulamazlar. Kendi kişisel istek ve ihtiyaçlarını, korkularını, kaygılarını kitlelerin istek ve ihtiyaçlarının yerine koyarlar. Biri günlük
sorunlar için mücadeleyi hafife alır, kendisinin büyük
amaçlar için var olduğunu düşünür, büyük amaçlara basit günlük sorunlar uğruna mücadeleden geçilerek varılacağını anlamak istemez; diğeri büyük maçları kendinin
ve kitlelerin geri bilincinin kurbanı yapar. Onun için varsa yoksa günlük sorunlardır, kitlelerin mevcut bilincidir.
Ötesini düşünmez. Bunları değiştirmeyi ve ilerletmeyi,
büyük amaçlar doğrultusunda sevk ve idare etmeyi düşünmez. Ufkunda büyük amaçlar kaybolmuştur.

Kitlelerin Geri Bilincine Teslim
Olmayacağız
Bunlar, bu gibi özellikleri nedeniyle daima kitle bağlarını zayıflatıcı, devrime zarar verici unsurlar olarak yaşarlar. Bunlara karşı mücadelenin yolu onlara somut gerçekçi bir bakış açısını kazandırmaktır. En başta başka halk
olmadığını, devrimi “beğenmedikleri” bu halkla yapacağımızı, dolaysıyla devrimin gerektirdiği bütün fedakarlıkları bu halkın yapacağını, bunun için onları eğitmemizin ve örgütlememizin zorunluluğunu bilince çıkarmalarını sağlamalıyız. Bunu yüreklerinin derinliklerinde hissetmelidirler. Devrime inanıyorlarsa, hiç lafı
dolandırmadan, kitleleri devrim için örgütlemeyi başaracaklar!.. İlişki beğenmemezlik etmeyecekler. Bize
selam verene dahi büyük önem verecekler. Selam verenleri örgütlü, militan bir ilişkiye nasıl çeviririm diye
gecelerini gündüzlerine katacaklar. Kitlelerin geri bilincine ve tavırlarına teslim olmayacaklar.
Kitlelere yaklaşımda cesur davrancaklar. Reformistlerin,
oportünistlerin, işbirlikçilerin uydurduğu “işçiler şöyledir,
böyledir” türü teorik gerekçeleri ellerinin tersiyle itecekler. Milyonlarca işçinin, köylünün ölümü sıradanlaştırmasını başarmadan, devrim için canları, sağlıkları,
aileleri dahil her şeylerini feda etmeyi göze almadan
devrimi başaramayacağımızı bilecekler. Buna inanmamak devrime inanmamaktır. Gerçekçi de değildir. Bu
halk, milyonlarca evli, çoluklu çocuklu insan, burjuvazinin demagojilerine bile inanarak birçok savaşta milyonlarla ölümün üzerine yürümüştür. Burjuvazinin başardığını biz mi başaramayacağız… Halk, işçiler, neden kendi davası için, aynı fedakarlıkları yapmasın? Neticede bü-

tün devrimler böyle milyonlarca insanın, “evim-eşim” demeden ölümün üzerine yürümesiyle, büyük fedakarlıklar
göstermesiyle başarılmamış mıdır? Bizim işçi sınıfımızın
onlardan ne farkı var?.. O halde sorun bakış açısındadır,
yaklaşımdadır. Bu yolda işçilere önderlik etmek için ileri atılmaktadır… Yoksa burjuvazi kitleleri kendi pis çıkarları
için milyonlarla ölümün üzerine sürüp durmaya devam
eder; bize de “Çanakkale İçinde Bir Uzun Selvi - Kimimiz Nişanlı Kimimiz Evli” diye türkü yakmak kalır…
Hiç korkmayalım… Önemli olan en geri insanların
bile yüreğine ve beynine, çıkarlarının devrimde olduğu,
insanlığın kurtuluşunun tek yolunun devrimle olacağı ve bunun için savaşması gerektiği duygu ve düşüncesini koymanın bir yolunu bulmaktır. Savaşmak için illa geniş teorik bilgiyle donanmak gerekmez.
Savaşmanın gerekçesi işçilerin yaşamının kendisidir.
Bunun için öğrenci-aydın kesimler gibi ayrıca bir ideolojik perspektife sahip olmaları bile gerekmemektedir…
Unutulmamalıdır ki oligarşinin düzeni bize başka türlü bir insan malzemesi sunmayacaktır. Emekçi halk kesimlerinin gerçekten eğitimi ve belli bir kültürle donanımı ancak devrimin başaracağı bir şeydir. Bu nedenle devrimi kaçınılmaz olarak “cahil” denen bu insanlarla başaracağız. Onlara yaklaşımın doğru yol ve yöntemini bulduğumuzda, en azından onları ne pahasına olursa olsun örgütleme düşüncesini aklımıza koyduğumuzda ise hiç de cahil olmadıklarını göreceğiz. Herkes, en geri kesimler dahi
şu veya bu şekilde çıkarlarının nerede olduğunu bilir.
Yeter ki biz onun taleplerini canlandıralım, isteklerine tercüman olalım, güven ve mücadele azmi verelim…
En önemlisi de onlardan öğrenmesini bilelim. Ne düşünür,
ne hisseder, nasıl yaşar bunları inceleyelim ve devrimci düşünceleri bunlarla harmanlayarak onlara götürelim.

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Dayanışma Sandıkları ile Dayanışmayı
Örgütleyelim
İşçiler ailesini sorun ediyorsa ailesi ile birlikte örgütleyelim. Başına bir iş geldiğinde ailesinin sefil kalmayacağının güvencesini verelim. Bunun için dayanışma örgütleri kuralım. Bunun için dayanışma sandıkları işçi
sınıfının hiç de yabancısı olmadığı örgütlenmelerdir.
Eylemden eyleme koşamayacaksa, iş yerinde eyleme
sevk edelim, örgütlenmeleri ve mücadeleyi iş yerlerine
taşıyalım… Kısacası çözüm bulunur. Hiçbir şey devrimciliğin ve devrimci mücadelenin önüne geçirilecek bir
bahane olamaz.

KAZOVA İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN HESAP
NUMARASI: Kaya Emir Dönmez Adına: Ziraat Bankası Sanayi

Mahallesi Şubesi İban No: Tr 12 0001 0021 3660 3027 1250 01
Direnişle Dayanışmak İçin Hesap No: 60302712- 5001
YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Özellikle liberalizmden, işçilere güvensizlikten kurtulmuş
bir işçi mücadelesi, kendini misliyle yeniden üretecektir. Çok kayıplar, çok şehitler verebilir ama
bu onun gelişimini asla durdur a m a y a c a k t ı r.
Daha önce de
vurguladık: TAYAD’a bakınız… Nasıl dişe diş militan
bir mücadele içinde. Kaç tutsak, kaç şehit verdi…
Buna rağmen dimdik ayakta ve kendini yeniden üretiyor. İşçi sınıfı örgütlenmesinin TAYAD kadar kendini yeniden üretecek potansiyeli yok mudur? Binlerce kez daha
fazla vardır. Ya da TAYAD’lı Şenay Hanoğlu’nun ailesi, eşi ve çoluk çocuğu yok muydu?.. Ama tereddütsüz
ölüme yattı. Kuşkusuz ki profesyonel devrimcilik yapmakta da hiç tereddüt göstermezdi.
Bugün DİH de sendikaların her şeyiyle dibe vurduğu bir süreçte örgütlediği direnişleriyle ve kazandığı zaferlerle işçiler için büyük bir umut olmaktadır. İşten atılan işçiler haklarını alabilmek için DİH’e gelip kendilerine öncülük yapmalarını istemektedirler. Kazova direnişiyle Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilk yaratıldı.
Sendikanın öncülüğünde direnen onbinlerce Tekel işçisi sendikanın uzlaşmacı, teslimiyetçi anlayışı nedeniyle
sonuç alamazken, DİH öncülüğünde tek başına direnen
Türkan Albayrak’ın zaferi öylesi bir dönemde bütün işçiler için büyük bir umut olmuştur. Türkan Albayrak direnişinden sonra sendikasız, örgütsüz onlarca işçi kazanma
umuduyla direnişlere başladı. Yine DİH öcülüğünde Cansel Malatyalı, Roseteks, Darkmen, BEDAŞ, AKÇAY...
işçilerinin direnişleri böyle bir etkilenmenin sonucunda
örgütlenmiş ve zaferler kazanılmıştır. İşçilerin örgütsüzlüğünden, geriliğinden ve bunun için direnmediğinden bahsedenlerin tüm bahanelerini yerle bir etmektedir
bu direnişler.
Ancak kazanılan her direnişin zaferi DİH’lilere çok daha
büyük bir sorumluluk yüklemektedir. TÜRK-İŞ’ten
DİSK’e sendikalar işçiler için bitmiştir. İşçilerle direnerek değil, patronlarla uzlaşarak mevcut durumlarını korumaya çalışmaktadırlar. Örgütsüz işçilerin örgütlenmesi de,
işten atılanların hakları gasp edilenlerin direnerek haklarının kazanılması da, dibe vuran sendikaların devrimcileştirilerek bir sınıf örgütü haline getirilmesi DİH’li işçilerin omuzlarındadır. Her DİH’li bu misyonla hareket etmelidir.
Bu ne demektir?
YENİ DİH KADROLARINI ÖRGÜTLEMEK DEMEKTİR. BAŞKA TÜRLÜ İŞÇİ SINIFINA UMUT OL-
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MAK, DİRENİŞLERİ ÖRGÜTLEMEK,
ZAFER KAZANMAK, İŞÇİLERİ
ÖRGÜTLEMEK
MÜMKÜN DEĞİLDİR! O halde DİH’in
yüzlerce profesyonel,
militan devrimci çıkarması ve bunların
önderliğinde işçi sınıfını kucaklaması içten bile değildir.

İşçi Kitlelerini Örgütledikçe, İşçilerin
Örgütlenmeye Olan İnancı Artacaktır
Biliniyor, motivasyonumuzun ve kendine güvenimizin
baş kaynağı ideolojimizdir. Devimci ideolojiye ne kadar
sıkı sarılır, onu ne kadar iyi özümsersek, motivasyonumuz ve kendine güvenimiz de o kadar yükselir, yenilmez
bir güce dönüşür. Ama bunu hemen takip eden ikinci kaynağı ise kitle çalışmasıdır. Zaten kitle çalışmasının yapılmadığı yerde ideolojimize de sıkı sarılmaktan söz edilemez. Çünkü ideolojimizin bize verdiği birincil direktif, “kitlelere gidinizdir!..”, “Beni kitlelere mal ederek dünyayı onların gücüyle değiştirinizdir!..”
Bu nedenle kitlelere gidilmeyen yerde, ne kadar
ideolojiye bağlılıktan söz edilirse edilsin bunun altı
boştur. Orada ne kadar ahkam kesilirse kesilsin, karamsarlıktan ve kendine güvensizlikten başka bir şey ortaya çıkmaz. Giderek, kitlelere yabancılaşan, kendi
içinde kastlaşmış, amiyane tabirle “sen-ben-bizim oğlan”ın dışına çıkamayan bir yapı ortaya çıkar. Böyle bir
yapı da ancak devrime zarar verir. En azından genç ve
heyecanlı devrimcileri kendine benzeterek bunu yapar.
Böylelerinin halk, vatan ve özel olarak işçi sınıfı sevgisi de sahtedir. Halkını-vatanını, işçi sınıfını seviyorsan
onları baskıdan, sömürüden ve esaretten kurtaracaksın.
Bunun tek yolu ise kitlelere gitmek, halkı uyandırmak,
örgütlemektir. Bunun dışında bir güç, bir kurtuluş yolu
yoktur.
Devrimci gecesini gündüzünü kitleleri örgütlemeye
hasredecek. Bu durumda başarmamak için bir neden var
mı?
Ve kitleleri örgütlemeyi başardığını gören her devrimci, kendinde çok daha büyük güç bulacak ve daha çok çalışma arzusu ile dolup taşacaktır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü başta işçi sınıfı olmak üzere halkın büyük ve yenilmez
bir güç olduğunu, halkı ve işçileri örgütlediğinde devrimin
nasıl yenilmez bir güce dönüştüğünü görecektir. Her
adımda, kurduğu her örgütte devrime bir adım daha yaklaştığını hissedecektir. Yaşamının yegane amacının nasıl ete
kemiğe büründüğünü anlayacaktır. Bir devrimci için bunlardan daha heyecan verici, daha motive edici ne olabilir?..
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Daha çok kendine güvenmesini sağlayan ne olbilir?..

Biz Kitlelerin Özüyüz, Ruhuyuz!
Kitleler Bizim Cismimizdir,
Bedenimizdir!..
Ruh olmadan beden, beden olmadan ruh işlevini yerine getiremez. Ruh olmadan beden bir cesettir. Beden olmadan ruh ise güçten yoksun, soyut bir idealdir. Bu ikisinin birliğini sağlamadan bir yere varamayız. Ne halk sorunlarını çözebilir ve kurtuluşa ulaşabilir, ne de biz ideallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle, ML hareketimizle, başta işçi sınıfı olmak üzere kitleleri ne yapıp edip
birleştirmeyi başarmalıyız.
Devrimci İşçi Hareketi bu mücadelede, başta bütün diğer alan örgütlenmelerimizin, sonra devrimci- ilerici kesimlerin, sonra bütün işçilerin ve halkın saygısını kazanma
azmi ve kararlılığı içinde olmalıdır. Bunun için daha çok
kitlelere gitmeli, daha kararlı ve militan mücadele içinde olmalı, halkın savaşı için daha çok militan, kadro ve
savaşçı yetiştirmelidir.
Bu yolda en gerekli olan şeye, doğru, bilimsel ideolojik-politik anlayış ve önderliğe sahiptir.
Ama buna rağmen yolumuz uzun ve zorludur. Başarmamız, aşmamız gereken çok olumsuzluk vardır.
Genel işçi hareketine bulaşmış her türlü burjuva melanet
ve musibet mevcuttur. Başta işbirlikçi sarı sendikacılık vardır. Reformist, oportünist, kuyrukçu gelenek vardır… Bunların saflarımıza sirayet etmiş tortuları vardır. Bütün bunları alt etmek zorlu mücadeleleri gerektiriyor. Bu noktada devrim davasında kolay başarılara yer olmadığını bilmeliyiz... Başarmak için devrimci sınıf mücadelesinin en-

Basından
Kazova İşçileri
Üretime Geçti
3 Eylül 2013
Direnişteki Kazova işçileri, tarihi bir
adım atarak işgal ettikleri fabrikada üretime başladı. İşçiler, patron tarafından
kaçırılan malzemeleri kendi imkanlarıyla tamamlayarak üretime geçti
Patronları Ümit Somuncu ile Mustafa Umut Somuncu’nun 4 aylık ücretlerini, kıdem ve ihbar tazminatlarını vermeden işten çıkarılan Kazova
Tekstil işçileri 1 Eylül günü üretime
başladı.

Patronsuz da
Üretiliyormuş

gin denizlerine açılma azim ve kararlılığına ihtiyacımız
vardır… Azmetmeliyiz, kararlı olmalıyız… İşçi sınıfı içinde faaliyet yürüten bütün militan ve taraftarlarımızı bu azim
ve kararlılığı göstermeye davet etmeliyiz!..
ML devrimci hareketimizle, işçi sınıfının geniş kesimlerini birleştirmek, yürekleri yakan bir hasrettir.
Bu hasret devrimin hasretidir…
İşçi sınıfını örgütlemeden devrimin başarılamayacağı, en azından demokratik devrimi başarsak bile sosyalizme ulaşılamayacağı noktasında hemfikir olmayan bir
devrimci yoktur… Varsa onun devrim ve sosyalizm denen büyük dava ile ilişkisi ciddi bir ilişki değildir….
Bu hasreti dindirecek olan da işçi sınıfı içinde çalışma yürüten yoldaşlardır. Bunun ciddiyetini herkesten önce
onlar kavramalıdır.
Şunu da belirtmek gerekir ki; bu hasrette sabırsızlığa,
kolay başarı hayallerine de yer yoktur. Hasret belki de antioligarşik, anti-emperyalist devrimden sonra dinecektir. Partisiyle işçi sınıfı belki de bu devrimden sonra bütünleşerek sosyalizme yürüyecektir. Belki de onun hemen arifesinde bütünleşecektir. Bunlar şimdiden bilinemez… Bu konuda kesin bir şey söylenemez… Bize düşen görev bu hasretin bir an önce dinmesi için, sabırla, azimle çalışmaktır…
Devrimin ve sosyalizmin tek güvencesinin bu olduğu bilinciyle hareket etmektir…
Evet, partisiyle işçi sınıfı ne kadar erken bütünleşirse, devrim o kadar yakınlaşır.
Bugünden değişmez, kesinlikle söylenebilecekler
bunlardır… Ve bunlar da çok büyük bir azimle işe sarılmamız için yeterli gerekçelerdir!..
Bitti

Patronsuz bir şekilde üretime geçen
işçiler üretime geçtiklerinde makine sesini mikrofonla dışarı duyurdu. İlk
dokunan giysinin ardından işçiler tam
kapasite üretime geçeceklerini duyurdu. Üretime geçen işçiler, tüm alacaklarını tahsil edeceklerini belirtiyor.
Fabrikayı işgal ettiklerinde karşılarında birçok makineyi kullanılmaz
halde bulan işçiler fabrikada buldukları tamamlanmamış kazakları
tamamlayarak forumlarda satmaya
başladı. İşçiler, kazakları forumlarda
satarak kazandıkları paralarla makineleri onardı ve iş yerini üretime hazır hale getirdi.

Kazova Direnişi
Kazova işçileri Ocak ayında işten
çıkarıldı. Şubatta eylemlere başlayan
işçiler fabrikanın malzemelerinin ka-
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çırıldığını duymaları üzerine 29 Nisan günü Bomonti’deki fabrika önünde direniş çadırlarını kurdu. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Somuncu ile alacakları konusunda görüşmelerini sürdüren işçiler direniş boyunca patronların evlerinin önünde de
eylemler yaptı.
İşçiler fabrikanın içine girdiklerinde malzemelerin büyük kısmının
kaçırıldığını kalanların da kaçırılmak üzere paketlendiğini gördü. Patronlar, fabrika önünde direniş başlayınca iflas bildirimi yaptı ancak müfettişler, yüksek karlar elde eden firmanın bir günde iflas edeceğine inanmadı. Patron Somuncu fabrikanın
binasını sattı. İşçiler de hiçbir olumlu yanıt alamayınca 28 Haziran tarihinde fabrikayı işgal etti.
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BU DAHA BAŞLANGIÇ

DÜNYAYI BİR KEZ DE
TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ!

Ülkemizdeki Savaş, Bir Tespit Değil,
Devrim Mücadelesinin Kendisidir
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AKP, okulların açılmasıyla ayaklanmanın yeniden başlayacağı korkusunu yaşıyordu. Halkın ruh halinde
ayaklanma hiç bitmedi. AKP’nin faşist terörü karşısında halkın öfkesi
daha da büyüdü. Okulların açılmasına
da kalmadı. Geçtiğimiz bir hafta boyunca önce ODTÜ’ direnişi ve dört
bir yana yayılan destek eylemleri,
arkasından Fethullahçıların CamiCemevi dayatması ve Ankara Tuzluçayır’da kurulan barikatlar ve yine
ülke geneline yayılan destek eylemleri, Berkin Elvan için adalet istenmesi
ve bütün gün süren çatışmalar...
Geçtiğimiz hafta yine Türkiye’nin
her tarafında halkımız ayaklanma
halindeydi. Ve direniş Hatay’da bir
şehit daha verdi. Şu anda ülkenin
dört bir yanında halkımız ayakta...
Her yerde faşizme karşı direniyor
halkımız.
***
Ülkemizde, hangi alanda ve nerede bulunursak bulunalım, hiç kimsenin kendini dışında tutamayacağı
bir savaş gerçeği var. Oligarşinin
baskı ve terörü, sömürüsü ayırt etmeksizin emekçi halkın her kesimine yöneliyor. Bir avuç asalak, işbirlikçi
burjuvazi dışında hiç kimse “devlet
terörünü hissetmiyorum” diyemez.
O veya bu oranda, halkın her kesimi
bu terörden nasibini alıyor. Dün oligarşinin tankını, panzerini, gazını,
bombasını, copunu, kurşununu kendine uzak görenler bugün en ufak
hak arama eyleminde bile bunlarla
yüz yüze geliyorlar. Gözaltına alınıp,
işkence görüyor, tutuklanıyorlar. Yaralanıp ölüyorlar.
Diğer yandan ise geçim sıkıntısı,

yoksulluk, işsizlik, baskı, aşağılanma,
yozlaşma... liste uzayıp gidiyor. AKP
faşizmi, halkın her kesimine “her
şey benim istediğim ve izin verdiğim
şekilde olacak, fazlasını istemeyeceksin” diyor. Halkın isyan etmesini
engellemek için her türlü zulüm aracını kullanıyor.
Zulmün, sömürünün ve haksızlığın
olduğu her yerde er ya da geç bir
gün halk mutlaka ayaklanır. Zulüm
unutulmaz... Hayat bunu en son halk
ayaklanmasında da doğruladı. Halkımız, yaşadıklarını unutmadığını
gösterdi. On yılların baskı ve sömürüsü de halkımızın canına tak etti.
Yoksulluk, adaletsizlik, özgürlüklerin gasp edilmesi, halkı ayaklanmaya sevk etti.
Halkımız, AKP faşizminin açtığı
savaş ve halk düşmanı politikalarına
“yeter artık!” dedi. AKP’nin zulmüne,
halkı aşağılayan saygısızlıklarına,
halk düşmanı politikalarına, yalanlarına, açlığa, yoksulluğa, işbirlikçi
politikalarına karşı halkın biriken öfkesi, Gezi Parkı eylemine yapılan
saldırıyla birlikte patladı. AKP’nin
faşist terörü halkın her kesimini birleştirdi ve direniş ülke çapında, AKP
zulmüne karşı halk ayaklanmasına
dönüştü. İşçisi, işsizi, emeklisi, memuru, esnafı, öğrencisi, avukatı, doktoru, öğretmeni, sağlıkçısı, mühendisi,
kadını-erkeği, genci-yaşlısı, aydını,
sanatçısı, futbolcusu, taraftarıyla tüm
halk birleşti.
Halk, sadece bir parka sahip çıkmadı, adaletsizliğe, yoksulluğa, hak
gasplarına, polis şiddetine karşı koydu.
81 ilin 79’unda 2.5 milyonu aşkın

insan eylemlere katıldı. Yaklaşık 10
bin kişi gözaltına alınırken, 4 binin
üzerinde direnişçi yaralandı.
600’den fazla polis, 240 polis
aracı 45 ambulans, 58 devlet binası,
68 MOBESE kamerası ve 337 işyeri
tahrip edildi. 240 polis aracı kullanılamaz hale getirildi.

Ayaklanma Bir Okuldur
Devrimciler, ulusal, sınıfsal bütün
mücadelelerden, isyanlardan, ayaklanmalardan, direnişlerden dersler
çıkartırlar. Tarihten öğrenirler. Haziran
halk ayaklanması da Türkiye devrim
tarihinin eğitici bir deneyimidir. Zengin dersler ve öğretilerle doludur.
Ayaklanma bir okuldur. Kitlelerin
en politik oldukları süreçtir. Kitleler
onlarca yılda edinemeyeceği bilinci
bir gecede kazanabilir. Haziran ayaklanmasında halkımız da, devrimciler
de çok şey öğrendi. Devrimci ısrar
ve kararlılık meyvelerini verdi. Ayaklanma deneyi, iktidarın yıkılamaz
olmadığını gösterdi. Moral ve güç
verdi.
-Ayaklanma kitleyi politikleştirdi,
korku dağlarını yıktı.
-Halk kendine güvenini kazandı.
Devrimciler halka olan güveninin
boşa olmadığını gördü ve halka güvenmeyi öğrendi.
-Bu halk ile devrimi yapabileceğimize olan inancımızı ve umudumuzu tazeledi.
-İçinde halkın olmadığı devrim
mücadelelerinin yürümeyeceği bir
kez daha kanıtlandı.
-Örgüt olmadan, örgütlenilmeden,
tek başına halkın ayaklanmasıyla da
kalıcı bir sonuç alınamayacağını,
köklü bir değişim sağlanamayacağını
öğretti.
-Halk, bedel ödemek için devrimci
olmak gerekmediğini kendi hayatından gördü.
-Halkın dayanışması, tüm yozlaştırma politikalarına rağmen çok
güzel bir örnek yarattı. Unutulan değerleri hatırlattı.
-Küçük burjuva aydınları, yazarları, gazetecileri saflaştırmış, iktidarın
faşist yüzünü açıkça gördüler.
-Ayaklanma, bir yandan halkın birleştiğinde ne kadar büyük bir güç ol-

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

duğunu bir kez daha gösterirken aynı
zamanda; “Bu halktan adam olmaz”
diyen reformizmin, küçük burjuvazinin
inançsızlıklarını, devrim kaçkınlığını,
uzlaşmacılıklarını, politikasızlığını,
halk ve ülke gerçeğinden ne kadar
uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.
Oportünizme ve reformizme güvenmeyeceğimizi bir kez daha halk ayaklanmasında gördük, yaşadık.
-Reformizmin direnişi pasifleştirme, geri bir noktaya çekme çabalarına rağmen halk devrimcilerin öncülüğünde fedakarca, kahramanca
bir direniş örneği sergiledi. İnsanlarımız gözünü, kolunu, bacağını kaybetti, şehitler verdi. Ne gaz bombaları, ne tazyikli su, ne TOMA’lar
onu korkutamadı. Tam tersine kendilerini TOMA’ların önüne attılar.
Halkın çok farklı kesimleri AKP faşizmine karşı omuz omuza verip geceli gündüzlü haftalarca direndi.
Ayaklanan milyonlar ölümü dahi
göze alarak meydanlara çıktı.

Halk Ayaklanması
Cephe’nin Politik
Tespitlerinin
Doğruluğunun Kanıtıdır
Tarih, faşizme karşı bir halk ayaklanmasına tanıklık etti. Bunun yaratılmasında Cephe’nin direniş çizgisinin önemi büyüktür. Cephe bu tarihi
yazanlar içindeydi, yön verendi.
Ayaklanma, Cephe’nin siyasi tespitlerinin ve hedeflerinin, mücadele
anlayışının bir kez daha doğruluğunu
gösterdi. Halkımız, ülkenin dört bir
yanında Cephe’nin direniş çizgisinde
direndi. Cephe‘nin, “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası, tenceretavalı protestoları, biber gazının yasaklanması talebi ayaklanmada halkın
elindeydi.
-Reformizm, küçük burjuvazi,
“işçici”ler, on yıllardır, Cephe’nin
barikatlarla direnişinin, molotoflarla
sokak sokak çatışmalarının halktan
kopuk eylemler olduğunu söylediler. Ama bugün Anadolu’nun
dört bir yanında içlerinde Cepheliler
olsun ya da olmasın halkımız Cephenin direniş ve savaş kültürüyle
direndi, çatıştı.

-Cephe’nin polise karşı eylemlerine “polisle düello, kan davası gütmek” diyerek, sınıf mücadelesinden
uzak olmakla eleştirdiler. Halk ayaklanmasında ise her sokakta barikatlar
kurulmuş, polise karşı taşla, sopayla,
molotoflarla çatışılmıştır.
-Reformizm, küçük burjuvazi
“hiçbir şey için ölmeye değmez,
yaşam kutsaldır” derken Cephe ölümü göze almadan, bedel ödemeden
hiçbir hakkın kazanılamayacağını
söyledi. Ve halk her türlü bedeli göze
alarak sokaklara çıktı. TOMA’ların
önüne kendini attı. “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!” sloganlarıyla beş şehit verdi.

Ayaklanma, Cephe’nin
43 yıllık Nicel
Mücadelesinin Nitel
Sıçramasıdır
Halk ayaklanması birden bire ortaya çıkmış bir öfke patlaması değildir. Dünya ve Anadolu halklarının
yüzlerce yıllık isyan ve başkaldırıları,
150 yıllık M-L bilimsel haklılığı,
Cephe’nin 43 yıllık deneyiminin birikimi şimdi yansımasını halkta bulmuştur.
Evet, iddia ediyoruz, bunun yaratılmasında Cephe’nin direniş çizgisinin önemi büyüktür. Halkın
gözleri açıldıysa, korku dağları yıkıldıysa, bunda tarihsel ve bilimsel
haklılıkla birlikte Cephe’nin yarattığı
direnişlerin gücü yadsınamaz. Cephe,
faşizme karşı mücadelesinde direnmenin pek çok yol yöntemini
hayata geçirdi.
-84 ve 96 ölüm oruçları...
-2000-2007 arası, 7 yıl süren, 122
şehit verilen Büyük Direniş...

-Abdi İpekçi Parkı’nda, 1230 gün
süren direniş...
-Güler Zere’yi F Tipi kuyusundan
çıkarmak için verilen 148 günlük
mücadele...
-Türkiye tarihinde ilk kez, toplu
mezarları açtırmak için yapılan ve
66 gün süren direniş...
-Şehitlerimizin kemiklerine bile
sahip çıkmak için yapılan açlık grevi,
ölüm orucu direnişi...
-Türkan Albayrak’ın, tek kişi de
olsa direnilebileceğini, gösteren 118
gün süren direnişi... Cansel Malatyalı
direnişi, Rose Teks, Darkmen, Hey
Tekstil, BEDAŞ, Kazova ve daha
Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde
yapılan birçok işçi direnişleri ve zaferler...
-Onlarca şehirde, polis söktükçe
yüzlerce kez yeniden açılan çadırlar...
-550 bin kişiye ulaşan Bağımsız
Türkiye konserleri...
-Burjuvazinin adalet saraylarında
adalet olmadığını göstermek için
takip edilen davalar...
-Oturma eylemleri, yol kesme,
zincirleme, işgal eylemleri...
-Halkının acılarının ve yoldaşlarının hesabını soran feda ruhu...
-Pankart açma, yazılama, bildiri
dağıtma, afiş asma, komiteler kurma,
toplu dergi dağıtımları faaliyetleri...
Cephe’nin halka ulaşan somut talepli
sloganları halkımıza politik mesajlar
vermiş, neden ve nasıl direnilmesi
gerektiğini, yapılan hiçbir şeyin, çekilen hiçbir zorluğun, ödenen hiçbir
bedelin boşuna olmadığını pratikte
göstermiştir. Ve halk, Cephe’yi örnek
alarak direnmiştir.
-Her koşul altında sosyalizme
inancını, “Tam Bağımsız Türkiye”
sloganın haykıran ve emperyalizmin
fiziki, ideolojik ve kültürel saldırılarına ölüm pahasına direnen Cephe,
örnek olmuş, yol göstermiştir. Kitlelerin korku dağlarını yıkmak için
yıllarca süren bir emek vermiştir.
Başkaldırma cesareti vermiştir.
-Her kesimden, her milliyetten,
her inançtan halk, Cephe politikaları
çerçevesinde ya fiilen çatışmaların
içinde yer almış, ya da çatışanlara
destek olmuştur. Taksim’e çıkan so-

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

37

kak aralarında saatlerce süren halk
direnişi yaşanmıştır.
-Faşizme karşı mücadelede, meşruluk bilinci ile yasalara, yasallığa
sığınmadan, direnmenin bir hak olduğunu göstermiştir.
Şimdi ta ki, Demokratik Halk
İktidarına kadar sürecek bir yolda,
Cephe’nin yol göstericiliğinde ilerliyor halkımız..

TUZLUÇAYIR

Milyonları Devrime
Kanalize Edecek, Halkı
Birleştirecek Tek
Alternatif Cephe’dir
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Bugün ülkemizde ekonomik, sosyal, siyasal kriz ve buna bağlı olarak
da kitlelerin hoşnutsuzluğu Taksim
ayaklanmasında da açıkça görüldüğü
gibi giderek derinleşirken, bu hoşnutsuzluğun devrim mücadelesine
kanalize edilmesi, silahlı mücadelenin
büyütülmesi, milyonların örgütlenip
bilinçlendirilmesi, solun ve halkın
birliğinin sağlanması görevi bütün
ağırlığıyla kendini dayatıyor.
Bunu, ideolojik-politik olarak
M-L’den sapmayan, ideolojisine
ve örgütüne güvenen, halkına inanan, devrimi hedefleyen, iktidara
talip, doğru strateji ve taktiklere
sahip bir devrimci parti yapabilir.
Bunu başarabilecek tek devrimci
parti, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’dir.
Çünkü; ülkemiz için yaptığı ekonomik, sosyal, siyasal tespitlerin doğruluğunu 43 yıllık mücadele pratiği
ile kanıtlamıştır.
-Cephe, onurlu bir tarihe, doğru
bir devrim anlayışına, doğru bir savaş
stratejisine sahiptir.
-Emperyalizme ve oligarşiye karşı
tüm halk güçlerinin iktidarı olan
Devrimci Halk İktidarı’nı kurma hedefine ve programına sahiptir.
- Kürt, Türk ulusu, tüm milliyetlerden halkımızın kurtuluşu için; adalet, eşitlik, onurlu bir yaşam için anti
emperyalist, anti-oligarşik karakterde
bir devrim hedefine sahiptir.
Bu nedenle, halkı devrim mücadelesine kanalize edebilecek, silahlı
mücadeleyi geliştirecek, milyonları
örgütleyip bilinçlendirecek, solun ve

halkın birliğini sağlayacak tek devrimci parti, Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi’dir. Halk ayaklanması da bu gerçeği doğrulamıştır.
Bu yazı dizimizde, ayaklanmanın
küçük burjuvazide, reformizmde,
oportünizmde, Kürt milliyetçilerinde
yarattığı çarpık algıları, Cephe’nin
doğru devrim anlayışını, savaş stratejisini, taktiklerini ve mücadele anlayışını özetleyerek göstermeye çalışacağız.

Devrim Uzak Bir Hayal
Değil, Ülkemiz Devrime
Gebedir
Sınıf mücadelesinin gelişimi hiçbir
kişi veya partinin elinde değildir,
insan iradesinden bağımsız gelişir.
Hele devrimci durumun olduğu bir
ülkede bu hiç mümkün değildir.
Sınıf savaşı solun yıllar süren
uyuşukluğunu, gevezeliğini beklemeden, kendiliğinden de olsa sürer
gider. Kendiliğinden patlamalar, ayaklanmalar, grevler, çatışmalar da olur.
Fakat bunlar sürekliliği olan ve
kitleleri devrimci saflara çeken,
düzenin yıkılmasını hedefleyen bir
mücadele çizgisinde değildir. Ve
devrimci partinin önderliği olmadan
da devrimle sonuçlanamaz. Ama
şunu da bilmeliyiz ki, sınıf savaşı
da devrimcilerin önderlik yapması
için beklemez.
Lenin‘e göre, çağımız emperya-

lizm ve proleter devrimler çağıdır.
Bu dönemde devrimin objektif koşulları yani maddi şartları vardır. Ancak emperyalist çağda devrimin maddi şartlarının olması bütün ülkelerde
devrimci durumun da olduğu ve devrimin kendiliğinden gerçekleşeceği
anlamına gelmez. Sorun subjektif
koşulların, ihtilalci inisiyatifin geliştirilmesi sorunudur. Yani halkın
örgütlenmesi, bilinçlendirilmesi ve
devrime kanalize edilmesi sorunudur.
Lenin, subjektif şart ile geniş kitlelerin örgütlü ve bilinçli olmalarını
değil, iradiliği, devrimci insiyatifi
ve bunları bünyesinde toplayan
partinin devrimci mücadelesini öne
çıkarmaktadır.
Türkiye devrim yolunun ustası
Mahir Çayan ise, emperyalizmin
yeni-sömürgesi ve faşizm ile yönetilen
ülkemiz için şöyle diyor: “emperyalist
hegemonya altındaki bütün geri bıraktırılmış ülkelerde milli kriz, tam
olgunlaşmamış olsa bile mevcuttur.
Bu ise devrimci durumun sürekli var
olması, evrim-devrim aşamasının iç
içe geçmesi, bir başka deyişle silahlı
eylemin objektif şartının mevcudiyeti
demektir.”
Devrimci durum, ezeni de ezileni
de etkileyen, iktidarı devrimci yoldan
ele geçirmenin objektif koşullarını
oluşturan bir krizin varlığı durumudur.
-Bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde, kapitalizm kendi iç dinamiği
ile değil de emperyalizme bağımlı
olarak geliştiği için ekonomik kriz,
buna bağlı olarak da sosyal ve siyasi
kriz emperyalist ülkelere göre çok
daha derindir.
-Oligarşi ekonomik-politik bunalım içindedir.
-Düzen büyük ölçüde devletin
halk üzerinde uyguladığı şiddet ve
terör üzerinde ayakta durur.
-Sürekli kriz içinde bulunan oligarşi, iktidarını korumak için sürekli
baskı ve terör uygular.
-Bundan dolayıdır ki; bizim gibi
ülkelerde toplumsal süreç, esas olarak
bir devrim süreci olarak şekillenecektir. Fakat, bundan “hemen devrimin arifesinde” olunduğu gibi bir
sonuç da çıkarılmamalıdır. Çünkü,
milli kriz, süreklidir ama, aynı za-
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manda olgunlaşmamış bir kriz durumundadır. Dolayısıyla devrimci
durum da uzun süre olgunlaşmamış
anlamda varlığını korur. Bu gün ülkemiz tablosu tam da budur.
Devrimin olabilmesi için, krizin
ve devrimci durumun varlığı, halkın
büyük çoğunluğunun düzenden memnuniyetsizliği tek başına yeterli değildir. Krizin derinleşmesi, devrimci
durumun olgunlaşması gerekir.
Krizi derinleştirmek, devrimci
durumu olgunlaştırmak ülkemiz devrimcilerinin mücadelesine bağlıdır.
Bizim gibi yeni sömürge ülkelerde
devrimci örgütün müdahalesi temel
rol oynar. Bu müdahale zor temelinde

olmak durumundadır. Uzun süreli
bir savaş içerisinde, adım adım iktidarın ele geçirilmesi doğrultusunda
bir stratejinin hayata geçirilmesi ile
olanaklıdır.

Sonuç Olarak Devrimin
Olabilmesi İçin:
1- Olgunlaşmış bir milli krizin
var olması gerekir.
Bu, emperyalist sistemin içine
girdiği dünya çapındaki bunalımın
dışında, ülkede ezeni de ezileni de
etkileyen bir milli bunalımın olması
demektir.
Bu yönetenlerin yani egemen sı-

nıfların eskisi gibi yönetememesi,
yönetilenlerin de, yani halkın eskisi
gibi yönetilmek istememesi durumudur.
2- Milli krizin varlığı hatta onun
devrimin şartlarını oluşturacak kadar
olgunlaşması tek başına devrimin
olması için yeterli olmaz. Halkın örgütlenmesi, savaşa katılması ve bu
savaşın doğru karar ve taktiklerle
iktidara taşınabilmesi için de savaşı
yönetecek bir kurmaya yani devrimci
bir örgüte, partiye ihtiyaç vardır. İşte
bu noktada devreye, devrimci bir
partinin önderliği, ihtilalci inisiyatifin
rolü girer.
Sürecek

KESK’li Tutsakların Serbest Bırakılması İçin Yapılan Eyleme Polis Saldırdı

Saldırılarınıza Boyun Eğemeyeceğiz, KEC’li
Tutsaklar Özgür Olana Kadar Direneceğiz!
KESK’e Şubat 2013 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına
alınıp tutuklanan kamu emekçilerinin uğradığı hukuksuzluğu
ve keyfiyeti protesto etmek üzere açmayı planladıkları çadıra
polis saldırdı.
KESK’li Tutsak Aileleri ve Kamu Emekçileri Cephesi
7 aydır keyfi bir şekilde tutsak edilen arkadaşlarının serbest
bırakılması için İstanbul Adliyesi önünde üç günlük çadır
açıp, tüm yaşananları duyurmak istedi. Kamu emekçileri
alana girerken polisin keyfi kimlik kontrolüne tabi tutuldular. Pankart açan emekçiler, Aylardır tutsak edilen arkadaşlarının henüz neyle suçlandıklarını bilmediklerini,
Anayasa’da var olan hakların karşılarına suç diye çıkarıldığını,
hak arama arayışlarının devam edeceğini ve uğradıkları haksızlığı
da her alanda ifade edeceklerini ifade ettiler. Çok sayıda çevik
kuvvet polisiyle etrafı sarılan kamu emekçilerine polis ve zabıta
ekipleri saldırdı. Grubun kurmak istediği çadıra ve pankarta el
konuldu. Tutsak yakınları çevik kuvvet tarafından dövüldü.
SES üyesi ve aynı zamanda tutsak eşi olan hemşire Ebru
Erbulan ''eli palalıların, demokrasi yerine hilafet pankartı açanların,
13 yaşındaki çocuklara tecavüz edenlerin serbest bırakıldığı halde,
onuruyla mücadele eden KESK'lilerin aylardır keyfi uygulamalarla
tutsak edildiklerini söyledi. Demokrasi yalanlarıyla Suriye'ye
saldırmaya hazırlananların kendi ülkelerindeki sözde demokrasiyi
görmeleri gerekmez mi diye sordu? 1 Mayıs’a katılmak, parasız
eğitim isteyen öğrencileri desteklemek, 4+4+4 eğitim sistemine
karşı çıkmak suç sayılıyor” diye devam eden Erbulan, 7 ve bir
buçuk yaşındaki çocuklarının babasız büyüdüğünü ve kapılarını
kırarak evlerine baskın düzenleyen polislerin çocuklar üzerindeki
olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini de sözlerine ekledi.
KESK’li tutsak yakınlarının istanbul Adliyesi önünde yaşanan
saldırıdan sonra bir süre oturma eylemi yaptı.
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Ülkemizde Gençlik

Bir Alacağımız Var Zulümden

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Hatay’da 3 Eylül günü DevGenç’liler Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma bildirilerini dağıttılar.
4 Eylül günü Dev-Genç’liler
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde
Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası açtılar. Açılan masada
yeni insanlarla tanışıldı. Gençlik
kitapları verildi. Bu ilgiye tahammül
edemeyen ÖGB’ler masaya gelerek
masanın yerini değiştirmelerini istediler.
Dev-Genç’liler masalarının yerini
değiştirmemekte direndiler. ÖGB’ler
‘Üniversite sınırları içerisindesiniz’
diyerek rahatsız ederken bir esnaf
Dev-Genç’lileri sahiplendi. ‘Yaptığınız resmen keyfiyettir’diyerek
masayı üniversite sınırları üzerinden
çeken esnaf ‘burası sizin sınırınız dışında, isterseniz metre getirip ölçebilirsiniz, rahat bırakın gençleri’
dedi. Bu durum karşısında ÖGB Jandarmayı çağırdı. Jandarma, DevGenç’lilerle birlikte başka bir örgütün açtığı masaya da sözlü tacizde
bulundu. Diğer masa oradan ayrılırken Dev-Genç’liler bulundukları
yerden ayrılmadı. Jandarma bu sefer “Valinin izni yok, şimdi gidiyorum yarın burada görürsem gözaltı
yaparım” diye tehdit etti. Jandarmadan sonra AKP’li üç kişi masaya
gelerek Dev-Genç’lileri rahatsız etmeye çalıştılar. Dev-Genç’lilerden
gereken cevabı alan AKP’liler oradan uzaklaştılar. Tüm baskılara rağmen Dev-Gençliler yeni öğrencilere yardımcı olmak amacıyla masalarını belirledikleri saate kadar açtılar.
5 Eylül günü de M.K.Ü'de
10.30'dan 12.00'a kadar bildiri dağıtıldı.

Dokuz Eylül
Üniversitesinde Açılan
Seher Şahin Masasına
Saldırı!
Üniversitelerin kayıt döneminin
başlaması ile hemen hemen her üniversitede açılan Seher Şahin Reh-
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berlik ve Dayanışma Masaları’ndan
biri 4-5 Eylül’de 9 Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde açıldı.
İdari Bilimler Fakültesi’ndeki kayıtların yapıldığı binanın önüne sabah erkenden gidildi. Kantinden
masa verilmeyince Dev-Genç bayrağı asıp, kitap ve dergiler yere konulup bildiri dağıtılmaya başlandı.
5 dakika sonra güvenlikler gelip
önce bayrağa, sonra aldıkları komutu
yerine getirme telaşıyla, kızıl renkli
gördükleri her şeye saldırdılar. DevGenç'liler ve orada bildiri dağıtan
Ekim Gençliği ile masaları birleştirerek bu saldırıya direndiler. Orada
kayıt için bulunan halka saldırı teşhir edildi. Güvenlikler sürü halinde
devrimci öğrencilerin üzerine geldiğinde, az ileride sivil polisler,
ağızlarından salyalar akıtarak saldırıyı izlemeye devam etti.
Seher Şahin adıyla açtığımız
rehberlik masalarımızda, hepimiz birer Seher Şahin'iz! Onun öfkesi,
onun inancıyla mücadelemizi büyütmeye, her üniversitede, her sınıfta
ve her yerde olup Dev-Genç saflarını büyütmeye devam edeceğiz!

Ege Üniversitesi'nde
Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma Masası
2-6 Eylül'de Ege Üniversitesi'nde Dev-Genç'liler Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masası
açtı. Açılan masada 'Biz Kimiz?' ,
'Seher Şahin Kimdir?' , 'Sürekli Değişen Eğitim Sistemi Neye Çözüm
Arıyor?' gibi bilgilerin bulunduğu
bildiriler, Gençlik 1-2, Sana Geldik
Ali ve Kavgamın Çırağı Olmak İsterim kitaplarının ve Bağımsızlık
Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş
dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.

Antalya

Diyarbakır

Edirne

Hatay

Antalya’da Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma
Masaları Açıldı
1.GÜN
Akdeniz Üniversitesi’nin giri-
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İzmir

Ülkemizde Gençlik
şinde 3 Eylül günü Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Masaları açıldı. Bir masaya
bile tahammül edemeyen polis,
masaya gelip, iznin olup olmadığını sordu. Dev-Genç’lilerden masa açmanın en demokratik hak olduğu cevabını
alan polis masayı terk etmek
zorunda kaldı. Masaya gelen
öğrenciler ve aileleriyle üniversite gerçekliği üzerine sohbet edildi. 6 saat açık kalan masada çok sayıda bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
2. gün
Masada Grup Yorum müziği çalınması üzerine öğrenciler konser ile ilgili bilgi istedi.
13 Eylül’de Antalya’da gerçekleşecek olan konser hakkında bilgi verildi. 2 saat açık
kalan masada Dev-Genç ve
Seher Şahin anlatıldı.
3. gün
Masayı açan Dev-Genç’lileri rahatsız etmek için polis işbirlikçisi biri geldi. DevGenç’lilerin kesin tavrı karşısında masayı terk etti. 3 saat
açık kalan masada çok sayıda
bildiri ve Yürüyüş dergisi öğrencilere ulaştırıldı.
4. gün
Masaya gelen bir öğrenci
Dev-Genç’lilere "her yer cemaat kaynıyor biz de sizi arıyoruz" dedi. Masaya gelen öğrencilere, polisin öğrencilere
uyguladığı baskı anlatıldı. Öğrencilerin ilgisi yoğundu. 3
saat açık kalan masada bildiri
ve Yürüyüş dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

Seher Şahin’in
Yaratmış Olduğu
Güçle Masalarımızı
Açıyoruz!
Dicle Üniversitesi'nde Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası 4. ve 5. gün de
açıktı. Masanın ilk gününden
itibaren sürekli tehdit ve taciz

edilen Dev-Genç’liler, kayıt
haftasının son iki günü de yine
Merkez Spor Salonu’nun
önünde masalarını açtılar. Sabah 09:00’da açılan masa
15:00’a kadar açık kaldı. Kayıt yapan öğrencilerle sohbet
edilip Dev-Genç, Seher Şahin
ve 44 yıllık tarihte üniversitelerde, meydanlarda verilen
mücadele anlatıldı. Seher'in
açılan masayı korurken polis
tarafından öldürüldüğü anlatıldı.
Kayıt için gelenler ise kayıt yerindeki TOMA’yı, çevik
kuvveti görünce tepki gösterip
“kayıt için bile bu kadar polis
mi geliyor? Açılan bu masalardan bu kadar mı korkuyorlar? Devrimcilerin burada olması çok güzel, Dev-Genç'i burada görmek bizi sevindirdi.
Burada duran bu kadar polise
rağmen burada masa açmanızı destekliyoruz” sözleriyle
Dev-Genç’lilere destek verdiler. Masada Yürüyüş dergisi,
Halk Anayasası Taslağı, Grup
Yorum albümü ve broşürler öğrencilere ulaştırıldı. Farklı şehirlerden gelenlerin sorunlarına yardımcı olan Dev-Genç'liler, Seher Şahin'in yaratmış
olduğu gelenekle Dicle Üniversitesi’nde de masalarını 5
gün boyunca açık tutarak düşmana karşı irade savaşını kazanmışlardır.

Seher Şahin, Öğrenci
Gençliğin
Dayanışmasına Işık
Tutuyor Marmara
Üniversitesi-Göztepe
Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü önünde 2 Eylül
günü saat 09.00’da Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
masası açıldı. Masa açıldıktan
kısa bir süre sonra polisin yönlendirmesiyle gelen ÖGB’ler
masaya saldırdılar. DevGenç’liler bu saldırıya karşı
koydular. Saldırının hemen ar-

Mersin

Eskişehir

Edirne

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Mersin

İstanbul
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dından masanın bulunduğu yerde
Dev-Genç kampanya bildirisinin dağıtımı yapılarak, saldırı teşhir edildi.
Ardından faşist çetelerin tacizlerine
rağmen masa saat 12.00'a kadar açık
kaldı. Kayıtların ilk günü olması nedeniyle kayıt yaptıran öğrenci sayısı
azdı. Toplamda 100 bildiri dağıtıldı.
Marmara Üniversitesi önünde bildiri dağıtımı yapılarak 9 Eylül'de
Berkin Elvan için “Adalet Zinciri” eyleminin çağrısı yapıldı.

Yıldız Teknik
Üniversitesi-Davutpaşa
Yıldız Teknik Üniversitesi önünde 2 Eylül günü saat 10.00'da toplanıldı. Okul çevresi öğrencilerle dolu
olduğu için hızla Dev-Genç kampanyası bildirileri dağıtıldı. 3 Eylül
günü yine saat 10.00'da üniversite
önünde toplanılıp bildiri dağıtımı yapıldı. Saat 15.00'a kadar açık kalan
masada toplamda 300 Dev-Genç
Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

kampanyası bildirisi dağıtıldı.

İstanbul Üniversitesi
Beyazıt
İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü önünde 2 ve 3 Eylül günlerinde
masa açıldı. Edebiyat Fakültesine
Dev-Genç kampanyası bildirileri dağıtıldı. Edebiyat Fakültesi’ne 9 Eylül
günü Berkin için “Adalet Zinciri” eyleminin ve Dev-Genç kampanyasının
afişleri asıldı.14.30’a kadar masa
açık kaldı.

Edirne'de 4 Eylül günü
Seher Şahin Rehberlik ve
Dayanışma Masası açıldı
Edirne’de 2 gündür yaşanan ÖGB
saldırılarının ardından öğrenciler yine
masalarını açmak için sabah erken saatlerde okula geldi.
Masaya gelen halk bilgilendirildi,
sohbet edildi. Birer tane Gençlik 1 ve
Gençlik 2 kitabı halka ulaştırıldı.

Al Yüreğini Gel!
Biz Dev-Genç’liyiz
Bir hesabı kapatmak için yürüyoruz
yoksullarla egemenlerin savaşında…
Bir isyanın kırmızı kırmızı dalgalanan
bayrağıyız. Ezilenin ezenle kavgasında
dünyanın Türkiye’sinde gençliğin önderliğinin adıyız.
12 Ekim'de gerçekleştirilecek olan
Dev-Genç gecesi internetten de izlenebilecek.

Dev-Genç Kavgayı
Büyütüyor!
İstanbul Gürsel Mahallesi’nde DevGenç’liler 9 Eylül günü saat 05.00 civarında Gürsel Mahallesi girişindeki köprüye
''44.Yılında Hasan Selimlerle Umudu Büyütüyoruz'/ DEV-GENÇ'' pankartını astılar.

44.Yılında Dev-Genç
Şenliği’ni Duymayan
Kalmayacak!
Dev-Genç’liler 12 Ekim'deki DevGenç 44.Yıl Şenliği'ni duyurmak için 8 Eylül ve 11 Eylül günü Okmeydanı'nı kampanya afişleriyle donattılar. Ayrıca 11
Eylül akşamı yapılacak yürüyüşün de
çağrı afişleri asıldı.
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Masaya ilgi vardı. Yoldan arabayla geçen bir kişi pankartı görünce durup selam verdi. Bunun dışında hazırlanan
Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Bildirisi de halka dağıtıldı. Cemaat
yurtlarına gitmek istemeyen halk gelip masadan bilgi alıyordu.
Bunun yanında sivil polisler ise ara
ara masaların önünden geçerek taciz
de bulunuyordu. ÖGB ise iki günlük
direnişin ardından bugün herhangi bir
saldırı gerçekleştirmedi. Böylece zafer yine direnenlerin oldu.

Diyarbakır
Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası Diyarbakır'da 2-7 Eylül tarihleri arasında üniversiteye
yeni kayıt yaptıran öğrencilere yardım
ve dayanışma amacıyla açıldı. 2 Eylül'de Dicle Üniversitesi Merkez Spor
Salonu önünde açılan masa kayıt dönemi boyunca açık kalacak.

Uyuşturucuya, Hırsızlığa Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Sürüyor!
İstanbul Gazi Mahallesi Düz Bölgesi’nde 4 Eylül günü Hasan Ocak
Parkı’nda alkışlarla kortej oluşturan halk ‘Mahallemize, Dükkanımıza
Sahip Çıkalım”, “Uyuşturucuya İzin Vermeyeceğiz”, “Hırsızlık Yapmak
Şerefsizliktir” dövizlerini “Hırsızlık Yapmak, Halktan Çalmak Şerefsizliktir
Halk Komitesi” pankartını açtılar. "Uyuşturucuya İzin Vermeyeceğiz"
sloganıyla yürüyüşe geçen halk ara sokaklarda "Evinde Uyuma Mahallene Sahip Çık" sloganını atıp uyuşturucu satılan parklardan birine yürüdü. Parkta mahallenin ileri gelenleriyle yapılan röportaj izletildi. Yarım saat süren sinevizyonda Gazi’nin geçmişinden bugüne nasıl değiştiğini yozlaşmanın nasıl mahalleyi sardığını anlattılar. Berkin için yapılacak
adalet zincirine çağrıyla eylem bitirildi. Eyleme 200 kişi katıldı.

Esenyurt'ta
Duvar
Yazılamaları!
Esenyurt'ta Cepheliler
Umudun Adını yoksul halkın yaşadığı mahallelerin
duvarlarına işlediler.

Tekirdağ’da
Afişleme!
Tekirdağ Çerkezköy'de 9 Eylül
günü ABD emperyalizmi ve işbirlikçi AKP iktidarı başta olmak
üzere tüm emperyalist devletlerin
hazırlığını yaptığı Suriye saldırısına
karşı ve AKP iktidarını halka teşhir etmek amacıyla 100 adet A4 boyutunda pullama yapıldı.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Röportaj

Kemal Avcı: ‘Kanseri Öğrendiğim Gün Söyledim,
Yoldaşlarımız Beni Buradan Alacaklar’
Kemal Avcı polisin işkenceyle katletmeye çalıştığı Nebiha Aracı’yı sahiplenirken tutsak düşmüş bir devrimci.
Kanser hastası olmasına rağmen aylarca keyfi şekilde faşizm hapishanelerinde tutuldu. Şimdi de o, yoldaşlarının sahiplenmesi ve mücadelesiyle
özgürlüğüne kavuştu.

Yürüyüş: Öncelikle geçmiş
olsun, bize kendini tanıtır
mısın?
Kemal
Avcı: Ben

Kemal Avcı

Kemal Avcı.
Hapishaneden yeni çıktım 29 Ağustos’ta tahliye
ettirildim.
Arkadaşlarım sayesinde. Bugün
ailemin yanındayım.

Yürüyüş: Sağlık durumundan
biraz bahseder misin?
Kemal Avcı: Şu an kemoterapi
tedavisi görüyorum. 14-18 Ağustos’a
kadar tedavi gördüm. İkisinin arasında
20-21 gün fark olması gerekiyormuş.
Tutsakken 12 Eylül’de yeniden kemoterapi başlatacaklarını söylemişlerdi.
Şimdi tahliye olduğum için Çapa’ya
götürecekler. Orada yeni tarih belli
olacak. Bu sefer kemoterapi ve radyoterapi birlikte alacakmışım. Benim
için zorlu bir süreç olacak bu sefer.
Midemin 4’te 3’ü alınmıştı ama alınan
yerlerde yapılan sonuçlar bir buçuk
santimlik tümör olduğu, bunun temizlenmediği kötü huylu olduğunu
ve şu an iki santim düzeyinde olduğu,
genişleme riski olduğunu söylediler.
Daha önce vücudumun başka yerlerine
yayıldığı şüphesi olmuştu. Son tahlillere göre o yayılma olmamış ancak
kemoterapiyle durmuş, yayılmasını
engellemişler. Onun dışında şu an durumum bu.

Yürüyüş: Tutsaklık
koşullarında
hastalığının tedavisi
mümkün müydü?
Devletin hasta
tutsaklara
yaklaşımını kendi
üzerinden anlatır
mısın?
Kemal Avcı: En başta şunu belirtmek gerekir ki hastalığıma neden
olan devletin kendisiydi. Keza tecrit
politikası da hastalık yaratıyor, fiziki
yanıyla özellikle bizde etkisi olan
lanet bir şey. Devletin planlı, programlı
ve hedefli yaptığı bir şeyin tedavisini
de kendisinin yapmayacağı bir gerçek.
Ben bunu kendi sürecimle de görmüş
oldum. Defalarca kez ameliyat tarihim
ertelendi. Ring yolculuklarıyla hastalığım daha da katmerleştirildi. Midemden kusmama, kan gelmesine rağmen kelepçelerim açılmadı. Çöp tenekesinin yani pisliğin içinde yatırıldım
zorla. Tek başına kalamazken, ameliyatlıyken tek tutuldum. Onun dışında
tutsaklık koşullarında yapılıyordu ama
biraz da TAYAD’lı ailelerin, ailemin
baskısı sonucunda “tedavi” olanağım
oldu. Ama hiçbir şekilde bunun faydasının olmayacağını, hapishane koşullarında tedavimin mümkün olmayacağını da, başarılı olmayacağını
söyledi doktorlar. Doktorlarım defalarca kez tahliye olmam gerektiğini
ifade ettiler. Bir şekilde kemoterapi
gördüm ama görmüş olduğum kemoterapi mevcut koşullardan kaynaklı,
ne kadar etkili oldu ne kadar olmadı
bunu kanserin, tümörün büyümesinden
görüyoruz. Hiçbir sonuç yok. Zor bir
şey yaşanıyor. Çünkü beni hapishaneye
ringle getirip götürüyorlar, kelepçe
takmaya çalışıyorlar. Doğal olarak
moral bozuyorlar. Evet biz devrimci
insanlarız moralimizi bozmuyoruz
ama sürekli bir saldırı var. İster istemez
can sıkan yanları oluyor. Ailemizin,
arkadaşlarımızın yanlarında olması

gibi olmuyor. Kemoterapi alırken de
tek bir odada kalıyorsun dışarı çıkamıyorsun, hiçbir olanağın yok. Doktorlarımız ellerinden geleni yaptılar
ama askerler boyutuyla, devletin yaklaşımı boyutuyla her şeyi engellemeye
çalışıyorlardı.

Yürüyüş: TAYAD’lı Aileler
Kemal Avcı’yı zulmün
elinden alacağız dediler ve
aldılar. Bugün dışarıda,
yoldaşlarının yanındasın. Bu
durumu içeri ve dışarı
yanıyla anlatır mısın?
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Kemal Avcı: Ben kanser olmadan
önce de çeşitli hastalıklarım vardı,
görmüş olduğum işkenceler vardı.
Bununla ilgili de TAYAD’lı Ailelerin,
yoldaşlarımın, büyük ailemizin çabası
olmuştu. Evet biz bir zafer kazandık.
Bu zafer hepimizin, büyük ailemizin
gücüyle kazandık. Yoldaşlarımın ve
TAYAD’lı Ailelerin sayesinde kazandık. Güler Zere hasta olduğunda, kanser olduğunda onun mücadelesini başlattığımızda hepimiz birimiz için diyerek yola çıkmıştık. Ve Güler Zere
nezdinde hasta tutsakları Türkiye gündemine çıkarmıştık. Bu yanıyla çok
olumlu olmuştu TAYAD’lıların mücadelesi. Olmaz, yapılamaz denileni
bir kez daha yapmıştı, olur kılmıştı.
Çünkü Güler Zere’yi tahliye ettirdik.
Evet şehit düştü Güler Zere ama devlete tarihleri boyunca bir geri adım
attırdık bu konuda, hasta tutsaklar düzeyinde. Güler Zere ile birlikte hasta
tutsaklar gündeme geldi biraz daha.
Ondan sonra Yasemin Karadağ, Aysu
Baykal, Mete Diş, İbrahim Çınar ar-
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kadaşlarımızın durumları çıkmıştı.
Ben ilk kanser olduğumda hücreye
geldiğimde oturalım arkadaşlar bir
sohbet edelim demiştim. Durumu söylemiştim, kansermiş dedim. Tutsaklık
koşullarında yaşayabileceğimiz şehitlik
de olabilir. Kanser bu, gazilik de olabilir, her türlü şey olabilir. Bizim de
ödeyeceğimiz bedellerden biri buymuş
dedik. Ama hepimiz şuna inanıyoruz
TAYAD’lı Ailelerimiz, yoldaşlarımız
beni buradan alacaklar. Geç olur belki,
ama mutlaka alacaklar. Daha ben 16
Mayıs’ta öğrendiğimde, kanser bana
söylendiğinde o gün bunu söylemiştim.
Ve neye göre söylemiştim; çünkü karşımızda yaptığını savunan insanlarımız
var ve tuttuğunu koparan bir güç var.
İdeolojik netlik de var. Onu görmüştüm. Kendim de bu mücadelenin içindeyim. Kararlılığımızı görmüştüm.
Ona inanmıştım. O inançla hastanede,
hapishanede daha dinç durmaya çalıştım. Bugün evet dinç duruyorsam
yoldaşlarımız sayesindedir. Bu yanıyla
büyük bir zafer kazandık. TAYAD’lı
Ailelerimiz tarihe mal olmuş bir kurumdur. Artık TAYAD dendiği zaman
zulmün karşısında direniş olan bir kurumdur. Halk Cephesi, Gençlik Federasyonu dediğimizde yine öyledir.
Bugün benim tahliye edilmeme en
büyük katkıyı onlar sağlamıştır. Yani
bedel ödemeyi göze almışlardır. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için
anlayışı zaten bunu gerektiriyor, yoldaşlık sevgisi dediğimiz durum buydu.
Ve bugün onların sayesinde buradayım.

Yürüyüş: İçeride şu an
birçok hasta tutsak var,
onlar için ne söylemek
istersin?
Kemal Avcı: Mücadele benimle
başlamış, ya da bitmiş bir durum
değil. Biz tecrit devam ettikçe hastalık
ve ölümlerin süreceğini söylüyoruz.
Çünkü hastalık yaratan bir politika,
bilinçli ve programlı uygulanan bir
politika. 12-13 yıldır tecritle ideolojik
anlamda bizlerde, özellikle özgür tutsaklarda hiçbir sonuç alamadılar. Ama
sonuç alabildikleri bir yan varsa o da
vücutlarımızda yarattığı tahribatlardır.
Evet hapishanede onlarca hasta tutsak
var, devrimcilere özel olarak tecrit
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uygulanıyor ama adli tutsaklar da var.
Gözümüzün görmediği bir şekilde
ölebiliyorlar. Kimse duymuyor, çaresiz
bir şekilde öldürelebiliyorlar. Devlet
bilinçli yapıyor bunu. Rakamlara göre
400’ün üzerinde hasta tutsak varmış,
200’ü ağır, bildiğim kadarıyla 16
tanesi de çok ağır durumda.
Şu açık, faşizmin karşısında mücadele edilmeden hiçbir hak alınmıyor.
Bugün en sıradan hak için bile sokağa
çıktığımızda tutuklanabilir, hatta öldürülebiliriz. İşte Berkin’in durumu
da ortada bugün. Gezi ayaklanmasında
5 şehit verdik. Hepsi ortadadır, ki devrimcilere karşı yapılanlar da ortadadır.
Hapishanelerle ilgili mücadele de kesinlikle uzlaşmacılığa, kendiliğindenciliğe bırakılacak bir durum değildir.
Militan bir mücadeleyle ancak hasta
tutsaklar gündemde kalabilir, hasta tutsaklar zulmün elinden alınabilir.
Dediğimiz gibi hasta tutsakları içeriden çıkarmak ancak militan bir mücadele ile olacak bir şeydir. Bunu biz
bugün gerçekleştiriyoruz. Diğer solla
birlikte bunu yapmaya çalıştık. Ama
malesef kendi tutsaklarına sahip çıkamadılar belirli yapılar. İçeride en çok
onların tutsağı var ve hasta bir durumdalar. Bizlerden daha çok onların mücadele etmesi gerekirken bugün AKP
faşizmi ile uzlaşma yolunu seçiyorlar.
İçler acısı bir durum, mücadele edilmediği sürece o insanlar birer birer
ölecektir. Bunun da sorumluluğu çok
büyüktür. Biz kendi ideolojik netliğimizle, kendi mücadele pratiğimizle bu
mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Yoldaşlarım beni aldığında “Kemal
Avcı’yı aldık, mücadelemiz devam
edecek” dediler. Bu kararlılıkla mücadele devam ettiriliyor. Devletin hasta
tutsaklar politikasını bir yerde boşa
çıkaracağız. Umuyorum diğer yapılar
da daha duyarlı olur ve tutsaklarına
sahip çıkarlar. Birlikte olduğumuzda,
bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok, kazanacağımız
ortadadır. Güler Zere’nin yaratmış olduğu atmosfer bir gerçek, gerçekten
güçlü bir yapı oluşturulmuştu. Bu
yapı devam ettirilemediği için birçok
insan hayatını kaybetti. Belki benim
hastalığımın da bu kadar ilerlemesine
neden olmuştur. Umuyoruz bundan

sonra böyle olmaz, ama biz her zaman
kendi gücümüze, kendi inançlarımıza
göre hareket edeceğiz. Yani biz başka
yere bel bağlamıyoruz. Kendi gücümüze, yoldaşlarımıza ve halka inanıyoruz.

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğin bir şey var mı?
Kemal Avcı: Son olarak ben özellikle özgür tutsaklarımıza söylemek
istiyorum sözlerimi. Hapishanede tedavime başlandığı günden bu yana,
yani kanser teşhisi konduğu günden
beri hiçbir gün beni yalnız bırakmadılar. Onların her gün mektupları geliyordu. Defalarca kez onların mektubunu okuyordum, bu mektupları
okurken ki coşku ve morali hissedebiliyordum. Evet herkes voltalarında,
sohbetlerinde beni düşünüyordu. Mektuplarında da ifade ediyorlardı. Mektupları gelemeyen arkadaşlar da vardı,
ama ben onları da biliyorum ki her
voltalarında beni düşünüyorlardı. Bu
beni çok mutlu ediyordu. Televizyonlarda yoldaşlarıma saldırdıklarında
yumruklarımı daha çok sıkıyordum.
Öfkem daha çok artıyordu, bir yanıyla
da gururlanıyordum, çünkü böylesi
bir ailenin ferdi olmak da büyük bir
onur. Evet bedelleri ağır, bedellerini
göğüslemek zor. Ama biz bu yola çıkarken bu bedellerin hepsini göze almıştık. Yapılanların hiçbirini unutmayacağız. Ne Güler Zere’ye yapılanları,
ne de bir başka insana yapılanları,
bunların hiçbirini unutmayacağız. Hepsinin günü geldiğinde hesabı sorulacaktır. Halkımızın elleri büyüktür, yüreği de büyüktür. Hafızası da çok güçlüdür, hiçbir şeyi unutacak değil. Bunu
da unutmayacaktır, ben de unutmayacağım. Buradan özgür tutsaklara
özellikle selam ediyorum, onların mücadelesini yine biz sürdüreceğiz. Onların sesi soluğu olmaya yine devam
edeceğiz. Dışarıdaki yoldaşlarıma da
teşekkür ediyorum. Canlarını dişlerine
takarak mücadele ettiler, işkence gördüler. Ve inanıyorum ki bu kazandığımız küçük küçük zaferler nihai zaferimiz için umuttur. Bir adım daha
ileri gittik. Nihai zaferi de küçük zaferlerimizle beraber kazanacağımıza
inanıyorum.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

HASTA TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
HALKIN MÜCADELESİNE BAĞLIDIR

 AKP’nin 11 yıllık
iktidarında hapishanelerde
2 bin’in üzerinde tutsak
katledildi

 Yasalarda “Hapishane
koşullarında tedavisi
mümkün olmayan
tutsakların infazı 6 ay
ertelenerek tahliye edilmesi”
gerekirken, AKP kendi
yasalarını uygulamadı.
Daha önce tedavi edilmek
üzere tahliye edilenler de
tutuklandı!

 3. Yargı Paketi’nde
“hayatını tek başına idare
ettiremez” raporuyla hasta
tutukluların serbest
bırakılmasının önü açıldı.

 Ancak bu yasa hiç
uygulanmadı! 4. Yargı
Paketi ile tutuklunun
“toplum için tehdit
oluşturup oluşturmadığı”
yönünde “Terörle Mücadele
polisinden görüş alınması”
şartı getirildi!

 AKP diyor ki; “Ben Hasta
Tutsakları Katletmeye
Devam Edeceğim!”

 DEVRİMCİ TUTSAKLAR
HALKIMIZIN
ONURUDUR! HASTA
TUTSAKLARIMIZI
KATLETTİRMEYECEĞİZ!

Hasta tutsaklar “toplum için tehlike
oluşturuyor”larmış, serbest olmaları
durumunda oluşturacakları tehlike
nedeniyle hapishanelerde katledilmeleri gerekmektedir. AKP iktidarının
hasta tutsaklar konusundaki politikası
budur.
Utanıp sıkılmamışlar, hasta tutsakları
katletmek için gerekçe üretip 4. Yargı
Paketi’nde bunu yasallaştırmışlar. Demokrasi diye süsleyip tanıttıkları yargı
paketlerinin içeriğinde, demokrasi değil
cinayet olduğunu pratikte yaşadığımız
örneklerden öğreniyoruz. Hatırlanacağı
üzere AKP’nin hasta tutsaklara yönelik
politikası teşhir olduktan sonra bu imajı
değiştirmek için 3. Yargı Paketi’nde
hasta tutsakların lehine düzenlemeler
yaptıklarını açıkladı. Sözde 3. Yargı
Paketi ile hasta tutsakların serbest kalacağı, tedavisinin sağlanması için infazlarına ara verileceği söylendi.
3. Yargı Paketi yürürlüğe girdi ancak
paketin reklamı yapılan haklardan yararlanan pek olamadı. Kaldı ki yasal
düzenleme eskisinden pek bir farklılık
taşımıyordu. Eski düzenlemeye göre
hasta tutsakların tahliye edilebilecekleri
daha açık ifade edilmişti. Ancak bu
AKP’nin önemli bir düzenlemesi olarak
tanıtıldı, hasta tutsakların tahliye edilmemesini yasal soruna indirgediler.
Sanki iktidarları döneminde katledilen
2000’nin üzerinde hasta tutsağın sorumlusu onlar değildi. Yasa çıktı hasta
tutsakların durumunda değişiklik olmadı.
Daha ileri demokrasi vaatlerinde bulunan AKP, 4. Yargı Paketi adı altında
yaptığı düzenleme ile devrimci olan
hasta tutsakların serbest kalmasının
önünü kapatmak için yasal değişiklikleri
yürürlüğe soktu. Hasta tutsakların tahliye
edilme şartını Terörle Mücadele polislerinin raporlarına, keyfine, bağladı.
Yapılan düzenlemenin pratikte nasıl
sonuçlar verdiği ile ilgili haber 6.9.2013
tarihli Taraf gazetesine şöyle yansıdı.
“Hükümet, 3. Yargı Paketi’nde “hayatını tek başına idame ettiremez” raporuyla hasta tutukluların serbest bıra-

kılmasının önünü açtı. Ancak 4. Yargı
Paketi’ne, tutuklunun “toplum için
tehdit oluşturup oluşturmadığı” yönünde Terörle Mücadele polisinden
görüş alınmasını şart koşan bir madde
ekleyerek, tahliyelerin önünü kapattı.
Söz konusu düzenlemenin son mağdurları da Ergin Aktaş ve Ramazan
Özalp oldu. Adli Tıp Kurumu’nun
‘cezaevinde yaşamını sürdüremez’
diye rapor verdiği kanser hastası Ramazan Özalpin tahliye talebi ‘propaganda aracı olarak kullanılabileceği’
gerekçesiyle reddedildi. Terörle Mücadale Şubesi ve jandarmanın raporlarını
dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ‘şahsın bizzat kendisinin toplum
güvenliği açısından bir tehlike teşkil
etmediğini ancak; serbest bırakılması
halinde propaganda aracı olarak kullanılabileceği ve huzursuzluk yaratabileceği’ yönünde karar verdi.” Toplum
için tehlikeli olarak görülen Ramazan
Özalp’ın beyninde tümör çıkmış, yatalak
halde ve vücudunun sol tarafını kullanamamaktadır. Savcılık Onun hakkında
verdiği kararda ise “Şahsın bizzat kendisi toplum güvenliği açısından bir tehlike teşkil etmiyor. Ancak şahsın Dirsekli
Köyü’ne veya İdil ilçesine gelmesi durumunda bazı siyasiler tarafından propaganda aracı olarak kullanılabilir.
Bu durum farklı siyasi görüşlere sahip
vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik ve çatışmalara yol açabilir. Söz konusu durumun basına yansıyarak, huzursuzluk meydana getirebileceği dikkate alınarak, talebin reddine
karar verildi” denildi.
Birincisi bu kararın hukuk ile bir
ilgisi var mı? Bu karar devletin devrimcilere öfkesinin yasal kılıfa girmiş
halinden başka bir şey değildir. “Propaganda amacı olarak kullanılabilir
ihtimalı,” üzerinden tek başına hayatını
sürdüremeyen bir insanın ölmesi izleniyor. Bunlar hangi kriterlerdir. Propaganda nedeniyle insan canı üzerinde
hesap yapan anlayışın ahlakı var mıdır?
Bu anlayışla hareket eden iktidar halkına
düşman mıdır, dost mudur? Ya da ger-
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ginlik çıkar diye bir insanın sağlığını,
özğürlüğünü koruyamayan devlet ne
işe yarar. Gerginlik çıkmasın diye
herkesi hapishaneye doldurun. Onun
için mi hapishaneleri ağzına kadar
doldurdunuz?
Linç olaylarında gördügümüz üzere, linç edenleri engellemek, onları
dağıtmak gerektiğinde, gözaltına almak yerine, linç edilenler gözaltına
alınıyordu. Gerginlik çıkar yalanı ile
kişinin sağlığını ve özgürlügünü yok
ediyorlar. Yeterki gerekçe olsun, mantıklı, ikna edici olanı da aramıyorlar.
Peki kendi hakimiyeti altında tutsak ettiği kişiye düşman gözüyle bakan iktidar, onların lehine düzenleme
yapar mı?
Yapmaz, düşmanların erimesini,
yok olmasını ilgi ile izler. Bugün
AKP’ninde yaptığı odur. Haklarında

hapishanede kalamaz raporlarına rağmen neden insanlar
tutsaklık koşullarında bırakılır. Yasaların onlara tanınan
haklardan neden yararlanamazlar. Hasta
tutsakların serbest
bırakılması nasıl bir
propaganda yaratır?
AKP’nin asıl korkusu ortaya çıkacak propaganda değildir. Hasta tutsakların ne hale getirildiğinin halk tarafından görülmesini
engellemektir. Hasta tutsakları öldürmeleri yetmiyor, işledikleri suçları
halkın gözünde gizlemeye çalışıyorlar.
Oysa AKP’nin bilmediği şey gerçeği
gizleyemeyeceğidir. "Gerçeğin yolu
kesilir de, uzun ya da kısa süre içinde
yer altına atılması başarılırsa o güç
birikir,şiddetle patlayacak hale gelir."
Yasal kılıf altında, sahtekarlıkla, keyfi
yöntemler üretmek AKP’ye çözüm
olmayacaktır.
Hasta tutsakların katledilmesinin
sorumlusu devlettir. Onlarca hasta
tutsağımız hapishanelerde gün gün
tedavileri engellenerek öldürülüyor.
AKP’nin halka düşman olduğunu
çok çeşitli uygulamalarla gördük.
Halkın her kesimine gösterdikleri

şiddet, tahammülsüzlük, baskı halka
olan kininin göstergesidir. Halkın
yararına, hasta tutsakların menfaatine
uygun yasal düzenleme yapmasını
beklemek, hasta tutsakları kaderlerine
terk etmektir.
En son Kemal Avcı örneğinde olduğu gibi bir kez daha gösterdik ki
hasta tutsakların hakları olan özgürlüklere kavuşmalarının tek yolu ortak
mücadeledir. Birlikte omuz omuza
verilen mücadele dışında zafer kazanmanın yolu yoktur. Hasta tutsakların geleceği bizim vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Mücadele etmek
hasta tutsakları faşizmin hücrelerinden
çekip almanın zorunlu şartıdır. Bu
mücadeleye herkesin katacağı bir
şey vardır. Hasta tutsaklar için herkesin yapabileceği bir şey vardır.
Yeraltına gömülmek istenen hasta
tutsaklar gerçeğini halka anlatmak
için onlara sımsıkı sarılmalıyız. Onları
çekip alacağımıza inanmalı, gücümüze güvenmeliyiz. AKP’nin hasta
tutsaklar hakkındaki politikasını bozmak bizim çabamıza bağlı, Güler
Zere, Yasemin Karadağ, Mete Diş,
Kemal Avcı örneğinde bunu yapabildiğimizi gördük. Hasta tutsaklar
için daha ileri kazanımlar elde etmemiz, mücadeleyi büyütmemize,
omuz omuza direnmemize bağlıdır.

Katliamcı Politikalarınızdan Hesap Soracağız!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı faşist, hırsız İ.
Melih Gökçek ve soyguncu kurmayları, sit alanı ilan
edilmiş ODTÜ orman arazisini katlederek yapacakları
yasadışı yol projesini hayata geçirmek için , yasadışı
inşaat alanının yakınına kurulmuş olan ve aralarında
devrimci demokrat öğrencilerle mahalle halkının bulunduğu direniş çadırına 7 Eylül günü, AKP hükümetinin
polislerini saldırttıı.Polis direniş çadırını kaldırarak çadırdaki direnişçileri gözaltına aldı. Ardından ağaç talanını,
mülklerin yıkımını başlatan polis, yıkımı durdurmaya
çalışan öğrenci ve mahalle halkının üzerine biber gazlarıyla
ve coplarla saldırdı.
Polisin azgınca saldırısının ardından başlayan çatışma
Ankara Dev-Genç’lilerin ön saflarda yerine almasıyla
direniş destanına dönüştü. Katil polislerin insanların
üzerine hedef alarak attıkları biber gazına, Dev-Genç’liler
havai fişeklerle karşılık verdi. Gece yarısına kadar çatışmalar sürdü.
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8 Eylül 2013 Pazar akşama yürüyüş kararı alan 100.
Yıl mahallesi halkı ve öğrenciler yürüyüşe geçtiklerinde
100. Yıl sokaklarında çatışmalar tekrar başladı.

Direnişleri Sahiplenmek Sorumluluktur
AKP, Gezi Parkı’nın ardından şimdi de yeni rant
kapısı sağladığı için ODTÜ’ye saldırmaya başladı.
ODTÜ’deki rant savaşına direnen öğrencilere bir destek
de Gazi halkından geldi. 8 Eylül günü Gazi Mahallesi’nde
ODTÜ’ye destek eylemi yapıldı.
ODTÜ’lülerin direnişini mahallede kurdukları barikatlarla selamlayan Gazililer eyleme Eski Karakoldan
başladı ve "Umudun adı, Titre Oligarşi", sloganlarını
atarak karakola yürüdü. Bu sırada polis karakola yürüyenlere saldırdı. Cepheliler yol boyunca barikat kurdular.
Polis kitlenin üzerine akreple dalıp gözaltı yapmaya çalıştıysa da halkın sahiplenmesi ve Cephenin kararlılığı
sonucu başarılı olamadı, polisler geri çekilmek zorunda
kaldı.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Merhaba Sevgili Yusuf,
Merhaba Sevgili Özgür

Özgür Tutsaklardan
Avrupa Birliği’nin ekonomik ve
politik motor gücü olan, Almanya’nın çıkartmış olduğu uluslararası
tutuklama ve iade talebiyle, Avusturya’da tutuklandığınız haberini aldık. Avusturya yargısı, bağımsızlığını ve iradesini Almanya’ya teslim etmiş ve iade kararı almış.
Tabi birer özgür tutsak olarak
buna sessiz kalamazdınız, kalmadınız
da. Emperyalizme ve faşizme karşı
yürütülen mücadelede, birer seste
sizler oldunuz. Onurlandık. 82-84-962000 ölüm oruçlarının mirası olan direnme geleneğini sahiplenmiş ve
böylece, şehitlerimizi bir kez de
Avusturya’dan selamlamış ve anmış
oldunuz.
Neydi sizleri tutuklatan nedenler?
Nazi Almanya’sının 1933-1945
İkinci Paylaşım Savaşı’nda akıtmış olduğu 53 milyon insanın kanı halen
kurumamışken, Nazi artığı, NeoNazileri ve katliamlarını teşhir etmiştiniz. Sözde “demokratik” olan
Almanya’nın bu artıkları besleyip, büyütüp, Almanya’da yaşayan insanlarımızın üzerlerine salmalarını teşhir
etmiştiniz. 8 Türkiye ve 1 Yunan
vatandaşının katledilişini, düzenlediğiniz etkinliklerle, kamuoyuna duyurmuş ve Almanya’nın kirli yüzünü
açığa çıkartmış, halkın görmesini
sağlamıştınız. Alman GSG 9 biriminin, İbrahim Şahin gibi Türkiyeli
kontrgerilla elemanlarını yetiştirdiğini,
eğittiğini açığa çıkartmıştınız. Irkçı ve
ayrımcı yasalarla beraber 129 a-b yasalarının biz devrimciler ve göçmenler nezdinde ne sonuçlara sebebiyet verdiğini pratikte somutlamış-

tınız. Nurhan Erdem, Cengiz
Oban, Faruk Ereren, Şadi Naci
Özbolat gibi nice devrimcinin,
haksız ve hukuksuz bir şekilde
müebbetten tutunda on yıllara varan cezalar aldıklarını göstermiştiniz.
Almanya’da yaşayan 3,5 milyon insanımızı ayrımcılık, ırkçılık ve yozlaşmaya karşı haklarını aramak ve korumak için örgütlenmeye çağırmıştınız. Bu ve
buna benzer “suçlar” Almanya gibi
“demokratik” bir ülkede, işlenmemesi
gereken “suçlardır.”
Öyle yapmayıp da, her yakılışımızda, her vuruluşumuzda, “bunlar
mafya işi, yangın elektrik kontağından
çıkmış, münferit olaylar, Neo-Nazi
saldırıları kesinlikle değil, Türk çeteleri
arasında kavga, polise direnmiş ve düşüp ölmüş” deseydiniz, deseydik, emin
olun ‘gül gibi’ geçinirdik Almanya’da.
Ama demedik, demediniz.
Faruk abi gibi; 4.5 yıllık cezayı kabul edip tahliye olmak varken, “müebbeti”, direnişi tercih ettiniz. Şadi
gibi; tek tip elbise giymek varken, aylarca battaniye ile gezdiniz. Nezif gibi
“onursuz aramaya hayır” dediniz.
Direndiniz. Evet, çünkü sizler Özgür
Tutsaktınız. Almanya’ya boyun eğmeyerek, geleneklerimize, değerlerimize sadık kaldınız.
İşte bu, Almanya’da yapılmaması gerekendi. Onu öfkelendirdiniz
ve kanlı tarihini hatırlattınız, hortlattınız. Çileden çıkarttınız Almanya
devletini ve cevabı gecikmedi. Kendine direnen devrimcilere, Almanya,
Belçika, Hollanda ve Avusturya’da
saldırdı. İlk etapta Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel’in de
içinde bulunduğu, 5 devrimciyi tutukladı. Yetmedi Avusturya’da da
sizleri tutuklattı.
Sanıyorlar ki, bu saldırı ve tutuklamalarla, biz devrimcileri susturacak,
dize getirecekler. Yanılıyorlar, bunu
asla göremeyecekler. Yanıldığını da
sizler göstereceksiniz onlara. 30’lu

günlere gelen, onurlu direnişiniz, açlık grevinizle, zalime karşı dik duruşunuzla...
Sizinleyiz sevgili Yusuf, sevgili
Özgür. Sizlerleyiz sevgili Özgür Tutsaklarımız. Çünkü sizler, Anadolu
Halkları’nın umudu, geleceği ve yiğit evlatlarısınız. İnsanlarımız ve
güvenimiz tamdır. Gelecek ve zafer
bizimdir.
Sesinizi ve selamlarınızı aldık.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın
KORİDALLOS Hapishanesi’nde bulunan biz 5 özgür tutsak selamlarımızı
iletiyor, yoldaş coşkusuyla kucaklıyoruz sizleri ve direnişinizi. Ve haykırıyoruz, BİZ KAZANACAĞIZ!
ZAFERİMİZ’in emekçilerini,
Avusturya, Almanya, İsviçre, Yunanistan vb. ülkelerdeki, tüm halkımızı selamlıyoruz. Ülkemizdeki
Özgür Tutsaklarımızı, analarımızı, yoldaşlarımızı ve halkımızı selamlıyoruz.
Kazova işçilerini, Ankara’ya yürüyen mimar ve mühendisleri, Berkin’i ve yaralanan tüm yiğitleri, emperyalizm ve oligarşinin işgal girişimine, katliamlarına karşı direnen
Suriye halklarını, şanlı direnişlerini selamlıyoruz ve söz veriyoruz;
Taksim Gezi’yle başlayan ve tüm
ülkeye yayılan AYAKLANMA’da
bizleri bir kez daha onurlandıran ve
direnen halklarımıza, söz veriyoruz.
Nerede olursak olalım, Özgür Tutsak
geleneğini yaşatacak ve yaşayacağız.
Çünkü biliyoruz;
DİRENEN KAZANIR, DİRENMEYEN ÇÜRÜR.
ALMANYA, FRANSA, TÜRKİYE İADELERİNE HAYIR!
YAŞASIN AÇLIK GREVİMİZ!
YUSUF TAŞ VE ÖZGÜR ASLAN’A ÖZGÜRLÜK!
YAŞASIN SURİYE HALKLARININ DİRENİŞİ!

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Yunanistan’da Koridalos
Hapishanesi
Özgür Tutsakları
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EMEĞİMİZ, EKMEĞİMİZ İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELE;
BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE MÜCADELESİDİR!

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013
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Biziz giydiğiniz giyisinin sahibi,
Biziz oturduğunuz evlerin sahibi.
Biziz okuduğunuz okulların, çalıştığınız iş yerlerinin, gezdiğimiz sokakların GERÇEK sahibi.
BİZ ELLERİ NASIRLI, SIRTI
EZİLMEKTEN BÜKÜLMÜŞ,
YÜZÜ KİRİN ALTINDA, BENZİ
SARARMIŞ, HER DAİM İKİ YAKASINI BİR ARAYA GETİREMEYENLERİZ!
Yaratan, onaran, temizleyen, eken,
biçen biziz. Biziz buğdayı un, unu
ekmek yapan, ekmeği sofraya getiren...
Biz yaratırken herşeyi, hiçbirinden
faydalanamayanlarız.
Biz doyururken aç kalan...
Biz evler yaparken; kondularda
yıkımla yüzyüze kalan...
Biz giydirirken, bayramdan bayrama yeni giysi gören...
BİZ ÜRETEN AMA ÜRETTİKLERİNE EL SÜREMEYEN,
BİZ HERŞEYİZ;
İŞÇİLERİZ...
BİZ EMEĞİN, ALIN TERİNİN
SAHİBİ. AMA TORNANIN, MAKİNANIN SAHİBİ OLAMAYANLARIZ!
BİZ İŞÇİLERİN YAŞAMI ORTAK!
BİZ İŞÇİLERİN ÇIKARLARI
ORTAK!
BİZ İŞÇİLERİN DÜŞMANI ORTAKTIR!
PATRONUN, MODERN EFENDİNİN SÖZÜNDEN ÇIKMAMAK,
İSTEDİĞİ KADAR ÜRETİP,
ÖLMEYECEK KADAR YİYİP,
ÜRETECEK KADAR YAŞAMAMIZDIR!
İşte biz Kazova işçileri; biz giydiren halkız...
Biz reddeddik bize biçilen bu kaderi...
Biz kendi kaderimizin kendi ellerimizde olduğunu bilen, EMEĞİN
efendisi işçileriz.
Yıllarca sömürüldüğümüz yet-

mezmiş gibi, ellerindeki
makinaların gücüyle, ellerindeki iktidarın gücüyle emeğimizin karşılığı olmasa dahi kendi
yasalarıyla biçilen haklarımızı bile gaspettiler.
Bugüne kadar bizden
çaldıkları yetmedi onlara.
Açgözlü, obur, ahlaksız, hak- hukuk yetim
hakkı bilmeyenler...
İktidarları olan AKP'nin de gücüyle, olan haklarımızı... yıllarımız
olan TAZMİNATLARIMIZI, ALACAKLARIMIZI DA ÇALDILAR...
Yiyip, içmek dışında birşey bilmeyen PATRONLAR,
Asalak, açgözlü, obur PATRONLAR,
Ahlaksız, onursuz, her yanından
irin akan PATRONLAR;
Biz üretirken, yiyenlerdir.
Fabrikalarındaki yeri koltukları
kadardır....
Fabrikalarındaki yerleri göbekleri,
zevk-ü sefaları kadardır.
FABRİKALAR BİZİM, BİZİM
EMEĞİMİZİNDİR...
EMEK HIRSIZI ASALAK PATRONLARA İHTİYACIMIZ YOK!
ÜRETEN BİZİZ, YÖNETEN DE,
TÜKETEN DE BİZ OLACAĞIZ!
KAZOVA TRİKOTAJ İŞÇİLERİ
OLARAK BU GİDİŞATA DUR DEDİK!
HEM HAKLARIMIZ;
HEM EMEĞİMİZ,
HEM ONURUMUZ,
ÇOCUKLARIMIZIN, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN DİRENİŞE
GEÇTİK...
Ailelerimizle, çoluğumuz çocuğumuzla direnişe başladık.
Tam 6 AYDIR sürdürdüğümüz
direnişi...
Asıl sahibinin biz olduğumuz fabrikaları işgal ederek;İş makinalarını,

yüzyıllardır bizden gaspettiği üretim
araçlarını geri alarak...
KENDİMİZ İÇİN, HALK İÇİN
ÜRETİME BAŞLADIK.
PATRONLARA hem üretimi sürdürebileceğimizi,
hem de yönetebileceğimizi gösterdik, gösteriyoruz.
İki şeyi aynı anda başardık, başarımızı büyüteceğiz.
Kaliteli... hatta kesinlikle mutlulukla kendimiz için ürettiğimizden
daha da mükemmel ürünler çıkartabileceğiz...
Köleler gibi bir kez bile değil,
günbegün, saatbe saat satılmak zorunda kalan bizler, ÖZGÜR kendi
emeğinin sahibi olan işçiler olarak,
isteyerek ve severek üretiyoruz.
Ve herşeyden önemlisi; ilk kez
patronlar kadar değerli olduğumuzu,
yeteneklerimizi ve gücümüzün büyüklüğünü KEŞFETTİK... Yazılanlar,
çizilenlerle değil, KENDİMİZ YAŞAYARAK, DİRENEK GÖRDÜK...
ŞİMDİ HEM ÜRETİP, HEM YÖNETİYOR, HEM DE ÜRETTİKLERİMİZDEN EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ!
ONURUMUZLA ÇALIŞIYOR,
İNSANI İNSAN YAPAN EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
HERKESİ NE EMEĞİ İÇİN DİRENMESİNİ!
DİRENEN BİZLERE KATILMASINI!
BİZİMLE TEK YÜREK OLMASINI İSTİYORUZ!

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Röportaj

DİRENEREK ÜRETEN KAZOVA İŞÇİLERİ ANLATIYOR:
DİRENEREK KAZANACAĞIZ
185 gündür direnişte olan ve işgal
ettikleri Kazova Trikotaj fabrikasında
Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilki
gerçekleştirerek üretime geçen Kazova Tekstil işçileri ile röportaj yaptık.
Bize direnişe nasıl başladıklarından
üretime nasıl geçtiklerine kadar olan
süreci anlattılar.

Yürüyüş: Aylardır hakkınızı
alabilmek için direnmeye
devam ediyorsunuz. Üstelik
bu direnişinizle Türkiye
tarihinde bir ilke imza
attınız. Bu da sömürülen
işçilerin direniş tarihinde bir
örnek olacak. Hem kendinizi
tanıtıp hem de bize bu
konudaki düşüncelerinizi
paylaşabilir misiniz?
Serkan Gönül: Yaşım 40, üç
buçuk senedir Kazova
da çalışıyordum. Çalışırken maaş alamıyorduk. Çok mesai
yaptırıyorlardı. “Gelemiyorum işim var”
deme şansımız yoktu.
Mecburen geleceksin.
Tabi hal böyleyken
maaş alamadığımız
için huzursuzluklar
Serkan
çıkıyordu. Son dönemlerde makinelere
haciz için haciz memurları gelmeye
başlayınca, biz de bazı şeyleri anlamaya başladık. Ama, tabi bir yandan
da sürekli çalıştığımız için, “her işverenin başına gelebilir, atlatıcak konular bunlar, sonuçta altmış yedi
yıllık firma” gibi şeyler düşündük.
Daha da çok işe sarıldık fabrika kurtulsun diye. Tabi bu süreç bir iki ay
başladı en son da dört aya çıktı
yani. Dört ay maaş almadan çalıştık.
Niye çalıştık, “hacizler kalksın
borçlar ödensin, biraz fedakarlık”
dediler biz de fedakarlık yaptık.
Sonradan da dediler ki, “fabrikayı

satıyoruz, paranızı vericeğiz.”
Mustafa Somuncu’nun çocuğu
“dört aylık maaşınızı ben vereceğim.
Tazminatları da babamla konuşursunuz. Devam etmek isteyen eder,
babam çalıştıracak galiba” dedi. “İsteyen babamla devam eder, istemeyen
tazminatını alır gider. Ben size bir
hafta izin vereyim. Haybeye yol
parası vermeyin. Ondan sonra zaten
binayı sattık avukatlar çarpışıyor..”
aynen bunları söyledi.
Beş lira, on lira kim fazla veriyorsa
üç tane müşteri var, verdik gibi şeyler
söyledi. Bir hafta sonra herkes bize
8 Şubat’ta fabrikaya geldik. Bir hafta
8 Şubat’ta fabrikaya gelince; ne
büyük patron var, ne ufak patron
var... Bir tane avukat yollamışlar,
kendileri gelmedi, biri Bodrum’da
biri Ankara’da... Avukat, “Beni yolladılar, Kazaova’nın size verecek parası yok, makineleri para etmiyor,
ben size senet vereyim,
işte Ümit somuncu kefil olsun...”
Burada toplanan
bütün işçiler, bir şey
için toplandı, para almak için, zaten dört
aydır, senelerce çile
çekiyor... Son dört ay
çok sancılı geçmişti,
yani herkesin boğazına
Gönül
kadar gelmişti. Ama o
teklifle gelince biraz
kargaşa çıktı, homurdanmalar oldu.
Şimdi eskisi gibi değil ki, senedin
kanuni yaptırımı da yok. Adam
zaten sahtekar, artık iyice belli oldu.
Senelerce çalıştım burada; yüzlerce
yalan, kurana da el bastı, Muhammed’in üstüne de yemin etti... Yani
bu adam beş vakit namaz kılıyor,
Hacca gidiyor, Umre’ye gidiyor defalarca... Bunların üstüne yemin eden
adam verdiği sözü tutmamışsa, bu
çekin senedin hiçbir önemi yok. Yani
bu bizi saf dışı bırakmaya çalışıyor,
borcun üstüne yatmaya çalışıyor. Bütün arkadaşlar da genelde böyle dü-

şünüyordu. Tabi ne yapacağımızı da
bilmiyorduk. İş-Kur’a gittik, oraya,
şikayetimizi bildirdik. Zaten 31
Ocak’ta bize çıkış vermiş. O bir hafta
hikaye, sonraki bir hafta izin verdim
gidin bir hafta sonra gelin demişti, o
da hikaye. Bi kağıt verdiler o kağıdı
İş-Kur’a götürdük. Şikayetimizi yaptık bütün işçiler. Maaş bağladılar,
tabi bireysel olarak üç beş kişi toplanıp avukatlara danışanlar oldu. Patronların avukatı senet verelim deyince, o iki arkadaşın avukatı, binaya
ipotek koyalım diyor.
Onların avukatı, diğer avukata
“biz gidelim o zaman binanın ipoteğine bir bakalım. Vergi dairesinde
ipoteği çıkarmışlar, binanın ederi on
milyon. Binanın içindeki ipotek de
on milyon” diyorlar. Tabi ne kalacak
bize, zaten onların avukatı da söyledi.
“Senet verelim, seneti ipotek ettirin
binaya birde dua edeceğiz. Fabrika
iyi paraya satılsın.” diyorlar. İyi paraya satılmazsa bize kalmıyor zaten
parası. Yani biz seneti alıp bir de
dua edeceğiz ki fabrika iyi fiyata satılsın.
Tabi yirmi, yirmi beş tane avukatı gezip dolaştık. Hepsinin ağzında tek bir kelime var. “Bir
buçuk iki sene sürer, ben görevimi
yaparım, ben paramı alırım ama
üstlerinde bir şey varsa alırız yoksa
alamayız” Zaten adam her şeyi peşkeş çekmiş. Üstüne bir şey yok, zaten
o vergi dairesinden gelen avukatın
elindeki binanın üstündeki ipotek
kağıdı, bize her şeyi açıkladı.

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Yürüyüş: Peki Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) ile nasıl tanıştınız?
Serkan Gönül: İşte o patronumuz yani para için karısını bile boşamış. Karısının bile binada boşanma
parası var. Ondan sonra tabi biz iyice
emin olduk. Biz dolandırıldık yani.
Otuz, kırk kişi toplanıp Cevizlibağ’da
bir avukata gittik. O da aynı şeyleri
söyledi. Ertesi gün karar verdik,
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oraya gidip müracat etmek için
sözleştik arkadaşlarla. Sonra işte
bi çalışan arkadaşların tavsiyesi
üzerine, bir de ÇHD avukatlarıyla
görüşelim dediler. Ondan sonra
yolumuzu çizelim. Gittik görüştük, ÇHD avukatları da gezdiğimiz avukatlar gibi aynı şeyleri
söylediler. Fakat onların dediği
ekstra bir şey vardı. Onlar diyor
ki siz zaten kazanmışsınız. Yani
sizin bir şey kazanmanıza, bir
şey ispat etmenize gerek yok.
Yani şu anda siz zaten kazanmışsınız. Ama siz parayı elden
almaya bakın. Diğer avukatlar
öyle değildi, “biz mahkeme açalım, kazanırsak parayı aldık, almadık bizi ilgilendirmiyor, biz
paramızı alırız. Üstüne de bir şey
varsa alırız” diyorlardı.
Ama ÇHD’nin avukatları öyle
değil. Onlar, “zaten siz kazanmışınız, bir şey ispat etmenize gerek
yok. Biz hukuksal mücadelemizle
beraber meşru mücadelemizi de
yapacağız. Yani bu süreyi kısaltıcağız. iki sene sürer hukuk davası. Daha geriye çekmeye onların
da çeşitli yöntemleri var.” diyorlar.
İşte o zaman bize mantıklı geldi.
Biz, on sekiz kişi ÇHD avukatlarına verdik vekaletimizi. 27 Şubat’ta Taksim’de HEY Tekstil’in
arkasında biz de bu sahtaker patronları teşhir ettik. Ta ki 1 Mayıs’ta Taksim kapanana kadar
oradaydık. Her cumartesi çarşambaları Şişli Camisi’nden fabrikanın önüne kadar geliyorduk.
Pazar günleri de patronların tespit
ettiğimiz evlerine gidiyorduk. Bu
eylemlerin hepsi olumluydu, 3
kez ev değiştirdiler.

Yürüyüş: DİH ile bu Hey
tekstil işçilerin eylemine
giderken mi tanıştınız?
Serkan Gönül: Biz ÇHD
ile görüşürken başından beri
DİH’liler vardı. Onlar eylemlerimizde bize destek olduler, yol
gösterdiler. ilk günden itibaren
yanımazdaydılar. Biz bu eylemleri
haftanın üç günü yapıyoruz ama
unuttuğumuz bir şey oldu. Su
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uyur düşman uyumaz derler, bizim
patronlar da boş durmamış. Biz
buraya gelmediğimiz günler, burada dalkavukları vardı, ustaları
şefleri onlara anahtar verip buradan malları kaçırmışlar. Bize bir
ihbar geldi, bir gece buraya tır
çekip, mal yüklüyorlar. Biz de
hemen geldik ama yakalayamadık, kaçmışlardi. Biz o zaman
dedik ki yani bunlar boş durmuyor, burada makineleri çalıyorlar.
Biz de artık içeriyi de bilmiyoruz
ne alemde. Bundan sonra bir şey
götüremesinler diye, 29 Nisan’da
buraya çadır kurduk. 29 Nisan’dan
sonra buraya giremediler. Kendi
çaldıkları mallara kılıf uydurmak
için utanmadan bir de gitmişler
karakola ihbar etmişler, hırsız
girdi fabrikaya diye. Karşımızda
böyle nankör bir şey var. Yani
bir insan biz bunların ismini bile
koyamıyoruz.
Bu süreçte DİH devreye girdi
işte. DİH bize işçi olduğumuzu
ve haklarımızı anlattı. Onlar olmasaydı bizim belki çadır kurmak
hiç aklımıza gelmezdi. Evlerinin
önüne gitmek, Taksim’de teşhir
etmek gelmezdi aklımıza. Gelse
de yapamazdık. Bunları hep DİH
bize önerdi, biz aramızda analiz
yapıp mantıklı geldiği için uyguladık.

Yürüyüş: Mücadeleyi
biçimlendirdiler yani...
Serkan Gönül: Tabi, buraya
gelen herkes Kazaova işçileri başarıyor, mücadele ediyor diyor.
Ama DİH olmasaydı, biz buraya
kadar gelemezdik. Çünkü onların
yardımlarıyla oldu... Çadırı biz
dört kişiyle kurduk burada. Tabi
herkes yürüyüşlere sıcak bakıyordu, 20-25 kişi toplanıyorduk.
Ama, çadıra gelince, herkes ürktü
haliyle.

Yürüyüş: Neden çadır için
korktu işçiler?
Serkan Gönül: Bu adam
herşeyi ölçmüş biçmiş terzi gibi.
Ondan sonra da kılıfı uydurmuş.
Şimdi bir işçiye dört ay maaş ve-
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riyorsun, bu işçi dört ay ne yiyor? 4 ay maaş almadan çalışmışız. Borç var harç var, onun için
bütün arkadaşlar işe girdi. İşe girince çadırda
kalmak lazım. Çarşamba Şişli’ye gidiyoruz. Cumartesi Taksim’e, pazar evlerine gidiyoruz.
Bunlar hep fazladan izin demek. Geceleri de
kalmak gerekiyor. bazı arkadaşların daha fazla
fedakarlığını gerektirdi çadır. Çünkü herkesin
bir gururu, onuru var. Öyle çadır kurup, üç gün
sonra kaldırdın mı onun anlamı da yok. Biz
mantıklı geldi kuralım deyip te üç gün sonra
kaldırdık mı, işte burada herkesin hevesi kırılır.
Biz dedik ki yani bu çadırları kuralım ama
sağlam kuralım ki yıkılmasın.

Yürüyüş: Tekel gibi olmasın...
Serkan Gönül: Bu yüzden biraz çekincelerimiz vardı. Ama Bülent o fedakarlığı yapınca,
biz de iş bakmayı bıraktık. Çünkü artık neticede
burda dört kişiydik, belki olsa olsa altı kişi olacaktık. Ama yirmi dört saat burada çadırda
kalacak insan lazım. DİH'in de bize desteğiyle,
biz de kalırız dedik ve hemen çadırı kurduk. Çadırdan 70-72 gün sonra içeri girme kararı aldığımızda zaten iyi yaptığımızı anladık. Çadır kurmasaydık burada kalanlar da elimizden gidecekti.

Yürüyüş: Peki patronlar nasıl
insanlar, onları da biraz
anlatırmısınız?
Serkan Gönül: Bu soruyu üç buçuk sene
önce sorsaydınız oğlu için gene fikrim aynıydı.
Ben üç buçuk sene evvel ılımlı düşünmüşüm,
yani babasıyla oğlunu yanyana koymuyordum
zaten. Oğlu çok havalıydı ve ben onun normal bir
insan olduğunu düşünmüyordum. Babası ama
babası öyle değildi benim gözümde. Baba biraz
şefkatliydi yani. Aşağı inerdi dertleri dinlerdi.
Mesela yukarı çıktığım zaman, son bir iki ayda
babası da sapıtmıştı. Ondan evvel ben üç buçuk
sene bir kötülüğünü görmedim. Ama oğlu için bu
insan olamaz diyordum. Ama hayat şartları işte...
Kim bilir ne planlar kurdular, nereden destek
aldılar, kimler fikir verdi? Bir insan batarken de
onuruyla namusuyla batması lazım. Yani şimdi
kuyruğumu kurtarayım diye rezil olduktan sonra...
Keşke bir köşede otursaydı da bu adam 67 yıllık
firması battı ama gene adam gibi orada oturuyor
deseydik. Şimdi bodrumda yazlıkta yaşasa ne
olur? Para her şey değildir. Ama gördüğümüz kadarıyla bunlar kağıt parçasına bütün onurlarını
satmışlar. 40-50 senelik karını sen nasıl boşuyorsun
kağıt parçası yüzünden? Aynı para yüzünden babası
oğluna küfür ediyor...

“Diren ODTÜ Çayan Seninle!”
İstanbul Nurtepe Çayan'da 8 Eylül günü ODTÜ de ve Ankara
Tuzluçayır’da AKP'nin saldırılarına karşı yürüyüş yapıldı.
Yürüyüş için Sokullu Caddesi’nde toplanıp Çayan-Güzeltepe
mahallelerinde megafonlarla halka bilgi verildi. Daha sonra Güzeltepe'ye doğru yürüyüşe geçildi.
"Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Diren ODTÜ Çayan Seninle”, “Her Yer ODTÜ Her
Yer Direniş”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” diye
AKP Faşizmini teşhir eden sloganlar atıldı. Güzeltepe meydanında
açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada:
"Son yıllarda AKP'nin halka ve devrimcilere ve alevi halkımıza
yönelik saldırıları artmaktadır. Bugün ODTÜ de ve Ankara Tuzluçayırda alevi halka yönelik saldırıları var. Bizde Halk Cephesi
olarak bu saldırıları kınıyor, AKP 'nin saldırılarına karşı mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Mahir, Hüseyin, Ulaş Parkı
Devrimcilerindir!
İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan Mahir Hüseyin Ulaş
Parkı'na 7 Eylül günü ellerinde silahlarla basıp halka saldıran
AKP’nin eli kanlı polisleri mahallede yaşayanlara gözdağı vermeye
çalışmıştı. Bu saldırıya karşı 8 Eylül günü bir araya gelen Halk
Cepheliler polislerin uyguladığı teröre yaptıkları yürüyüşle cevap
verdiler. Halk Cephelilerin “Katil Polis Mahalleden Defol” pankartıyla
yürüdüğü eylemde, “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Çeteler Halka
Hesap Verecek” sloganları atıldı. Heykelin önüne gelen Halk Cepheliler burada açıklama yaptı. Açıklamada AKP’nin katil polislerinin
sadece parkı basmakla kalmadığı, parkta çalışan Mahir Çelik’i
gözaltına alınıp, Halk Cepheliler ile ilgili sorular sorarak baskı
kurmaya çalıştığı anlatıldı. “İşkenceci katil polislerin korkularını
büyütmeye devam edeceğiz” denildi. Daha sonra pankartı Heykele
asan Halk Cepheliler parka doğru yeniden yürüyüşe geçtiler.
Marşlar ve sloganlarla yürüyen Halk Cepheliler umudun adını
haykırarak eylemlerini bitirdi.

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Devrimcileri Sahiplenmek Suç Değildir!
İstanbul Adliyesi önünde 10 Eylül günü halkın savaşçısı Nebiha
Aracı’yı işkenceye karşı sahiplenenlerin davası görüldü. Davanın
savcısı avukat savunmalarını dinlemezken, hastalığı sebebiyle mahkemeye katılmayan mide kanseri Kemal Avcı hakkında da zorla
yakalama çıkarttırdı. Davada işkenceye karşı olduğunu belirten 12
devrimcinin hiçbiri hakkında tahliye kararı verilmedi. Ev hapsi
cezası alanlarınsa ev hapsi kaldırıldı.
Mahkemenin başlamasına yarım saat kala adliye önünde davaya
ilişkin yapılan eyleme ise polis saldırdı. Eyleme katılanları
sürükleyerek uzaklaştırmaya çalışan polisler adliye önünde barikat
kurdu. Yapılan açıklamada işkenceye karşı çıkmanın suç olmadığı,
Nebiha Aracı’yı sahiplenenlerin değil işkence yapan polislerin yargılanması gerektiği vurgulandı.
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İstanbul Şehremini Karakolu’nda Küfür, Hakaret ve İşkence Gören
Kadir Ergin Karakolun Önündeki Polis Otolarını Benzin Döküp Yaktı!

Adalet Yoksa, Halk Kendi
Adaletini Uygular

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

8 Eylül günü İstanbul Fatih’te
kuzeni ile kavga eden ve şikayet için
Şehremini Polis Karakolu’na giden
Kadir Ergin, karakolda küfür, hakaret
ve işkenceye maruz kalıyor. Kadir
Ergin karakoldan çıktıktan sonra en
yakın benzinlikten bir bidon benzin
alıyor, karakol önündeki resmi
polis araçlarının üzerine döküp
yakıyor.
Polis otolarının yandığını
gören karakol önündeki nöbet
çinin itfaiyeyi çağırması sonucu gelen itfaiyeciler yanan
aracı söndürüyorlar.
Polis otosunu yakan
Kadir Ergin’i gözaltına
almak isteyen polislere
karşı Ergin, üzerine
benzin dökerek kendini yakmakla tehdit etti. Bir süre
sonra, karakol yakınlarındaki bir benzin istasyonuna sığınan Ergin, burada
eline geçirdiği benzin pompasıyla
uzun süre polisleri yanına yaklaştırmadı. Bir süre sonra gözaltına alınan
Kadir Ergin tekrar Şehremin Polis
Karakolu’na götürüldü.
Haber, adli bir olay. Fakat dikkat

nunun çözümü için gidiyor. Fakat orada öyle bir muameleyle
karşılaşıyor ki, küfür,
hakaret, dayak... Başına
gelmedik kalmıyor.
Ne yapsın halkımız?
Yardım istemek için gittiği
karakolda hakarete uğruyorsa, dayak yiyorsa ne
yapsın halkımız? Adaletsiz
yaşanır mı? Adalet istemek
için gittiği bir yerde hakaretlerle, işkenceyle karşılaşıyorsa halkımız, Kadir Ergin’in
yaptığı gibi bir bidon benzin
alıp önce oradan başlanmalı. Bunun başka yolu yok.

çekmek istediğimiz
iki nokta var.
Birincisi; bir yakınıyla aralarında
geçen olaydan dolayı karakola şikayete
giden Kadir Ergin karakolda hakaretlere maruz kalıyor, dayak yiyor...
Oysa Kadir Ergin karakola bir soru-

Bütün karakollar işkence merkezi
gibi çalışıyor. Bu, bugüne özgü bir
durum değil, işkence yapılmayan karakol yoktur.
Karakollarda halkın hiçbir sorunu
çözülemez.
Halkımız, yanılıp sorunlarınızın
çözümü için karakollara gitmeyin.
Karakollar işkence merkezidir. Polisler işkencecidir. Kendi adaletimizi
kendimiz uygulayacağız.

Nurtepe Çayan’da "Küskünlüğe ve Dargınlığa Son, Birleşelim,

Örgütlenelim, Kazanalım" Şiarıyla Piknik Düzenlendi!
8 Eylül gün Nurtepe Çayan’da piknik düzenlendi.
Piknikte yapılan konuşmalarda, "AKP faşizmi halka
yönelik yıllardır bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskılarından bir tanesi de yozlaşmadır. Biz de Çayan halkı
olarak AKP'nin bu saldırılarına karşı, "Küskünlüğe ve
Dargınlığa Son, Birleşelim, Örgütlenelim, Kazanalım"
dedik. Bunların saldırılara bir cevap olacağını düşündük.
Biz devrimciler tırnağımızla, dişimizle Çayan’ı kurduk.
Çayan halkı büyük bedel ödeyen bir mahalle halkıdır.
Ve Çayan Mahallesi, "Hüseyin Aksoy'ları, Aşur Korkmaz'ları, Yücel Şimşek'leri, Yunus Gündoğdu'ları, Orhan
Oğur'ları, Mehmet Salgın'ları, Mürsel Göleli'leri, Metin
Keskin'leri’" şehit vermiş bir mahalledir. Küskünlüğün,
dargınlığın düşmana hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz.
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Onun için faşizme karşı birlikte mücadele etmemiz gerekir.
AKP faşizmi bugün gerek yozlaşmayla, gerek zamlarla,
gerekse yıkım politikasıyla saldırmaktadır. Bizler devrimciler
ve halk olarak birbirimize kenetlenmezsek bu saldırıları
püskürtemeyiz. Halkımızın bir kaç deyimi var. "Birlikten
Kuvvet Doğar", "Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez"
diye. İşte bizim bunu bir an önce hayata geçirmemiz gerekmektedir" denildi.
Piknikte ayrıca İdil Kültür Merkezi’nin hazırladığı Taksim direnişini
anlatan tiyatro gösterimi oldu. Tiyatro
çok beğenildi. Çekilen halaylarla ve
verilen yemeklerle piknik bitirildi.
Son olarak çevre temizliği yapıldı.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

Avrupa’da

Suriye'de Canlı Kalkan Eylemi;
"Cesetlerimizi Çiğnemeden
Giremezsiniz!"

Suriye Halkının Yüreği Delikanlı İnsanları "Casium"'da Emperyalizme
Bedenlerini Kalkan Etmiş Bekliyor!
3 yıldır direniyor
Suriye halkı, katliamlara, bombalara, yalanlara karşı.
3 yıldır savunuyor
vatanını, gözünün bebeği gibi..
Emperyalizm kan
ve yalan ile besleniyor.
Suriye
Son olarak Esad iktidarının kimyasal silah kullandı yalanıyla
Suriye'ye saldırı hazırlıkları yapılıyor.
Buna karşı Suriye'de canlı kalkan eylemi başlatıldı.
1 Eylül'de başlaBrüksel
yan canlı kalkan eylemini 10 Eylül günü,
Suriye Halk Cephesi olarak ziyaret ettik.Türkiye Halk Cephesi olarak direnen Suriye halkının yanında olduğumuzu,Suriye halkının direnişini ve şehitlerini selamladığımızı
söyledik.
Suriye halkının hiç bir ülkenin desteğine değil, asıl dünya halklarının dayanışmasına ihtiyacı var. Çünkü onlar
canları pahasına direniyor.
Dayanışma için canlı kalkanları arayıp onlara "Direnen
Suriye halkının Yanındayız" mesajını iletelim..
Dayanışma için Canlı Kalkanların telefon numarası;
00963/ 937 183 024
E-mail adresi;
sak790@gmail.com
https://www.facebook.com/on.our.dead.bodies
suriyehalkcephesi@yandex.com

Canlı Kalkan Eylemcilerine Suriye Halk
Cephesi’nden Destek!
"Canımız, Kanımız Suriye’ye Feda"
Canlı kalkan eylemcileri 11 Eylül günü bir program düzenledi. Etkinliğe Suriye'nin sanatçıları, aydınları ve şehit aileleri katıldı. Ayrıca Beşar Esad'ın doğum günü nedeniyle üzerinde büyük bir Suriye bayrağının olduğu bir pasta kesildi..
Program boyunca vatansever şarkılar ve sloganlar atıldı..
1000 kişinin katıldığı bu eyleme, Halk Cephelilerde pankartları ve sloganları ile yer aldılar.
Halk Cephesi temsilcisi Suriye halkının yanında olduğunu

anlatan bir konuşma yaptı. Türkçe olarak "Katil ABD Orta
Doğu’dan Defol!" "Direnen Suriye Halkının Yanındayız!",
"Katil ABD, İşbirlikçi AKP", sloganları atıldı..

Yaşasın Suriye Halkının Direnişi
Suriye Halk Cephesi emperyalizmin Suriye'ye yönelik saldırı tehdidini protesto etmek için11 Eylül günü Şam'da bulunan BM binası önünde eylem yaptı.
Eyleme Halk Cephelilerin yanısıra, Suriye'de emperyalist saldırıya karşı canlı kalkanlardan bir grup katıldı.
Açıklamanın Arapçası okunduktan sonra, ayrıca Türkçe
de açıklama yapıldı.
Canlı kalkanlar eyleme, "Cesetlerimizi Çiğnemeden
Asla" yazılı tişörtleriyle katıldılar.
Eylem sırasında, Amerikan ve İsrail bayrakları yakılarak,
Türkçe ve Arapça sloganlar atıldı.

Belçika
Belçika'nın Brüksel şehrinde 8 Eylül günü ABD konsolosluğu önünde 600’ü aşkın kişi toplandı.
Halk Cepheliler “Direnen Suriye Halkının Yanındayız”
pankartıyla ve “Katliamların Sorumlusu ABD ve Faşist
AKP’dir”, “Direnen Suriye Halkı Kazanacak” yazılı dövizleriyle yer aldıkları eylemde, “Katil ABD, İşbirlikçi
AKP”, sloganlarını attılar.

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Nancy
Emperyalist Saldırının Karşısına Dikilecek Tek Güç,
Halkların Antiemperyalist Mücadelesidir
Fransa Nancy Halk Cephesi, Suriye’ye yapılması düşünülen
emperyalist savaşa karşı bir eylem düzenledi.
Eylemde “Suriye Halkının Yanındayız”, “Suriye’de Emperyalist Savaşa Hayır” sloganları atıldı. 150 tane bildiri dağıtılan eyleme 20 kişi katıldı.

İntiharların Sorumlusu Kapitalizmin
Empoze Ettiği Bunalımlardır
Abbas Amcamızı Kaybettik
Yılların emekçisi, Cephe dostu Abbas Amcamız 3 Eylül günü
hayatına son vererek aramızdan
ayrılmıştır.
Halk Cephesi ailesine ve Cephe dostlarına başsağlığı diliyoruz...

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Yunan Mahkemelerinde Keyfi
Uygulamalar Devam Ediyor!

Yunanistan

Erdoğan Çakır, misafir olarak
bulunduğu Agonas dergi bürosuna
30 Temmuz’da yapılan baskında
gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Emperyalist Fransız devletinin hakkında açtığı davalar nedeniyle iadesi istenen Çakır’ın iade mahkemesi 9 Eylül'de görüldü. Avukatlarının erteleme istemesi üzerine
dava 20 Eylül 2013 günü saat
10.00’na ertelendi.
Mahkemeye katılmak için dışarıda bekleyen Halk Cephelilerin
mahkeme salanonuna girmesini
engellemek için mahkeme kapısı kilitledi. Dışarıda pankart açmak isteyen Halk Cephelilere polis tacizde
bulundu. Pankartı açtırtmak istemeyen polislere karşı Halk Cepheliler de "Her zaman burada pankartımızı açtık. Bugün de açacağız’’diyerek direndiler." "Erdoğan
Çakır’ın İadesine Hayır ve Devrimci Tutsaklara Özgürlük" isteyen
bir pankart açarak eylemi gerçekleştirdiler.

Erdoğan Çakır İade
Edilemez

Yunanistan

Yunanistan Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi tarafından 7
Eylül’de saat 13.00’de Atina Propilia Meydanı’nda eylem yapıldı.
Fransa’ya iade edilmek istenen,
Halk Cepheli Erdoğan Çakır’ın 9
Eylül günü saat 10.00'da görülecek
mahkemesine çağrıda bulunarak,
bildiri dağıtımı yapıldı.

"Direnen Kazanır,
Direnmeyen Çürür"

İngiltere

54

Koridalos Hapishanesi Özgür Tutsaklarından Avusturya'da Tutsak Edilen Yoldaşlarına Mektup
Yunanistan'da bulunan devrimci tutsaklar Avusturya'da Almanya’ya iade talebi ile tutuklu bulunan
devrimci tutsaklar için birer mektup yazdı. Mektup "Avrupa Birliği’nin ekonomik ve politik motor
gücü olan, Almanya’nın çıkartmış

olduğu uluslararası tutuklama ve
iade talebiyle, Avusturya’da tutuklandığınız haberini aldık. Avusturya yargısı; bağımsızlığını ve iradesini Almanya’ya teslim etmiş
ve iade kararı almış.
Tabi birer özgür tutsak olarak
buna sessiz kalamazdınız, kalamadınız da. Emperyalizme ve faşizme karşı yürütülen mücadelede,
birer ses de sizler oldunuz. Onurlandık"cümleleri ile başlayan mektup, "Direnen Kazanır, Direnmeyen
Çürür" cümleleri ile bitirildi.

Yunanistan, Faşist
Türkiye Devletiyle
İşbirliğine Son
Vermelidir!
Yunanistan'nın Selanik şehrinde en büyük anarşist örgütlenmesi
olan 'İktidar Karşıtı Hareket'in 4-5
ve 6 Eylül tarihlerinde, üniversiteler sahasının içerisinde düzenlediği festivalde Halk Cepheliler de politik ve ekonomik faaliyetleriyle
yerlerini aldılar.
7 Eylül günü ise Selanik’te
uluslararası fuarın açılışı nedeniyle ve gelen halk düşmanı devletin
temsilcilerini ve katılan emperyalist tekelleri ve onların politikalarını protesto amacıyla her fuar zamanı yapılan, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı büyük yürüyüşte
Halk Cephelilerde pankartları ile
yerlerini aldılar.

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi
Londra Sokaklarında
Londra'da haftalık Yürüyüş dergisi standı devam
ediyor.
Bu hafta da 7
Eylül günü Wood
Green Kütüphanesi önünde 14.0016.30 arası açık
kalan stand'da 14
dergi dağıtıldı.

AKP HALKIN AYAKLANMASINI DURDURAMAYACAK!

NSU DAVASI YENİDEN BAŞLADI!
“Hitler’in çocuğu Zschaepe Hesap Vereceksin!”
Almanya'nın Münich şehrinde 5 Eylül tarihinde NSU davası, yaz arasından sonra tekrar başladı. Anadolu Federasyonu üyeleri tarafından gerçek katillerin yargılanması talebiyle mahkeme önünde eylem yapıldı.
Almanca “Irkçılığa Karşı Mücadele Edenlerlere Baskı, Irkçı Katile Özgürlük, Adalet Nerede?” yazılı ve Almanca ve
Türkçe “Hitlerin çocuğu Zschaepe, Hesap Vereceksin!” yazılı pankartlar açıldı. Eylem sırasında “Baskılar Bizi Yıldıramaz, Adalet İstiyoruz, Halkız Haklıyız Kazanacağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı. Polisin eylemin yapılmaması için
sözlü tehdit ve
tacizleri karşısında geri adım
atmayan Federasyon üyeleri
eylemlerini sloganlar eşliğinde
bitirdi.

Ahmet Atakan Berlin'de; "Her Yer
Taksim, Her Yer Direniş"
10 Eylül günü Almanya’nın Berlin
şehri Kreuzberg semtinde AKP faşizminin
katlettiği Ahmet Atakan için miting ve
devamında yürüyüş
yapıldı. Saat 18.00'de
Anadolu Federesyonu Berlin'de eyleme
çağrı yaptı. Daha
sonra 18.30'da Kotbusser Tor'da toplanarak miting düzenlendi. 500 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, "Ahmet Atakan Ölümsüzdür!", "Ahmet’in Katili AKP İktidarı!", "Direne Direne Kazanacağız" sloganları atıldı.
Eylem, "Diren Berkin Berlin Seninle" sloganlarıyla sonlandırıldı.

Yusuf Taş ve Özgür Aslan'ın Sesi Her Yerde!

"Irkçılığa Karşı Çıkmak Suç ise Biz Bu Suçu İşlemeye Devam Edeceğiz!"
Avusturya ve Almanya polisinin
işbirliği ile 26 Haziran'da birçok ev
ve iş yerine yapılan baskınlar sonucu tutuklanan Anadolu Federasyonu
üyeleri Yusuf Taş ve Özgür Aslan'ın Almanya'ya iade edilmemeleri
için, Hamburg Avusturya Konsolosluğu önünde bir basın açıklaması yapıldı.
45 dakika süren eylemde Almanca “Politik Tutsaklara Özgürlük”, “Yusuf Taş ve Özgür Aslan'a
Özgürlük” sloganları atıldı.

Yusuf Taş Açlık Grevinin
44. Gününde,
Özgür Aslan 41.
Gününde Direnişlerini
Sürdürüyor!
Almanya'nın Berlin şehrinde Yusuf Taş ve Özgür Aslan için eylem yapıldı.
Yusuf Taş ve Özgür Aslan’ın
Almanya’ya iade edilmemeleri için,
Avusturya Büyük Elciliği’nin önünde basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde

eyleme son verildi.

Alevi Toplumu
Derneğinde Kahvaltı ve
Devrimci Tutsaklar Yusuf
Taş ve Özgür Aslan İçin
Çadır Direnişi!
Berlin

Berlin

Hamburg

Sayı: 382

Yürüyüş
15 Eylül
2013

Avusturya'nın Viyana şehrinde
her pazar günü Viyana Alevi Toplumu
Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya Anadolu Federasyonu çalışanları Yusuf Taş ve Özgür Aslan için katıldılar.
Kahvaltıda söz alan Anadolu Federasyonu çalışanları yaptıkları konuşmada Yusuf Taş ve Özgür Aslan'ın
kim olduklarını, tutuklanma sebeplerini, Alman emperyalizminin iade
talebini ve başlatmış oldukları süresiz açlık grevi ile ilgili bilgi verdiler.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da
devrimci tutsaklar Yusuf Taş ve Özgür Aslan için çadır direnişi devam
ediyor.
7 ve 8 Eylül tarihinde kurulan çadırda bildiri dağıtıldı, imza toplanıldı.

YENİ ŞEHİTLER VEREREK DİRENİYOR!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 Eylül-28 Eylül
28
Eylül
1994’te İstanbul
Beşiktaş’ta bulunan Arzum Kafe’de polis tarafından katledildiFuat ERDOĞAN İsmet ERDOĞAN
Elmas YALÇIN
ler. Üçü de Devrimci İşçi Hareketi Komitesi’nde yer alan devrimcilerdi.
Elmas YALÇIN, 1960 Sivas Divriği doğumludur. 197879’da lise yıllarında devrimci oldu. 1986’da İstanbul’da örgütlü
mücadelede yerini aldı. BEMSEN’in kurucularındandı.
Fuat ERDOĞAN, 1962 Denizli Acıpayam Dedebağı
Köyü doğumludur. Hukuk Fakültesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Avukat olarak düzenin değil, halkın adaletinin temsilcisi oldu.
İsmet ERDOĞAN, 1968 Sivas Yıldızeli doğumludur.
Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. 1990’da İstanbul Belediyesi’nde atölye şefi olarak mücadelesini sürdürdü.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor: İsmet Kavaklıoğlu
SADE, SAKİN AMA, CİDDİ
"1995'in başlarında, akşam saatlerinde getirilmişti
Ulucanlar'a. İlk günlerde sakin ve ciddi yapısıyla tanıdık
O'nu. Sakinliği ve ciddiyeti insanlardan uzak durmasını
değil, her insanla düzeyli ilişki kurmasını sağlıyordu. Olgunluğu ve ciddiyetiyle birlikte kısa sürede sevecenliğini, yoldaş sevgisini de tanıdık.
Sade, sakin ama, ciddi bir görüntüsü vardı İsmet yoldaşın. Giyim-kuşam konusunda seçici olmamıştı. Her zaman varolanı en temiz şekilde giyerdi.
Mütevazı kişiliği ile disiplinli olmayı, planlı-programlı
çalışmayı bütünleştirmişti. Disiplinli olmak, programlılık
O'nun kişiliğinde doğal bir hal almıştı. Konuşmasından kılık kıyafetine, oturup kalkmasından çalışmasına kadar herşeyine hakim olan, diğer yoldaşlar tarafından örnek alınan, yaşamını devrime adamış bir kişinin disipliniydi bu."
"Dur-durak bilmezdi. Kabına sığmayan bir enerjiye sahipti. Saatlerce okur, yazar, diğer yoldaşların yazıları üzerinde çalışır, yorulan gözlerini dinlendirmek için mola verdiğinde bile mutlaka başka bir işe el atardı. Komün nöbetçilerinin günlük işlerine yardım etmeyi, yeni gelen yoldaşlarımızla tartışmayı ve daha çok onları dinlemeyi severdi."
"Geceleri sabahlara kadar çalışmasına rağmen, günlük
komün yaşantısında da tüm işleri önemli-önemsiz ayırtetmeden yapardı. Sabahladığı zamanlarda bile tüm uy-

"Kendimi harekete katıldıktan sonra anladım, daha
önce bir hiçtim diyebilirim. Bu yüzden benim için
hareket benim yaşamımı ifade ediyor."
Kayhan TAZEOĞLU
1982 Çorum doğumludur. Lisenin ilk
yıllarından itibaren mücadele içinde yer aldı.
1996’dan başlayarak, tüm 1 Mayıslar’da,
Newrozlar’da, 8 Martlar’da kavganın içinde
oldu.
Ülkemizde Gençlik dergisinde muhabirÖzlem DURAKCAN
lik yaptı. TAYAD'ın düzenlediği eylemlerin
çoğunda yer aldı. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa,
direniş de var" diyerek ölüme yattı. Tutuklu Aileleri Bülteni
Ankara Temsilciliği’nde başladığı direnişte 28 Eylül
2001’de ölümsüzleşti.
1967 Balıkesir-Bigadiç doğumludur.
1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Türk Hemşireler Derneği’nde görevler üstlendi. Mücadele içinde çeşitli görevler üstlendikten sonra, 92’de tutsak düştü. F TipleAyşe BAŞTİMUR rine karşı, Çanakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. 19 Aralık katliamını, zorla müdahale işkencesini yaşadı. Tahliye sonrası, direnişini dışarıda Özlem Durakcan'la yan yana sürdürdü. 28 Eylül
2001’de ölümsüzleşti.
kusuzluğuna ve yorgunluğuna rağmen sabah spora çıkar,
buna özel önem verirdi. Yorgun olan yoldaşlar da ondan
etkilenir ve spora çıkarlardı."
"'Parti'nin en değerli varlığı insandır' der ve bu sözüne uygun davranırdı. Dinlemekten, konuşmaktan sıkılmaz,
sabırla doğruları kavratmaya, devrimci dinamikleri güçlendirmeye çalışırdı. Konuşması etkileyiciydi. Etkisi
inancından, kararlılığından, inanarak konuşmasından geliyordu. Laçkalığa, dejenerasyona yol açacak davranışlara
izin vermez, göz yummazdı. Diğer siyasetlerden insanlar
da O'nun yanında daha ölçülü davranırlardı.
Kararlılığı her hareketine yansırdı. Yapmacık tavırlara girmez, açık sözlülüğü ve dürüstlüğü ile herkesi etkilerdi. Konuşması, neşesi, kahkahası, yoldaşlarına sevgisi, oligarşiye kini, herşeyi içten ve yalındı. Tüm bu özellikleriyle yoldaşlarının güvenini ve saygısını kazanmıştı.
O'nun içtenliği sayesinde karşısındaki insan 'yanlış anlaşılırım' kaygısına düşmeden sorunlarını anlatabilirdi.
Yeri ve zamanı geldiğinde söylenmesi ve yapılması gerekenlerden kaçınmazdı. Bir hata, eksik bir iş yapıldığında
söyleyeceklerini sakınmadan söylerdi. Ama hiçbir zaman
karşısındakine karşı yıkıcı olmazdı. Çok sert çıkmış da olsa
karşısındaki bilirdi ki İsmet haklıdır, eksikliğin bir daha
tekrarlanmaması için yapmıştır. Eksik ve zaaflara karşı tahammülsüzdü. Hataların tekrar edilmesine hiç dayanamazdı. Hele ki, yönetici ya da sorumluluk almış bir yoldaşımızsa hatayı tekrarlayan, vay haline! 'Yeter artık, ne
zaman öğreneceksiniz, hala düşmanı ciddiye almıyorsunuz' diyerek başlardı sözlerine.”

Devrimci bir görevi yerine getirirken 28
Eylül 1980’de silahının ateş alması sonucu
aramızdan ayrıldı.
Yüksel GENÇ
9 Kasım 1973’te Adıyaman’ın Merkez
Gökçay (Karikan) Köyü’nde doğdu.
1991’de İTÜ Tekstil Mühendisliği öğrencisiyken devrimci hareketin saflarında
mücadeleye katıldı. 1994’te tutsak düştü. F
Ali Rıza DEMİR Tipi saldırısına karşı 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Sakat bırakılıp tahliye edildi. O ihanetin bataklığını değil, direnmenin onurunu seçti.
Katliamlara, zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle işbirliği yapan ailesine karşı 343 gün boyunca direnerek, 27
Eylül 2001’de Armutlu’da kahramanlar kervanına katıldı.
1960 Mersin Kazanlı doğumluydu.
1975’te mücadeleye katıldı. Memur örgütlenmesinde çeşitli görevler aldı. Cuntayla
birlikte 11 yıl tutsak olarak direniş içinde yaşadı. Tahliye edildiğinde yeri yine belliydi.
Bedii CENGİZ Parti Kuruluş Kongresi’ne katıldı. Şehit düştüğünde Genel Komite üyesiydi. Devrimci
İşçi Hareketi sorumluluğu ve Seher Şahin Silahlı Propaganda Birliği’nin komutanlığı göreviyle partili yaşamına
başlamıştı.
Partinin kuruluşunun ardından önemli sorumluluklar üstlenerek bunları yerine getirmeye hazırlanırken 25 Eylül
1994’de kazayla yaralandı, illegalite koşullarında hareketin güvenliğini düşünüp hastaneye kaldırılmasına izin
vermeyerek, kanıyla umudun adını yazarak şehit düştü.
23 Eylül 1969'da İstanbul'da Beyazıt
Meydanı'nda katledildi. Taylan Özgür'ün öldürülmesi, kontrgerillanın ilk planlı cinayetlerinden birisiydi.
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulubü
Taylan ÖZGÜR üyesiydi. Amerikan Elçisi Commer'in arabasının ODTÜ'de yakılması eylemine katılan
devrimcilerden biriydi.
28 Eylül 1992 gecesi, İçerenköy’de bulunduğu evde kuşatıldığında çatışarak şehit
düştü. 1966 Muş Varto doğumlu Makbule,
Ankara Cebeci Sağlık Meslek Lisesi’nde
mücadeleye katıldı. 89 1 Mayısı’nda tutsak
Makbule SÜRMELİ düştü. Tahliyesinden sonra Türk Hemşireler Derneği’nde çalıştı. 90 ortalarından itibaren farklı görevler üstlendi.

1968 Malatya Hekimhan doğumludur.
1986-87’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı mücadeleye.
Yaklaşık 5 yıl Dev-Genç içinde çeşitli
Zeynep Arıkan görevler aldı. 92’de, Büyük Direniş’te
ölümü birlikte kucaklayacakları Kazım
GÜLBAĞ
Gülbağ ile evlendi.
Daha sonra İstanbul SPB Komutanı olarak mücadelesini sürdürürken tutsak düştü. Harbiye Orduevi’ne LAWla saldırı düzenlemekten yargılanmıştı.
Tutsaklık koşullarındaki Büyük Direniş’te bedenini
silah yaptı. Ölüm orucunda hastane hastane dolaştırılırken Mengeleler’e karşı direndi. Tahliye edildiğinde
Armutlu direniş mahallesinde direnişini sürdürerek 27
Eylül 2001’de ölümsüzleşti.
Dersim Hozat Türk Taner Köyü,
1974 doğumlu olan Bülent; evli ve iki
çocuk babasıydı. Hayvancılıkla ve kahvehanelerde çalışarak geçimlerini sağlıyordu. Devrimcilere yardım ettiği
Bülent KARATAŞ için, 1997 yılında kısa süreli tutsaklık
yaşadı. 27 Eylül 2007’de odun toplamak
için gittiği ormanda özel tim tarafından katledildi.
27 Eylül 1992’de Sivas’ın Zara Büyükgüney
Köyü’nde oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri
çatışmada şehit düştüler.
Nurettin Topal, 1972
Nurettin TOPAL Ahmet BAŞÇAVUŞ
Sivas Hafik doğumludur.
1989’da İstanbul’da mücadeleye katıldı. Çiftlik Halk
Kültür Dayanışma Derneği’nde çalıştı.
Ahmet Başçavuş, Denizli Tavas doğumludur. 10
yaşındayken Belçika’ya gitmiş, 14-15 yaşlarında
yurtdışında mücadeleye katılmıştı. Avrupa'nın "nimet'leri, yoz yaşam ve kültürü onun için değildi. O ülkesi için savaşmak istiyordu. Tıpkı Fintöz gibi. Gönlünde hep kırlar vardı.
Ordu'nun Aybastı İlçesi’nde faşist cuntaya
karşı direnişi örgütleyen
Devrimci Sol militanlarından Aydın Yalçınkaya
ve Vedat Özdemir, örgütVedat ÖZDEMİR
Aydın
YALÇINKAYA lerinden bağımsız olarak
dağa çıkmış olan Devrimci Yol militanlarından Feridun Aydınlı ve Mehmet
Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de Aybastı'da jandarma pususunda şehit düştüler.

Ulucanlar
Şehitleri
26 Eylül 1999’da
Ulucanlar Hapishaneİsmet KAVAKLIOĞLU Ahmet SAVRAN
Aziz DÖNMEZ si’nde düzenlenen ve
bombaların, kurşunların kullanıldığı, hapishanenin bir işkencehaneye çevrildiği
saldırıda, kahramanca direnerek şehit düşNevzat ÇİFTÇİ
Abuzer ÇAT
Halil TÜRKER
tüler.
İsmet
KAVAKLIOĞLU,
1963’de Balıkesir Gönen’de doğdu.
1979’da mücadeleye katıldı. 12 Eylül yıllarında örgütsüz bir devrimci
olarak yaşadı. Hareket ile yeniden
Zafer KIRBIYIK
Mahir EMSALSİZ bağ kurduğunda Bursa ve Balıkesir
çevresinde, Karadeniz’de çeşitli legal ve illegal görevler aldı. Tutsaklık yaşamında birçok direniş örgütledi. Ulucanlar Tutsak Örgütlenmesi’nin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967’de AyÖnder GENÇASLAN Ümit ALTINTAŞ
dın’da doğdu. Manisa Spor Akademisi’nde Dev-Genç’lilerle tanıştı. 1994’te öğretmenliğe başladı. Devrimci Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus doğumlu. Konfeksiyon,
deri atölyelerinde işçiydi. 1996’da Cephelilerle tanıştı. Demokratik mücadele içinde yer aldı.
Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe doğumlu. 1993’tse örgütlü mücadeleye katıldı. TKP/ML Davası’ndan tutsak düştü.
Nevzat ÇİFTÇİ, 1967, Elazığ Karakoçan doğumlu. 1987’de
hareketinin saflarında yer aldı. TKİP Davası’ndan tutsak düştü.
Merkez Komitesi üyesiydi.
Ümit ALTINTAŞ, 1972, Muğla Çaybükü doğumludur.
1991 sonunda örgütlülük içinde yer aldı. TKİP Davası’ndan tutsak düştü. Merkez Komite üyesiydi.
Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü doğumludur.
1996'da MLKP Davası’ndan tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, 1971 doğumludur.Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini aldı. TİKB Davası’ndan tutsak düştü.
Mahir EMSALSİZ, 1974 Samsun doğumludur. Üniversitede
mücadeleye katılmıştır. MKP davasından tutsak düştü.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çankırı doğumludur. Üniversite sürecinde örgütlü mücadeleye adım attı. MKP Davası’ndan
tutsak düştü.

Mehmet ASLAN

Kadri DEMİR

Edip DERİKÇE

M. Nimet ÇAKMAK

Erhan Hakan
PERİŞAN

Rıdvan BULUT

Hakkı TEKİN

Mehmet Kadri
GÜMÜŞ

24 Eylül 1996
Diyarbakır
Hapishanesi
Şehitleri

Mehmet ASLAN, Kadri DEMİR, Edip DÖNEKÇİ, M.Nimet ÇAKMAK,
Erkan Hakan
Cemal ÇAM
Ahmet ÇELİK PERİŞAN, Rıdvan
BULUT,
Hakkı TEKİN, Mehmet Kadri GÜMÜŞ, Cemal ÇAM, Ahmet ÇELİK
24 Eylül 1996’da, oligarşinin planlı bir şekilde gerçekleştirdiği saldırıda, Diyarbakır’da
özel timler tarafından demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.

Neruda, 1904 yılında
Güney Şili'de doğdu. 20
yaşındayken Şili'nin en büyük şairlerinden biri oldu.
Bir sosyalistti. Sosyalist
Allende iktidarı döneminde çeşitli görevler de üstlendi.
Pablo NERUDA
1973 yılında faşist general Pinochet'in Allende hükümetine karşı
gerçekleştirdiği darbeye karşı, direniş içinde yer
aldı. İşbirlikçi generallere karşı halkın özgürlük kavgasının sesi olmaya devam etti. Cuntanın saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde, Neruda halkın yanında olmakta tereddüt duymayan gerçek bir vatansever olarak 1973'te yaşama veda etti.

