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OLANAK YOK MU?
Mevcut olanaklar mücadele içinde nasl
daha verimli hale dönü türebilirim?
Burada YARATICI ZEKAMIZI
kullanacaz.
Ama bunun için ilham gelmesini
beklemeyeceiz tabii.
1-Elimizde ne var?
2-Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
En basit halinden, ilk admdan ba layacaz.
Yani bir yerden ba layacaz.
Geni imkanlar bekleyip
zaman kaybetmek deil.
Eldeki imkanlar deerlendirip
zaman kazanmak.
Mütevazi olup elimizdekilerle
bir eyler yapmalyz.
Hiçbir zaman eksiksiz ko ullar olmayacak.
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ABD Senatörü John McCain Kongrede
Suriye hakknda oylama yaplrken poker
oynuyor!

Obama, kurmaylaryla birlikte Bin
Ladin’nin katledildi8i operasyonu izlerken Maça kz oynam .
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BakmayQn öyle pozlar verdiklerine. Kameralar karCQsQnda
yaptQklarQ her hareketleri özel
olarak efendileri tarafQndan ölçülüp biçilmiCtir. NasQl duracaklar,
ellerini nereye koyacaklar, ellerinde ne tutucaklar, poz verdikleri
odada hangi eCyalar bulunacak...
HerCey özel olarak planlanQp,
provalarQ yapQlQp öyle poz verirler.
Verdikleri pozla bütün dünyaya
“mesaj” vermeye çalQCQrlar...
Amerikan BaCkanQ Obama telefonla Suriye konusunu konuCuyor. Telefonda ne konuCtu;unun
bir önemi yok, esas anlatmak istedi;ini kameraya verdi;i bu görüntü ile anlatQyor. Sadece Esad
için hazQrlanmQC bir poz de;il,
verdi;i mesaj tüm dünyaya...
“DünyanQn patronu biziz, Amerika” diyor.
Bir alttaki resimde görülen
Obama’nQn BaCbakan Tayip Erdo;an ile yaptQ;Q telefon konuCmasQnQ herkes hatQrlar... Yine özel
olarak hazQrlanmQC bir poz. Erdo;an efendinin karCQsQnda nasQl
durulursa öyle duruyor. Obama
ise Beyzbol sopasQnQ gösteriyor.
Tayyip Erdo;an’a talimatlarQnQ
veriyor. TalimatlarQ nasQl algQlamasQ gerekti;ini de beyzbol sopasQ
ile anlatQyor.
Ama bakmayQn siz onlarQn
öyle pozlar verdi;ine... Hepsi de
emperyalist tekellerin kuklasQdQrlar. OnlarQn nasQl duracaklarQna
da emperyalist tekeller karar verir.
Hepsi de tekellerin kuklalarQdQr.
NasQl yaCayacaklarQna, nasQl duracaklarQna, ne yiyip ne içeceklerine, ne konuCacaklarQna ve nasQl
konCacaklarQna tekeller karar verir.
PolitikalarQnQ tekellerin çQkarlarQ
belirler. OnlarQn çQkarlarQ için kararlar alQrlar. Daha do;rusu kararlar
alQnmQCtQr. Esas olarak onlara düCen
görev tekellerin kararlarQna halk

nezdinde meCruluk kazandQrmaktQr.
YapQlan BM toplantQlarQ, zirveler, parlamentolarda, senatolarda yapQlan konuCmalar, yapQlan
oylamalar, alQnan kararlar bunun
içindir.
KuklalarQn görevi, halkQ emperyalist tekellerin çQkarlarQ için
belirlenen politikalara ikna etmektir.
Bunun için Esad iktidarQnQn
“kimyasal silah kullandQ;Q” yalanQna baCvurdular. Öyle bir fQrsat
geçmiCti ki ellerine BM kararQna
bile gerek duymadan Suriye’ye
saldQracaklardQ. Fransa, "ngiltere,
“kimysal silah” yalanQ üzerinden
dünyanQn insan haklarQna en saygQlQ ülkeleri kesildiler. “"nsanlQk
düCmanQ” böyle bir eylem asla
affedilmemeli, Esad’a haddi bildirilmeliydi. Esad dünyanQn en
cani diktatörüydü. Mutlaka cezalandQrQlmalQydQ. Rusya, Çin,
"ran BM’de engel çQkarttQ;Q için,
BM kararQna bile gerek duyulmadan “gönüllüler koalisyonu”
oluCturup, Esad’a dersini vereceklerdi. Obama’nQn yaverleri
Tayyip Erdo;an ve Ahmet Davuto;lu da hemen üstüne atladQ.
Hiçbir Cart olmadan bu “koalisyon”da yer alacaklarQnQ açQkladQlar.
Ancak tüm emperyalistlerin
sicilleri o kadar kirli ki, “Kimyasal
silah” yalanQna kimseyi inandQramadQlar. Afganistan’daki,
Irak’taki yalanlarQ yüzlerine çarpQldQ. ParlamentolarQndan gerekli
izni alamadQlar.
Afganistan ve Irak’ta tam bir
bata;a saplanan Amerika’nQn ise
üç yQldQr tüm emperyalistlere ve
iCbirlikçilerine karCQ direnen Suriye’ye bir saldQrQ kararQnQ almasQ
hiç mümkün olmadQ. Kendi koyduklarQ “krmz çizgi”lerini silmek zorunda kaldQlar.
Cumhuriyetçi Amerikan Se-

BM Kimdir?
Uluslararas Toplum
Kimdir?
DünyayQ kan gölüne çevirenler dünya halklarQ
hakkQnda karar almaya çalQCQyorlar.
“UluslararasQ Toplum” deniyor. KimmiC bu uluslararasQ toplum? Emperyalist tekellerin çQkarlarQnQ
korumak için biraraya gelmiC üç-beC emperyalist
devlet... OnlarQn çQkarlarQ bütün dünyanQn çQkarlarQ,
bütün halklarQn ortak görüCleri gibi sunuluyor. UluslararasQ Toplum dedikleri dünyayQ kan gölüne çeviren,
açlQ;Qn yoksullu;un baC sorumlusu dünya halklarQnQn
kanQnQ emen emperyalist devletlerdir.
BirleCmiC Milletler emperyalist devletlerin sömürü
ve zulmüne meCruluk kazandQrmanQn aracQdQr. Böyle
bir iClev görmüyorsa BM kararlarQna da hiç ihtiyaç
duymadan saldQracaklarQ ülkelere saldQrQrlar.
BM’nin nasQl bir kurum oldu;unu, ne iCe yaradQ;QnQ
emperyalistler tarafQndan 2011 yQlQnda katledilen Libya’nQn lideri Muammer Kaddafi 23 Eylül 2009'da
BM Genel Kurulu'nda yaptQ;Q konuCmasQnda Cöyle
anlatQyor:
"Biz burada sadece vitrin süsüyüz. BM dediiniz
5 ülkenin tekelinde. Bu 5 ülke dünyan5n 192 ülkesi
ad5na karar veriyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliinde ve veto hakk5nda adaletin zerresi var m5?
Koskoca güney yar5 küresinden bir tek ülke bile
orada oturmuyor. BM Sözle(mesi askeri güce ba(vurulmamas5n5 öngörüyor ama BM Sözle(mesi'nin imzalanmas5ndan bu yana dünyada 65 sava" ç7kt7. BM
Sözle(mesi'nin imzalanmas5ndan bu yana dünyada
ç5kan sava(larda ölenlerin say5s5 kinci Dünya Sava"7'n7n bilançosunu geride b7rakt7. Bar5( düzeni
dediiniz bu mu?"
2008 yQlQnda am'da toplanan Arap Birli;i zirvesinde
ise Cöyle diyor Kaddafi:"Ey Arap dünyas5n5n liderleri;
ABD ve müttefikleri 2003'te Irak'5 i(gal edip, Saddam
Hüseyin'i devirmelerine seyirci kalman5z5n bedelini
bir gün çok a5r ödeyeceksiniz.
Bir yabanc5 gücün gelip bir Arap lideri devirmesine
nas5l sessiz kalabilirsiniz? Araplar'5n onuru, varl5k
nedeni, gelecei nerede, ne oldu? Hepsi yok olup gitti.
Araplar ak5llar5n5 ba(lar5na almazlarsa, hepsi de
protektora (Koruma alt5ndaki devlet) haline gelecekler.
Hepsi sömürgeci güçlerin çöplüüne dönü(ecek."
Emperyalizmin uCa;Q olmuC Arap devlet liderlerine
Kaddafi’nin sözleri “komik” geliyor. Gülüyorlar
Kaddafi’nin konuCmalarQna.
Kaddafi: "Gülün, gülün... Kar(5 kar(5ya bulunduunuz tehlikeyi, bir gün Saddam gibi sizi de devirdiklerinde anlayacaks5n5z..."

natörü John McCain Senato
DQC "liCkiler Komitesi'nde,
Suriye'ye saldQrQ konusu görüCülürken kameralara iPhone ile poker oynarken yakalandQ. Washington Post
gazetesinin “Büyük Skandal” diye yayQnladQ;Q haber
dünya basQnQnda yankQlandQ.
EsasQnda bir skandal
yok. Emperyalistlerin parlamentolarQnQn ve o parlamentoda görev yapan senatörlerin ne mal oldu;unu
yine en iyi emperyalistlerin
medyasQ bilir.
BasQnda çQkan haberler
Senatör John McCain’in
umurunda bile de;il. O, poker oyununu kaybetti8ine
üzülüyor. Senatoda ne yapQlaca;Qna iliCkin ise “zaten
önce planlam tk imdi
neden oylama yapyoruz
ki?” diyerek yapQlan oylamanQn formaliteden ibaret
oldu;unu itiraf etti.
Poker konusunda biz
bunu hep yapQyoruz der gibi
“Obama da 2011’de Usame
Bin Ladin öldürülürken
iskambil ka!7tlar7yla maça
k7z7 oynuyordu” diye hatQrlattQ.
Yine bir resim emperyalistlerin mahkemelerinin
durumunu gösteriyor. “Oslo'da, 77 ki(iyi katleden Anders Breivik’in yarg5land55
cinayet davas5nda, yarg5çlardan biri iskambil oynarken kameralara yakaland5.”
BasQnda çQkan haberler üzerine Oslo Mahkemesi Eielsen’in davaya konsantre oldu;unu savunurken, mahkeme sözcüsü Irene Ramm
ise "Yarg7çlar mahkemeye
verilen ifadeleri ve sunulan
kan7tlar7 dikkatle takip ediyor. Herkesin odaklanma
"ekli farkl7d7r." açQklamasQnda bulundu.
Sonuç olarak emperyalistlerin bu mahkemelerinde
halkQn lehine, adaletli bir

karar çQkmaz. Bizdeki mahkeme heyetleri henüz bilgisayar teknolojisine yabancQ olduklarQ için onlarQnda sQk sQk horlayarak uyuduklarQna tanQk oluruz.
Emperyalistlerin düzeninde, gerçek kararlar o salonlarda verilmedi;i için bu
yaptQklarQ onlara göre çok
do;aldQr.
HalkQn karCQsQna hangi
pozlarla çQkarlarsa çQksQnlar
gerçekte hepsi de emperyalist tekellerin kuklalarQdQr.

Suriye’ye Saldr
Karar Alamadlar!
Karar Suriye’nin
Direni i Belirliyor!
ABD Senatosu DQC "liCkiler Komitesi’ndeki toplantQ sonrasQnda senatörler,
ABD’nin Suriye’ye askeri
müdahale yapmasQna izin
veren bir taslak metin üzerinde uzlaCmQCtQ. Kongrenin
onayQna sunulacak tasarQ,
Suriye’ye yönelik askeri
müdahaleye 60 gün sQnQrQ
getiriyordu. Kongrenin onayQyla bu süre sadece bir kez
30 gün uzatQlabilecek. TasarQ, Suriye’ye kara operasyonunu da yasaklQyordu.
Ancak Obama bu tasarQyQ
bile kongrenin onayQna sunamadQ ve ertelediler... Çünkü Amerika’nQn Suriye politikasQ öylesine bir çöktü
ki, hiçbir yalan AmerikanQn
Suriye’ye askeri saldQrQyQ
gerektiren politikalarQnQ
meCrulaCtQrmQyor. Hiçbir
emperyalist ülke parlamentosundan saldQrQ kararQ çQkartamadQ. Sonunda direniC
karCQsQnda çark etmek zorunda kaldQlar.
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Suriye’de Belirleyici
Olan Amerika
De8il, Rusya Oldu!
En son Rusya'nQn hazQrladQ;Q "Esad'7n kimyasal
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silahlar7 MB'ye teslim ederek imha
erdilmesini kabul etmesi plan7" Paris'te yapQlan görüCmede bütün emperyalist devletler tarafQndan kabul
edildi.
Amerikan DQCiCleri BakanQ Kerry
Esad rejiminin “diktatörlü;ünden”,
“katliamlarQndan” bahsederken, Suriye’de insanlarQn kellesini kesen,
yüreklerini çQkartQp yiyen, her türlü
katliamlarQ yapan ÖSO’ya askeri yardQmlarQnQ yapmaya da devam edeceklerini söyledi.
BaCQndan beri Suriye'ye askeri
saldQrQ çQ;QrtkanlQ;Q yapan DQCiCleri
BakanQ Ahmet Davuto;lu ise "Türkiye'nin hiçbir zaman sava" ça!r7s7
yapmad7!7n7" söyledi.
Sonuç olarak belirleyici olan emperyalistlerin ve iCbirlikçilerin politikalarQ de;il, direniC oluyor.
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Birle mi Milletler (BM)
Emperyalist
Saldrganl8a, , gallere
Me ruluk Kazandran
Kurumdur!
Suriye'de kimyasal silah incelemesi yapan BM heyeti raporunu Genel Sekreter Ban Ki Moon'a sundu.
Ban Ki Moon, açQklamasQnda raporun
kimyasal silahlarQn kullanQldQ;Qna
dair kapsamlQ bilgiler içerdi;ini, ama
silahlar kimin kulland8na yer
verilmedi8ini söyledi.
Rusya kimyasal silahlarQn muhalifler tarafQndan kullanQldQ;Q yönünde
sa;lam kanQtlarQnQn oldu;unu söyledi
ve bu kanQtlarQ BM'ye teslim etti.
AyrQca BM heyetini “muhalif”
denen iCbirlikçilerin de;iCik tarihlerde
bir çok yerde kimyasal silah kullandQklarQ için Esad yönetimi tarafQndan
ça;rQlmQC ve araCtQrma yapmasQ istenmiCti. Ancak BM heyetinin amacQ
gerçekleri bulmak de;il, emperyalistlerin saldQrgan politikalarQna sahte
belgelerle meCruluk kazandQrmaktQr.
Bunlara ra;men Suriye’deki iCbirlikçi örgütlerin yaptQ;Q katliamlar
o derece vahCi ki, bunlara gözlerini
kapatmalarQ mümkün de;il... Kelle
kesmeler, tecavüzler, toplu katliamlar,
her türlü insanlQk dQCQ vahCet dünyanQn
gözü önünde gerçekleCiyor. Ve iC-

birlikçiler bütün bunlarQ emperyalist
devletler ve Tükiye, S. Arabistan ve
Katar gibi iCbirlikçi devletin destekleriyle yapQyorlar. BaCQndan beri
bizzat iCbirlikçileri örgütleyen ve bu
katliamlarQ yaptQranlar emperyalistler
ve iCbirlikçi devletlerdir.
Türkiye iCbirlikçilere her düzeyde
karargahlQk yapQyor. Yüz parçaya bölünmüC, kendi içinde birçok çatQCmalarQn yaCandQ;Q iCbirlikçiler zorla
ayakta tutulmaya çalQCQlQyor.

, birlikçilere
Yeni Kukla Ba bakan!
Suriyeli "muhalif" denen iCbirlikçiler "stanbul'da yeni "baCbakan"larQnQ seçtiler. BaCbakan emperyalistlerin kuklasQ olan Ahmet Salih Tuma
oldu.
AKP iCbirlikçileri diriltmek için
elinden geleni yapQyor. Ancak ne
yaparsa yapsQn, kendine hayrQ olmayanlarQn AKP’ye hayrQ olmayacaktQr.
AKP’de her geçen gün iCbirlikçilerle
birlikte batacak.

Halklarn Kan
Üzerinden Yaplan
Pazarlklar Emperyalist
Tekellerin Hakimiyet
Kavgasdr!
Emperyalistler, dünya ekonomik
krizde dedikleri 2007-2012 yQllarQ
arasQnda bile silah harcamalarQnQ hiç
kQsmadQlar. Yani milyonlarca iCçi
iCten atQlQrken, kriz bahane edilerek
emekçilerin kazanQlmQC haklarQ gasp
edilirken silah tekelleri hep en büyük
karlarQnQ yaptQlar.
Stockholm UluslararasQ BarQC
AraCtQrmalarQ Enstitüsü(SIPRI)’nün
verilerine göre 2007-2012 yQllarQ arasQnda dünya devletlerinin silahlanmaya ayQrdQ;Q para yüzde 9 artmQCtQr.
Avrupa'da "talya ve "spanya dQCQndaki
tüm devletlerin askeri harcamalara
bütçeden ayQrdQklarQ pay artmQCtQr.
YQllQk 25 milyar dolarlQk silah ticaretinin 2011 ve 2012'de 50 milyar
dolara çQktQ;QnQ ve 2007-2012 döneminde silah satQClarQnQn toplamQnQn
160 milyar dolarQ buldu;unu gösteriyor. Bu satQClardan ABD'nin payQ

yüzde 30, Rusya'nQn payQ yüzde 25,
Almanya ve Fransa'nQn birlikte pazardaki payQ yüzde 15'tir.
ABD, Irak’Q iCgal ederken dünya
imparatorlu;unu ilan etmiCti. Di;er
emperyalist devletelere de benim çQkarlarQma tabi olacaksQnQz diyordu.
Ve hiçbir emperyalist devlet de buna
karCQ çQkamQyordu. Bugün Orta
Do;u’dan Asya’ya, Kafkaslar’dan
Balkanlar’a, Afrika’ya kadar di;er
emperyalistler biz de varQz diyor.
Amerika halklarQ dize getirece;im
derken halklarQn direniCi büyüyor.

Sava lar Emperyalist
Tekellerin Çkarlar ,çin
Yaplyor! Fakat Sonucu
Belirleyen Halklarn
Direni i Olacaktr!
Bu tarihsel bir gerçektir. Emperyalist dönemde bütün savaClar emperyalist tekellerin çQkarlarQ için çQkmQCtQr. Ülkeler emperyalist tekellerin
pazar alanQnQ geniCletmek için iCgal
edilmiC, ya;malanmQC, yakQlmQC yQkQlmQC, milyonlarca insan katledilmiCtir...
Rusya’dan Çin’e, Vietnam’dan
Kore’ye, Balkanlar’dan Latin Amerika’ya, Orta Do;u’dan Afrika’ya
sonucu belirleyen halklarQn direniCleri
olmuCtur.
DünyanQn en güçlü ordularQyla,
en güçlü silahlarQyla saldQrdQrlar, iCgal
ettiler. HalklarQn elinde ço;u zaman
silah bile yoktu. TaCla, sopayla direndiler. En sQradan, en basit silahlarla
savaCtQlar emperyalistlerin tanklarQna,
toplarQna, uçaklarQna ve daha en geliCmiC silahlarQna karCQ. Milyonlarca
öldüler... Çok büyük bedeller ödediler
fakat yine de kazanan hep halklarQn
direniCi oldu...
Emperyalistler hangi hesaplarQ
yaparlarsa yapsQnlar; Suriye’de, Orta
Do;u’da, Afrika’da ve daha dünyanQn
her yerinde yine halklarQn direniCi
kazanacak. HalklarQn öfkesinden kurtulamayacaklar. 21. yüzyQl direnen
halklarQn olacak...

ABD Halk n n % 80’i Suriye’ye Askeri Müdahaleye Kar

“Kimyasal Silah” Bahanesi Suriye’ye Sald r y
Merulat rmaya Yetmedi
Belirleyici Olan Suriye Halk n n Direniidir...
 30 ay önce Esad iktidar7n7 diktatörlükle
suçlayan emperyalistler, k7*k7rtt7klar7 i*birlikçi gruplar7 ayakland7rd7lar. Silahl7
ayaklanma ile iktidar7 devirmeye kalk7*an
bu gruplara Esad da silahla kar*7l7k verdi.
Bunun üzerine emperyalistler Esad iktidar7n7 devirmek, i*birlikçilerini örgütlemek
için her türlü askeri, maddi, istihbari ve
siyasi destei verdiler.

 “Muhalif denen i*birlikçiler 19 Mart'ta
Halep yak7n7nda Han El-Asal'da kimyasal
silahla katliam yapt7. Esad iktidar7 BM’ye
'gelin arat!r!n' dedi. BM'den gelen ilk
ara*t7rma grubu, yapt77 incelemenin sonuçlar7n7 aç!klamad! . Ancak BM temsilcisi Bayan Carla del Ponte 5 May7s'ta
yapt77 aç7klamada muhaliflerin kimyasal
silah kulland!klar!na dair ellerinde
kan!t bulunduunu söyledi. Esad iktidar7
BM'den Kimyasal Silah nceleme Komisyonu'nun gönderilmesini istedi.”



*in en ilginç taraf7, Komisyon üyeleri
17 Austos'ta am'a geldi ve 21 Austos'ta Esad iktidar!n!n am'da kimyasal
silah kulland77 iddias7 ortaya at7ld7.



imdi soruyoruz: Esad bunu niye
yaps7n? Komisyonu ça7ran onlar. Komisyon am'da iken, Esad’7n kimyasal
silah kullanmas7 mant7kl7 m7?



ABD D7*i*leri Bakan7 Kerry ç7k7p
"Suriye yönetimi, komisyonun incelemesine izin vermiyor çünkü kantlar
ortadan kaldrmak istiyor" diyor.

 Esad’7n kimyasal izlerini ve kan7tlar7n7
yok etmesi imkans7z. Çünkü o bölge i*birlikçilerin kontrolünde olan bir bölge
olduu söyleniyor. Kald7 ki, kimyasal
silah kullan7l7p kullan7lmad77n7 y7llar
sonra da olsa tespit edecek teknolojiye
sahipler.

Amerika’da son
yap7lan ara*t7rma,
halk7n yüzde sekseninin Suriye’ye yap7lmas7 dü*ünülen
sald7r7ya kar*7 olduunu ortaya ç7kard7.
Gallup isimli ara*t7rma *irketinin yapm7*
olduu ara*t7rma,
Amerikan halk7n7n
Suriye konusunu en
önemli be* sorundan biri olarak
gördüünü söylüyor. Daha Irak’7
i*gal bahanesi olan kimyasal silah
palavralar7n7n duman7 tüterken, henüz “kimin kulland!!” belli olmayan kimyasal silah sald7r7s7n7
Esad yapt7 diyerek, sava* ç77rtkanl77 yapan ABD Ba*kan7 Obama’ya kendi halk7 dahi inanm7yor.
Irak ve Afganistan i*galleri Amerikan halk7na önemli bir uyar7 olmu*tur. Sava*la beslenen tekellerin
ç7karlar7 için kendi çocuklar7n7n
ölmesini istemedii gibi sürdürülen
sava*7n haks7zl77n7n da fark7ndad7r.
Art7k ne uydurma haberler, ne de
özgürlük ve demokrasi götüreceiz
sahtekarl77 gerçek yüzlerini gizlemelerine yetmiyor.
Kendi halk7n7 bile sald7r7ya ikna
edemeyen ABD, ngiltere’nin ayn7
nedenle parlamentodan karar ç7kartamamas7 üzerine, “bir iki gün
içinde sald7raca7m”, söyleminden
caym7* senatoya bavuraca!n!
aç7klam7*t7.
Silah tekellerinin iktidara getirdii Obama, emperyalist sistemin
ekonomik krizini a*abilmek için
sava* ç7karmak zorunda olsa da
halk7 ikna etmek zorunda. Ancak,
emperyalizmin yalanc7l77n7n dünya
halklar7 nezdinde te*hir olmas7 nedeniyle yalanlar7na kimseyi inand7ramamaktad7r. Dier yandan söz
konusu olan emperyalist sistemin
ç7karlar7 olduundan, silah tekel-

Obama’n!n kurmaylar!
lerinin kasas7 dolsun diye yap7lmak
istenen Suriye’ye askeri müdahaleye
kendi halk7n7 ikna edemeyen Amerikan hükümeti, ertelemek zorunda
kald77 sald7r7s7na zemin yaratma
çal7*malar7n7 ve Suriye’ye tehditlerini sürdürüyor.
Suriye’ye yap7lacak sald7r7ya,
emperyalist ç7karlar7 gerei kar*7
ç7kan Rusya Ba*kan7 Putin ise The
New York Times’a yazd77 makalede kinci Payla*7m Sava*7’na at7fta
bulunarak BM’nin da7labilecei,
emperyalistler aras7nda ki zorunlu
entegrasyonun bozulabilecei uyar7s7n7 yapt7. Emperyalistler aras7ndaki çeli*kiler uzla*maz boyutta
olsa da, tamamen yok olmamak
için kinci Payla*7m Sava*7’ndan
sonra zorunlu entegrasyona giden
emperyalistler, sorunlar7n7 masa ba*7nda çözmek zorundalar. Kendi
tespitleriyle ayaklanmalar ça!
olan günümüzde ise bu çok daha
belirleyici durumdad7r.
Bu nedenle ABD, Rusya’n!n
Suriye’nin kimyasal silahlar!n!
BM denetimine açmas! kar!l!!nda Suriye’ye yönelik sald!r!dan
vazgeçme teklifini kabul etmek
zorunda kald!.
Emperyalist sistemin devam7
için silah tekellerinin kasalar7n7n
dolmas7 gerekmektedir. imdilik
zorunlu olarak ertelenen askeri sald7r7n7n yerine Amerika ve i*birlikçileri muhalif ve cihatç7 denilen i*birlikçi cani güruhu destekleye-

Say : 383

Yürüyü)
22 Eylül
2013

7

Say : 383

Yürüyü)
22 Eylül
2013

8

ceklerini aç7klad7lar. Bu destek
silaht7r! Emperyalist silah tekellerinin ekonomik krizinin çözülmesi için verilen o silahlar, Suriye
halk7n7 katletmeye devam ediyor.
Emperyalistlerin silah sat7*7n7
sürekli k7lmak için ba*vurduklar7
politikalardan birisi de budur.
Bölgenin sürekli kar7*7kl7k içinde
bulunmas7. Böylece silah tekellerine sürekli bir pazar alan7 aç7lm7* olur...
Sürecin en ba*7ndan beri Suriye’nin i*gali için canh7ra* çal7*an
AKP, ABD’nin sald7r7y7 ertelemesiyle adeta hezeyan ya*7yor.
G-20 toplant7s7n7n ard7ndan
ABD D7*i*leri Bakan7 Paris’te
yap7lan toplant7ya, Türkiye ve
Suudi Arabistan gibi i*birlikçilerini
ça7rarak yeni talimatlar7n7 dikte
ettiler. Bu toplant7ya çar7lmay7
AKP medyas7 büyük ba*ar7 olarak
yay7nlad7.
Malatya’daki ABD radar üssünden at7lan füzeyle Suriye’ye
ait helikopter s7n7r ihlali yapt77
bahanesiyle vuruldu. AKP, Suriye’deki çöken politikalar7n7 helikopter dü*ürerek örtmeye çal7*7yor. ç politikada “vatan savunmas!” demagojileriyle halk7 kand7r7yor... AKP, “hava saham7z7
koruduk, s7n7rlar7m7z7 ihlal ederseniz böyle yapar7z” diyerek “zafer” kazanm7* komutan edalar7nda... Bu tür sald7r7larla Suriye’de
çöken politikalar7n7 gizliyor.
Emperyalistlerin Suriye üzerinde çok çe*itli hesaplar7 var.
Ancak Suriye’yi dize getiremedikleri sürece emperyalistlerin
Orta Dou politikalar7 hayat bulmayacakt7r. Orta Dou halklar7n7n
direni*i büyüyecektir.
u anda tüm dünyada te*hir
olan emperyalistler, Afganistan,
Irak, Libya sald7r7lar7ndan sonra
askeri sald7r7larla hiçbir sonuç
alamayacaklar7n7 biliyorlar. *birlikçileri arac7l77yla da üç y7ld7r
sonuç alamad7lar. Direni* politikalar7n7 bozuyor. Onun için kendi
çizdikleri “k7rm7z7 çizgileri” silip
*imdilik uzla*mak zorunda kald7lar.

Cemevlerimizi Kendimiz Kuracaz;
Katil AKP ve Gülen Cemaati’ni
Cemevlerimize Sokmayacaz!
Ankara Tuzluçay7r'da cami-cemevi in*aat7 yap7lmas7na kar*7 halk7n direni*i
sürüyor. nançlar7na, kültürlerine, deerlerine sald7r7lan Mamak halk7, her ak*am
saat 20.00'de Tuzluçay7r Meydan7’nda toplan7yor ve sonras7nda in*aat alan7na
doru yürüyü*e geçiyor. Ancak AKP'nin katil polisleri, her gün halk7n üzerine
gaz bombalar7 atarak sald7r7yor. Bu biçimde ba*layan çat7*malar da gece yar7s7na
kadar sürüyor.
12 Eylül günü, barikat7n ard7nda toplanan
halk, mar*lar söyleyip
halay çekti. Ard7ndan
direni* *ehitlerinin isimleri “Ya*7yor, burada”
sloganlar7 ile birlikte
at7ld7. Ayr7ca “Diren
Berkin Seninleyiz” slogan7 at7ld7. Kitle in*aat
alan7na doru yürüyü*e
geçtiinde polis gaz atarak sald7rd7.
Saat 23.20 s7ras7nda
Tuzluçay7r Karakolu’nun olduu sokaktan
meydana doru gazl7,
plastik mermili bir polis
sald7r7s7 daha ya*and7.
Bu s7rada mahalleden 1
ki*i yaraland7. Yaral7 olmas7na ve “yaral7 var”
diye seslenilmesine ramen sald7r7ya devam ettirdiler.
Polis, halk7n gözünde me*ruluk kazanmak için yeni yöntemler ar7yor. Gün
içinde de mahalleyi gezerek anons yapt7lar. H7zlar7n7 alamay7p, yapt7klar7 anonsun
haberini de “sahibinin sesi” Star gazetesine yapt7rd7lar. Haberde iddia ettiklerine
göre anons i*e yaram7* eylemlere kat7l7m dü*mü*! Bu yalana cevab7 yine halk,
kitlesel olarak sokaa ç7karak verdi.
Öte yandan polis savc7l7ktan ald77 bir izin belgesi ile meydanda bulunan
Çada* Marketin güvenlik kameras7 görüntülerine el koydu.
Tuzluçay7r Meydan7’na aç7lan 4 farkl7 yoldaki i*yerlerini tek tek dola*an polis,
esnaf7 tehdit ederek kamera takt7rmaya zorluyor. Mahalle halk7ysa polisin sözüyle
hareket eden esnaflar7 kamera takt7klar7 takdirde te*hir edeceini anlatt7.
15 Eylül günü de forum için toplanan Tuzluçay7r halk7, cami-cemevi projesinin
olduu bölgeye yürüyü*e geçti. Yürüyü* s7ras7nda AKP'nin i*kenceci polisleri
akreplerle sokaa yönelen halka sald7rd7. Halk, sald7r7y7 engellemek için barikatlar
kurdu. Polisler ise
yeni kimyasal silah.ktidar Çaresizletikçe Sald!rganla!yor,
lar, yak7c7 gazlarla
insanlar7 bodu.
Bask!nlar Çaresizliinin Göstergesidir!
Daha sonra kitle
Gazi Mahallesi’nde 16 Eylül günü sabah erken saatlerde
grup grup devrimci- Siyasi ube polisleri baz7 evlere ve dükkanlara bask7nlar
lerin öncülüünde düzenledi. Bask7nlarda Ogün Öztürk, Çalar Suba*7, Halil
ara sokaklarda ak- Y7lmaz, brahim Düzgün gözalt7na al7nd7.
reple çat7*t7.

TAR&H& EMPERYAL&STLER VE &B&RL&KÇ&LER& DE&L

Haydut Amerika ve birlikçisi
AKP’nin Saldrganl nn
Nedenleri Nedir? -1

Amerika ve AKP neden Qsrarla
Suriye'deki iktidarQ devirmek istiyor?
AKP neden kraldan daha kralcQ davranQyor? Amerika, Rusya ile anlaGQrken; AKP neden hala, Suriye helikopterini düGürerek, Suriye'yi savaGa
kQGkQrtmak istiyor?
GörünüGte bakQldQ>Qnda, ambalaj
çok güzel "Diktatörü devirip yerine
demokrasi getirmek!"
Ancak, AKP'nin baGta Amerikan
emperyalizmi olmak üzere gerçek
diktatörlerin koynuna girdi>ini görmek; bu ambalajQn nasQl da düzmece
oldu>unu gösteriyor.
Peki Amerika ne istiyor, AKP neden böyle hararetle Suriye düGmanlQ>QnQ büyütüyor?
1- Konu sadece Suriye meselesi
de>ildir. Suriye, de>iGtirilmesi planlanan 22 ülke iktidarQndan sadece
birisidir.
2- Suriye'nin arkasQnda Rusya ve
Çin oldu>u için, Libya'da yaptQ>Q
gibi pervasQz bir Gekilde Suriye'ye
saldQramamaktadQr. Emperyalistler
arasQ dengeler gözetilmekte ama vazgeçilmemektedir.
3- Suriye'yi böylesine vazgeçilmez
kQlan ise, Amerika'nQn Orta Do>uKafkaslar-Orta Asya'da enerji kaynaklarQnQ ve bu kaynaklarQn geçiG
yollarQnQ eline geçirmek istemesidir.
4- Sovyetler Birli>i'nin da>QlmasQnQn ardQndan, Sovyetler'in hakim
oldu>u ve enerji kaynaklarQ açQsQndan
zengin olan bölgeler emperyalistlerin
iGtahQnQ kabartmQGtQr. LeG kargalarQ
gibi bölgeye çöreklenerek, kim kaparsa onun elinde kalQr düGüncesiyle
hareket etmektedirler.
5- Amerika, bölgeyi denetimine
almak için Büyük Orta Do>u Projesi'ni (BOP) hayata geçirmeye baGla-

mQGtQr. BOP, Orta Do>u ve Kuzey
Afrika'daki bu 22 ülkenin, kapitalist
pazarQn bir parçasQ haline gelmesi,
iktidarlarQn emperyalist iGbirlikçisi
haline getirilmesi, bölge zenginliklerinin emperyalistlerce ya>malanmasQdQr.
6- Amerika, Sovyetler Birli>i'nin
varlQ>Q döneminde, sosyalizmin yayQlmasQnQ engellemek için gerici,
dinci iktidarlarQ ve güçleri desteklemiGtir. Bunun için destekledi>i Taliban, El-Kaide gibi dinci örgütlerden
oluGturdu>u "YeGil KuGak" Sovyetler’in da>QlmasQndan sonra Gimdi
kendine dönen bir silaha dönüGmüGtür.
7- Dinci örgütler para ve silah
yardQmlarQyla güçlendirilmiG, Amerika'nQn bölgede kullandQ>Q örgütler
olmuGtur. AynQ Gimdi Suriye'deki El
Nusra gibi...
8- Kapitalizm, varlQk-yokluk sorunu yaGarken, yani kriz dönemlerinden çQkQG için, ekonomisini canlQ
tutmak zorundadQr. Bunu yapabilmek
için de sQrtQnQ savaGlara ve temel ihtiyaç maddelerine dayar. Enerji ihtiyacQ ise kapitalist ekonominin, halklarQn vazgeçilmezidir. Bu nedenle
enerji kaynaklarQnQ elinde tutan, krizlerini nispeten daha yumuGak atlatacaktQr. Bu emperyalistler arasQ pazar
kavgasQnQn süreklili>i anlamQna gelir.
Bu aynQ zamanda enerji kaynaklarQnQn
ele geçirilmesi savaGQdQr.
Özcesi emperyalist ülkeler, hayatta
kalabilmek için sürekli bir Gekilde
satabilecekleri mallara ihtiyaç duyarlar. Bunlardan birisi ve belki de
en önemlisi de petroldür, do>algazdQr.
Enerji olmazsa makineler çalQGmaz, fabrikalar durur, ulaGQm felç
olur vb...
9- Dünyada 48 ülkede petrol çQkQyor. Bu petrol rezervlerinin yüzde
21’i Suudi Arabistan’da, yüzde 9’u
Irak’ta, yüzde 8’i Kuveyt’de, yine
yüzde 8’i BirleGik Arap Emirlikle-

ri’nde bulunuyor. ABD’nin denetiminde olmayan ,ran’da dünya rezervlerinin yüzde 10’u, Venezüella’da
ise yüzde 6’sQ bulunuyor. Petrol rezervlerinin yüzde 5’i ise, Rusya’da.
10- Enerji kaynaklarQ neden önemlidir?
Merkezi Paris’te bulunan “UluslararasQ Enerji AjansQ”nQn verilerine
göre, 2009 yQlQnda dünyada günde
83 milyar varil petrol tüketilmiG. Bu
miktarQn 2010 yQlQnda 90, 2030 yQlQnda
115 milyar varile çQkmasQ öngörülmüG.
2004 yQlQnda ABD’nin günlük
petrol tüketimi 20 milyon varildi.
DünyanQn en kalabalQk ülkesi olan
Çin’in, aynQ yQl içerisindeki petrol
tüketimi ise, 6.5 milyon varildi.
Artan sanayileGme, araba kullanQmQnQn yaygQnlaGmasQ, QsQnma sorunu
gibi ihtiyaçlar enerji kaynaklarQnQ
sürekli bir tüketim malQ haline getirmiGtir. Sistemini daha fazla tüketim
üzerine kuran kapitalizm, tüketimi
bitmeyecek, sürekli bir ihtiyaç malzemesi olacak olan enerji kaynaklarQnQ
bu nedenle açgözlülükle istemektedir.
U>runa savaGlar çQkartacak, milyonlarca insanQ öldürebilecek, iktidarlarQnQ komplolarla yQkacak kadar
açgözlüdür emperyalizm.
11- 48 petrol üreten ülkenin
33'ünde petrol kaynaklarQ erimeye
baGlamQGtQr.
“YapQlan tahminlere göre, petrol
ihtiyacQnQn bugünkü seyriyle sürmesi
durumunda, Suudi Arabistan’Qn 2025
yQlQnda dünya petrol ihtiyacQnQ karGQlamak için Gimdikinin iki katQ kadar
petrolü dünya piyasasQna sürmesi gerekiyor. Suudi Aramco Petrol irketi’nin eski üretim Gefi Sadad el-Hüseyini, bunun mümkün olmadQ>QnQ
söylüyor.” (Der Spiegel, 14/06)
Kuzey Denizi’nde petrol çQkaran
,ngiltere ile Norveç’in üretimi yüzde

D)RENEN SAVAAN HALKLAR YAZACAK!
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20 azalmQG; OPEC üyesi Endonezya
ve Umman’da üretim gerilemiG, zengin petrol yataklarQnQn oldu>u Kuveyt’te de üretim azalmQGtQr.
12- 1951’den bu yana, dünyanQn
en büyük petrol yata>Q Suudi Arabistan’daki Gavar yataklarQ. Buradan
günde beG milyon varil ham petrol
dünya piyasasQna sürülüyor. Suudi
Arabistan, dünya piyasasQna Gu anda
günde 10 milyon varil petrol veriyor.
Kuveyt ise, Burgan yataklarQndan
günlük 2 milyon varil petrol çQkartQyor.
13- Gittikçe azalan petrol kaynaklarQ emperyalistler arasQ çeliGkileri
de derinleGtirmektedir. Ve bu durum
emperyalistleri yeni enerji kaynaklarQna yönlendirmektedir. ,Gte do>algaz da bu kaynaklardan birisidir.
Yeni enerji kayna>Q olan do>algazQn zengin rezervlerinin yüzde
27’si Rusya’da, yüzde 16’sQ ,ran’da,
yüzde 15’i Katar’da bulunuyor.
,Gte bu rakamlar bize ABD'nin
neden Suriye’de ve ,ran'da iktidarlarQ
devirmek istedi>ini büyük bir açQklQkla anlatQyor.
14- Petrol rezervlerinin yüzde
10’una, do>algaz rezervlerinin de
yüzde 16’sQna sahip ,ran gibi ikinci
bir ülke yoktur. Her iki önemli enerji
kayna>Qna birden sahip ,ran'Q ele geçiren bu enerji kaynaklarQnQ da eline
geçirecektir. Pastadaki pay büyüktür.
,ran büyük lokmadQr.
15- Amerika'nQn emperyalist politikasQ, “enerji kaynaklarn kontrol
eden tüm dünyay kontrol eder”
etrafQnda Gekillenmektedir.
16- Sadece ABD de>il, Avrupa
emperyalistleri de enerji ihtiyaçlarQ

için ,ran’a göz dikmiG durumdadQr.
,ran'Qn dQG ticaretinin yüzde 40’nQn
baGta Almanya olmak üzere Avrupa
ülkeleriyle oldu>unu düGünürsek,
Amerika'nQn neden bu kadar saldQrgan
oldu>unu da anlayabiliriz.
,ran'da 2 bin Alman Girketi iG yapQyor. 5 bin Alman firmasQ da ,ran
ile çeGitli ticari iliGkiler sürdürüyor.
“,ran’Qn en büyük do>algaz yataklarQ FransQz Total tekeli tarafQndan
iGletiliyor. 2004’te ise ,ngiliz Shell
Oil ve ,spanyol Repsol tekelleriyle
do>algaz yataklarQnQn iGletilmesi için
‘tarihsel öneme sahip’ anlaGmalar
imzalandQ. Shell Oil, iki do>algaz
platformuna toplam 3.3 milyar Euro
yatQrQmda bulunacak. Bu platformlardan, 2010’dan itibaren ise, Avrupa
ve Asya ülkelerine sQvQ gaz akQtQlmaya
baGlanacak.” (Herman Werle, Junge
Welt, 18.01.2005)
17- ABD, ,ran enerji kaynaklarQna
sahip olursa, di>er emperyalist ülkeleri de denetleyece>inin hesabQnQ
yapmaktadQr.
Dünya pazarQnQ paylaGmak için 2
tane PaylaGQm SavaGQ çQkartmQG olan
katil emperyalistlerin "demokrasi getirme"si koca bir yalandQr. "TatlQ
dil"iyle, gerçek amacQnQ gizleyerek
adQm adQm hedefine yönelen ABD
emperyalizmi bu yolda yalnQz de>ildir.
Elbet her efendinin bir de pis iGlerini
yapan uGa>Q-hizmetçisi vardQr. ,Gte
AKP burada devreye giriyor.
18- BOP'nin eGbaGkanlQ>QnQ yürüten, Orta Do>u, Balkanlar, Kafkas,
Kuzey Afrika ülkeleriyle tarihsel,
dini, kültürel ve co>rafik ba>larQ olan
Türkiye, ABD için iyi bir uGaktQr.
ABD'nin 1950'li yQllardan bu yana
göbe>inden yakalayarak kendine ba>-

ladQ>Q Türkiye, uGaklQk psikolojisi
içinde kraldan daha kralcQ bir Gekilde
çalQGmaktadQr.
AKP iktidarQnQn Suriye ile savaG
çQkarma iste>i ve çabasQnQn arkasQnda
da bu uGaklQk yatmaktadQr. ,liklerine
kadar sömürgecilik iliGkilerinin suç
orta>Q olan AKP, kendisini bu bataktan
kurtaramayaca>QnQn farkQndadQr. Suç
ortaklQ>QnQn gereklerini yerine getirebilmek için de düne kadar Esad'la
kardeGken, bugün Esad'Q tehdit etmektedir.
19- AKP'nin Suriye ile iliGkilerinin
de>iGmesi, Zevzek Hüseyin Çelik'in
dedi>i gibi basit bir "boGanma" durumu de>ildir. Gerçek sebep, Amerika, Suudi Arabistan, Katar ve AKP
iktidarQnQn iGbirli>inde yatmaktadQr.
AKP iktidarQnQn, on binlerce dolarlQk
fonlar karGQlQ>Qnda Suudi Arabistan’a
ve Katar’a verdi>i sözler var. Suriye
konusunda bu yüzden kraldan daha
kralcQ.
20- Suriye ile “stratejik ortaklQk
belgesini” imzalayan, Asi Nehri üstünde ortak baraj temelini atan, ortak
bakanlar kurulu toplantQlarQ yapan
AKP neden Gimdi Suriye'yi savaGa
kQGkQrtQyor?
“Libya’da NATO’nun ne iGi var”
diyen Erdo>an, bu sözünün hemen
ertesinde neden Libya’ya asker göndermek için TBMM’den tezkere bile
çQkmadan savaG gemilerini Libya'ya
gönderdi?
Amerika'nQn ,ran’a ambargo uygulama kararQna direnen, ambargonun
ilkel bir yöntem ve hatta zalimlik
oldu>unu söyleyen AKP, Suriye'ye
ambargo uygulanmasQnQ neden istiyor?
Devam edecek...

Emperyalizme Kar Direnen Suriye Halknn Yanndayz!
Mersin Merkez Amfi Tiyatro’nun yanQnda 13 Eylül
günü Devrimci ,Gçi Hareketi, direnen Suriye halkQna
destek amaçlQ basQn açQklamasQ düzenledi.
Devrimci ,Gçi Hareketi adQna açQklamayQ okuyan
,rfan Nergis, kimyasal silah komplosuna de>inerek,
bunlarQn Amerikan emperyalizminin ilk iGgal komplolarQ
olmadQ>QnQ vurgulayarak, “Suriye’de akan her damla
kandan emperyalistler ve onlarQn iGbirlikçileri sorumludur,
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emperyalizme karGQ kazanan, direnen Suriye halkQ olacaktQr” dedi.
“Emperyalizme KarGQ Direnen Suriye HalkQnQn YanQndayQz” pankartQnQn açQldQ>Q eyleme 11 kiGi katQldQ.
Türkiye’deki “Tutsak Avukatlara Özgürlük Komitesi”
de 16 Eylül’de yaptQ>Q yazQlQ açQklama ile, Casium
Da>Q’nQn yamacQn da direniG çadQrQ kuran canlQ kalkanlara
deste>ini sundu.
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Okmeydan Halk Evlad na Sahip Ç kt !
Halk Cephesi’nin Ça0r s yla Okmeydan
Esnaf Yüzde Yüz Kepenk Kapatt

Diren Berkin Okmeydan Seninle!
Berkin Elvan 3 ayE a9kEn süredir
OkmeydanE'nda hastanede yatEyor.
14 ya9Endaki Berkin Elvan AKP'nin
polisleri tarafEndan ba9Endan gaz
bombasEyla vuruldu. AylardEr arkada9larE ve ailesi uyanmasEnE bekliyor...
Vuruldu-u andan itibaren arkada9larE onu yalnEz bErakmadElar. Sahiplenmenin en güzel örneklerini
gösterdiler. OkmeydanE'nda arkada9larE sürekli eylemler yapEyorlar.
14 - 16 ya9Endaki çocuklarEmEzE,
gençlerimizi hep sorumsuzluk yapmakla suçladElar, hep aklE be9 karE9
havada olmakla suçladElar.... Gençli-in sorumsuz olmasE i9lerine geliyordu, çünkü kurduklarE hErsEzlEk düzeninin sürmesini istiyorlar. Bunun
için, milyonlarca ö-renciyi, birbirine
omuz atEp geçsin diye e-itiyorlar.
En yakEn sEra arkada9EnE rakip, dü9man olarak görsün diye e-itiyorlar.
Ama ba9aramadElar. 9te OkmeydanE
gençleri tam tersini yapEyor. Kendi
mahallelerinin çocu-u için, arkada9larE için aylarca eylem yapt7lar, yapmaya devam ediyorlar. Mahalleden
yürüyerek hastaneye kadar gidip nöbet tuttular, polisle çat7't7lar. Kimi
zaman tek ba9Ena hastane önünde
pankart açt7lar, gözaltEna alEndElar...
9 Eylül'de insan zinciri olu9turmak için, en çok gençler çal7't7.
Berkin'in arkada9larE kapE kapE
dola9tElar. Her tarafE pankartlarla do-

nattElar. Günler öncesinden ba9layan
hazErlEklar, Berkin içindi. OkmeydanE'nEn her soka-Ena, her apartmanEna
girdiler. Bu düzen, "babana bile güvenmeyeceksin" der, gençleri böyle
yeti9tirmeye çalE9Eyorlar. Ama yanEldElar, "bu gençlerden ne köy olur
ne kasaba" diyenler yanEldElar.
Gençlerimizi, uyu9turucuyla zehirlemeye çalE9mE9lardE. YoksullarEn
oturdu-u mahallelere özellikle uyu9turucuyu, içkiyi, mafyayE sokmaya
çalE9Eyor Polis. OkmeydanE’na da,
uyu9turucu sokmaya çalE9Eyor, gençleri
zehirleyerek, beyinlerini uyu9turarak
yok etmek istiyorlar. Ama olmadE,
Berkin'in arkada9larE, umudun çocuklarE buna izin vermediler. Halk ayaklandE-Enda, anneleriyle, babalarEyla,
arkada9larEyla birlikte yürüdüler. Çok
erken ya9ta, hesap sormayE ö-rendiler,
fa9izmi tanEdElar. Öfkeyle, hesap sormak için, Berkin için, insan zinciri
eylemine çalE9tElar.
9 Eylül'deki kepenk kapatma eyleminde, OkmeydanE'nda bütün esnaf
kepenk kapatarak destek verdi. Yüzde
yüz katElEm oldu.
AKP'nin polisi daha sabahEn erken
saatinde ba9lamE9tE saldErmaya. OkmeydanE Anadolu giri9inde okul duvarEna, devasa bir Berkin resmi asElmE9tE. KErmEzE bez üzerine Berkin'in
resmi, "Diren Berkin Okmeydan7
seninle" yazan devasa pankart, birkaç

saat sonra, polisler tarafEndan yErtElarak
götürüldü. Etraftaki ba9ka pankartlarE
ellememi9ler bile. Saat 10 civarEnda
bütün esnaf kepenk kapatmE9tE.
Esnaflar kepenk kapatErken ne
için kapattE-EnE çok iyi biliyordu;
"Sadece Berkin için de il, tüm ezilen
halklar için kapatt1m. Berkin 14 ya#1nda bir çocuk. Eyleme kat1lm1# da
olsa polisin onu vurmaya hakk1 yok...
Kur#un s1kmaya hakk1 yok. Yakla#1k
3 ayd1r Berkin hastanede yat1yor,
okula da gidemeycek. Bir kuru a ac1
k1r1yorsun insan1n zoruna gitmiyor.
Ama Berkin gibi bir fidan, için can1m1z ac1yor, insan1n gücüne gidiyor."
Bir di-e esnaf, "Kepengi sesimiz
duyulsun diye kapatt'm. Berkin'i vuran polis yakalans'n, cezaland'r'ls'n
diye... Berkin'in hayat'n' karartmak
istediler, onu vuran polisin de hayat'
bitsin... süründürülsün istiyorum..."
slamcE basEn, esnaflarEn kepenklerini zorla kapattEklarEnE söyledi.
Dini imanE para olan islamcE tüccarlar,
bu sahiplenmeyi anlayamaz. Onlar
depremlerde gelen yardEmlarE ya-malamayE bilirler, dolandErmayE bilirler. Hiçbir 9ey için karlarEndan
taviz vermezler. Bu yüzden saldErEyorlar. EsnaflarEn kepenk kapatmasEna
akEllarE ermiyor.
Esnaflar polisin saldErganlE-Ena
kar9E kepenk kapattElar: "Bizim de
çocu umuz olabilir, gerçekten polisin
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yapt1 1 yanl1#. En yak1n mesafeden
biber gaz1 at1yor. u an dükkan1n
içinde, portakal gaz1 var, gelenleri
öksürtüyor. En ufak bir #eyde polisi
dikiyorlar. Polisler buraya dikilmese
bir #ey olmaz. Millet yürüyü# yap1yor
yürüyü#ü engelliyorlar. Herkes yaps1n yürüyü#ünü, slogan1n1 ats1n...
Sus sus sus nereye kadar susulacak.
Millet anca böyle sesini ç1karabiliyor. Anne babaya Allah yard1m etsin... tan1yoruz, biliyoruz... "

Direni'lerde Zarar
Gören Esnaflar;
Zararlar7m7z7
Dayan7'ma çinde
Giderelim
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Polis saldErEsEndan esnaf da zarar
görüyor. OkmeydanE yEllardEr direni9lerin ya9andE-E bir yer. Polisin en
çok saldErdE-E bir yer. Bu çatE9malarda
esnaflardan da zarar görenler oluyor.
Polis de bilerek zarar veriyor. OkmeydanE halkE ve esnafE birlikte dayanE9ma içinde olarak bu zararlarE
giderebilir. Zarar gören, camE kErElan,
kepengi yamulan esnaflarEn yalnEz
ba9Ena bu zararlarE sürekli kar9ElamasE
kolay olmayacaktEr. Bu tür sorunlar,
yine halkEn dayanE9masEyla, imece
usulüyle çözülebilir.
Berkin Elvan için yapElan eylemde bütün halkEn destek verdi-ini,
sahiplendi-ini, dayanE9ma içinde
oldu-unu gördük. Bazen esnaflarEn
camlarE zarar görüyor, bazen evlerin
camlarE kErElEyor, gaz bombalarE yüzünden yangEnlar çEkEyor. EsnafEyla,
halkEyla, çocuklarEyla, gençleriyle
bütün halk birlikte, tek bir vücut
gibi hareket etti-inde hiçbir güç
halkE yenemeyecektir. Bu zararlarE
gidermek için, dayanE9mayE örgütlemek için, esnaflardan, gençlerden,
boya ve duvar ustalarEndan olu9an
komiteler kurulabilir.
Berkin 14 ya9EndaydE, Grup Yorum 9arkElarEyla büyüdü... imdi
hastanede komadayken, Grup Yorum
9arkElarE dinlemeye devam ediyor.
OkmeydanE gençleri kendi seslerini
kaydedip Berkin'e göndermi9ler.
Her biri bir umutla, Berkin’e sesleniyor; “Uyan Berkin... Seni sevi-

yoruz... Aram7za dön" diyorlar.
OkmeydanE halkE, kendi çocu-una
sahip çEktE. Halk pencerelerden tencere tavalar çalarak, 9 Eylül'deki
insan zincirine katEldElar... Binlerce
ki9i Berkin’i sahiplenmek için gece
geç saatlere kadar sokaklardaydE.
Polisin attE-E gaz bombalarEna ra-men, plastik mermilere ra-men soka-E, mahalleyi terketmediler. HErsEzlarEn, soyguncularEn düzeni herkesi bencil olarak yeti9tirmek istiyor.
TErna-EnE bile çEkarEn olmadan verme
diyor. OkmeydanE'nda, gaz bombalarEna, plastik mermilere ra-men
sonuna kadar sahiplendiler arkada9larEnE. Onlarca ki9i yaralandE,
ama hiçkimse pi9man de-ildi. 9 Eylül gecesi, çok daha büyük bir kitle
toplandE Berkin için. Binlerce ki9i,
OkmeydanE'na akEn etti.

"Hepimiz Birer
Berkin'iz"
9 Eylül’de, neredeyse bütün OkmeydanE'nEn çocuklarE, gençleri sokaktaydE. Tam bir karde9lik havasE
hakimdi. Önceki eylemlerden daha
farklE hissetiler bu defa. Kendi mahallelerinde, kendi arkada9larEnE sahiplenmek için sokaklardaydElar.
Her zamankinden çok daha fazla
genç ve çocuk sokaklardaydE. Yüzlerce Berkin hesap sormak için sokaklardaydE. "Hepimiz birer Berkin'iz" diyor gençler. Berkin bu
sahiplenmeyi duyacak, el ele kenetlenmi9 binlerce arkada9E "Berkin
uyan" diyor. Berkin, duyuyor seslerini. Gün gün, an an ula9tErEyorlar
seslerini Berkin'e. Berkin'i bu sahiplenme ya9atacak.

Berkin, yi Günde, Kötü
Günde Yan7m7zdayd7
Biz de Her Zaman Onun
Yan7nda Olaca%7z...
Umudun çocuklarE'na sorduk, ne
dü9ünüyorsunuz, neden sahiplendiniz Berkin’i:
"Berkin benim arkada#1m karde#im, Berkin bizim için son nokta
oldu art1k. Polislerin neler yapt1 1n1,
ne oldu unu gördük ö rendik. Berkin’i seviyorum birlikte beraber bü-
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Antep

yüdük. Berkin vuruldu uyla kalmayacak, bunun bedelini ödeyecekler.
Berkin için ölürüm bile, polislerle
çat1#1r1m. Berkin için uçurtma uçuraca'z, yürüyüler düzenleyeceiz,
koro yapaca'z. Grup Yorum korosu
oluturaca'z. En sevdi i türkü, Grup
Yorum Kavu#mayd1."
"Berkin bizim karde#imiz, bugün
onu anmasak, yar1n benim karde#imin
ba#1na gelecek ayn1 #ey, buras1 Okmeydan1. Gaz da gelir her yerden,
bomba da gelir. AKP polisi kahpece
sald'r'yor. Bizim elimizde ne var,
bir ta'm'z var biz de onunla savunaca'z. Bunlar akreplerle, Tomalarla
silahlarla sald1r1yorlar. Biz ne yapabiliriz ki, elimizde ne varsa onunla
yapaca 1z. Ta#1m1z var bizim, yak1nda
ta#1 da yasaklayacaklar. 90 gündür
komada yat'yor, biz sahiplenmeyeceiz de kim sahiplenecek. "
"Onun ba#1na gelenin, ba#ka çocuklar1n ba#1na gelmemesi için sahiplendim. Berkin burada do du bü-

yüdü, Okmeydan1’nda. Faist polisin,
katil polisin onu göz göre göre hedef
alarak vurmas'n' hazmedemiyoruz.
Berkin için birçok yürüyü#ler düzenledik, o yo un bak1mda kald1 1
sürece ve ç1kt1ktan sonra da, yürüyü#leri düzenlemeye, eylemler yapmaya devam edece iz. Onun yan1nda
olaca 1z."
"Berkin arkada#1m1z oldu u için,
iyi günde kötü günde de yan1m1zdayd1.
Biz de onun her zaman yan1nda olaca 1z. Onlar, onu vurdu. Biz de Berkin
için elimizden gelen her#eyi yapaca 1z, gerekirse can1m1z1 verece iz.
Biz onun yerinde olsayd'k, o da
bizim için ayn' eyleri yapard'. Okullar aç1ld1, Berkin hala yat1yor. Önümüzdeki etkinliklerde, hep yan1nday1z,
hep beraber olaca 1z."
"Berkin Elvan’1 sahipleniyorum
çünkü Umudun Çocuudur. Benim
karde#imdir. Yar1n1md1r. Benim için
vuruldu sokakta."
"Berkin Elvan benim öz karde#im

gibidir. Zaten bizim mahalle bir karde#tir. Biz vuruldukça bitmeyece iz,
daha da ço alaca 1z, AKP fa#izmine
kar#1 daha çok mücadele edeceiz.
Biz onlara kar' daha çok mücadele
edeceiz. Hiç boyun emeyeceiz."
9te bu sahiplenme çEldErtEyor
AKP'yi ve polislerini. AzgEnca saldErmaya devam ediyorlar. Gençleri,
çocuklarE, halkE hedef alarak plastik
mermiler sEkEyorlar, gaz bombalarE
sEkmaya devam ediyorlar. Ba9Ena
gaz bombasE sEktEklarE gençlerin ailelerini tehdit ediyorlar "gaz bombas'
derseniz, çocuunuzu gözalt'na al'r'z" diyorlar.
AKP'nin polisi saldErEyor, katlediyor, ama yaptEklarEnE savunamEyor.
Gizlemek için tehdit ediyor. Çünkü
korkuyorlar, vurduklarE her bir ki9i,
bin ki9i olarak dönüyor, on bin ki9i
olarak geri dönüyor. imdi binlerce
Berkin sokakta. Berkin bu sesi duyacak, Berkin'i sahiplenmemizle
ya'ataca%7z.

Berkin Uyanana Kadar Ayaktay7z!
Umudun Çocu%u Berkin’in Katillerinden Hesap Soraca%7z
stanbul: Umudun çocu-u 14 ya9Endaki Berkin Elvan
için OkmeydanE’nda yapElan eylemlere, 12 Eylül günü
devam edildi. Halk Cephelilerin her ak9am düzenledikleri
eylem Mahmut evket Pa9a Sa-lEk Oca-E önünde ba9ladE.
SloganlarEn atElmasEyla birlikte Berkin Elvan’En resminin
oldu-u pankart e9li-inde yürüyü9e geçildi.
Yürüyü9 OkmeydanE sokaklarEnda sürerken eyleme
yeni katElEmlar oldu. Yürüyü9 boyunca OkmeydanE halkE
binalarEnEn camEndan, alkE9 ve sloganlarEyla eyleme
destek verdi. Co9kulu olduklarE gözlenen Halk Cepheliler
yürüyü9 boyunca mar9lar söylediler. SEkElE yumruklarla
öfkesini haykEran Halk Cepheliler Ahmet Atakan’En katillerinin bulunmasEnE istediler. Adalet ve hesap sorma
ile ilgili birçok sloganEn atEldE-E eylemde sEkça “Umudun
AdE” haykErEldE. Eyleme 70 ki9i katEldE.
Gaziantep: Gaziantep'te günler öncesinden Düztepe
Halk nisiyatifi’nin ça-rEsE ile yapElacak 24 saatlik
oturma eylemi için, 14 Eylül Cumartesi günü Düztepe
ÇamlEk ParkE önünde toplanan kitle saat 16.30’da Düztepe'de yürüyü9e ba9ladE.
Sloganlarla devam eden yürüyü9le halk Ye9ilsu MeydanE’na indi. Yol boyunca 24 saatlik adalet nöbetinin
ça-rEsEnE yapan kitle alkE9larla desteklendi. Saat17.30’da
oturma eylemine ba9layan kitle mar9larla ve sloganlarla
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direni9i selamladE, 9ehitleri andE.

Adana: Halk Cephesi tarafEndan 16 Eylül günü Adana
Adliyesi önünde yapElan eylemle, polis tarafEndan
ba9Endan vurularak komaya sokulan ve 103 gündür komada olan Berkin Elvan’E vuranlarEn cezalandErElmasE
istendi.
12 ki9inin katEldE-E eylemde “Adalet stiyoruz, Berkin
ElvanE Vuran Polisler YargElansEn” pankartEyla birlikte
kErmEzE flamalarla, dövizler ta9EdElar. Halk Cephesi adEna
okunan açEklamada; “Gezi direni9lerine katElanlar
hakkEnda bir çErpEda karar veren savcElarE, hakimleri
Berkin için göreve ça-ErEyoruz.” denildi.

Halk Bir Kez Uyand7 m7, Zalimin
Vay Haline
Ankara BatEkent’te 14 Eylül günü, Ethem SarEsülük ParkE’nda ak9amlarE politik gündemler belirleyerek sohbet eden halkEn foto-rafEnE çeken sivil
polisler yapElan uyarElar sonunda silahEnE do-rultarak
halka tehditler savurdu. HalkEn tepkisinden ve
birbirini sahiplenmesinden korkan sivil polis, arkada9larEndan da yardEm isteyerek kendini kurtarmaya
çalE9tE. Daha sonra var olan tepkiden, öfkeden dolayE
araçlarEna binerek hEzla uzakla9tElar.

D)RENEN SAVAAN HALKLAR YAZACAK!
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Devrimci çi
Hareketi
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PATRON SENDKACILI I
Ç SINIFININ ÇNDEN
SÖKÜP ATMASI GEREKEN ZEHRDR

Ya@adE0EmEz ça0, sEnEflar mücadelesinin en keskin ve
acEmasEz ya@andE0E emperyalizm ça0EdEr. Emperyalizm
halklara yönelik saldErElarEnE arttErEyor. ArtEk dünya halklarE yüzbinler halinde ölüyor ve ölüleri sayElmEyor bile. Ko@ullarEnE halkEn belirlemedi0i bir sava@ var. Bu sava@ acEmasEz. KatE kurallarE var. Sava@En kurallarEna uymayan ölmeye mahkumdur, yok olmaya mahkumdur. Her @ey açEk
ve nettir. Arada olan hiçbir @ey yoktur. Burjuva demokratik
haklar bile artEk lükstür. HaklarEmEzE ancak me@ru mücadele ile koruyabiliriz. Bunu görebilmek için hayatEmEzEn
her anEna bakmak yeterlidir. Bir zamanlar kendili0inden
do0al ebedi ve ezeli kabul etti0imiz haklar hEzla alEnEyor,
gasp edilmeye çalE@ElEyor. Biz bir yandan haklarEmEzE gasp
ettirmeme mücadelesi verirken aynE zamanda yeni haklar kazanma mücadelesi de veriyoruz.
Bu mücadelede halkEn elinde çe@itli örgütlenme araçlarE vardEr. *@çilerin yasal ve me@ru en geni@ örgütlenme
araçlarE sendikalardEr. Sendikalar tarihsel anlamda i@çi sEnEfEnEn örgütlenme mücadelesinin ürünü olarak ortaya çEkmE@ ve burjuvaziye kendisini kabul ettirmi@tir. *@çiler sendikal örgütlülükleri aracElE0Eyla ekonomik, demokratik haklarE için mücadele ederler. Elbette sendikalar i@çilerin tek
mücadele araçlarE ve örgütlülükleri de0ildir.
Burjuvazi ve iktidarE, i@çilerin örgütlenmelerini asla kabul etmez. E0er i@çilerin mücadeleleri ile örgütlenmelerini kabul etmek zorunda kalErsa bu sefer de bu sendikalar5
denetimi alt5na almak istemi-tir. Bunu da çe@itli araçlarla ba@armE@tEr. Örne0in sar5 sendika olarak tanEmlanan
sendikalar böyledir. Görünü@te i@çi örgütlenmesidir ama
aslEnda burjuvazinin i@çileri kandErEp örgütledi0i bir araçtEr. SarE sendikalar i@çinin de0il, devletin, iktidarEn, kapitalizmin sendikasEdEr.
Ama sendikalardaki çürüme sadece sarE sendikacElEkla sEnErlE de0ildir. ArtEk patron sendikac5l55 olarak tanEmladE0EmEz bir tür daha peydahlanmE@tEr. Ve belki de patron sendikacElE0E sarE sendikacElEktan çok daha sinsi ve tehlikelidir. Çünkü sarE sendikacElEk i@çiler ve halk nezdinde te@hir olmu@tur. Halk onlarE tanEmaktadEr. Ama patron
sendikacElarE aramEzdadEr. *@çiler ve halk tarafEndan hemen
fark edilememektedir. Bizimle aynE dili kullanmaktadErlar. Hatta bizden daha ileri ve radikal dilleri vardEr. Ama
pratik elbette aynadEr. *@ prati0e gelince patron sendikacElarEnEn foyalarE ortaya çEkar. Bu arada da verecekleri zararEn en büyü0ünü verirler. Onlar için önemli olan i@çiler
de0il, patronlardEr. Geçimlerini patronlara ba0lamE@lardEr.
Bu nedenle patronlarE tarafEndan azarlanmamaya dikkat
ederler. Hatta patronlarE kendilerini azarladEklarE zaman
onlar da i@çileri azarlarlar. Somutlayarak anlatmak gerekirse Genel - *@ SendikasE’nda 2013 yElEnda ya@ananlar ortadadEr. Ve patron sendikacElE0EnEn somut, açEk örnekle-

riyle doludur.
Genel - *@ SendikasE’nEn i@li ubesi’nde ya@ananlar:
i@li ube Ba@kanE Mevsim Gürlevik’in sendika @ubesini Belediye Ba@kanE Mustafa SarEgül’le birlikte yönetti0i ortaya çEktEktan sonra ya@ananlar, patron sendikacElE0EnEn resmidir. Mevsim Gürlevik i@çileri i@ten attErmakla, sürdürmekle tehdit eden, sendika yöneticilerini ve delegeleri belediye ba@kan yardEmcElarE ve müdürlerle birlikte belirleyen, temsilcilikleri parayla satan birisidir. Bu
konuda kendisini öylesine me@ru görmektedir ki bir seçim öncesinde delege listesini belirleyip belirlemedi0i soruldu0unda, “… Daire müdürleri henüz listelerini belirleyip bana vermediler…” diyebilmi@tir. Kendisi istifa ettirildikten sonra yerine geçen sekreteri Sava@ Do0an’En atamasE genel merkez tarafEndan 6 ay sonra yapElmE@tEr.AtamasE yapEldEktan sonra belediye ba@kanlE0EnEn baskEsEyla sendika delegesi i@çilerden ola0anüstü genel kurul isteyen imza toplanmE@tEr. 120 delegenin imzalarE 2 saat içinde toplanmE@tEr. ArdEndan yapElan ola0anüstü genel kurulda
i@çilerin listesinin seçimi kazandE0E ilan edildikten sonra
salona polis ça0ErElmE@, seçim sonuçlarE de0i@tirilmi@ ve
belediye ba@kanEnEn destekledi0i adayEn seçimi kazandE0E ilan edilmi@tir. Bunlar salonda olurken Genel - *@ SendikasE genel merkez yöneticileri de salondadEr. Salona polisin gelmesine, ilan edilen seçim sonuçlarEnEn de0i@tirilmesine itiraz etmemi@lerdir. *tiraz ettikleri tek konu i@çilerin listesinin seçimi kazanmasE olmu@tur. ArdEndan kazandEklarE seçim ellerinden hile ile alEnan i@çiler belediye önünde çadEr kurarak direni@ ba@latmE@lardEr. ÇadEr direni@i sürerken Genel-*@ Genel Merkez yöneticilerinden
Kani Beko, Remzi Çal5-kan ve Hüseyin Yaman *stanbul’a gelerek Belediye Ba@kan YardEmcEsE Eyüp Birgün ile görü@mü@lerdir.
Ne görü@mü@lerdir? *@çilerin direni@i devam ederken
böyle bir görü@meyi nasEl yapmE@lardEr? Neden direni@te
olan i@çileri ziyaret etmemi@lerdir? ÇadEr direni@i sonunda belediye ba@kanEnEn adamlarE istifa ettirilmi@ ve istifalar
genel merkeze elden götürülerek derhal ola0anüstü genel
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kurul alEnmasE istenilmi@tir. Genel merkez beklemi@tir. Kendilerine gecikmenin belediye ba@kanEna yarayaca0E, toparlanaca0E yeni bir liste çEkartabilece0i
açEklanmE@ olmasEna ra0men Genel - *@ Genel Merkezi beklemi@tir. Beklemenin uzamasE üzerine @i@li i@çileri Ankara’ya giderek derhal karar alEnmasEnE istemi@lerdir. Karar alEnmamE@tEr. ArdEndan i@çiler tekrar Ankara’ya giderek oturma eylemi ve açlEk grevi yapmE@lardEr. Sendika yönetimi i@çilerin açlEk grevini görmezden gelmi@tir. En sonunda belediye ba@kanE tarafEndan yeni bir liste olu@turulduktan sonra genel kurul kararE
almE@lardEr. YapElan genel kurulu da belediye ba@kanEnEn
listesi kazanmE@tEr. Halen de belediye ba@kanEnEn listesi yönetimdedir.
ArdEndan 1 MayEs gelmi@tir. 1 MayEs günü *stanbul gaza
bo0ulmu@, D*SK ba@kanE da olan Kani Beko “… *-çiler
eve gidecekler, önlerini aç5n…” diyebilmi@tir. Halk sokak sokak polisle çatE@Erken o i@çileri evlerine göndermi@tir.
2013 Haziran ayEnda halk ayaklandE0Enda D*SK Elmada0’dan Taksim’e yürüme kararE almE@tEr. Elmada0’da
polis önlerini kesti0inde D*SK ba@kanE da olan Kani Beko
kitleyi b5rak5p kaçm5-t5r. Halk Elmada0’da polisle çatE@Erken o geri kaçmE@tEr. Ele@tirilince de “… Portakal gaz
kanser yapyordu, içilerin kanser olmasn istemedik…” diyebilmi@tir.

Kani Beko, *zmir’de *-çileri Satm5-t5r
*zmir’de Genel – *@ SendikasE’nEn ciddi bir örgütlülü0ü vardEr. Büyük@ehir Belediyesi’ne ba0lE *zelman ve *zenerji @irketlerinde toplu sözle@me zamanE gelmi@tir. Toplu sözle@me görü@meleri Genel-*@ ve D*SK ba@kanE olan
Kani Beko’nun çok iddialE sözleriyle ba@lamE@tEr. Kani Beko
i@çiler arasEndaki ücret farklarEnE ortadan kaldEracak ve yakla@Ek % 75 oranEnda zam gerektiren bir toplu sözle@me yapacaklarE sözünü vermi@tir. Toplu sözle@me görü@melerinde
@ube ile belediye uzla@amayEnca belediye Yüksek Hakem
Kurulu’na ba@vurmu@tur. Yüksek Hakem Kurulu’na ba@vurulunca yetki @ubeden çEkEp sendikanEn ba0lE oldu0u konfederasyona geçmektedir. Yüksek Hakem Kurulu durumu Genel – *@ Genel Merkezine ve D*SK’e bildirmi@tir.
D*SK’ten de toplu sözle@me görü@melerine katElmak üzere bir temsilci istemi@tir. D*SK atamasEnE yapmE@tEr. Toplu sözle@me Yüksek Hakem Kurulu tarafEndan 24 Temmuz
2013 tarihinde ba0lanEr ve imzalanEr. Görü@melere katElan
D*SK uzmanE muhalefet @erhi koyar, bunu da ba@kanlarEna bildirir. Kani Beko 25 Temmuz 2013 tarihinde katEldE0E bir törende yaptE0E konu@mada 26 Temmuz 2013 tarihinde greve çEkElaca0EnE açEklar. AynE günün ak@amE belediye
ba@kanE toplu sözle@menin imzalandE0EnE açEklar ve grev
yapElamayaca0EnE söyler. ArdEndan i@çiler Genel -*@ *zmir
ube’yi basarlar, yakaladEklarE yöneticileri döverler. Çün-

kü kendilerine yalan söylenmi@tir. Kani Beko ve
yönetim kurulu üyeleri
geli@melerden haberdar
olmadEklarEnE söylerler.
Onlara göre kendilerine
bilgi verilmemi@, D*SK
uzmanEndan da herhangi
bir bilgi gelmemi@. Tamamen masumlar. Toplu sözle@me
görü@meleri tamamlanmadan önce, bir gece Kani Beko *zmir’e gelerek belediye ba@kanEyla görü@ür. Kani Beko’nun geldi0ini bilmeyen i@çiler greve hazErlEk ve uyarE
olmasE için 2 saatlik i@ bErakma eylemi yaparlar. Bu eylemin haberini görü@me esnasEnda alan belediye ba-kan5,
Kani Beko’yu azarlar. Kani Beko da i@çileri. Ama D*SK
ve Genel – *@ Ba@kanE, belediye ba@kanEna “… Sen kimsin, beni nas5l azarlars5n…” diyemez. Çünkü onun patronu belediye ba-kan5d5r.

AKP’nin Tutuklatt55 Devrimci Avukat
ve *-çiyi, Patron Sendikac5lar5 da
*-ten Atm5-t5r
Ve son olarak Av. Taylan Tanay ve Berna Y5lmaz
isimli iki devrimcinin tutuklanmasE… Av. Taylan Tanay
Genel - *@’in avukatE, Berna YElmaz ise D*SK’in çalE@anEdEr. Her ikisi de AKP’nin baskEnEyla tutuklanmE@tEr.
AKP’nin baskEnE bizzat Ba@bakan tarafEndan sahiplenilmi@ ve savunulmu@tur. Tutuklanan devrimciler 6 ay sonra *@ Kanunu ve Toplu sözle@me denilerek i@ten çEkarElmE@lardEr. Oysa yasada bile i@verene isterse tutuklanan i@çisini i@ten çEkarmama yetkisi tanEnmE@tEr. Tutuklanan i-çiyi i-ten ç5karma zorunluluu yoktur. Ama her iki devrimci i@ten çEkarElmE@tEr. Ve yöneticiler yaptEklarEnE adeta bir i@veren gibi savunmu@lardEr. SEnEf sendikacElE0E bir
kenara bErakElmE@tEr.
*@te bu örnekler patron sendikacElE0EnEn pespaye örnekleridir. Tümünde de patron sendikacElarE hepimizden
daha radikal olarak kendi yarattEklarE sonuçlara kar@E mücadele etmi@lerdir. Genel -*@ SendikasE’nEn internet sitesine bakEn orada açEk olarak görürsünüz.
*zmir’de i-çilerin toplu sözle-me masas5nda sat5lmas5n5 protesto ediyorlar. Kim sattE peki?
Av. Taylan Tanay’E dayanE@ma için i@e aldEklarEnE söylüyorlar. Peki as5l -imdi bu iki tutsak devrimciyle dayan5-mak gerekmez mi?
*@çi sEnEfE dü@manlarEnE tanEmak zorundadEr. Patron sendikacElarE da i@çilerin sEnEf dü@manlarEnEn ba@Enda gelir. *@çi
sEnEfE güzel, tumturaklE sözlerin de0il, i@çileri ölümüne sahiplenen, savunan, direnen devrimcilerin pe@inden gitmelidir. Patron sendikacElE0E zehrinin panzehiri sEnEf sendikacElE0EdEr.
DEVR*MC* *Ç* HAREKET*
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Röportaj

D'RENEREK ÜRETEN KAZOVA ' Ç'LER' ANLATIYOR:

Direne Direne Kazanacaz
2. Bölüm
Yürüyü: ,imdi
çadr
kurdunuz,
fabrikay igal
ettiniz, daha
sonra üretime
geçtiniz.
Serkan Gönül Türkiye’de de
gerçekten içi
snfnn mücadelesinde bir
ilk yarattnz. Üretime nasl
geçtiniz, hurda haline gelen
makineleri nasl tamir ettiniz
ve ne tür zorluklar
yaadnz?
Serkan Gönül: imdi çadHrda
bize ça3rH gelmeyince, bir anla=ma
zemini olmayHnca bize haberler geliyordu. Mesela sordum, Ümit Özkan
diye bir =ahHs (bunlarHn sa3 koluydu),
“31 Ocakta fabrika kapandH, Ocak ,
ubat, Mart, Nisan üç ay sonra sen
nasHl giriyorsun? Fabrikaya kamyon
çekiyorsun, tHr çekiyorsun, burdan
bir =eyler götürüyorsun? Burada biz
içeri girdi3ini gördük”
12 ton iplik satHlmH=, fatura kesilmi= burda. Diyorki “ben sattHm
inkar etmiyorum, benim alaca3Hm
vardH sattHm” diyor. E bizim de alaca3HmHz var. “Ben oraya karH=mam”
diyor. Ben avukatlarHma sordum, ancak Ümit Somuncu =ikayet ederse
senin ba=Hn belaya girer demi=. Zaten
ona Ümit Somuncu söylemi= iki ayda
git ipliklerini sat al paranH. Biz de
arkada=larla dü=ündük dedik ki, bizim
de alaca3HmHz var, madem millet giriyor içeri iplik satHyor, parasHnH alHyor.
O zaman biz de girelim. Biz de neyimiz var neyimiz yok bakalHm görelim, ona göre hareket edelim dedik.
Yetmi= gün sonra yetmi= , yetmi= iki
gün sonra kazovaya girdik. &=gal
ettik fabrikayH.
Biz 29 Nisan’a çadHr kurmasaymH=Hz zaten ço3u mallarH götürmü=ler

daha da çok =eyler gidecekmi= buradan. KaldH ki ilk o ak=am haber
geldi Umut Somuncu’dan, bir =ef
var burada çalH=an onun dalkavu3uyla
bize haber yollamH= “oradan içeri girenler bir liste yapHp alacaklarHnH yazsHnlar, ben babamla bir görü=eyim”
diye. Verdik listeyi biz ama listeyi
verirken =öyle bir =ey dedik yani
verdi verdi, vermedi biz makineleri
alHp gidece3iz.
&ki saat sonra bize bir cevap geldi,
babasHyla görü=mü= Ramazandan
sonra verebilirlermi=. Çar=amba Cuma
verece3iz diyorlardH vermiyorlardH,
ramazan sonrasH dedi de daha Ramazan’a girmemi=tik. Biz hiç inanamadHk. Biz o ak=am ta=HyHcHlarH
ayarladHk, depo ayarladHk, dedik ki
içerdeki arkada=larla; bu hHrsHzlar
gece gelip kendi mallarHnH hHrsHz gibi
çaldHlar. Biz de dedikki bu mallar
bizim hakkHmHz, gece ta=Hmaya gerek
yok gündüz gözüyle, biz hHrsHz de3iliz
yani. Saat on buçuktaa ta=Hmaya ba=ladHk. &ki polisti sonra yirmi ki=i oldular, ben anlamam beni a=Hyor. Onlar
gitti sivil polis geldi savcHlHk falan
filan bize aldHrmadHlar makineyi. O
arada burayH alan, bizim sol binamHzHn
üç bina yanHnda ferzol diye bir firma,
BuranHn sahibini ça3HrdHlar, o da bu
bina benim, bu i=çi arkada=lar da
buraya istedi3i zaman girer çHkar
ben kimseden =ikayetçi de3ilim” deyince i=lem falan yapmadHlar . Biz
de makineleri geri koyduk. Biz burayH
vermiyoruz, ne yapabiliriz içeride
kalHntH ipler var, makinelerin motorlarH
sökülmü=, i3neleri çHkartHlmH=... ne
yapaca3HmHzH dü=ünürken bir miktar
kazak bulduk yakasH yok, onlara yaka
yaptHrdHk diktirdik ütülettirdik. Cebimizden para verdik onlarH sattHk.
KazandH3HmHz paralarla makinelerin
motorlarHnH, usta parasHnH, eksik malzemeleri kar=HladHk. Faaliyete geçirdik
ve çalH=maya ba=ladHk. =u anda kHsmi
de olsa üretim yapHyoruz yani hala
da elimize para geçtikçe hangi makinada ne eksik varsa onu tamamlayHp
kapasitemizi yükseltece3iz.

Yürüyü: Peki ne tür
zorluklarla
karlayorsunuz?
Serkan Gönül: Yani en önemlisi
=u; i=çi artHk bir sHnHf olamamH= bu
bir kere belli. Neden belli ustasHnH
ça3HrHyorsun o da bizim gibi i=çi,
görüyor bir direni= var... BazH arkada=lar daha çok fedakarlHk yapHyor.
Daha çok kalHyor. Daha çok u3ra=Hyor.

Yürüyü: lk baladnzda
ne hissettiniz?
Serkan Gönül: NasHl anlatayHm,
çok güzel bir =iy. Kendim yapHyorum
kendim üretiyorum. Makineler de bizim. O makineyi yani dümdüz duran
makineyi doktorlar nasHl bir insanHn
kalbini çalH=tHrHr. Bizde bu makineleri
hayata döndürdük. Duruyordu. Haciz
memurlarH almHyordu i=te. Bilir ki=i
raporlarH var bunlar hurda diye . o
hurda makinesi =u anda çalH=Hyor i=te
imalat yapHyor. Olumlu , bütün arkada=lar iyi dü=ünüyoruz iyi =eyler.
imdi bakHyorum bütün i=yerleri
batHyor. Demekki bunlarHn dizginlerini
bHraktHlar bunlar serbest. Bunlar her
yere gidiyorlar. Bodrum da tatil yaptH
ama sorsan battHk. Kimin parasHyla
tatil yapHyor bizden çaldH3H paralarla
tatil yaptH. Onu soran yok . fabrikayH
kapatHyorum, kapat, kaç i=çin vardH,
doksan dört i=çin vardH, verdin mi
parasHnH yok. Niye kapatHyon nasHl
kapatHyon.
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Yürüyü: Beda’tan
bahsettiniz dier içilerin
iten atlmasndan
bahsettiniz. ,u anda
haklarnz için siz
direniyorsunuz. Tüm içi
snfna büyük bir güç verdi.
Bu konuda ne söylemek
istersiniz?
Serkan Gönül: Ben bu saatten
sonra bu Umut ve Ümit Somuncu
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gibi ço3u patronun yapmak istedi3i
=eyi yapamayaca3Hna inanHyorum.
Yapsa bile bu sefer i=çi kesimiyle
bu kadar dalga geçemezler.
&=çi de ne yapabilece3ini bilir
artHk. Bizim gibi dört ay parasHz
çalH=maz. Girer fabrikanHn içine
kapatHr kapHlarH açar makineleri
çalH=tHrHr. Biz zamanHnda öyle yapsakydHk bak buraya girip hHrsHz
gibi mallarH da çalamazlardH motorlarH da çalamazlardH, makineleri
de bozamazlardH. Ekstradan masraf
yapmazdHk. Biz bir okusaydHk, bir
yerden duysaydHk, görseydik biz
o günü çHkarmHydHk buradan? Ben
de inanHyorum bu saatten sonra
Umut ve Ümit Somuncu gibi dü=ünen patronlar geri adHm attH.
Kuzu gibi i=çilerin çekip gitmeyece3ine ben adHm gibi inanHyorum.
O konuda benim içim rahat çünkü
biz böyle bir =ey ya=amamH=Hz.

Yürüyü: Baka söylemek
istediiniz bir ey var m?
Serkan Gönül: Yani ben buradan i=çilere seslenmek istiyorum.
BazH =eyleri i=te okuyup dinleyip
iyice ö3rensinler... &=çinin aslHnda
selpak mendili gibi atHlacak biri
olmadH3HnH biz farkettik, onlar farkedemediler onlar bir farkHna varsHnlar... Çünkü neredeydik, dört
ki=iyle nereye geldik... Yani bu
hep hakkHmHz oldu3u için böyle
oldu, patron niye kar=HlHk vermiyor
çünkü haksHz oldu3u için. Bir emek
veriyorsan orada kimse o eme3in
üstüne yatamaz . &=çiler okuyup
ö3rensinler... &ki taraf da adam
gibi çalH=acak. Patron da i=çi de .
ben ikisi için de söylüyorum.
Ya ar Gülay: Burada makinecilik yapHyorum. Ya=ar Usta diyorlar aslHnda burada. 31 Ocak’ta
bizi i=ten çHkardHlar. 31 Ocak'tan
bir hafta sonra gelip paramHzH ödeyeceklerini binayH satacaklarHnH
bo=una gidip gelmeyece3imizi söylediler. Siz gidin bir hafta istirahat
edin deyip, sonra haftaya cumaya
paramHzH vereceklerini söylediler.
Tabi inanmadHk ama olur mu olur.
Bir hafta dinlenip geldik patronlar
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yok ortada. Biri Antalya’da biri
Ankara’ya gitmi=, kar=HmHzda bir
tane avukat. ParalarHnHn olmadH3HnH
battHklarHnH, bize senet vereceklerini
senetin de sadece Kazova’ya ait
oldu3unu söylediler. &ki ay sonra
altH tirilyon daha çekmi= karHsHnH
bo=amH=, iki sene önce aslHnda bu
bina satHlmH=... Ortada hiçbir =ey
yok. Satsan ne olur, alacaklara gidiyor, bizi kandHrHyorlar. Bu böyle
olmaz deyince avukat da çekti
gitti. Biraz ara=tHrdHk, avukatlara
gittik. Avukatlar biz mahkemeyi
açarHz, üzerlerinde ne varsa onu
alHrHz ama üzerlerinde hiçbir =ey
yoktu .
Ondan sonra bir arkada=Hn aracHlH3Hyla D&H’e gittik. Onlar bize
açHkça anlattHlar. Bu i=in eylemle
daha kolay çözülece3ini, bu yola
ba=vurursak bu =ekilde alaca3HmHzH
söylediler. Arkada=larHn kafasHna
yattH. &lk eylemimiz Taksim’de
oldu. Hey Tekstil’in arkasHnda pankart açtHk yürüdük. Tabi imdiye
kadar hiç kimse eylem nedir bilmiyordu. Öyle bir =ey ba=HmHza
gelmedi. Korka korka gidiyorduk.
AlH=tHk i=te Taksim’e geçtik oradan
Çar=amba günleri fabrikanHn önüne
yürüyorduk. Taki buradan mallar
kaçHrHlana kadar.
Bunun böyle olmayaca3HnH ö3rendik. ÇadHr kuruca3Hz dedik ama
çadHrda da üç sefer karar verdik,
kuralHm mH kurmayalHm mH, kim
duracak, kim durmayacak?.. Arkada=larHn çekincesi vardH. Ço3u
çalH=Hyor katkHda bulunacak. Ba=HmHza kalaca3HnH biliyorduk. Böyle
devam edince en sonunda karar
verdik. Bülent arkada=HmHz daha
çok yük aldH üzerine. Gerekirse
ben gece gündüz burada kalHrHm
dedi onun HsrarHyla çadHrH kurduk.
Bayanlarla da ba=ta gündüzleri
onlar geceleri erkekler kalacak
diye konu=mu=tuk. Ama maalesef
bayanlardan biri geldi. Ötekilerini
getiremedik. Ondan sonra bütün
gün erkeklerin sHrtHna kalHyor. Erkekler de topu topu on iki ki=iydi.
E bunun bir ayH de3il, iki ayH de3il,
altH-yedi ay oldu çalH=mak zorunda
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kaldH, erkeklerin yarHsH da çalH=tH. Sadece dört ki=inin sHrtHna kaldH burasH.
Daha sonradan katHlan arkada=larHmHz
var. Engin arkada=HmHz , Bülent arkada=HmHz bu durumun böyle olmayaca3HnH söylediler. &çeri girmeye
karar verdik ama içeride gördü3ümüz
manzara çok kmötüydü hiçbir =ey
kalmamH= . Biz makinelerin sa3lam
oldu3unu biliyorduk ama ne makineler sa3lam motorlar götürülmü=.
HHrsHzlHk olmu=, devlet ölmü=, makineler gitmi=... &çeriyi i=gal etmek
tamam da ondan sonra kazaklarH bulduk. KazaklarH tamir etmeye çalH=tHk.
Ama kararlHydHk makineleri çalH=tHraca3Hz. Makineler çalH=acak, motorlarHnH aldHk. UstasHnH bulduk. Bir=ekilde iki-üç tane makineyi faaliyete
geçirmeye ba=ladHk.

Yürüyü: D H sizi nasl
ikna etti?
Ya ar Gülay: D&H’in
konu=malarH
tamamen bizi
ikna eden kelimelerle, daha
güven verici,
açHkça net anlattHklarH hepimizin kafasHna
yattH. Ama
Ya ar Gülay
daha önce eyleme katHlmadH3HmHz için bir çekincemiz o vardH. Yoksa söyledikleri
bize uyuyordu. Bunu arkada=lara anlatmaya karar verdik. Biz mücadeleye
ne olursa olsun karar verdik, bir bedelse bedel de ödencek yani bundan
sonra böyle...

Yürüyü: Patronlarnz kim
bunlardan biraz bahseder
misiniz?
Ya ar Gülay: Adam be= vakit
namazHnH kHlan biri, yedi kere hacca
gitmi=. O3lu da son zamanlarda Umre’ye gitti ye=il cübbe giydi. Burada
geldi birer tane hurma da3HttH. Daha
do3rusu gördü3ümüz kadarHyla üç
ka3HtçHnHn dolandHrHcHnHn tekiymi=.
Her=ey ortada i=te bunlar açHk açH3a

kendilerini mi kandHrmH=lar, çevreleri
mi bunlarH kandHrmH=... bizi kandHramadHlar, bilmiyorum. 90 -94 taneden
on ki=i, on iki ki=iyi kandHramadHlar.
Ama di3er arkada=larH kandHrmH=lar
veya bizi kullanHyorlar, bilmiyorum.
Öbür arkada=lara söylemi=ler avukatlar onlar alHrsa parayH yani bir ki=iye parasH verilirse herkese verilmesi
lazHmmH=. Onlar o yoldan yürüyor
ama bizim yolumuz da bu. Ümit Somuncu, Umut Somuncu, bir de bunlarHn içinde Gaye Somuncu var ÇalHk
Holding’in genel ileti=im müdürü.
KHzlarH bunlarHn. Onun da burada
hissesi vardH.

Yürüyü: Makineleri nasl
tamir ettiniz nasl ne tür
zorluklar yaadnz?
Ya ar Gülay: SatHlan kazaklarla
makinenin motorunu aldHk. Usta ça3HrdHk ama kolaylHkla gelmiyor buraya. Bir usta geliyor en ucuzu be=
yüz diyor 1.000 diyor. Bir makineyi
tamir etmemiz bir senelik bir makinemiz var üç milyara mal oldu bize.
SattH3HmHz kazak zaten otuz milyondan veriyorsun. Bir tek onunla kalmHyor, bir de üç tane makineyi tamir
etmek gerekiyor. Dokuz on milyar
cepten para çHktH. BuranHn masrafH
var. Millet geliyor yiyor, içiyor. Hiçbir
yerden destek gelmiyor. Sendikalardan destek gelmiyor. En yakHn i=çi
sendikasH dedi3imiz D&SK bugüne
kadar hiç gelmemi=. Ne biçim i=çinin
yanHndasHn, ne biçim bir =eysin? Burda bir direni= var sahiplenmesi lazHm.
Ama kararlHyHz. Bu makineler buradan
gidecek, fabrikayH da kuraca3Hz. Hatta
yandaki makineleri de alaca3Hz. Kimse buna mani olamayacak, bedelse
bedel ödenecek... Sendikaya kaldHysak
yandHk. Sendika diye de bir =ey yok
Türkiye de. Sendika olsaydH bu güne
kadar biz olmayalHm di3erleri olsun
gelip biri sahip çHkardH.

lete satmak çok onur ve gurur verici.
Kendimiz üretiyoruz, kendimiz satHyoruz. Bütün makineler bizim elimizde; =u anda elektirik su parasH
vermiyoruz, kiramHz yok ama ileride
olacak. Derdiyle sHkHntHsHyla da olsa
ben bugüne geldim , ben mesela hastam var, onu hastaneye götürmesem
ben iki gün üç- dört gün hatta burdan
gitmemeye karar veriyorum. Bizim
evimimiz burasH artHk. Eve gidiyorsun
bir aklHn burada kalHyor. Acaba ne
oluyor ne bitiyor? ArtHk evimiz oldu
burasH. Tabi emek veriyorsun bir =eyler üretiyoruz. Ne kadar kazanHrsak
bize gelecek artHk ve yanHmHzda olan
arkada=larla payla=mayH bilece3iz.
Patron diye bir =ey yok artHk, demek
ki oluyormu= artHk patronsuz da. Patron benim gözümde artHk asalak. Sadece parasHna çalH=tH3Hm kukla gibi
bir =ey artHk.

Yürüyü: Direniiniz içi
snfna moral ve güç de
verdi. Bu konuda ne
düünüyorsunuz?
Ya ar Gülay: Di3er i=çilere örnek
olsun ama di3er i=çilere biraz sitem
ediyoruz. YanHmHzda olmadH3H için...
Türkiye’de hemen hemen yüzde ellisi
i=çi sHnHfHdHr. Bir el atsalar inanHlmaz
bir =ey olur. Bir destek verseler.
=urada gördü3ün tamamen i=çi sHnHfH.
Bize i=galden önce selam verirlerdi
i=galden sonra hepsi selamH kesti.
Bu ne demek? Birlik beraberlik olmadH3HnH korkudan ve bilinçsizlikten
selam vermiyorlar. Patron ne der
i=ime son verir mi? Burda kazanHlHp
sonuçlanmasHyla bamba=ka bir =ey
olur. Bir de kazanmadan gidilirse
bamba=ka bir =ey olur. Kazanamazlar
diyorlar ama biz de kazanaca3Hz diyoruz. HazHrlHk yapHyoruz Bu ayHn
29'unda defilemiz var. Defile düzenleyece3iz. Bütün millete sesimizi duyuraca3Hz. Bütün Türkiye'nin duymasH
da lazHm.

Yürüyü: Üretime ilk
baladnz da neler
hissettiniz?

Yürüyü: Baka eklemek
istediiniz bir ey var m?

Ya ar Gülay: Bir =ey üretmek
bir de kendi eme3ini sergilemek mil-

Ya ar Gülay:Direne direne kazanaca3Hz. Ba=ka bir =ey yok.
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KEC-Taksim

Dih DSK Önü

DSK, Patron Sendikac.lar.n.n Deil Halk.nd.r, Devrimcilerindir!
Berna Y.lmaz ve Taylan Tanay e Geri Al.ns.n!
DSK Genel BaTkanU ve aynU zamanda Genel-T SendikasU Genel BaTkanU Kani Beko ile Genel Merkez
Yöneticilerinin, Berna YUlmaz ve Av.
Taylan Tanay’Un tutuklu bulunmalarUnU fUrsat bilerek, onlarU iTten çUkartmalarUna karTU, Devrimci Tçi Hareketi 16 Eylül Pazartesi günü basUn açUklamasU ve oturma eylemi yaptU.
>iTli’deki DSK binasU önünde bir
araya gelen devrimci iTçiler “DSK
çinde Patron SendikacUlarUna zin
VermeyeceOiz” yazUlU pankartU açarak, slogan attUlar. SloganlarUn ardUndan
yapUlan açUklamada “DSK tarihi sizin
kirletemeyeceOiniz kadar büyük ve
temizdir. Her iki devrimci iTe geri
alUnana kadar hafta içi her gün saat
12.00-13.00 arasUnda DSK Genel
Merkez binasU önünde oturma eylemi
yapacaOUz” denildi.
AçUklamanUn ardUndan pankart yere
serilerek, oturma eylemine baTlandU. Bu
sUrada marTlar söylendi. Bir saatlik
oturma eylemi atUlan sloganlarla sonlandUrUldU.

Kuruçe me Halk, Direnen
Kazova 7 çilerine Sahip
Çkyor
Emeimizin
Sömürülmesine Kar 
Dayan may Büyütelim
stanbul Esenyurt’ta KuruçeTme
Mahallesi’nde, KuruçeTme Halk Komitesi ile Devrimci Tçi Hareketi tarafUndan, Kazova iTçileriyle dayanUTmak için 14 Eylül’de, Tiyatro Simurg
tarafUndan “Haydi Bir >ey Söyle”
isimli tiyatro oyunu sergilendi. YaklaTUk 300 kiTinin beOeniyle izlediOi ti-

yatro oyunu alkUTlarla sona erdi.
Oyunun bitiminden sonra KuruçeTme Halk Komitesi adUna bir konuTma yapUldU. Daha sonra Kazova iTçileri de sahneye çUkarak, dayanUTma
için teTekkür ettiler.
Tiyatro oyununun tanUtUmU için 8, 9,
10 ve 12 Eylül tarihlerinde 270 afiT ve
duvar gazetesi asUlUp; el ilanU daOUtUlmUTtU.

Emek En Yüce Deerdir
Emekçiyi Sömürenler
Kaybetmeye Mahkumdur
Kazova Tekstil iTçileri, her ÇarTamba olduOu gibi 11 Eylül günü >iTli MeydanU’nda buluTarak fabrikalarUna yürüdüler. Bu hafta Devrimci Tçi
Hareketi’nin DSK önünde yaptUOU
oturma eylemine de katUldUlar.
Tçilerin eylemine, Merter Forumu’ndan gelen halk da destek verdi.
Sloganlarla baTlayan eylemde, Bomonti’deki fabrika binasU önüne geldiklerinde yaptUklarU basUn açUklamasUyla, patronlardan Gaye Somuncu’yu
teThir ettiler. Gaye Somuncu iTçilerden
Bülent Ünal ve Aynur Aydemir’i kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle savcUlUOa Tikâyet etmiTti. Oysa iTçilerle hiçbir araya gelmemiTti. Sadece bir kez
ÇalUk Holding’te; o da Gaye Somuncu ve ÇalUk Holding’in avukatlarUnUn
yanUnda görüTmüTlerdi. Yani bir tehdit
söz konusu olmamasUna raOmen Gaye
Somuncu yalanlarUnUn teThir edilmesini
“tehdit” olarak tanUmlamUTtU. Tçiler,
Gaye Somuncu’nun ailesiyle iliTkilerini 2 yUl önce kestiOi yalanUnU teThir ettikleri eylemde, “DiOer patronlar Ümit
Somuncu ve Umut Somuncu kaçaklar,

kayUplar. Nerede olduklarUnU kimse
bilmiyor. Bu nedenle bulabildiOimiz
patronlardan Gaye Somuncu ile daha
önce görüTmüTtük. Bize yaklaTUk 2 yUldUr ailesiyle iliTkisi olmadUOUnU, ailesiyle
görüTmediOini söylemiTti. >imdi Ticaret Sicilinden aldUOUmUz belgeye
göre bunun da yalan olduOunu gördük.
Gaye Somuncu Ümit Somuncu ve
Umut Somuncu’yla birlikte 27.05.2013
tarihinde Kazova A.>.’deki ortaklUk payUnU devretmiT. Bu devir 05.06.2013 tarihinde tescil edilmiT, 11.06.2013 tarihinde de ilan edilmiT.
Oysa Gaye Somuncu gözyaTlarU
içinde bize ailesiyle görüTmediOini, onlarla iliTkisini kestiOini söylemiTti.
HalkUmUz der ki bu ne perhiz, bu ne lahana turTusu!” dediler.
Tçiler, eylemlerini direnme kararlUlUOUyla bitirdiler.
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Bir Direni in
Kazova Direni i
Günlüünden;
14 Eylül 2013 Cumurtesi
Devrimci Tçi Hareketi ve KuruçeTme Halk Komitesi’nin ortaklaTa düzenlediOi Tiyatro Simurg’un oyunuyla mahalle halkUyla bir araya geldik.
Saat 19.00’da tiyatro gösterisinin yapUldUOU alana stantlarUmUzU kurarak direniTin olanaklarUyla ürettiOimiz kazaklarU sergilemeye baTladUk.
Haydi Bir >ey Söyle adlU oyun herkesin beOenisiyle, alkUTlarla seyredildi. Oyunun ardUndan bizlerde söz alarak; direniTin bu zamana kadar geçirdiOi süreci anlatUp, ancak direnenlerin
kazanabileceOini vurgulayarak sözlerimizi bitirdik.
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Esenyurt

15 Eylül 2013/ Pazar
Bugün stanbul’un çeTitli semtlerindeki forumlarUn ortaklaTa yaptUklarU KadUköy’deki konsere Kazova Tçileri olarak bizlerde katUldUk.
Saat 15.00’da direniTin imkanlarUyla
ürettiOimiz kazaklarU sergilemeye baTladUk. Konsere gelenlerin büyük ilgisi vardU. DayanUTmak için kazaklardan
satUn alanlarla uzun sohbetler ederken,
bildirilerimizi de daOUttUk. AkTam geç
saatlere kadar açUk duran standUmUzU
konserin bitimine doOru toplandUk.

17 Eylül 2013 Sal
Say : 383
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Bugün sabah fabrikaya ip taTUdUk.
TaTUdUOUmUz iplerden renkler seçerek
dokumak üzere ayUrdUktan sonra etrafU topladUk. ÖOlen >iTli Karakolu’ndan
sivil bir memur gelerek fabrikayU satUn alan mal sahibinin KaymakamlUOa
fabrikanUn boTaltUlmasU üzerine baTvurduOunu söyledi. Elindeki kaOUtlarU
göstererek perTembe günü geleceklerini söyledi.

Gün içerisinde pek gelip gidenimiz
olmadU. AkTama doOru Tatavla Forumu’ndan arkadaTlar geldiler. Tçi arkadaTlarUmUzla tebligatla ilgili olarak
bunun ne anlama geldiOi ve nasUl bir tavUr sergileyeceOimiz üzerine sohbet ettik.

18 Eylül 2013 Çar amba
Her hafta olduOu gibi bu çarTamba
günü de >iTli Camisi önünde toplanarak fabrika önüne kadar yürüyüT yaptUk. Etraftan insanlar alkUTlarUyla destek verdiler. Bu haftaki yürüyüTümüze >iTli Belediyesi iTçileri de destek
verdiler. Daha sonra hep beraber çadUrda çaylarUmUzU içerek sohbet ettik.
Barbaros >ansal telefonla arayarak
bizleri tebrik etti. Mail yoluyla direniTimizi paylaTtUOUnU ve kendisinin de
ziyarette bulunacaOUnU söyledi. ÖOleden sonra BoOaziçi, Mimar Sinan ve
Bilgi Üniversiteleri’nden öOrenciler gelerek ziyarette bulundular.
Memuru KöleleTtiren, HakkUnU Ara-

12 Eylül Cuntas.n.n Devamc.s.,
AKP’ye Kar. Mücadele Edelim!
12 Eylül cuntasUnUn yUldönümünde Edirne'de DSK,
KESK, TMMOB ve TTB tarafUndan basUn açUklamasU düzenlendi. Dev-Genç’lilerin de destek verdiOi eylemde “12 Eylül FaTizminin Tek Ses, Tek Renk, Tek Tip nsan Formülünü
AKP ktidarU Sürdürmeye ÇalUTUyor!” baTlUklU açUklama okundu.
Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu tarafUndan yapUlan eylem, “Bize bugünleri yaTatan ve “Bu daha baTlangUç”
diyen tüm halkUmUzU
selamlUyor, darbenin
tüm izlerinin bu ülkeden tamamen silineceOi günler için ‘mücadeleye devam’ diyoruz” denilerek bitirildi.
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Kazova
dUOU çin Tutuklayan AKP Bilmelidir ki,
Tutsak KEC’liler Serbest BUrakUlUncaya Kadar Mücadelemiz Sürecek
15 Eylül günü Kamu Emekçileri
Cephesi üyesi KESK'li tutsak aileleri
Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir
araya gelerek, “KESK'li Tutsaklar
Serbest BUrakUlsUn” sloganUyla oturma
eylemi düzenledi. MarTlarUn söylendiOi
eylemde KEC’liler ve tutsak aileleri,
arkadaTlarUnU alana kadar, hukuksuzluklar ve baskUlar son bulana kadar
alanlarU terk etmeyeceklerini söylediler.
YapUlan açUklamada, KEC’lilerin
212 gündür tutsak olduOu belirtilerek,
“HaftalardUr faTizme karTU demokrasi, keyfi tutuklamalara karTU adalet istiyoruz. Bu talebimize kulaOUnU tUkayanlara diyoruz ki adalet herkese lazUm… KESK üye ve yöneticilerinin
derhal serbest bUrakUlmasUnU talep ediyoruz. Bilinmelidir ki, onlarU zulmün
elinden çekip alana kadar da alanlarda olmaya devam edeceOiz.” denildi.

Halk Tarih Yazar,
Fotoraf Tarihi Kaydeder
dil Kültür Merkezi FotoOraf ve Sinema Emekçileri, (FOSEM) 16 Eylül günü Galatasaray Lisesi önünde "1 MayUs'tan Taksim'e Ayaklanma Sergisi"
açtU. Sergide 1 MayUs'tan Gezi ayaklanmasUna FOSEM tarafUndan çekilmiT resimler sergilendi. FotoOraf ve Sinema Atölyesi’nin tanUtUm bildirisinden
100 adet daOUtUldU.
Gezi ayaklanmasUnda polis tarafUndan baTUna hedef alUnUp vurulan Evren Köse isimli direniTçi sergiyi görüp yanUmUza geldi, "Bu kadar polisin içinde sergi açmaya ancak siz cüret edebilirsiniz"
dedi. Kendisiyle uzunca sohbet edildi.
FOSEM her Cumartesi Galatasaray Lisesi önünde sergi açmaya devam edecek.
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Baclar

Okmeydan

Cepheliler Berkin Uyanana, Katiller Bulunana ve Gerçek Adalet

Salanana Dek Halk/n Adalet Özlemini Gidermeye
Halka Umut Olmaya Devam Edecekler!
stanbul
1 May/s Mahallesi’nde 11
Eylül günü Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çarsyla bir araya gelen halk
bir yürüyüE düzenlendi. Kitle, “AKP
FaEizmine Geçit Vermeyeceiz - 1
Mays Mahallesi Halk” imzal pankartn arkasnda toplanarak, cemevi
bahçesinde yürüyüEe baElad. çlerinde
Halk Cephesinin ve devrimci demokrat
kesimlerin de olduu kitle 3001. Cadde
üzerine çkarak yürüyüEe devam etti.
1 Mays Mahallesi halk, AKP faEizmine karE omuz omuza olduunu bir
kez daha göstermiE oldu.
Ayaklanma Eehidi Ahmet Atakan’n
hesabn sormak, ODTÜ’de geçecek
yol projesi kapsamnda direniEe geçen
örencilere destek vermek ve Fethullah
Gülen, zzettin Doan iEbirliiyle kurulmak istenen cami-cemevi projesine
karE çkt için polisin saldrsna
urayan Tuzluçayr halkna destek
için, 1 Mays Mahallesi’nde ve Kadköy’de eylemler yapld.
1 May/s Mahallesi’nde cemevinden baElayan yürüyüE, sonduraa
kadar sürdü. Ardndan Cennet Düün
Salonu’na kadar inilerek, tekrardan
yürüyüEe geçildi. YürüyüEe halk camlardan tencerelerle alkElarla destek
verdi.
Kad/köy’de binlerin topland

haberinin gelmesiyle birlikte halkn
coEkusu artt. O anda duraa gelen
halk otobüsü kamulaEtrlarak, 100 kiEilik grup otobüse binip sloganlar eEliinde Kadköy’e doru yola çkt.
MarElar ve türkülerle Kadköy rhtmda inilerek kortej eEliinde yürüyüEe
geçildi. Hep bir azdan “Diren Kadköy 1 Mays Geliyor”, “Her Yer Taksim
Her Yer DireniE” sloganlaryla yüründü.
Boa heykelinin olduu meydana ve
Bahariye Caddesi’ne çkld. Polisin
halka saldrmasyla direniE baElad.
Halk Cephesi kitlesinin de olduu
gruplar gecenin ilerleyen saatlerine
kadar direniElerini sürdürdü.
Sar/gazi’de 10 Eylül günü Ahmet
Atakan’n katledilmesini ve Berkin
için oluEturulan adalet zincirine müdahaleyi protesto etmek isteyen Sargazi
halkna kiralk katiller gaz bombalar
ile saldrd. Bunun üzerine halk direniEe
geçti. Demokrasi Caddesi boyunca
tüm ara sokaklarda gece boyu direniE
devam etti. Cepheliler katillerin in
olarak kulland kaymakamln karE
sokanda molotof ve havai fiEeklerle
çatEt.
11 Eylül günü Sargazi halk daha
öfkeli ve daha militan sokaa çkt.
Cepheliler en ön safta havai fiEekler
ve molotoflarla iEkencecilere Eehitlerinin
hesabn sordu. DireniE boyunca “Umudun Ad DHKP-C”, “Kim Öretiyor;

Day, Kim Vuruyor; Cephe, Kim çin;
Halk çin” sloganlar hiç eksik olmad.
Gece saat 01.30’a kadar devam eden
eylem iradi olarak bitirildi.
12 Eylül günü Cepheliler yine en
ön safta hesap soran meydan okuyan
katillere sokaklar dar edendi. Sapan,
molotof ve havai fiEeklerle direnen
Cepheliler kaymakamla molotoflu
eylemden sonra eski Ankara Caddesi’ne
inerek belediye binasn kullanan katillere molotof ve havai fiEeklerle saldrd. Neye uradn EaEran polisler
saa sola kaçEtlar. Cepheliler ardndan
bir römorku elleriyle taEyarak yolda
barikat olarak kullandlar.
13 Eylül günü Cepheliler halktan
ideolojilerinden ve tarihi miraslarndan
aldklar güçle yine sokaklar faEizme
dar etti. Demokrasi Caddesi’nde youn
çatEmalarn ardndan Belediye önüne
dinlenmeye çekilen polislere molotof
ve havai fiEeklerle saldran cepheliler
yolda moloz yüklü bir traktörü çevirerek, molozlar döktürüp barikat olarak
kulland. Gece boyu süren çatEma
iradi olarak bitirildi.
Bac/lar’da 15 Eylül günü, Baclar Karanfiller Kültür Merkezi tarafndan Hatay'da katledilen Ahmet Atakan için eylem yapld. Düzenlenen
yürüyüEte Ahmet Atakan'n bugüne
kadar gaz bombalaryla katledilen sekizinci kiEi olduu ve katillerin AKP
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iktidar tarafndan korunduu vurguland. Eylem Karanfiller Kültür Merkezi önünden baElayarak devam edecekti. Ancak kitle toplanrken polis
tacizleri baElad. Sokak aralarndan,
kitlenin çevresinden dolaEarak halkn
önüne geçen akreplere ramen yürüyüE
devam ettirildi.
Baclar YürüyüE yolundan tekrar
yürünerek Karanfiller Kültür Merkezi'ne geri dönüldü. Polis kitlenin çevresinde dolaErken "Katil Polis Mahalleden Defol", "Polis Su Sat, Simit
Sat Onurlu YaEa" sloganlar atld.
Kültür merkezi önünde dahi polisin
tacizi devam ederken kitle polise taElarla yant verdi.
Gaziantep’te Ahmet Atakan' ve
dier Eehitleri anmak için 10 Eylül günü
YeEilsu Park'nda toplanan Antep halk,
Balkl durana doru yürüyüEe geçti.
YürüyüE boyunca sloganlar atld.
Düztepe Halk'nn "FaEizmi Döktüü Kanda Boacaz!" ve "Diren
Berkin Seninleyiz!" pankartlaryla katld eyleme ÖDP, Tek Yumruk Üniversite Örenci Grubu da katld.

Hatay
11 Eylül günü Antakya’da, Halkevleri, demokratik kurumlara haber

vermeden bir yürüyüE yapma karar
ald. Armutlu’dan yürüyüEe geçildi ve
BP’nin oradan Sümerlere doru dönüldü. Birkaç ay önce bu güzergah
kullanmalarna izin veren polisin yine
izin vereceini düEünen Halkevleri’nin
evdeki hesab çarEya uymad. Polis
10 Eylül’den daha azgnca saldrd ve
birçok kiEi yaraland.
Bu saldrdan sonra Armutlu’da
çatEmalar devam etti. Halk Cepheliler
direniE halkn direniEine dönüEünce
destek olmaya gittiler ve sloganlaryla,
direniEleriyle halkn yannda oldular.
“Halkz Haklyz Kazanacaz”, “Polis
Simit Sat Onurlu YaEa”, “Ahmet Atakan
Ölümsüzdür”, “FaEizme KarE Omuz
Omuza” sloganlaryla birlikte Cepheliler marE söylediler. Gece yarlarna
doru direniE iradi olarak bitirildi.

Hatay’da Dövü ene,
Dü ene Bin Selam!
Ayaklanma Eehitlerinin katillerinin
yarglanmas için düzenli olarak Halk
Cepheliler tarafndan yaplan basn
açklamas ve yarm saat oturma eylemi
Hatay’da devam ediyor.
Hatay Armutlu’da 7 Eylül günü 2
Halk Cepheli tarafndan Armutlu Mahallesi’nde megafon araclyla halka

Ekmek, Adalet, Özgürlük çin Anadolu
Halk Konserinde Bulu al/m!
Grup Yorum 5 Ekim’de Ankara’da "Anadolu Halk Konseri" düzenleyecek.
Dev-Genç'liler, 15 Eylül günü Ankara'da Yüksel Caddesi'nde masa
açarak konser çalEmalarna baEladlar. Devrimci tutsaklarn el ürünleriyle
YürüyüE ve Tavr dergilerinin sergilendii, Grup Yorum Earklarnn
çalnd masada, halkmz konsere davet edildi. Ayrca Ankara’nn
birçok ilçesinden konser alanna ücretsiz otobüs kaldrlaca da duyuruldu.
Ankara'llarn Grup Yorum konserini heyecanla bekledikleri gözlendi.
16 Eylül'de açlan masada 100 adet el ilan datld.
Konser Hazrlk Komitesi, yapt konser duyurusunda, "AKP'nin
zulmüne, faEizme karE Anadolu halk olarak ayaa kalkEmzn ardndan
haykrmaya baEladk ekmek, adalet ve özgürlük talebimizi! DireniE
Eehitler pahasna büyüdü, büyütüldü!
imdi ekmei, adaleti ve özgürlüü
söküp alacak kadar çok olduumuzu
görmek, göstermek için, direniE türkülerini söylemek için birleEiyoruz!
Anadolu halklarn bu büyük koroya katlmaya; ekmek, adalet, özgürlük için ses olmaya çaryoruz!"
dedi.

22

çar yapld. 2 saatte yaplan çardan
sonra, Abdullah Cömert’in katledildii
yerde eylem yapld.
Eylemde Halk Cephesi adna Ahmet
Atlgan basn açklamasn okudu.
Açklamadan sonra oturma eylemine
geçilerek marElar söylendi. Katledilen
tüm Gezi DireniEi ehitleri adna 1
dakikalk sayg duruEundan sonra, 10
kiEinin katld eylem sonlandrld.

Analar/n Öfkesi
Katilleri Boacak!
Hatay’da 14 Eylül günü 7 Halk
Cepheli, Ahmet Atakan’n ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede ailelerle sohbetler edildi. “Acmz büyük”
diye karElayan aileye Halk Cepheliler
“Hepimizin acs büyük, acmz öfkemizle boacaz” diye karElk verdiler. 3 ana yana yana birbirlerinin
aclarna merhem oldular, öfkeleri katilleri boacak kadar güçlü. Aileler,
15 Ekim saat 17.00’de Ahmet Atakan’n evinde mevlit okunacan belirttiler. Halk Cepheliler yeniden ziyarete geleceklerini belirterek oradan
ayrldlar.

Burjuva Bas/n/n Yalanlar/na
Kar / Yürüyü Okuyal/m,
Okutal/m
Mersin’in Mustafa Kemal Mahallesi’nde
12 Eylül günü, 2 YürüyüE okuru tarafndan
YürüyüE datm yapld. YaklaEk 1 saat
süren dergi satEnda 20 dergi halka ulaEtrld.

Hatay’n Samanda lçesi’ne bal Mzrakl Belediyesi’nde 6 Eylül günü dergi datmnda 100 adet YürüyüE dergisi halka
ulaEtrld. GümüEgöze, Serinyol, Harbiye,
Armutlu ve Maarack’ta toplam 310 dergi
halka ulaEtrld.
Datm srasnda konuEulan iEçiler YürüyüE dergisini tandklarn ve dergi datmn görmekten mutluluk duyduklarn belirttiler.
13 ve 14 Eylül tarihinde ise Samanda
Tomruksuyu, Kurtderesi, Armutlu, Deniz
mahallelernide ve Antakya Merkez, GümüEgöze, Harbiye ve Serinyol’da 465 YürüyüE
dergisi datld.
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Halklarn bütün aclarnn
hesabn sormak için

Sınıf Kini
+NSANLIK ONURUNU
YAATMAKTIR
“(...)
Vuruyorlard( habire
Onurundan vazgeçmedi diye
Kalkacaks(n diyorlard( kar(m(zda ayaa
Ezeceksin onurunu kendi aya(nla
Kalkmad( Engin
Ve öretti herkese
Onurunu kald(ramaz zulüm
Hayat denilen u köhne terazide...”
Fa4izm halk=n dü4man=d=r. #nsanl=k, onur, 4eref nedir
bilmeyen bir dü4manl=k bu. Halk= insan yerine koymaz,
a4a,=lar, horlar, insanl=k onurunu çi,ner. “Ayak takm”,
“baldr çplak”, “çapulcu”, “kemirgen” gibi her türlü hakareti yapar. #4kencesinden hakaretlerine, insanl=k
onurunu çi,nemek, insanl=,=ndan dü4üncelerinden koparmak, teslim almak ister.
Egemenlere katliamlar, infazlar yetmez. Ahlaks=zl=,=n=,
namussuzlu,unu da kullan=r. 14-15 ya4lar=ndaki genç k=zlar=m=zdan analar=m=za, delikanl=lar=m=zdan babalar=m=za kadar herkese, her türlü 4erefsizli,i yapar. #nsanl=k
onuruna sald=ranlara, namussuzluk, 4erefsizlik yapanlara öfke duymamak mümkün de,ildir.
Sadece iki örnek aktaraca,=z:
Birincisi; "Çocuk "ubede beni zorla banyo ettirmeye
çal+"t+lar. O kadar ahlaks+zlar ki, bir erkek polis ‘çok korkuyorsan seni ben banyo ettireceim’ diyordu. Parmak
izi al+rken ellerimi arkadan kelepçelediler. Polisin biri saçlar(m( az(m(n içine t(kad(. Slogan at+yordum sürekli, bunu
engellemeye çal+"+yorlard+. Uyurken üzerimden battaniyeyi al(p (slatmaya kalkt(lar. Beni banyo gibi bir yere
götürdüler. Elimin birini kelepçelediler, üzerime bir kova
souk su döktüler, "imdi bron"it olmu"um. Ama tabi ki
bu fa"izm, bunu biliyorum." (Yürüyü4 269. say=, syf:17)
+kincisi; “ç çama"+rlar+ma kadar soyuldum. Polis taraf+ndan domalt+ld+m, taciz edildim. K+z+mla ba"ka kad+nlar+n da taciz edildiini gördüm. laçlar+m verilmedi. ikayetçiyim.” (Yürüyü4 374. say=, syf: 13)
Biri 15 di,eri 62 ya4=nda olan iki insan=n ya4ad=klar=, ülkemizde ya4anan binlerce örnekten sadece ikisi. Ve
tüm bunlar bizim ülkemizde ya4an=yor.
Bu nedenle öfkemiz hakl=d=r, do,rudur. Öfkemizi he-

Snf kini olmadan insanlk onuru
ya%atlamaz. +nsanlk onurunu
ya%atmak somut haliyle, Engin
olmaktr. Boyun e0memek, direnmektir.
+nsanlk onurunun ba% e0mezli0iyle
dimdik durmaktr. Engin gibi direnmek
için snf kini gerekir.
sap sormaya dönü4türmeliyiz.
Snf kini; duygusal de0il, bilinçli-politik bir kindir. Burjuvaziyi yok etmeden bitmeyecektir. Zulmün, sömürünün, a4a,=lanman=n, pisli,in sorumlusu bu düzendir. S=n=f kinimiz burjuvazinin düzenine kar4=d=r, burjuvaziyle uzla4mayacakt=r. S=n=f kini, hesap sorma ve sava4ma gücümüzdür.
Fa4izmin sald=r=lar=, ahlaks=zl=,=, 4erefsizli,i kar4=s=nda
“Biz onlar gibi olmayaca,=z” tart=4malar= yapan baz= “sol”,
“ayd=n” çevreler, insanl=k onurunu koruyamazlar.
Özellikle devrimciler, fa4izmin ahlaks=zca, 4erefsizce yöntemlerini uygulamazlar. Devrimciler adaleti uygular.
S=n=f kini adaletsizli,e kar4= adaletimizdir. Adalet de ya4ananlar=n hesab=n= sormakt=r, bedelini ödetmektir.
#nsan olmak bu düzene öfke duymakt=r. Unutmak, dü4man= affetmek insana özgü de,ildir. Öfkemiz hakl=d=r, insan gibi ya4amak içindir.
Yeter mi?
Yetmez. Öfkemizi s=n=f kinine dönü4türmek gerekir,
insan kalmak için 4artt=r.
S=n=f kini olmadan insanl=k onuru ya4at=lamaz.
#nsanl=k onurunu ya4atmak somut haliyle, Engin olmakt=r. Boyun e,memek, direnmektir. #nsanl=k onurunun
ba4 e,mezli,iyle dimdik durmakt=r. Engin gibi direnmek
için s=n=f kini gerekir.
#nsanl=k onurunu ya4atmak en somut haliyle, Erdal Dalg=ç olmakt=r. Hesap sormakt=r. #4kencelerin, 4erefsizliklerin hesab=n= sormakt=r.
S=n=f kinimiz insanl=k onurunu daima ya4atacakt=r. Kazanan insanl=k onuru olacakt=r.

DRENEN SAVAAN HALKLAR YAZACAK!
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Ortak Mektup Yollama
HakkBmBz Gasp Edildi!
Avukat Görü0 Yerlerine Camekan,
Hücrelerin Açini Gözetleyen Kameralar...

Özgür Tutsaklardan
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Öncelikle selam ve saygOlarOmO iletiyorum. UmarOm sa6lOk sOhhat her Fey
yolundadOr, bizler de iyiyiz, her Feye
ra6men!
Behiç Bey, daha önce sizlere kameralar ve artan saldOrOlar konusunda yazmOFtOk. Hemen her gün yeni bir
hak gaspO, yeni bir keyfi uygulama ya
da saldOrO ile karFO karFOya kalOyoruz.
Yeni gelen 1. Müdür Recep GÜVEN mevcut koFullarO adOm adOm
daha da kötüleFtirmeye devam ediyor.
"Gelen gideni aratOr" der halkOmOz, aynen öyle... Önce 13 yOldOr var olan ve
bütün F Tipi Hapishanelerde geçerli
olan ortak mektup yollama hakkBmBz gasp edildi. SonrasOnda personeli
sürekli germe politikasO izlenmeye baFlandO. #leri KIZILALTUN arkadaFOmOzla konuFurken aynO baFgardiyan iki
kez, dOFarOdan kapOyO tekmelemiF.
"AlayBnBza isyan lan" diyerek arkadaFOmOzOn eli mazgaldayken mazgalO
sert ve tehlikeli Fekilde kapatmOFtOr.
AynO Feyi ben de biz de 07.08.2013
tarihinde yaFadOk. “HavalandOrma
kapOsO neden yarOm saat geçti6i halde açOlmOyor” diye sordu6um gardiyan "Size mi soraca6Oz lan... Kesin sesinizi, oturup bekleyeceksiniz" vb
diyerek önce elimi mazgala sOkOFtOrmaya çalOFmOF sonra da kapOyO tekmelemiFtir. Bu baFgardiyan ve gardiyan ile ilgili suç duyurusunda bulundu6umuz halde hiçbir geliFme
yok. Aksine bize soruFturma açOlOp, disiplin cezalarO vermekteler.
Bildiiniz üzere tüm itiraz ve
protestolarBmBza ramen hücrelerin
içini de görecek 0ekilde kameralar
yerle0tirildi havalandBrmalarBmBza.
"24 saat bizi izlemek, psikolojik bask altnda tutmak anlamna gelen uy-

gulama
bir ikencedir, asla
kabul etmeyeceiz" dedik.
Günde üç kez
slogan attOk, dilekçeler yazdOk, kamera takOlOrken tartOFtOk. "AyOptOr,
zulümdür" dedik. Sonucunda bizim oldu6umuz B Blok’a takOlOnca, siyasi tutsaklar olarak kameralarO söktük ve sahiplerine iade ettik. Bunun üzerine de
ben, Hayri AKTA8, Ali GÜN, M.
BarB0can YALÇIN, Miraç VAYAÇ
dahil onlarca tutsa6a soru0turma
açBlmB0tBr. Bunun üzerine, A Blok’a da
(siyasilerin oldu6u bloktur)... Ne ceza
verirlerse versinler, kaç kez takmaya
çalOFOrsa çalOFsOnlar bu iFkenceyi asla
kabul etmeyece6iz. #nsani, ahlaki,
vicdani, siyasi olarak bunu kabul etmemiz mümkün de6ildir.
Yeni saldOrO dalgasOnOn bir parçasO
olarak avukat görü0 yerleri de camekanlB hale getirilmiFtir. Öyle ki, içeriden dOFarOsO dOFarOdan içerisi gözükmekte, "canlO olarak" izleyerek takip
edilmekte, dinlenilmektedir. Avukat
görüFmesi için gerekli asgari mahremiyet koFullarO ortadan kaldOrOlarak, savunma hakkOmOz gasp edilmektedir.
Elbette ki, kamera ile aynO mantOkla, yani devrimci düFmanlO6Oyla ve
sindirme amacOyla yapOlan bu de6iFikli6i de kabul etmiyoruz, etmeyece6iz. Ki yaFanan geliFmeler de bizim
direnmemizin ne kadar haklO oldu6unu ispat etmiFtir.
Bizi "yeni" - camekanlO avukat
görüF yerine götürdükleri zaman bunu
kabul etmiyor ve eski görüF yerine geçmek istiyoruz. Bu kabul edilmedi6i zaman, avukat görüFü yapmadan, sloganlarOmOzla protesto ederek hücremize

geri dönüyoruz. Bu tavrOmOz yetkilileri
rahatsOz etmiF olacak ki fiziki saldBrBlar
ve disiplin cezalarBndan tekrar medet ummaya baFladOlar.
15.08.2013 tarihinde aynO hücrede kaldO6Om KESK'li tutsak ö6retmenlerimizden Hayri AKTA8 avukat görüF kabinlerini protesto etti6i
için saldOrOya maruz kalmOFtOr. A6zO
burnu kapatOlarak derdest edilen Hayri AKTA, karga tulumba taFOnarak
hücreye getirilmiFtir. AynO gün saat
10.30 sularOnda Hayri AKTA avukat
görüFü için çOkmOF ve camekanlO yere
götürülünce bunu sloganlarla protesto etmiFtir. Saat 11.30 sularOnda
yine Ali GÜN avukat görüFü için çOkmOF aynO Fekilde sloganlarOyla görüFme yapmadan geri getirilmiFtir.
Saat 11.45 gibi H. AKTA tekrar avukat görüF mahaline götürülmüF, camekanlO yeri protesto ederek görüFme
yapmadan geri çOkmOFtOr. Slogan atmaya baFladO6O esnada saldOrOya maruz kalmOFtOr. "Savunma HakkBmBz
Engellenemez" sloganOndan rahatsOz
olan ve daha önce hücre kapOlarOnO tekmeleyen baFgardiyan saldOrO talimatOnO vermiFtir.
"Camekan" diye ifade etti6imiz bu
yeni görüF yerlerine, 11.08.2013 tarihinde götürülmeye baFlandOk. #lk protestomuzu 11.08.2013 tarihinde gerçekleFtirdik. Yine bu saldOrO öncesinde
de aynO gün içerisinde iki kez daha bu
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yerlerde görüF yapmayaca6OmOzO ifade edip sloganlarla protesto ettik.
16.08.2013 tarihinde Hayri AKTA'a "Savunma istemi"
ile soruFturma tebli6i yapOldO.
YapOlan saldOrOyO meFru gösterme, aldO6OmOz tavrO cezalandOrma amacOnOn ötesinde avukatlarOmOzO da suçlayan ibareler
bulunmakta, düzmece tutanaklarla avukatOmOz zan altOna sokulmaya çalOFOlmaktadOr. Bu
uydurulmuF tutanakta Föyle
yazmaktadOr : "...görüme odas*ndan ç*kt*'*n*z s*rada, Av.
Yavuz DURSUN size hitaben
"ç*k*ta slogan at, imdilik süreci balatal*m. Zaten bir daha
ki sefere de'iiklik olmazsa, biz
size bu camlara vurun, tekmeyle indirin diyece'iz" ve
bunun görevli personel taraf*ndan duyuldu'u..."
Yani bu düzmece - uydurma
tutanak ile "talimatO" Avukat
Dursun Bey vermiFtir deniliyor.
Akla mantO6a sO6mayan Feylerle komplo kurmaya çalOFOyorlar.
Peki, bu yalanO nerden uydurmuFlardOr? Acemice düzenlenmiF bu komplo ile avukatOmOz
zan altOnda bOrakOlmaya çalOFOlOyor. Daha önce 5 kez aynO
protestoyu yaptO6OmOz halde,
#dari görüF yapOp tavrOmOzO bildirdi6imiz halde avukatOmOz
adOna sahte tutanak düzenlemeye çalOFarak eline- yüzüne bulaFtOrmOFlardOr... CamekanlO avukat yerlerinin asOl amacO ortaya
çOkmOFtOr. Fakat do6ru düzgün
dinlemeyi, do6ru düzgün kayOt
etmeyi bile becerememiFlerdir.
Sonuç olarak, hem kamera
iFkencesine hem de camekanlO
görüF yeriyle savunma hakkOmOzO gasp etmelerine, bedeli
ne olursa olsun direnmeye devam edecek, bu saldOrOyO da alt
edece6iz.
Fikret KARA
1 No'lu F Tipi Hapishane
8irinyer
Buca -AZMAR

ral bozan, can sOkan,
ortalOkta ruhKendini Gelitirmeyen Düzeni Gelitirir
suz ruhsuz dolaFan olmamalOdOr.
Bugün düFman
düne göre daha güçlü bir Fekilde, elindeki tüm imkanlarO
kullanarak saldOrOyor,
sürekli düFünceleriMahir Çayan'dan bir alOntO ile baFlOmizi bulanOklaFtOrOyor...
yalOm;
Bu kOyasOya süren bir savaFtOr...

ÖRENMENAN
ÇO8KUSUNU SÜREKLA
HASSEDENDAR

"Ö'retmenin, ö'renme için etkin bireysel çal*man*n, devrimci bir görev oldu'u unutulmamal*d*r. Devrimcili'in
statik, mekanik bir i, genel anlam*yla
bir meslek de'il, bir ruh, bir coku, bir
yurtseverlik duygusu oldu'u ç*kmayacak biçimde kafam*za kaz*nmak. E'itimin bu ruhun, bu cokunun bir gere'i
olarak birinci görev oldu'u, benlikte biçimlenmeli. Ancak o zaman devrimci
e'itimin temelini oluturan bireysel
çal*malar aksat*lmadan yürütülebilir. Ancak o zaman kâ'*t üzerindeki devrimci e'itim, üzerine ald*'*m*z kararlar, bürokratik kararlar olmaktan ç*kar,
somut günlük e'itim biçimine döner."
Bütün yazOlarOn 28. sayfasOndan alOnan bu alOntOyO okuduktan sonra...
"Zaten sürekli koturuyoruz, kitap
okumaya vakit mi var?"
"Olaylar* sürekli de'erlendirmeliyiz deniyor. De'erlendirecek vakit mi
kal*yor. Bir olay bitmeden baka olay
bal*yor" diyebilir miyiz?
D#YEMEY#Z!
DERSEK; Mahir Çayan’On dediklerine ters düFmüF oluruz. O zaman iki düFünceden birini tercih etmek zorundayOz.
Tercihimiz Mahir
Çayan’On söyledikleri ise hiçbir mazeretin,
hiçbir gerekçenin,
hiçbir ertelemenin
e6itimimizin önüne
geçmesine izin veremeyiz...
Hiçbir Cepheli,
Hiçbir zaman mazeretler üreten, üretti6i mazeretlerle mo-

Bu savaFta Cephenin sorumlulu6u bu
kOyasOya savaFta sonuna kadar var olmaktOr. Sadece burjuva ideolojisine karFO kendimizi koruyarak ayakta kalamayOz.
Bunun tek yolu vardOr; ideolojik
olarak güçlenmek. E6itimimizin ara
vermeden sürdürmek...
DüFünmek gibi, e6itimde Cephelinin
temel iFidir. Hayattan, kitaplardan, deney ve tecrübelerden, Fehitlerimizden,
ilke ve kurallarOmOzdan her Feyden ö6renmek zorundadOr...
Çünkü içinde oldu6u bir savaF var;
ölme ve öldürme üzerine Fekillenen
bir savaF. Bu savaFO yönetmek ve kazanmak için sürekli yenilenmek zorundadOr Cepheli...
ArtOk biliyor ki;
SAVA8 BO8LUK TANIMAZ,
EER BAZ BAR BO8LUK BIRAKIYORSAK,
DÜ8MAN BU BO8LUU MUTLAKA DOLDURACAKTIR...
BoFluk bOrakmak istemiyorsak; boFluklarO düFmanOn doldurmasOnO istemiyorsak, düFmanOn bizi teslim alma saldOrOlarOnO boFa çOkartmak istiyorsak,
düFmanOn üzerine üzerine yürümek istiyorsak, soka6a çOkan yüzlerin, binlerin, milyonlarOn
öncüsü olmak istiyorsak, kinimizi öfkemizi sokaklara
yansOtmak istiyorsak, hesap sormak
istiyorsak;
BEYNAMAZA
MALATANLA8TIRMALAYIZ...
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Cüretli olanlar yani halkBn
yaratBcB gücüne güvenenler kolektif çalB5abilir
dolayBsByla da zorluklarB
a5abilir...
deolojimize güvenmek yeterlidir.
deolojimiz halkB örgütler; onu maddi bir güç haline getirir.
Kitleler örgütlendikçe ve sava5Bn
yaratBcB gücünü kattBkça devrim yolundaki engeller ve zorluklar çok
daha kolay a5BlBr.
DayB "Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
do rudan söz ve karar sahibi olduklar halk örgütlerini yaratmak ve
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Sevgili Devrimci Okul OkurlarB,
Merhaba;
HalkBmBzBn kurtulu5 sava5BnB büyütmek için pek çok i5 ve faaliyet örgütlüyoruz.
çerikleri, talepleri, biçimleri, yapBlB5 yerleri vbleri de-i5se de her i5ten sonuç almak esas amacBmBzdBr.
Çünkü alBnan her somut sonuç,
devrim yolunda atBlan birer adBm
oluyor.
AynB zamanda sonuç
alBnamayan her i5, emek ve
zaman kaybBna yol açtB-B
gibi, devrimcinin kendisine olan güvenini de zedeler... Moral bozar.
Öncelikle; bir i5i örgütlerken ilk olarak mutlaka sonuç alaca-BmBza
inanmalByBz.
nançsBzlBk "olmazcBlB-B" yaratBr. OlmazcBlBk dü5üncesi ba5lamB5sa, zaten o i5ten sonuç alBnamaz.
nancBmBz yapabilme gücümüzdür; irademizdir.
Emperyalizm ve i5birlikçileri var güçleriyle halklarB teslim almaya çalB5Byorlar... HalklarBmBzBn
kurtulu5unu sa-lamak, halkBn
iktidarBnB kurmak tarihsel bir zorunluluktur. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu her i5imizde rehberimiz olmalBdBr.
Cüretle yapBlan her i5 sonuç
verir.
Tabi ki bu kör bir cüret de-il, akBlla birle5en cürettir.
Cüret ve militanlBk sonuç alana kadar defalarca dü5ünme, Bsrar ve kararlBlBk demektir.
Cüretimizin kayna-Bnda kendimize, yolda5larBmBza, halkBmBza güvenimiz vardBr.
SorunlarB çözmek, engelleri a5mak
için kolektivizm bir zorunluluktur.

da5larBmBzBn katBlBmBnB sa-layamByorsak, mümkün olan en geni5 kesimin sahiplenmesini yaratamByorsak
orada mutlaka kendi ba5Bna hareket
etme vardBr.
Birey tek ba5Bna dü5ündü-ü ve hareket etti-i sürece sonuç alamaz...
Mutlak orada bürokratizm ve onun
yarattB-B tahribat olacaktBr.
Plan ve programlar mümkün olan
en geni5 katBlBmla olu5turulmalB; devrimci faaliyetin süresi, kim hangi i5i,
ne zaman, nerede ve nasBl yapacak en
somut haliyle belirlenmelidir.
OlanaklarBmBzB do-ru kullanmalB
ve en gerçekçi programlarB çBkarmalByBz.
YapBlan program ve plana herkes
inanmalBdBr. Herkes aynB heyecan ve sahiplenmeyle çalB5abilmelidir. Devrime hizmet edecek, insanlarB inandBracak ve ça-Bracak, onlara
umut ta5Byacak eylemler ancak böyle örgütlenir...
Aksi ruhsuzluktur... nançsBzlBktBr. Devrimci ruh ve
co5kuyu yaratan, devrimcinin
sorumluluk duygusu ve cüreti
oldu-u kadar, aynB zamanda en
geni5 kitleyi o sürece katabilmesidir.
Elbette mükemmeli yaratmayaca-Bz... Her zaman sorunlar, engeller olacaktBr. Önemli olan en iyisini hedeflemek; olanaklarBmBzB,
kitle gücümüzü en gerçekçi 5ekilde programlamaktBr. En ideal planlarB yapmak pe5inde olmamalByBz.
Hedefe ula5ana kadar arada irili
ufaklB pek çok program ve hedefler
de koymak gerekecektir. Önemli
olan alBnan her karara uymak, en
yüksek verimi almaya çalB5mak;
devrimci ruh ve co5kuyla çalB5maktBr. AlBnBp uyulmayan kararlar
moral bozucudur. Kararlar hayatBn ve
prati-in içinde hayat bulmalBdBr.

Bir i Örgütlerken
Halkn Yaratc Gücüne,
Kollektivizmin
Üretkenli ine Güvenmeliyiz

halk savatrmak, sava halklatrmak bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur" demi5tir.

 Militan Bir Çal'ma ve
Yaam Tarz' çin Halk'
Örgütlemek, Halk'n çinde
Olmak Gerekir
YaptB-BmBz her faaliyette halkBn
yaratBcBlB-B ve önerileri yoksa yol-



Emek Üretkenli/imizi
Artt'rmal'y'z
YaptBklarBmBzla yetinmemeli; daha
fazlasBnB da yapabilece-imize inanmalByBz.
Devrimci irademizin sBnBrB yoktur.
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Büyük direni5 bunun en somut örneklerindendir.
SBnBrlB olanaklarla, ku5atSorunlar çözmek, engelleri
ma altBndayken, tecrit ve sanamak için kolektivizm bir
sürle sesimiz bo-ulmaya çalB5BlBrken dahi sabBrla ve inanzorunluluktur.
çla çalB5tBk. lmek ilmek zaferi
Cüretli olanlar, yani halkn
ördük.
yaratc gücüne güvenenler
Oligar5iye olan öfkemizle,
kolektif çalabilir dolaysyla
halkBmBza duydu-umuz sevda zorluklar aabilir...
giyle ve devrime olan inamcBmBzla bütün gücümüzü seferber etti-imizde sonuç alamayaca-BmBz i5 yoktur.
Önemli olan kendimizi,
OnlarB te5vik eden, daha fazla çayolda5larBmBzB ve halkBmBzB te5vik
lB5maya sevk eden soru 5udur:
etmek ve yönlendirmektir.
"Cephenin isteklerini kim daha
Emek üretkenli-imizi arttBran, üretçabuk ve di erlerine göre daha iyi eme co5kumuzu büyüten mücadelemikilde yerine getirecekti"
zin ihtiyaçlarB ve haklBlB-BmBzdBr.
(Sosyalist Toplumda YaratBcB YaHaklB oldu-umuzu bilmek, dökrB5ma, S. Gersberg)
tü-ümüz her damla alBn terinin devHer devrimci bu ruhu ve çalB5ma
rime somut bir kazanBm olaca-BnB görco5kusunu
her an ta5BmalB, aynB zamek emek üretkenli-imizi arttBrBr.
manda
da
kendi
bildiklerini ba5kalaHer devrimcinin sormasB gererBna
da
hBzla
ö-retmelidir.
ken soru "umudu nas'l büyütüBir pankart nasBl yazBlBr, bir bildiri
rüm, halk' nas'l örgütlerim, iimi
nasBl hazBrlanBr, halkBn silahlB savadaha iyi nas'l yapar'm" sorusudur.
5Bnda gerekli olan teknik ve askeri bilSSCB de 1942 yBlBnBn MayBs ayBngiler nelerdir… vb.
da Sibirya Kuznetsk deki Demir Çelik FabrikasB i5çileri, Nazilere kar5B saÖ-rendi-imiz, ö-retti-imiz her
va5an KBzBlordu’ya en fazla yardBmB
bilgi i5imizi daha yaygBn ve daha veyapmak üzere yaratBcB bir yarB5ma
rimli yapmamBzB sa-layacak; bilgi ve
ba5latBrlar. OnlarBn bu ça-rBsB Sovdeneyimler pratik içinde büyüdükçe
yetler Birli-i’nin her tarafBna yayBlBr.
kalBcB olacak; gelecekteki kazanBmlarBmBza hizmet
Umut
oldun
yarBnlara
edecektir.
BERKN’E
Ey çocuk
Bir Haziran sabahB
Kin oldun
yine çBktB olaylar
Öfke oldun
Berkin’im vuruldun
Sav oldun yarBnlara
Gözünden aktB ya5lar
Daha 14'ünde yi-itçe
sava5tB
Sibel gibi Sabo gibi
Direndin dü5mana
Umut oldun çocuk
Umut oldun yarBnlara
YattBn bitmez uykuya
Direnirken korkusuzca
Ölüm yasaktB sana
Umut oldun çocuk

 Disiplinli Çal'ma
nand'r'c' Olman'n
Güvencesidir
Kolektif üretkenli-i hakim
kBlmak, kolektivizmi i5leyi5 haline getirmek için disiplinli olmak gerekir.
Disiplin neyi programlamB5sak, neye karar vermi5sek onu
hayata geçirmektir.
Disiplin inancBmBz ve gönüllü-ümüzdür.
AynB zamanda geni5 halk kesimlerinin içinde çalB5Brken, onlarla karar alBp uygularken inandBrBcBlB-BmBzBn güvencesidir.
Halk, ilkeli ve tutarlB olanlarBn, verdikleri sözleri tutanlarBn pe5inden
gelir; onlarB umut olarak görür.
Eme-imizi seferber etmek; sonuç alma kararlBlB-BnB kaybetmemek
için disiplinli çalB5malB ve kolektivizmin temellerini o disiplin anlayB5B ile güçlendirmeliyiz.
Sonuç olarak bir i5i örgütlerken ve
planlarken halkBn yaratBcB gücüne ve
kolektivizme güvenmeliyiz. Kendi
gücümüzü, halkBn yaratBcB gücünü
büyüttükçe, co5ku ve kararlBlB-BmBz
kadar sava5BmBz da büyüyecektir.
Sava5mak ve sava5tBrmak için;
sava5Bn kurmaylarB olmak için uygulanacak tek yol budur.
Sevgili okurlar; Haftaya ba5ka
bir konuda görü5mek üzere...
Ho5cakalBn...

Say : 383

Yürüyü,
22 Eylül
2013

Bitmez Berkin
Bitmez bu sevda
Bitmez çünkü
yüre-imizdesin
Vuruldu-un yerden
Sava5a devam ediyoruz
Bunu unutma
Senin umudunu
da-BtByoruz
YarBnlara...
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BU DAHA BALANGIÇ

DÜNYAYI BR KEZ DE
TÜRKYE’DEN SARSACA IZ!

2

Ülkemizdeki Sava), Bir Tespit De$il,
Devrim Mücadelesinin Kendisidir!
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Türkiye Halklar n n Devrimci
Partisi Vard r.
Bu; Devrimci Halk Kurtulu?
Partisi’dir.
Emperyalist dönemde ihtilalci inisiyatifin temel öznesi Devrimci Parti’dir.
Türkiye halklarLnLn devrimci partisi vardLr. Bu Devrimci Halk KurtuluC
Partisi’dir.
Devrim, kitlelerin bilinçli eyleminin ürünü olacaktLr. Bu bilinçli
kitlelerin örgütlülü:ü ve öncü müfrezesi de Cart oldu:undan dolayL,
devrimci partinin varlL:L, kitlelerin
bir devrimin gerçekleCmesi için ‘olmazsa olmaz’ bir koCuldur.
Devrimin subjektif CartlarLnLn hazLrlanmasL, esas olarak devrimci partinin önderli:inde somutlanLr. Devrimci parti, kitlelerin somut taleplerinden yola çLkarak, onlarL burjuva
partilerinin etkisinden kurtararak,
devrim yoluna kanalize ederek iktidarL
ele geçirecek bir süreci geliCtirir. AyrLca kitleleri bilinçlendirip bir örgüt
çatLsL altLnda toparlayarak, devrimci
mücadele içerisinde yönlendirir, devrimin rotasLnL belirler, kurmaylL:LnL,
öncülü:ünü yapar. Bu milyonlarL örgütleme ve ‘Demokratik Halk )ktidarL’nL kurma iddiasL taCLyan Devrimci
Halk KurtuluC Partisi’dir.
E:er halkLn büyük ço:unlu:u olmasa bile, devrimi yapabilecek kadar
önemli bir kLsmL, bilinçli olarak devrim mücadelesinde, yani iktidarL almak için yürütülen savaCta örgütlü
olarak yer almLyorsa, o devrimin baCarLya ulaCma CansL yoktur.
Lenin’in ‘Sol Komünizm’ kitabLnda; “Böylece bir devrimin ola-

bilmesi için ilkin içilerin ço"unlu"unun (hiç de"ilse, bilinçlenmi olan
ve akl# eren, siyasal bak#mdan etkin
içilerin ço"unlu"unun) devrimin gere"ini tam olarak anlam# olmalar#
ve devrim u"runa yaamlar#n# feda
etmeye haz#r olmalar# gerekir;” (Sol
YayLnlarL, 7. baskL, syf. 95)
Burada Lenin “bir devrimin olabilmesi”nden söz etmektedir. Sorun
devrim dönemi de:il, devrim anL,
ayaklanma anLdLr. Ve burada gereklilik
olarak koyulan “kitlelerin örgütlü
ve bilinçli ço=unlu=u” da, bu ayaklanmanLn baCarLya ulaCmasLnL sa:layacak olan subjektif ?artt r.
Sovyet Devrimi’nin “kader anL”
olan ayaklanma anL, Lenin’in tüm
yazLlarLnda görülece:i gibi “bir oyuncak de=ildir” ve gerekli Cartlar oluCmadan ayaklanma ile oynanmamalLdLr.
“Kitlelerin bilinç ve örgütlenme
seviyesi”nin yeterli düzeye gelmesi,
kitlelerin ço:unlu:unun sosyalist bilinci kazanmasLnL beklemek anlamLna
gelmez. Kimi reformist, revizyonist
yaklaCLmlarL böyle de:erlendirirler.
Oysa kapitalizmin egemen oldu:u
bir ülkede bunu sa:layabilmek imkansLzdLr ve dolayLsLyla bu anlayLCla
sahip olmak, devrimi mahCere kadar
ertelemekten baCka bir Cey de:ildir.

Zor, Devrimin Ebesidir
Ülkemizde devrimci durumun
varlL:L, silahl mücadelenin objektif
?art n oluCturdu:u gibi, düCmanLn
açLk ?iddete dayanan politikas (faCizm) böyle bir alternatif mücadele
biçimi geliCtirmeyi zorunlu kLlmaktadLr.

Tarih bize, dünyanLn hiçbir yerinde
halk iktidarlarLnLn, halktan yana düzenlerin kendili:inden kuruldu:una
tanLk olunmadL:LnL gösteriyor. Aksine,
halktan ve ba:LmsLzlLktan yana, halklarLn eCitçe ve kardeCçe yaCadL:L, sömürünün ve zulmün olmadL:L düzenler hep uzun süreli, zorlu mücadelelerin ardLndan gerçekleCmiC. Yeninin kurulmasL ancak eskinin tümden
yok edilmesiyle, yani bir devrimle
mümkün olmuC.
Hiçbir egemen sLnLf, mevcut üstünlü:ünün yani egemen durumunun
sona erdirilmesini istemez. Elindeki
olanaklarLnL, yani iktidarLnL, baCkalarL
istiyor diye kendili:inden bLrakLp
gitmez. Elinden almak isteyenlere
karCL sonuna kadar onu savunur, savaCLr. BaCvurduklarL araç “Ciddet”
ten baCka bir Cey de:ildir. Bundan
dolayL da “Zora zorla kar? koymak” sLnLf mücadelesinin en evrensel
yasasLdLr. ‘Ya boyun e=i? ya da devrimci ?iddet’; bunun baCka yolu
yoktur.
DüCmanLn zora baCvurdu:u yerde,
karCL zoru örgütlemek kaçLnLlmaz bir
görevdir. Daha baClangLçta halka,
düCmanLn Ciddetine karCL kendi Ciddetini hayata geçirecek bir araç vermek zorunludur. Bunun için karCLdevrimci Ciddete karCL, devrimci
Ciddet ile mücadele etmek gerekir.
SavaCLn espirisi, iki tarafLn kendini
birbirine kabul ettirebilmesi oldu:una
göre, bunun oda:Lnda Ciddet vardLr.
Clausewitz’in dedi:i gibi “sava hasm irademizi yerine getirmeye zorlayan bir iddet hareketidir. ... Sava
bir iddet hareketidir ve bu iddetin
snr yoktur. Taraflardan her biri
di erine iradesini kabul ettirmek
ister. Bundan da karlkl bir eylem
do ar ki, kavram olarak ve mantken
sonuna kadar gitmeyi gerektirir.”
Bu gerçe:i göz ardL etmek, bugün
revizyonizmin ve Kürt milliyetçi hareketin yaptL:L gibi, barLC ve uzlaCma
yollarL aramak, emperyalizme ve oligarCiye güç vermek, iCini kolaylaCtLrmaktLr.
Zorun biçimi, nasLl kullanLlaca:L
ülkeden ülkeye de:iCmiCtir ama sonuçta zor kullanmadan bugüne kadar
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yapLlabilmiC bir devrim yoktur. Çünkü
düCmanLn tankL, topu, uça:L, askeri,
polisi var. )ktidarL almak istedi:imizde
elbette ki bunlarL bize karCL kullanacaktLr. O zaman elimizde ona karCL
koyacak, dahasL onu imha ederek
iktidarL almamLzL sa:layacak silahLn,
askerin, bir ordunun olmasL gerekir.
Elbette hiçbir zaman belki düCmanLn sahip oldu:u silahlara sahip
olamayLz, ama ne kadar çok silahlanabilirsek, ne kadar çok silahlL savaCa
katLlacak insanL örgütleyebilirsek,
düCmanL yenme CansLmLzL da o kadar
büyütmüC oluruz.

Nas l Bir Devrim
&stiyoruz?
Ülkemizde, iktidarL hedeflemek,
iktidara silahlL mücadele temelindeki
bir devrim stratejisiyle ulaCLlaca:LnL
savunmaktLr. Bu ise, oligarCiye karCL
silahlL mücadeleyi sürdürmekten, bu
mücadeleyi sürekli büyüyen bir do:rultuda geliCtirmekten geçer. OligarCinin saldLrLlarLnL gö:üsleyebilmenin,
halka güven vermenin, zafere ulaCmanLn baCka bir yolu yoktur.
Emperyalizmin yeni sömürgesi
olan Türkiye’de, devrimin yolu anti
emperyalist, anti oligar?ik halk savaCLndan geçecek, devrimimiz, anti
emperyalist, anti oligarCik karakterde
bir devrim olacaktLr. Bu tespite, ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal
analizi sonucu varLyoruz.
SavaC, oligarCinin dayatmasLdLr;
ama onu bir kez kabul etti:imizde,
bu savaCL kararlL ve radikal bir biçimde geliCtirmek, yaygLnlaCtLrmak
da bizim için vazgeçilmez bir görevdir. SavaCL kitleselleCtirebilmek,
devrimci askeri örgütlenmeye
kitlelerin akLCLnL sa:layabilmek, güven vermekten, güç
oldu:unu gösterebilmekten
geçiyor. Bu güvenin temelinde
de silahlL savaCL yürütmekteki Lsrar ve istikrar yatLyor.
Ülke CartlarLnLn do:ru tahlili ve buradan çLkarLlacak sonuçlar, yaCamsal bir öneme
sahiptir. Halk kitlelerini de
savaCtLran, giderek onlarL sa-

vaCLn asli unsuru haline getirecek
olan bir süreç, öncelikle bu noktalarLn
do:ru olarak tespit edilmesini, sonrasLnda ise kararlL ve tavizsiz bir
biçimde ya?ama geçirilmesini gerektirir. Sadece ülkemizde de:il, dünyanLn her yerinde M-L’ler ile solun
di:er kesimlerini ayLran farklLlL:Ln
temeli de buradadLr.

Devrim Kendili=inden
Bir Süreç De=il
&radi Bir Süreçtir!
Her devrimin bir kendili:inden
(determinist) bir de iradi (volantirist)
yanL vardLr. Devrimler bu ikisinin
bir araya gelmesiyle gerçekleCir. Birinden biri eksikse, devrim gerçekleCemez. Yani devrimin maddi koCullarL olgunlaCmLC ama ihtilalci inisiyatif yoksa, orada bir devrim gerçekleCmez. Kendili:inden çok güçlü
kitle hareketleri, ayaklanmalar ortaya
çLksa bile bunlarLn iktidarL devralmalarL, aldLklarLnda korumalarL mümkün de:ildir.
Devrimi kitlelerin kendili=inden
patlamalar n n belirleyece=i, güncel
ko?ullara göre de=i?ece=ini savunmak hayalciliktir. Kendili:indenciliktir. Hiçbir devrim kitlelerin kendili:inden spontane patlamalarL sonucu geliCip zafere ulaCmamLCtLr.
Kendili:inden”in anlamL “hiç bir
etkiye ba l kalmakszn kendi kendine gerçekleen” Ceklinde tarif edilir.
Tabi hiçbir Cey durup dururken kendili:inden oluCmaz. )ster do:a olaylarL
olsun ister toplumsal olaylar, kitle
hareketleri, ayaklanmalar olsun, bunlar bir yandan kendi iç çeliCkilerinin
bir sonucu olarak, di:er yandan da

sLnLflar mücadelesinin yarattL:L nicel
birikimler sonucu olarak ortaya çLkar.
Kendili:indencilik, bu iç çeliCkiye
dLCarLdan müdahale olmamasL, gerçekleCen hareketin, eylemin, bu iç
çeliCkinin kendi iç dinami:inin do:al
bir sonucu olarak ortaya çLkmasLdLr.
Bu burjuva ideolojidir. Bugün, örgütü,
örgütlü mücadeleyi reddeden küçük
burjuva aydLnlarLn, reformistlerin
çokça ra:bet etti:i bir çürümedir.
Reformizm de buradan beslenir.

Kitlelerde Tepki ve Öfke
Kab n Zorlad = nda
Devrimcilerin Görevi:
Politik Cesaret ve
At lganl klar yla
Öncülük Etmektir!

Küçükburjuva yapLlanmalar, kitle
eylemlerini devrimci durumun CartL
saymakta ve herCeyi kitlelerin kendili:inden hareketine ba:lamaktadLrlar. Kitle eylemleri asLl olarak iktisadi olgunun belirledi:i devrimci
durumun bir sonucudur.
Devrim süreci, toplumsal çeliCkilere ba:lL olarak bizim irademizin
dLCLnda da kendili:inden yüzlerce
belki binlerce irili ufaklL eylem, olay,
ayaklanma, kitle hareketi gerçekleCecektir. Devrimci partinin görevi
bu kitle eylemlerini iktidara yöneltmektir.
Bunun için;
1-Kitlelerde tepki ve öfke kabLnL
zorladL:Lnda devrimciler bu tepki ve
öfkenin dLCarLya çLkmasLnda öncü
rollerini, politik cesaret ve
atLlganlLklarLnL göstermelidir.
Bu yapLlmadL:Lnda, kitlelerin öfkesi ve enerjisi do:ru
bir kanala akLtLlmamLC ve
yeni kitlesel eylemlilikler,
devrimci gelenekler yaratmak için yakalanan uygun
koCullar kaçLrLlmLC olur.
2-”Kendili:inden” eylem
kimi zaman bütün bir bölgeye, kimi zaman bütün ülkeye yayLlan ayaklanmalara
Okmeydan
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da dönüCebilir. Bunlar sLnLflar
mücadelesinin do:al sonucudur.
Elbette bunlarLn her biri o ülkenin mücadele tarihinin oluCturdu:u birikimin sonucunda
olgunlaCan tepkilerin patlamasLdLr. Ancak kendili:inden gerçekleCen bu hareketler bir devrime yol açmaz. Çünkü devrimi gerçekleCtirecek bir örgütlülü:e, hedefe ve programa,
böyle bir iradeye sahip de:ildir. Reformistler, oportünistlerin bu tür geliCmeleri hemen “devrim” diye nitelemesi gerçek devrimden kaçLClarLdLr.
Emperyalistlerin “Arap BaharL” diye
adlandLrdL:L süreç bunun için çarpLcL
örnektir. Batan reformist ve oportünistler de bu süreci “devrim” diye
adlandLrmLClardLr. Sadece bizim ülkemizle ilgili bir durum da de:il.
Bunun en çarpLcL örne:ini 2011 yLlLnda yapLlan “Eyüp BaC UluslararasL
Emperyalist SaldLrganlL:a KarCL HalklarLn Birli:i Sempozyumu”nda gördük. Neredeyse bütün katLlLmcLlar
Orta Do:u’daki geliCmeleri “devrim”
diye adlandLrdLlar.
En son MLsLr’da Tahrir MeydanL’nda bugüne kadar ki dünyanLn en
kitlesel gösterileri yapLldL. 30 milyon
kiCinin eylemlere katLldL:L söylendi.
Ancak devrimci bir önderlikten yoksun olunca, kitlelerin o öfkesi düzeni
yeniden tahkim etmeye yaradL.
3-Devrim bilinçli, iradi bir eylemin, sürecin sonucu olarak ortaya
çLkar. )Cte “kendili=indencilik” dedi:imiz olgu da bu noktada yani toplumsal sürece nerede ve nasLl müdahale edildi:i, daha do:rusu bu sürecin
nasLl kavrandL:L noktasLnda ortaya
çLkar.
4-Kitlelerin tepkileri, hatta kendili:inden eylemleri, ne kadar yaygLn
olursa olsun, o tepkileri, eylemleri
tek bir hedefe, iktidar hedefine yöneltecek bir öncülük, yeni bir toplumun inCasL için yol gösterecek bir
kurmaylLk söz konusu de:ilse, bu
tepki ve eylemler, genellikle sonuçsuz
kalLr. Bu tür kitle hareketleri parlayLp
sönen yLldLzlara benzerler, bir süre
sonra, düzen çeCitli biçimlerde onlarL
kontrol altLna alabilir, yönünden sap-
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9-Mücadele kalLplara,
programlara ve reçetelere
hapsedilemez. Ama kendili:indenci geliCmelere
ve patlamalara, olaylarLn
peCinden sürüklenmeye hiç
terk edilmez. Kitle eylemleri devrimcilerin müdahalesiyle politik hedeflere
Okmeydan
yönlendirilemedi:i, slogan
ve taleplerin hLzla sürecin
tLrabilir.
ihtiyaçlarLna
göre biçimlendirileme5- Kendili:inden hareketler her
di:i
durumlarda,
kitleler politiklene kadar devrime yol açmasalar da,
Cemez
ve
kalLcL
örgütlenmeler
yarabunlar n s kl = , çe?itlili=i, halk n
tLlamaz
kat l m n n düzeyi ve eylemlerin
radikalli=i bize devrimi geli?tir10-SilahlL mücadelenin, halk samemizde yol gösterici olur. Taksim
vaCLnLn savunulmasL bir yerde ihtilalci
Gezi ParkL direniCiyle baClayan halk
inisiyatifin öne çLkarLlmasL demektir.
ayaklanmasLnL da bu perspektif ile
Bugün için kitle hareketlerini dizele almalLyLz.
ginlemek, kontrol altLna almak hiç
6-Kitle hareketleri, yaygLn siyasal
kimsenin elinde de:ildir. Bu devrimci
örgütlülükler, yaygLn halk örgütlühareketin subjektif durumuyla ilgili
lükleri ve savaC üzerinde yükselebir durumdur. MilyonlarL örgütleyip,
cektir. Tabi bunu baCarmanLn yolu
halkL birleCtirip, aCa:Ldan yukarL devkitlelerin içinde bulundu:u durumu
leti ele geçirerek “Demokratik Halk
do:ru görebilmek ve bunu mücade)ktidarL”nL kurmak Cephe’nin hedefi
leye dökebilecek yol ve yöntemleri,
ve iddiasLdLr.
araçlarL do:ru tespit edebilmektir.
Tarih, faCizme karCL, Taksim’den
Devrimci irade ve inisiyatifin önemi,
baClayLp ülkenin dört bir tarafLna yarolü buradadLr.
yLlan, milyonlarL içine alan bir halk
7- Kitle hareketleri düz bir çizgide
ayaklanmasLna tanLklLk etti. HalkLmLz
geliCmez. Her baskL ve ekonomik
Türkiye devrim mücadelesinde örnek
kriz dönemlerinde kitle ayaklanmalarL
bir tarih yazdL. Cephe bu tarihi yaortaya çLkmaz. Bu gün halkLn günlük
zanlar içindeydi, prati=iyle de, poyaCamLnL etkileyen bir ekonomik
litikalar yla da yön verendi.
kriz, siyasal baskLlar, düzenden memnuniyetsizlik, böyle yönetilmek isOportünizm ve
tememe durumu fazlasLyla mevcuttur.
Reformizm
Eksik olan bunu örgütleyecek, eyleme
dönüCtürecek bir devrimci müdahaKendili=inden
ledir. Devrimciler açLsLndan sorun,
Hareketlere Büyük
kitlelerin talepleriyle sürece denk
Misyonlar Biçer
dü?en politikay çak ?t rabilmek
Ülkemizdeki ayaklanmacLlar “Cabve geni? kitle hareketleri yaratabilmektir.
loncudurlar” ama Cablonun bir yanLnL
hep göz ardL ederler. Esas olarak
8-Kendili:indencili:in aCLlmasL,
Sovyet devrimindeki ihtilalci inisisürece devrimci partinin iradi müyatifin, o büyük rolünü kavramaktan
dahalesi sonucu olacaktLr. Kitle have onu politik çizgilerine yansLtmakreketleri kendili=inden unsurla iratan uzaktLrlar. Onlar Cablonun kaba
di devrimci müdahalenin birle?ti=i
görüntüsünü
alLp kitlelerin kendilinoktada en güçlü, en etkili haline
:inden
ayaklanaca:L
ve onlara önkavu?ur. )radilik, yani sürece devcülük
edecekleri
büyük
günün bekrimci müdahale olmadL:L koCullarda
lentisi
içindedirler.
kendili:inden geliCen hareketler, devOportünizm kendili:inden oluCan
rimi geliCtiren kalLcL sonuçlara yol
eylemlere büyük misyonlar biçer. )Caçmazlar.
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çiler içindeki örgütlülü:ü belki
5-10 kiCiyi geçmez ama kendili:inden geliCen bir iCçi direniCini, eylemini dergisinde öyle
yazar ki sanLrsLnLz devrim arifesi.
BaCka bir eylem iradi olarak
bile gerçekleCmiC olsa, e:er içinde kendisi yoksa çok kolayca
onu kendili:inden bir eylem
olarak niteler. Gazi ayaklanmasL
sonrasL yaptLklarL de:erlendirmeler ve tespitler buna örnektir.
Özellikle legal partici, reformist
kesim, yani ayaklanmanLn içinde olmayanlar, ayaklanmaya hemen “kendili:inden” damgasLnL yapLCtLrdLlar.
Onun geliCimindeki iradi yanL görmezden geldiler. Bir kLsmL ise eylemdeki kendili:indencilik unsurunu,
kitle hareketlerinin karakteristik özelliklerini tümüyle unutup, bundan
sonra süreç Gazi gibi geliCecek diye
de:erlendirdiler. Sonra her eylemin
Gazi gibi geliCip sonuçlanmasLnL beklediler.
17 sene, ta ki Taksim ayaklanmasLna kadar, ikinci bir Gazi gerçekleCmedi. Reformizm bugün de,
Taksim Gezi ParkL direniCi ile baClayan ve Anadolu’nun hemen hemen
her yerine yayLlan, 2.5 milyon insanLn
katLldL:L halk ayaklanmasLna da aynL
bakLyor.
Türk-)C öncülü:ünde geliCen Bahar eylemlerine, yüz binlik mitinglere,
onlardaki kendili:inden yanL hiç görmeden hemen büyük misyonlar yüklediler. Ama daha iradi ve çatLCmalL
geliCen bir PaCabahçe direniCi, ya da
iradi geliCen kitlesel ö:renci hareketlerini görmezden geldiler.

ülkelerde iç savaC öncü
savaCL biçiminde geliCecektir.
4- Devrimci iç savaC
ilk aCamada oligarCi ile
öncüler arasLnda baClayacak, süreç içerisinde
halkLn örgütlü olarak katLldL:L bir savaC haline
Okmeydan
dönüCecektir.
5-)ç savaCLn öncü saÜlkemizde Devrimci
vaCL biçiminde geliCmesi, iktidara
&ç Sava? n
yönelik olarak sürekli siyasi gerçekleri
Maddi Ko?ullar
açLklayan, halkL devrim saflarLna çeken ve mevcut devrimci durumu
Objektif Olarak Vard r
daha da derinleCtiren bir muhtevada
Devrimci durum, politik iktidar
yürütülmesi, silahlL propagandanLn
ele geçirmenin nesnel ko?ullar n n
temel alLnmasL demektir.
varl = d r. Bir baCka deyiCle, mevcut
6-Bir ülkede silahlL savaCLn obçeliCkilerin devrimci yoldan çözüljektif CartlarL ancak devrimci durumun
mesini olanaklL kLlacak CartlarLn varvar olmasLyla mümkün olabilir. DevlL:LdLr.
rimci durumun olgunlaCtL:L koCullarda
Ülkemizdeki halk savaCLnLn kLsa
subjektif koCullarLn yetersizli:i iç
bir sürede bitece:ini, devrimin busavaCa dönüCmeyebilir.
günden yarLna yakLn bir zaman içinde
7-Yeni-sömürge ülkelerde devgerçekleCece:ini düCünmek, kendini
rimci durum oldu:u halde, sLnLf müboC hayale kaptLrmaktLr. Ülkemizde
cadelesi silahlL biçime dönüCmeyedevrimci iç savaCLn maddi koCullarL
biliyor. Bunun nedeni halk ile oligarCi
objektif olarak vardLr. Ancak;
arasLndaki suni dengedir.
1-Ülkemizdeki halk savaCL ken8-E:er subjektif koCullar yaratLdili=inden geliCecek bir iç savaCla
lLrsa, bizim gibi ülkelerde iç savaCL
baClamayacaktLr. Devrimci iç sava?,
yani silahlL mücadeleyi sürdürmenin
devrimcilerin iradi eylemleriyle
objektif CartlarL vardLr. Devrimcilerin
geliCecektir.
iradi müdahalesiyle devrimci durum
derinleCtirilebilir, sLnLf mücadelesi
2-)ç savaC, sLnLf mücadelesinin
silahlL biçimde sürdürülebilir.
silahlL biçimidir. SLnLf mücadelesinin
silahlL biçimde geliCmesi ve devrimle
Bugün geliCen halk hareketleri,
sonuçlanmasL için, ülkede devrimci
halk ayaklanmalar, devrimci durumun
durumun mevcudiyeti CarttLr
derinleCmesinin do:rudan yansLmasLdLr. OligarCi derinleCen bunalLma
3- )ç savaC aynL zamanda öncü
“çare” bulabilmek için halkLn üzerine
savaCLdLr. Bizim gibi yeni-sömürge
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Tutsaklar2m2za Sahip Ç2kmak,
Dü)üncelerimize Sahip Ç2kmakt2r!
Bursa’da Halk Cepheliler, polis operasyonlarL sonucu tutuklanan devrimcilerin serbest bLrakLlmasL için 13 Eylül günü
Fomara MeydanL’nda basLn açLklamasL düzenledi.
"FaCizme KarCL Demokrasi Keyfi Tutuklamalara KarCL Adalet
)stiyoruz!" pankartLnLn açLldL:L eylem sonunda, halktan bir kiCi
gelerek, ")yi ki VarsLnLz, Sizi Destekliyoruz" diyerek Halk
Cephelilerin elini sLktL.
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Hay r Alper Ta ; “Gezi'ye ortam
haz rlayan çat mas zl k durumu” deil

AKP Fa izminin Terörü ve
Devrimcilerin On Y llard r
Süren Direni idir!
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2 Eylül tarihli Evrensel Gazetesi’nde "Çözümü tartyoruz" ba>lHklH bir röportaj yayHnlandH. Bu
röportaj 12 Eylül sonrasHnHn reformist parlamenteristlerinin
önde gelenlerinden ÖDP’nin Genel Ba>kanH Alper Ta>
ile gerçekle>tirilmi>ti. RöportajHn her satHrH tartH>maya
açHlabilecek bir durum olsa da, biz Alper Ta>’Hn, Gezi
direni>iyle ba>layan halk ayaklanmasHna Kürt milliyetçi
hareketin “çatH>masHzlHk sürecinin yol açtH7H” sözleri
üzerinde duraca7Hz.
"Gezi'ye ortam hazrlayan çatmaszlk durumu"
diyen Alper Ta>, röportajHna >öyle devam ediyor:
"Biliyorsunuz, Gezi direni!inin ortaya ç,kmas,ndaki
önemli etkenlerden biri de çat,!mas,zl,k ortam,n,n olmas,yd,. Cenazelerin geliyor olmas, direni!in bu boyuta
ula!mas,n, psikolojik olarak engellerdi. Demek ki Kürt
sorununda çat,!mas,zl,k hali, bat, yakas,nda insanlar,n
kendi talepleri dorultusunda kendi özgürlükleri, haklar,
için isyan edebilmelerine yol açt,. Sonuç itibariyle
bat,daki mücadelenin önünü aç,yor. Gençlerin öldüü
bir ortamda milliyetçilik devreye giriyor. nsanlar AKP
rejiminin politikalar,na kar!, ç,ksalar bile bu konuda
cesaretli ad,m at,p, Kürt karde!lerini anlayabilen bir
noktada mücadele içerisine kendilerini itemiyorlar... Çat,!mas,zl,k ortam,n,n yarat,lmas, !u an kimsenin ölmedii,
kal,c, olmasa da bir 'bar' halinin ortaya ç,kmas, da
bir mücadelenin sonucu"
Peki ÖDP Genel Ba>kanH Alper Ta> bu tespiti hangi
somut verilere dayanarak yapHyor?
“ÇatH>masHzlHk” ortamH halkta nasHl bir ruh hali
yaratmH> ki halk isyan ediyor? Hem de Kürt milliyetçi
hareketin ve onun kuyru7unda kopamayan reformizmin,
oportünizmin “aman süreç bozulmasHn” diyerek AKP’nin
her türlü saldHrHsHnH, fa>ist terörü görmezden gelirken,
sesini çHkartmazken halkHn isyan etmesinin, ülkenin
dörtbir yanHnda ayaklanmasHnHn önünü nasHl açmH>tHr.
Üstelik bu tespiti yapan sadece ÖDP de de7il. Ba>ta
Kürt milliyetçileri olmak üzere onlarHn yede7inden kopamayan reformistler ve oportünistler de aynH teraneyi
tekrarlHyorlar.
Sorumuz çok açHk; “çözüm süreci” ayaklanmanHn
önünü nasHl açmH>tHr.
Kürt milliyetçi hareket ayaklanmanHn ba>Hnda “süreç
bozulacak” diye “Taksim’e çHkmayacaklarHnH” açHklamadHlar mH? AyaklanmanHn kendisine kar>H olan, ba>Hndan
sonuna kadar ayaklanmayH bitirmek için elinden gelen
her>eyi yapan, bu çabasHyla Erdo7an’dan övgüler alan
Kürt milliyetçi hareketin politikalarH ayaklanmanHn önünü
nasHl açmH>tHr?

Kürt milliyetçi hareket daha sonra ayaklanmadaki
politikalarHnHn yanlH> oldu7unu itiraf etmi>tir. AyaklanmanHn ba>Hnda açHkça “Taksimde yer almayacaklarHnH”
açHklamH>lardHr. Daha sonra ayaklanmanHn gücü kar>HsHndan
çark edip “direni>i selamlamH>lar” ve her>eyde oldu7u
gibi ayaklanmayH da “çatH>masHzlHk ortamH”na ba7layarak
kendilerine maletmeyi “ba>armH>lardHr”.
“ÇatH>masHzlHk ortamH” denilen süreçte halka dayatHlan
TESL"M"YETT"R. AKP Kürt milliyetçi hareketi istedi7i
noktaya çekmek için a7HzlarHndan çHkan kelimeleri dahi
kontrol altHna almH>tHr. Cenazelerinin bile nasHl kaldHrHlaca7Hna, bu cenazelerin neye hizmet edece7ine kendileri
karar vermi>tir. A7zHndan “yanlH>” kelimeleri kaçHran
Ahmet Türk hala AKP tarafHndan vetoludur. Ve Kürt
milliyetçi hareket de “süreç bozulmasHn” diye AKP’nin
tüm vetolarHna harfi harfiyen uymaktadHr. Teslimiyetin
dayatHldH7H bir süreç nasHl milyonlarHn aya7a kalktH7H bir
ayaklanmanHn önünü açHmH>tHr?
Kürt milliyetçilerinin de, onlarHn yede7inden kopamayan reformistlerin, oportünistlerin ve ÖDP’li Alper
Ta>’Hn da böyle bir tespit yapmasHnda elbette >a>Hlacak
bir durum yoktur.
Aksi durumda fa>izm gerçe7ini görmek zorunda kalacaklardH. Çözüm mözüm olamayaca7HnH görmek zorunda
kalacaklardH. AKP’nin halka kar>H açtH7H sava>H görmek
ve her>eyden önemlisi bunun gere7ini yapmak zorunda
olacaklardH...
ÇatH>masHzlHk ortamH nasHl milyonlarHn ayaklanmasHnda
etkili oldu? HazHr çatH>masHzlHk ortamH varken meydanlara
çHkHp biraz da biz mi çatH>alHm dedi halk. “ÇatH>masHzlHk”
dedi7iniz süreçte halk susturulmaya çalH>HlHrken tam tersine
halk ayaklanmH>tHr. "kisi arasHnda hiç bir ba7 yoktur.
Diyor ki Alper Ta>; “Cenazelerin geliyor olmas direniin bu boyuta ulamasn psikolojik olarak engellerdi.” Yani cenazeler gelmedi7i için halk demokratik
tepkilerini ifade edecek zemin buldu.
Tabi ki, reformist bir kafa, ruh hali ba>ka türlü dü>ünebilir mi? Di>e di>, bedellerle süren bir mücadelenin
oldu7u yerde reformizm sokaklara çHkabilir mi? Asla...
Ne yapar? 19 AralHk’ta oldu7u gibi soka7a çHkmayHn
diye genelge yayHnlar... Reformizm böyle dü>ündü7ü
için halkHn da bu çatH>masHzlHk ortamHnda kendisini ifade
edecek, taleplerini dile getirecek bir zemin buldu7unu
söylüyor. ÇatH>masHzlHk ortamHnHn halkHn kendi taleplerini
dile getirece7i zemini sundu7unu söylüyor...
Hala ayaklanmadan zerre kadar sonuç çHkaramamH>lardHr. Deve ku>u misali kafalarHnH kumun içine sokunca
gerçeklerin görünmeyece7ini sanHyorlar.
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Görmek istemedi7iniz >udur: Ortada bir barH> marH>
ortamH yoktur. Çözüm süreciyle birlikte AKP Kürt milliyetçi hareketi etkisiz hale getirerek halka kar>H açtH7H
sava>H daha da büyütmü>tür.
“Çözüm süreci” diyerek AKP’nin politikalarHna koltuk
de7nekli7i yapaca7Hm derken fa>ist teröre gözlerinizi
kapadHnHz. Çözüm süreciyle birlikte AKP’nin Halk Cephelilere yönelik bitmek bilmeyen operasyonlarH da ba>ladH.
Dünyada en fazla avukat Türkiye’de tutuklandH. En fazla
sendikacH Tükiye’de tutuklandH. Peki sendikacHlar tutuklanHrken “çözüm” diyenler ne yaptH? AKP’ye “akil insan”
oldular...
Çözüm süreci boyunca “>afak operasyonlarH”nHn olmadH7H gün var mHydH? AKP’nin politikalarHnH desteklemeyen halk kesimlerinden saldHrHya u7ramayan bir kesim
kalmH>mHydH? 1 MayHs alanH ba>ta olmak üzere Tayyip
Erdo7an’Hn belirledi7i alanlarHn dH>Hndaki tüm alanlar yasaklandH. 1 MayHs 2013’ten ayaklanmanHn oldu7u günlere
kadar sokaklarHn gaza bo7ulmadH7H günler var mH?
Halk demokratik bir ortamda, sesini duyurabildi7i,
taleplerini dile getirebildi7i bir ortamda isyan etmez.
Halk hiçbir çHkH> yolunun kalmadH7H noktada isyan eder.
Patlar.
Kürt milliyetçi hareket ve reformizm bu gerçeklere
gözleri kapatHp kafalarHnH kuma gömseler de gerçekler
böyledir. HalkH ayaklandHran “çözüm süreci” de7il,
görmek istemedi7iniz fa>izmin zulmüdür...
“Cenazelerin geliyor olmas, direni!in bu boyuta
ula!mas,n, psikolojik olarak engeller” mi>(!)
AçHn gözlerinizi... Ayaklanmaya bakHn. Hangi ko>ullarda sürüyor. Ayaklanma 6. >ehidini verdi. Cenazeler
çHkHyor cenazeler... ehitler veriliyor, tutsaklar veriliyor...
Halk TOMA’larHn önüne yatHyor.
AyrHca ayaklanmayH ayrH tutarsak söyledi7iniz gibi
“bat, yakas,nda insanlar,n kendi talepleri dorultusunda”
alanlara çHktH7H ilk kez olmuyor. Polisin copunu görünce
kaçan sizin gibi reformistlerdir. "lk gaz bombalarH DiyarbakHr’da de7il, Ankara’nHn göbe7inde kullanHldH.
Tabi ki, ÖDP’liler orda da gaz bombalarHnH görünce
kaçtHklarH için hatHrlamHyorlar...
Devrimcilere kar>H infazlar, i>kenceler, kayHplar, gözaltHlar, gaz bombalarH, tutuklamalar hiç eksik olmadH.

Ne Diyor Alper Ta?
“Gençlerin öldü ü bir ortamda milliyetçilik devreye
giriyor.”
Kürt milliyletçi hareketin milliyetçi politikalarHnH
açHkça ele>tiremiyor böyle ucube tespitler yapHyor. Milliyetçili7i geli>tiren Kürt milliyetçi hareketin milliyetçi
ideolojisidir. Devrimci temelde de7il, sava>Hn milliyetçi
temelde yürütülmesidir. Alper Ta> kendi düzeniçile>melerini de me>rula>tHrmak için sava>Hn kendisini mahkum
ediyor. Reformist teslimiyetçi politikalarH teorile>tirmeye
çalH>Hyor...
Halklar arasHnda önyargHlarH olu>turan, >övenizmi
geli>tiren silahlH mücadele de7il, Kürt milliyetçi hareketin

milliyetçi politikalarHdHr. Kürt milliyetçi hareket egemen
güçlerle uzla>maya çalH>Hrken, Türkiye halklarHnH hiçbir
zaman birlikte mücadele edece7i güç olarak görmemi>tir.
Çöp tenekelerine konan bombalar, halkHn kullandH7H
otobüslerin yakHlmasH, alH>veri> merkezlerinin içinde insanlarla birlikte yakHlmasH, “Kürtler ölüyorsa Türkler de
ölecek, Kürdün ormanlarH yanHyorsa Türk’ün de ormanlarH
yanacak” diyerek halkH do7rudan hedef alan eylemlerdir
>eövenizmi geli>tiren. Halk arasHnda önyargHlarH olu>turan
bu milliyetçi ideolojidir.
Alper Ta>, oportünistçe tespit yapHyor. “Gençlerin
öldü ü bir ortamda milliyetçilik devreye giriyor” mu>...
HalkH bölen, >ovenizmi geli>tiren, milliyetçi politikalara
ele>tiri yok. Kürt milliyetçi hareketin “ba>ta Kürt sorunu”
diye ba>layan ve her>eyin merkezine kendilerini koyan
milliyetçi politikalara bir ele>tirisi yok...
Görmeniz gereken >udur SayHn Alper Ta>: AYAKLANMA M"LL"YETÇ", REFORM"ST TÜM UZLA MACI POL"T"KALARIN "FLASIDIR.
Fa>izmin zulmüne u7rayan halkHn tüm kesimleri
artHk yeter diyerek ayaklanmH> ve milliyetçili7i, reformizmi
de ezip geçmi>tir.
Alper Ta>’a ve Kürt milliyetçilerine bir soru daha:
Siz halkHn ayaklanmasHndan yana mHsHnHz? AyaklanmayH destekliyor musunuz? AyaklanmanHn büyümesini
istiyoru musunuz?
"stiyorsanHz neden ilk günden beri tüm çabanHz ayaklanmayH bitirmekten yana oldu. Neden yapHlan toplantHlarda
saatlerce ayaklanmanHn bitirilmesi için çaba sarfettiniz?
HayHr; Ne Kürt milliyetçileri, ne de ÖDP gibi reformistler asla halkHn ayaklanmasHndan yana olamazlar.
HalkHn ayaklanmasH için politika yapamazlar.
Çünkü ayaklanma devrimcidir. Ayaklanma düzene
kar>HdHr. Ayaklanma artHk düzene boyun e7meyen halkHn
ba>kaldHrHsH ve yeni yollar aramasHdHr.
Oysa Kürt milliyetçili7i ve reformizm devrim bayra7HnH
çoktan dü>ürmü>lerdir. Tüm çabalarH düzen içinde kendilerine bir yer edinmektir. Düzenle uzla>maktHr. HalkHn
ayaklanmasHnH da devrimci mücadeleyi büyütmek için
de7il, düzene kendilerini kabul ettirmek içindir. Düzen
içinde kendilerine yer açabilmek içindir. Nitekim AKP
fa>izmi bir taraftan halkHn ayaklanmasHnH bastHrmak için
“önlem” üstüne “önlem” alHrken, fa>ist terörünü tHrmandHrHrken Kürt milliyetçileri ve reformistler ayaklanmanHn
ortaya çHkardH7H gücü seçimlere endeksleyerek nasHl
düzen içine çekebilirizin hesabHnH yapHyor. Bunun için
Karaburun’larda, oralarda, buralarda toplantHlar yapHyorlar...
Ancak hemen belirtelim... Asla ba>aramayacaksHnHz.
Halk fa>ist düzene kar>H ayaklanmH>tHr. Ayaklanma reformist, uzla>macH politikalarla örtü>mez. Sava> fa>izmle
halk arasHnda. Ve artHk halk fa>izme boyun e7miyor. Direniyor... AyaklanmanHn, direni>in oldu7u yerde reformist
politikalara, uzla>macHlH7a yer yoktur...
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AKP FA ZMNE KAR I AYAKLANAN HALKA REFORMSTLER DYOR K;

OTURUN BZE OY VERN!
FA'<ST TERÖRÜ SEÇ<M <TT<FAKLARIYLA YENEMEZS<N<Z!
FA'<ZME KAR'I TEK YOL, HALKIN OMUZ OMUZA VER<P
D<REN<'< BÜYÜTMES<D<R!
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6 Eylül tarihli Evrensel gazetesinde Mordo5an’da 8incisi düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nin
açGlG@ haberi yer aldG. AçGlG@Gn ilk
oturumlarGndan birinin konusu; “Yerel
Seçimler ve Sol, Sosyalist Partilerin
<ttifaklar=, Seçimlere Yakla%=mlar=”ydG. Elbette konu@macGlar tahmin
edildi5i üzere reformist partilerden
EMEP, BDP, ÖDP, ESP, HDK,
SDP, D<P, SYKP ve Halkevleri’nin
temsilcileriydi. Ayaklanmayla yaratGlan halkGn öfkesini yerel seçimlere
kanalize etmenin derdine dü@üp,
“Bunu nas+l yapabiliriz?”i, "Gezi
yerel seçimlere ta+n+r m+?"yG tartG@tGlar.
Bugüne kadar halkG düzenle uzla@tGrmaya yönelik politikalar izleyenler, emperyalizmin sava@an örgütlere teslimiyeti dayattG5G bir dönemde
hiç durmadan halka sGrtGnG dönen, “bu
halktan adam olmaz” diye dü@ünenler,
halkGmGzGn gerçekle@tirdi5i büyük direni@ üzerinden büyük dü@ler kurup
halkGn çatG@arak kanGyla yazdG5G destanG
oya çevirme tela@Gyla öneriler ve tartG@malar gerçekle@tirdiler.
Gezi ParkG’yla ba@layan direni@,
halkGn düzene ba@kaldGrGsGdGr. Ve bugün hala ODTÜ’de, Hatay’da, mahallelerde, stadyumlarda sürmektedir.
AKP; yeni Geziler, yeni isyanlar yaratGlacak diye okullarda ve halkGn
oldu5u her yerde yeni önlemler alGrken; reformistler, “yeni direni%ler
nas=l yarat=l=r” diye kafa yormak
yerine, halkGn mücadelesini düzen
s=n=rlar=na hapsetmenin yollar=n=
arGyorlar. TartG@malarGn özü buydu.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
adGna konu@ma yapan Genel Ba@kan
Figen Yüksekda5, Gezi eylemlerinin
açG5a çGkardG5G enerjinin düzen sGnGrlarG içerisine hapsedilmesini engelleyecek bir seçim takti5inin izlenmesi gerekti5ini ifade etti5i ko-

nu@masGnda:
''Devrimi dümesine
bas4p açamazs4n, bas4p
kapatamazs4n. imdi Gezi
direni'ini, sand4k ve seçimler ekseninde bir kafese hapsetmek istiyorlar. Bütün bu ayaklanma sürecinin aç4a
ç4kard44 sol, özgürlükçü enerji düzene teslim
edilmemeli. Bu hapsetme siyasetini
ve kafesini k4racak bir seçim taktiinin
izlenmesi gerekir. Biz HDP projesinin
içinde bunun için konumland4k. Biz
bu birliktelii Haziran isyan4n4n gücüyle daha da geli'tirme olana4na
sahibiz. Umar4m bunu da ba'araca4z." dedi.
Oportünizmin hiç de5i@meyen anlayG@G: AKP fa@izmine kar@G ayaklanmaya dönü@en halk kitlelerinin
mücadelesini nasGl yükseltiriz, ayaklanmayG nasGl geli@tiririz demiyor,
bütün bunlarG düzen içine çekerken
bile kendine en “komümist, öncü”
payesi biçiyor. HDP projesinin bunun
için oldu5unu söylüyor. “Öncü”ye
ba@arGlar diliyoruz, fakat fa@izmin
terörü ve halkGn öfkesi düzen içine
çekilemeyecek kadar büyüktür.

EMEP’ten <ktidar
Hayalleri
EMEK Partisi (EMEP) Genel
Ba@kanG Selma Gürkan, yerel seçimlere tüm demokrasi güçlerini birle@tirecek bir ittifakla gidilmesi gerekti5ini, bunun adresinin de HDK-HDP
oldu5unu ifade ederek @öyle diyor;
"Ku'ku'uz bugün gerçek bir muhalefetten, yar4n için bir iktidar gücü
olacak ittifaktan ve yap4lanmadan
bahsediyorsak, demokrasi, hak ve
özgürlükler etraf4nda birle'tirilecek

bu ittifak4n çerçevesi: Emek hareketi, sendikalar, Kürt hareketi,
inanç hareketi, çevre, kad4n ve gençlik
hareketi, üniversiteler, ayd4n ve sanatç4lar, demokratik kitle örgütleri,
meslek örgütleri, hatta tek tek bireyler
ekseninde olu'mal4. Siyasi yap4lar4n
böylesi bir ittifak4 iktidara ta'4yacak
unsur olarak bu ittifaka dahil olmas4
kaç4n4lmazd4r. Türkiye'de halk güçlerine, emek güçlerine dayanan bir
demokrasinin geli'imi iktidar yolunu
açaca4 gibi, Ortadou halklar4 ile
dayan4'may4 ve burada halklar4n demokrasi aray4'4n4 güçlendirecek bir
faktör olacakt4r.”
EMEP, hiçbir katkGsG olmadG5G
halk ayaklanmasGna, seçim ittifakGyla
Türkiye’de iktidarGn yolunu açmaktan
bahsedecek kadar uçuyor. Hatta Türkiye’yi de a@Gp, Kürt milliyetçi hareket
gibi Orta Do5u halklarGnGn demokrasi
arayG@larGnG güçlendirmeye kadar vardGrGyor i@i... Peki bunlar için seçim
ittifakG dG@Gnda, halkGn mücadelesini
büyütmek için ne programGnGz var?
Bugüne kadar ne yaptGnGz? Halk neredeyse hergün sokaklarda fa@ist teröre kar@G direniyor, çatG@Gyor. Siz
bunun neresindesiniz?
Bir milletvekiliniz oldu, fa@izme
meclisi dar ediyorsunuz, bir de belediye ba@kanlG5G kazanGrsanGz artGk
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kimse duramaz önünüzde...
EMEP, ayaklanmanGn rüzgarGnG
arkasGna alGp iktidar hayalleri kuruyor.
Türkiye'de ve hatta Orta Do5u'da
demokrasinin önünü açacak tek ve
yegane ittifak, emperyalizme ve fa@izme kar@G sava@ ittifakGdGr.

Sokaktaki <syan= Sand=a
Ta%=yamazs=n=z!
<syan Ba%ka 'ey,
Sand=k Ba%ka 'eydir
ToplantGda ÖDP Genel Ba@kan
Alper Ta@'Gn açGklamalarG ise oturumda
en merakla beklenen açGklamalar arasGndaymG@. Alper Ta@ merakla beklenen açGklamasGnda HDK ile i@birli5i
yapma konusunda somut konu@masa
da, seçimlere “ortak adayla” girilmesi
gerekti5ini belirterek @öyle söylüyor:
"Bu isyan4n ortaya ç4kard44 tabloyu
seçimlere nas4l ta'4mal4y4z? Seçimler
sürecinde ne yapaca4z? Rekabet
dönemi bitmi'tir. Biz birbirimizin
kuru deiliz, dayan4'ma içindeyiz.
Sokaktaki bu isyan sand+kta bir kar+l+k bulmak zorundad+r. Biz tek yol
sokak desek de yerel seçimler vard4r,
sokak bunu soracakt4r ve sormaktad4r.
Biz bu dalgay4 seçimlere nas4l ta'4yaca4z? ÖDP bu yerel seçimlerde
özgürlükçü, eitlikçi deerler çerçevesinde AKP rejimini geriletmek,
solun ortak adaylar+n+ bütün Türkiye'de ortaya ç+karmak için bütün
çabay4 gösterecektir."
Türkiye devrimini tasfiye gelene5inin devamcGsG Alper Ta@ da, ayaklanmanGn pasifize olmasG için en önde
barikat olanlardandG. AyaklanmanGn
@ehitler pahasGna sürdü5ü, çatG@manGn
daha da yükseltilmesi gerekti5i dönemde, enerjisini çatG@malarG ve direni@i bitirmek için tüketen TA , di5er
reformistler gibi halkGn düzene öfkesinin yarattG5G rüzgarG nasGl düzenin
içine çekerim hesaplarG yapmaktadGr.
ÇabalarGnGz bo@unadGr. “Sokaktaki isyan+n sand+kta kar+l++n+ bulmas+n+”
bekliyorsanGz siz ne halkGn öfkesini
anlayabilmi@iniz, ne de halkGn neden
sokaklarda aylardGr direndi5ini....
Alper Ta@'a soruyoruz; seçimlere
yedeklemeye çalG@tG5GnGz bu halk hareketini büyütmek için ne yaptGnGz?

#lk günden beri direni@i tasfiye etmeye
çalG@an, barikatlarGn kaldGrGlmasGnG
isteyen siz de5il miydiniz?
ÇabalarGnGz bo@unadGr. O gün barikatlarG nasGl da5GtamadGysanGz, halkGn
direni@ini nasGl bitiremediyseniz, yarGn
istedi5iniz ittifaklarG kurun, halkGn
öfkesini seçim sandGklarGnda eritemeyeceksiniz.
Reformizm yGllardGr halkGmGzG oyalamG@, halkGn öfkesini düzenden yana
sGnGrlara hapsetmi@ fa@izmin istedi5i
sGnGrlarda halkG çekmeye çalG@mG@tGr.
Halka böylesi bir direni@ten yana hiçbir @ey vermeyenlerin, büyük direni@
sonrasG yine halkGn öfkesini düzen
siyasetine çekme planlarG yapGyor,
yine halkGn öfkesini gerilere çekmeye
çalG@Gyorlar. HalkGn bu öfkesin tek
hedefi vardGr. O da örgütlü bir mücadele ile fa@izme ve emperyalizme
kar@G sava@maktGr. RGdvan Turan ve
di5er reformistlerin gördü5ü, ancak
tercih etmedi5i böyle bir gerçek vardGr.
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
Genel Ba@kanG RGdvan Turan yaptG5G
sunumda @unlarG anlatGyor. "AKP
ilk defa kamusal bir alan4n kendisine
kar'4 olu'tuuna tan4k oldu. Bu zamana kadar bütün alanlar devletten
sorulurken, ‘hay4r’ diyen, itiraz eden
kamusal alandaki direni'tir. Buras4
çok önemli, bunu görelim. Bu kamusal
alan4 daha fazla geli'tirip güçlü bir
siyaset alan4na dev'irmeliyiz." SDP
yerel seçimlere HDP çatGsG altGnda
katGlGyor.
Reformizm yGllardGr halkGmGzG
oyalamG@, halkGn öfkesini düzenden
yana sGnGrlara hapsetmi@, fa@izmin
istedi5i sGnGrlarda halkG çekmeye çalG@mG@tGr. HalkGn bu öfkesinin tek hedefi vardGr. O da örgütlü bir mücadele
ile fa@izme ve emperyalizme kar@G
sava@maktGr. RGdvan Turan ve di5er
reformistlerin gördü5ü ancak tercih
etmedi5i böyle bir gerçek vardGr.

BDP’den Duruma Göre
Teori: “Kürdistan
Devrimini Türkiye
Devriminden Ayr+ Tutmak
Mümkün Deil”
BDP Milletvekili Sabahat Tuncel
de, Gezi eylemlerinden sonra HDK'da

gözlemci olanlarGn, “artGk gözlemci
de5il HDK'nin içinde olmalarG gerekir” dedi. Gezi eylemlerinin halklarGn
kendi gelece5ini kurabilece5ini gösterdi5ini belirtirken, "Kürt hareketine
yönelik ele'tirilerini anl4yorum. Ama
bir Rojava devrimi gerçekle'iyor.
imdi bu devrimi çalmaya çal4'4yorlar. Buras4 Türkiye Kürdistan’4n4n
yan4 ba'4nda. PYD 'müdahaleye kar+y+z' diye aç4klama yapt4. Kürdistan
devrimini Türkiye devriminden ayr+
tutmak mümkün deil. Türkiye yeni
bir Türkiye olacaksa Kürdistan art4
Türkiye olmal4d4r" diye konu@tu.
YGllardGr Kürdistan ve Türkiye
halklarGnGn ayr= örgütlenmesini savunan Kürt milliyetçi hareketi de5ilmi@ gibi konu@uyor Sabahat Tuncel.
Halk ayaklanmasG boyunca “çatG@masGzlGk” ortamGnG bozar, çözüm sürecine zarar verir diye selamlamanGn
ötesine geçemeyenler de Kürt milliyetçileridir. Grupçu ve dayatmacG tavGrlarla birlikler kuran ve birlikler
da5Gtan Kürt milliyetçileri solu kendine yedekledikleri birliklerde @imdi
halk ayaklanmasGnG seçimlere nasGl
ta@GrGz diye tartG@tGrGyor. HDP içinde
ayaklanmanGn gücünü AKP’yi uzla@ma masasGna oturtmak için nasGl
kullanGrGm diye hesap yapGyor...
Oysa bu direni@ masada, oturumlarda yaratGlmadG. HalkGn adalet özlemiydi. Gezi ile ba@layan halkGn isyanGdGr. Halk ayaklanmasGdGr. Halk
ayaklanmasG düzene ba@kaldGrGdGr.
Ne kadar u5ra@GrsanGz u5ra@Gn, düzene
ba@kaldGranlarG reformist politikalarGnGza alet edilmezsiniz. Ayaklanma
devrimcidir. Düzen için politikalarGn
malzemesi olamaz. Sokaklarda halk
hala çatG@Gyor. ODTÜ ve ona destek
için yapGlan eylemler ve ayaklanmanGn hala sürmesi AKP’nin karabasanG
olurken, reformizm halkGn öfeksini
seçim ittifaklarGyla düzen içine çekmeye çalG@maktadGr. Ancak bunu asla
ba@aramayacaktGr.
SON SÖZÜMÜZ; SEÇ#M ÇARE
DE#L, ANT# EMPERYAL#ST
ANT# OL#GAR #K DEVR#MD#R.
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Sultanbeyli’de 4 Çocuklu Bir Aile
Adaletsizlie Kar 156 Gündür Direniyor!

ZULME VE ADALETS(ZL( E
KARI D(RENMEK UMUTTUR!

Say : 383

Yürüyü)
22 Eylül
2013

Yürüyü3’ün 365. sayEsEnda yazmE3tEk: stanbul Sultanbeyli’de 4 çocu0uyla birlikte bir anne, dolandErEcElarEn haksEz bir icra olayEna kar3E
kendilerini eve kilitleyip çocuklarEyla
birlikte elde silah direnmi3lerdi. HanEm K. adEndaki annenin direni3i
156 gündür sürmektedir.
HanEm K.’ya 3imdi de “hakaret”
etmekten dava açElmE3 ve zorla ifadesi
alEnmak isteniyor. Ancak HanEm K.
sorunlar çözülmeden ifade vermeyi
reddediyor ve direni3ini sürdürüyor.
Habertürk gazetesinden Özlem
YElmaz’En 15 Eylül tarihili haberini,
geli3meleri aktarmak için aynen yayEnlEyoruz.
“stanbul Sultanbeyli’de 4 çocu0uyla birlikte icra memurlarEna direndi0i görüntü hafEzalara kazEnan
HanEm K.’ya, bu kez de “hakaret”
iddiasEyla dava açEldE ve hakkEnda
yakalama kararE çEktE. Tam 149 gündür çocuklarEyla birlikte direnen HanEm K., “Bu i3 çözülmeden evden
çEkmayaca0Em” dedi.
stanbul Sultanbeyli’de icralEk evlerini bo3altmamak için 4 çocu0uyla
kendisini 19 Nisan’dan bu yana eve
kilitleyen HanEm K.’ya bu kez yakalama kararE çEkarEldE. Olaylar sErasEnda, evi icraya veren kar3E tarafEn
avukatlarEna hakaret etti0i iddiasEyla
hakkEnda dava açElan, ancak kendisini
eve kilitledi0i için ifade vermeye
gitmeyince savcElEk tarafEndan yakalama kararE çEkarElan HanEm K.
(38), eylemi sürdürmeye kararlE.

Zeynep Gitti
Ailenin en büyük kEzE Zeynep
(19) Karabük TEp Mühendisli0i’ni
kazanEnca, HanEm K. evde üç çocu0uyla kalmE3. Tam 5 aydEr evde kilitli
ya3ayan ve herhangi bir tahliye a3amasEnda evi havaya uçurmak için
eve mutfak tüpleri ve benzin 3i3eleri
depolayan HanEm K., “Evden çEkmaya
niyetim yok. Ya çözüm, ya ölüm”
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derken gözya3larEnE tutamEyor.

Baba D&ar&da,
Anne ve Çocuklar
çeride Direniyor
E3i ve çocuklarE tarafEndan
‘ba3larEna bir 3ey gelirse intikam
almasE için’ eve sokulmayan
baba Tuncay K., “Ben sokakta,
e3im ve çocuklarEm evde 5 aydEr
direni3imize devam ediyoruz.
Hiçbirimiz ifade vermeye gitmeyece0iz. Eninde sonunda biz bu
davalarE kazanaca0Ez. Ama bu süreçte
gözümüzü kararttEk, ölmeyi bile göze
aldEk” 3eklinde konu3tu.

‘Annemizi Yaln&z
B&rakam&yoruz’
Direni3çi anne HanEm K yarEn
açElacak olan okullara çocuklarEnEn
gidip gitmeyece0i konusunda da,
“Çocuklar evden çEkmak istemiyor,
eylemi devam ettirmeye kararlElar.
Ben e0itimlerini yarEda bErakmalarEnE
istemiyorum, ama hiçbir hazErlE0EmEz
da yok” dedi. Sultanbeyli Anadolu
Sa0lEk Meslek Lisesi 2. sEnEfEna giderken devamsEzlEk nedeniyle sEnEfta
kalan Z.K. (16) da, “Bir yElEmE daha
çalmE3 oldular. kinci kez sEnEfta kalErsam okuldan atElaca0Em” diye konu3tu. 14 ya3Endaki Z.K. ise, “2 ay
okula gidemedi0im için 8. sEnEfta
notum dü3tü. Karde3lerimin ve annemin canE için endi3eleniyorum.
Okula gidip gitmeyece0imiz belli
de0il” dedi. 6. sEnEf ö0rencisi A.Z.K
(12), “Okullar açElacak, ablam yine
mi sEnEfta kalacak, biz yine mi okula
gidemeyece0iz?” diye konu3tu.

Bu Düzenin
Adaleti Yoktur!
Adaletin Olmad&& Yerde
Direnmek Merudur!
HanEm K.’nEn direni3i örnektir.

HanEm K. tüm halkEmEza ö0retiyor.
Direnmek kararlElEktEr. Direnmek
haklElE0Ena inançtEr. HaklElE0Ena, me3rulu0una inandEktan sonra direnmek
için her türlü araç silahtEr.
En büyük silahEmEz ise haklElE0EmEzdEr.
HanEm K. direni3e ba3ladE0Enda
henüz Haziran ayaklanmasE ba3lamamE3tE.
HanEm K.’yE çocuklarEyla birlikte
156 gündür direndiren gerekçeler,
2.5 milyon halkEmEzE ayaklandEran
gerekçelerle aynEdEr.
ArkasE kuvvetli olan dolandErEcElar
üç ka0EtçElEkla HanEm K. ve ailesinin
evlerini, icra ile elinden almak istemi3ti. Düzenin adaleti vurguncularEn,
dolandErEcElarEn adaletiydi. Hukuk
dolandErEcElarEn hukukuydu. Hukuki
yollardan haklarEnE savunabilmenin
yollarE yoktu.
Ellerinde tek silahlarE vardE. HaklElEklarE ve haklarE için ölümüne direnmek... Ve 156 gündür HanEm K.ve
ailesi tüm halkEmEza örnek bir direni3
sergiliyorlar.
Bu vurgun düzenine kar3E evimizi,
barkEmEzE, ailemizi, haklarEmEzE nasEl
koruyabilece0imizi ö0retiyorlar...
Çaresiz de0iliz; direnmek için her3ey bizim için silahtEr. En büyük silahEmEz ise haklElE0EmEzdEr. HaklElE0EmEzEn gücüyle her alanda direni3leri
büyütelim...
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Kamu Emekçileri Cephesi
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük
Tüm Bel-Sen’deki Bölünme
Kürt Milliyetçi Politikalar n Sonucudur!
Milliyetçilik Böler, Devrimci Politikalar Birletirir!

B(RLEEL(M D(RENEL(M KAZANALIM
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri
SendikasN (Tüm Bel-Sen) Kurucu Genel Bakan
Vicdan Baykara 9 Eylül 2013 tarihinde yazNlN bir açNklamayla Tüm Bel-Sen’deki tüm görevlerinden istifa
etti9ini duyurdu.
Baykara, yönetimden ‘4 kiBinin darbesiyle’ Tüm BelSen’in Genel Bakanl’ndan uzaklatrlarak, Genel
Eitim Basn Yayn ve D >likiler Sekreterliine getirildi9ini söylüyor.
Baykara, Tüm Bel-Sen’den ayrNlma gerekçesini de,
KESK’in sendikal hiçbir görevini yerine getirmedi9ini
ve bir emek örgütü olmaktan çNktN9NnN belirterek “KESK
Genel Ba kan+’n+n, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin
hiçbir bilgisi olmadan ‘Akil Adam’ olarak AKP Hükümeti’nin paralelinde çal+ mas+ ve KESK’in ‘Kürt Ulusal
Kongresi Haz+rl+k Komitesi’nde yer almas+ bizleri üzmü tür. Emek amaçl+ kurulmu kitle örgütleri, ülkeleri
etnik ve mezheplere ay+r+p yok etmeyi amaçlayan emperyalist politikalar+n uygulama arac+ haline sokulmamal+d+r” diye açNkladN.
Baykara açNklamasNnNn sonunda “Düünce ve gönül
birlikteliim olan arkadalar"m"n kuraca" ‘Tüm Yerel
Sen’ sendikas"na üye olaca"m ve yeni kurulacak olan bu
sendikan"n hiçbir organ"nda görev almayaca"m” dedi.
Tüm Bel-Sen kuruldu9undan beri, Kamu Emekçileri’nin mücadelesinde uzlaBmacNlN9Nn, reformizmin, kamu
emekçilerinin militanca mücadelesinin düzen içine çekilmesinin sembol isimlerinden birisi olan Vicdan Baykara
Kamu Emekçileri Cephesi olarak sürekli eleBtirdi9imiz
bir kiBidir.
AçNklamasNnNn baBNnda belirtti9i gibi, Tüm Bel-Sen’in
kuruluBundan beri kamu emekçilerinin mücadelesinde
reformizmin, düzenle uzlaBmacNlN9Nn temsilcisi olma
görevini “baBarN”yla sürdüren sendikacNlardan birisidir.
Vicdan Baykara’nNn sendikacNlNk anlayNBNna iliBkin
eleBtirilerimize tekrar dönece9iz. Öncelikle Baykara’yN
istifaya götüren KESK’e yönelik eleBtirilerini ve KESK’i
ele alaca9Nz.
KESK’i AKP’ye Yedekleyen Anlaylar ve Ona
Destek Verenler Bu Kopmalarn Sorumlusudur!
Kamu Emekçileri SendikalarN büyük bedeller ödenerek
meBru mücadeleyle kurulmuBtur. Hiç kimsenin, hiçbir

Tüm Bel-Sen
siyasi anGenel
Bakan
layNBNn bu
Vicdan Baykara
bedeller
istifa etti.
üzerinde
tepinmeye,
Vicdan Baykara
sorumsuzKESK içindeki
ca davranreformist, uzlamaya hakmac, düzen içi
kN yoktur.
politikalarn semGeriye
bollerindendir.
dönüp son
KESK’in bugünkü tablosunun dobir kaç
rudadan sorumlularndan birisidir.
yNla bakNn:
K a m u
emekçilerinin hiçbir sorunu yok mu? Ekonomik, demokratik her türlü haklarNnN aldNlar mN? Ülkemizde her Bey
güllük gülistanlNk mN da KESK’in hiçbir pro9ramN yok...
Geçti9imiz bir yNla, iki yNla bakNn. KESK’in hangi
konuda ne kampanyasN vardN?
Kamu Emekçilerinin Grevli Toplu SözleBmeli Sendika
HakkN, yapNlan yasal düzenlemeler ile gasp edildi. KESK
içindeki hakim olan anlayNBlar (reformistler ve Kürt milliyetçileri) “Yetmez ama evet” diyerek Toplu SözleBme
hakkNnNn gasp edildi9i anayasa referandumunda AKP’nin
bir numaralN destekçili9ini yaptNlar.
YNllardNr mücadele etti9imiz Toplu SözleBme hakkNmNz
sessiz sedasNz meclisten geçti. Günü kurtarmak için göstermelik eylemlerin dNBNnda KESK ne yaptN? AKP’nin
grev hakkN gasp edilen, Toplu SözleBme masasNna oturup
demokrasicilik oyununun figüranlN9NnN yaptN...
AKP e9itim ve sa9lNk alanNndaki “dönüBümler”le
baBta kamu emekçileri olmak üzere tüm halkNn en temel
haklarNnN gasp etti.
KESK bütün bunlar olurken göstermelik, günü kurtarmak için yapNlan bir kaç eylemin dNBNnda ne yaptN?
Halen mecliste olan ve 2.5 milyon memurun sahip
oldu9u tüm haklarN gasp eden kölelik yasasNna karBN ne
yapNyor? AKP kamu emekçilerinin tek avantajN olan iB
güvencesini yok ediyor. KESK’in programN nedir?
KESK, AKP’nin bu saldNrNlarNnNn geri püskürtülmesi
için ne yapNyor. AnlaBmalN ö9retmen sayNsN bu sene 58
binden 80 bine çNkartNlacak. Bu yNllardNr okuyup üniversite
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bitiren ö9retmenlerin teBeron iBçisine dönüBtürülmesi
demektir. Kamuda çalNBan sözleBmeli personel sayNsN
500 bini aBtN.
Bütün bunlar olurken KESK ne yaptN. u anda ne yapNyor? KESK’in Kamu emekçilerine yönelik saldNrNlar
karBNsNnda programNnda ne var?
KESK içindeki tüm siyasi gruplar KESK’in uzlaBmacN,
teslimiyetçi politikalarN karBNsNnda tavNrlarNnN belirlemek
zorundadNr.

Sorumuz çok açk:
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1- KESK BaBkanN Lami Özgen’in BaBbakan Erdo9an
tarafNndan “Akil nsan” olarak atanmasNna ve Erdo9an’Nn
emir eri gibi çalNBmasNna kim ne diyor?
2- Lami Özgen 240 bin üyesi olan KESK’in baBkanNdNr.
Tayyip’in emir eri de9ildir. Hangi hakla 240 bin üyesi
olan bir sendikayN AKP’nin politikalarNna yedekliyor?
KESK’in organlarN var, kurullarN var, kim izin verdi
Lami Özgen’e? Kim onaylNyor Lami Özgen’in “akil insanlar komisyonu”nda yer almasNnN. Lami Özgen o hakkN
kendinde nasNl buluyor?
3- Tüm Bel-Sen’in bölünmesinin tek nedeni Kürt
milliyetçi politikalardNr. Daha önce aynN politikalar
sonucu E9itim-Sen’den kopmalar olmuBtu. imdi Tüm
Bel-Sen... Kamu emekçilerinin en temel sorunlarN unutulup,
AKP’nin kölelik saldNrNlarN görmezden gelinip, AKP politikalarNna yedeklenilmeye devam edildi9i sürece yarNn
baBka Vicdan BaykaralarNn çNkmasN hiç de sürpriz olmayacaktNr.
4- AKP 2.5 milyon kamu emekçisine kölelik yasasNnN
dayatNyor. Yasa mecliste bekliyor. KESK ne yapNyor?
Hiçbir Bey yapmNyor. KESK BaBkanN Lami Özgen Erdo9an’Nn ellerine tutuBturdu9u program çerçevesinde geziyor.
AKP halka savaB açtN, bütün bir yaz boyunca ülkeyi
gaza bo9du. AKP’nin polisleri Taksim’de halkNn üzerine
gaz bombasN ya9dNrNrken Lami Özgen KESK BaBkanN
sNfatNyla Dolmabahçe’de Erdo9an’Nn “akiller” toplantNsNna
katNlNyordu... Bunlar KESK’te tartlmayacak m?
5- KESK daha ne kadar AKP’nin, Kürt milliyetçi hareketin uzlaBmacN politikalarNna payandalNk yapacak?
AKP 2.5 milyon memuru köleleBtirirken “çözüm süreci”
bozulmasNn diye mi susuyor KESK?
28 ilde 185 KESK üyesi devrimci memur gözaltNna
alNndN. 72’si tutuklandN... BunlarNn ço9u KESK’e ba9lN
sendikalarNn yöneticileriydi. Kendi yönetici ve üyelerine
sahip çNkmayan bir sendika neyin mücadelesini verebilir?
Bunlar KESK yönetiminde tartNBNlmayacak mN?
AKP’nin tutuklattNklarNna sahip çNkarsak “çözüm süreci”
sekteye u9rar diye mi sahip çNkmNyorsunuz devrimci
memurlara...
Halka yönelik, emekçilere yönelik, do9rudan KESK
üyelerine yönelik bunca saldNrN varken KESK neden
sustu9unun hesabNnN vermelidir? Aksi durumda bugün

Vicdan Baykara, yarNn baBka birileri KESK’ten kopup
gidecektir.
KESK içindeki tüm siyasi yapNlar bu sürecin özeleBtirisini vermelidir. Bu sürecin hesabN sorulmalNdNr.

Kamu Emekçilerinin Mücadelesi
/ehitler Pahasna Yaratlmtr!
Her Zaman Kendini Yeniden
Yaratacak Dinamiklere Sahiptir!
Vicdan Baykara KESK’e eleBtirilerinde “bir emek
örgütü olmaktan çktn” söylüyor. Elbette Baykara
ile aynN eleBtiriyi yapmNyoruz. KESK Kürt miliyetçileri
ve onun yede9inden kurtulamayan reformistlerden, oportünistlerden ibaret de9ildir.
AyBenur imBekler, Elmas YalçNnlar, SatN TaBlar, Arif
Öngeller, Makbule Sürmeliler, Zehra Öncüler, Nihat ahinler, Necla Çavumirzalar, Gülseren Beyazlar, Fidan
KalBenler... kamu emekçilerinin onurlu Behitleridir. Kamu
emekçilerinin tarihi reformist uzlaBmacN politikalarla yazNlmadN, devrimci memurlarNn kanNyla yazNldN. ehitlerimizin kanNyla yazNldN.
KESK her zaman kendini yeniden yaratacak güçlü
dinamiklere sahiptir. Yüzlerce devrimci memur AKP’nin
faBist emek düBmanN politikalarNna karBN boyun e9medi9i
için, direndi9i için gözaltNna alNndN, tutuklandN ve bedel
ödemektedirler.
Kamu emekçilerinin AKP politikalarNna güç vermesine
izin vermeyece9iz. Kamu emekçilerinin köleleBtirilmesine
izin vermeyece9iz.

Vicdan Baykara KESK >çinde
Uzlamacln, Mücadelenin Düzen
>çine Çekilmesinin Ban Çekmitir
Vicdan Baykara ‘dört kiinin darbesi’yle Genel
BaBkanlNktan uzaklaBtNrNldN9NnN söylüyor... Bu tür ayak
oyunlarN sizin DY-ÖDP anlayNBNnNn KESK’e bNraktN9N
mirastNr. Sendikalardaki her türlü ayak oyunlarNnN iyi bilirsiniz. “Etme bulma dünyasN”. YNllardNr aynN ayak oyunlarNnN devrimcileri sendikalardan tasfiye etmek için kullandNnNz. Kaç yNllNk sendika baBkanN oldu9unuza bakmadan
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sizi de bir tasfiye eden çNkmNB.
Vicdan Baykara’nNn KESK’e yöneltti9i eleBtiriler haklN olmakla birlikte, bu eleBtirileri en son yapacak
kiBi Baykara’nNn kendisidir...
‘Dört kiinin darbesi’ diyor.
Vicdan Baykara bu tür ayak oyunlarNnN en iyi bilenlerdendir.
Bayakara KESK’e yönelik eleBtirisinde diyor ki; “Son y"llarda
KESK'in sendikal hiçbir görevini
yerine getirmediini, bir emek örgütü
olmaktan ç"k"p siyasal bir örgüte
dönü tüünü üzüntüyle gördüm."
Kürt milliyetçi hareketin sendikalardaki bu anlayNBN hiç de9iBmemiBtir. “Bata Kürt sorunu” diye
baBlamayan cümleleri yoktur. Kendilerini her Beyin merkezine koyarlar.
Bunlar yeni bilinen Beyler de9ildir.
Devrimcilerin yönetimlere girmemesi
için yNllardNr bu anlayNBlarla ittifak
yaptNnNz.
KESK’in “emek örgütü olmaktan ç"k"p siyasal bir
örgüte dönü mesi” konusunda yine kimseye söz söyleyecek durumda de9ildir Vicdan Baykara... YNllardNr sendikalarN ÖDP’nin arka bahçesi olarak kullandNnNz. ÖDP
ile hayata geçiremedi9iniz politikalarN KESK’e dayattNnNz.
SendikalarN reformist düzen içi politikalarNnNzNn aracN
yaptNnNz.
Siz ÖDP’den stanbul BüyükBehir Belediye BaBkanN
adayN olurken KESK’in kurumsal kimli9ini kullanmadNnNz
mN?
YNllardNr kamu emekçilerinin mücadelesini düzen
içine çekmeye çalNBanlardan birisi siz de9il misiniz?
Devrimciler bu mücadelede Behit düBerken ponolardan
Behitlerin resimlerini söktüren siz de9il misiniz?
KESK’i gerçekten “emek örgütü olmaktan çNktN9N”
için mi eleBtiriyorsunuz yoksa istedi9iniz gibi kullanamadN9NnNz için mi?
Lami Özgen’i neyle suçluyor Vicdan Baykara?
“Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin hiçbir bilgisi
olmadan ‘Akil Adam’ olarak AKP Hükümetinin paralelinde çal+ makla”...
Peki kapalN kapNlar arkasNnda iB çevirirken "dikkat
edin bu tart+ malar+m+z bas+na s+zmas+n" diyen sen
de9il misin?
KESK’in Genel Kurulu’na FaBist MHP’nin Genel
BaBkanN Alparslan TürkeB’i davet eden sizler de9il misiniz?
Neden ça9NrdNnNz yüzlerce devrimcinin katliamNndan
sorumlu olan faBist bir katili?
Nedir faBist MHP ile dostlu9unuz? AKP emek düBmanN,

MHP emekçi dostu mu?
Belediyede A takNmN
kurdurup ilerici demokrat
memurlarN, iBçileri dövdüren, Erdal YNldNrNm’N
katlettiren MHP’li Keçiören Belediye BaBkanN Turgut AltNnok'u nikahNna davet eden siz de9il misiniz?
Gazi ayaklanmasNnda
KESK’in yöneticilerindendiniz. Daha önceden kararN
alNnan bir eylemi bile iptal
ettirdiniz. Gazi ayaklanmasNndaki tavrNnNzNn hiç
özeleBtirisini verdiniz mi?
KESK’in tüm tarihi boyunca ne kadar militan
diBe diB mücadele örnekleri varsa bununlarNn hepsinin yaratNlmasNnda devrimci memurlar vardNr. Da9NtNlan, tasfiye edilen, düzen içine çekilen tüm eylemlerin
altNnda ise Vicdan BaBkara’nNn da imzasN vardNr.
Bu istifanNz KESK’in emek örgütü olmaktan uzaklaBtN9N
için de9il, KESK’i kullanan siz olmadN9NnNz içindir.
“KESK’in AKP paralelindeki politikalarN” karBNsNnda
ne yapmNB Vicdan Baykara?
“SON ÜÇ YIL KESK’N HÇBR ORGAN TOPLANTISINA KATILMAYARAK TAVIR” göstermiB.
Yani üç yNl boyunca susmuB.
Her Bey Vicdan Baykara’nNn “duygularN”ndan ibaret.
Ya temsil etti9iniz on binlerce belediye emekçisi ne
oldu? Hiçbir sorunu yok muydu onlarNn?
19 ubat’ta tutuklanan Kamu Emekçileri Cepheli
Tüm Bel-Sen yöneticisi ve üyesi memurlara da onun
için mi sahip çNkmadNn?
Tutuklanan devrimci memurlarNn neyle suçlandNklarNna
bakNn. Hepsi de sendikal, demokratik faaliyetlerinden
dolayN tutuklandNlar ve suçlanNyorlar...
Siz Tüm Bel-Sen’in Genel BaBkanN olarak tutuklu
üye ve yöneticileri için Lami Özgen’den farklN olarak ne
yaptNnNz?
Sonuç Olarak;
Vicdan Baykara bugün eleBtirdi9i KESK’in reformist,
uzlaBmacN politikalarNnNn mirasçNlarNndandNr. YaptN9N eleBtiriler haklN olmakla birlikte o eleBtirileri yapacak en son
kiBilerden birisidir.
Vicdan Baykara o eleBtirileri yapacak kiBi de9il, o
eleBtirilerin muhatabNdNr...
KESK’in bu politikalarNnda en büyük payN olanlardan
birisi Baykara’nNn geçmiBteki “Yol” arkadaBlarNdNr...
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TMMOB YÖNETCLER; YÜZÜNÜ HALKA VE
DEVRMCLERE DÖNMELDR; TMMOB ÇN
MÜCADELE ETMEL SEYRC KALMAMALIDIR!

Say : 383

Yürüyü)
22 Eylül
2013

40

AKP 2009 yElEndan beri çEkardE5E
DDK raporu, KHK’lar, TMMOB yasa
tasla5E ile TMMOB’yi tasfiye etmeye
çalE=Eyordu. Son olarak 9 Temmuz
2013 tarihinde TBMM gündemine
getirilen ve 2 A5ustos 2013 tarihinde
ise Cumhurba=kanE tarafEndan onaylanan, 6495 sayElE BazE Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De5i=iklik YapElmasEna Dair Kanun yürürlü5e girmi=tir. çerisinde 3194 sayElE
mar Kanunu de5i=ikli5i de bulunan
bu kanun ile TMMOB’nin yetkileri
de kEsEtlanmE= oldu.
Daha önce 2009 yElEnda DDK raporuna, 2011 yElEnda KHK’lere ve
2013 yElEnda ise TMMOB yasa tasarEsEna kar=E Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar olarak kampanyalar
yapmE=, kampanya dahilinde her hafta
AKP önünde açEklama, bildiri da5EtEmlarE ve açlEk grevi eylemleri gerçekle=tirmi=tik. imdi de TMMOB’nin
yetkilerini kEsEtlayan son yasaya kar=E,
AKP iktidarEnEn halkEn her kesimine
yöneltti5i saldErElara, tüm rant ve talan
politikalarEna kar=E ve halk ayaklanmasE
sErasEnda yitirdi5imiz =ehitlerimiz için
stanbul’dan Ankara’ya adEm adEm yürüdük. Her türlü baskEya ve zorlu5a
ra5men yürüyü=ümüzün 15. gününde
31 A5ustos 2013 Cumartesi günü sonunda Ankara’da olduk.
Peki TMMOB bu saldErElarEn hepsi
olurken ne yaptE? 19 Eylül 1979’da
yüz bini a=kEn ki=iyi soka5a dökerek
i= bErakma eylemi yapabilen, tarihinde
Teoman Öztürk’lerin, Hasan BalEkçE’larEn, Tülin AydEn BakEr’larEn devrimci
gelene5ini
barEndEran
TMMOB’nin 1980 sonrasE devrimci
gelene5i tasfiye edilmi=, son on yEldEr
ise TMMOB yönetimine çöreklenen
reformist ve uzla=macE yöneticileriyle
icazetçi, teslimiyetçi, mücadeleden
uzak, üyelerinden kopuk bir hale gelmi=tir. Bu anlayE=En bir çok örne5i
vardEr.
TMMOB içerisindeki tasfiyeci,
reformist gruplar, kendi çEkarlarEnE

koruyabilmek için içerisindeki devrimci üyelerini de tasfiye etmek için
elinden geleni yapmE=, halkEn mühendisli5ini yapan üyelerini küçük
kurullara almayEp, eli satErlE fa=istleri
üzerlerine saldErtmE=tEr. Halka kar=E
onca saldErE kar=EsEnda TMMOB’nin
yaptEklarE söylemden öteye geçmemi=tir. =çiden, emekçiden yana olmasE
gereken TMMOB’nin kendi çatEsE altEndaki n=aat Mühendisleri OdasE bir
emekçiyi, Cansel MalatyalE’yE mobbing uygulayarak, haksEz yere i=ten
atmE= ve kapEsEnEn önünde bir emekçi
tam 8 ay çadEr kurup direnmi= ve 36
gün açlEk grevi yapmE=tEr. TMMOB
yönetiminin geldi5i nokta, kapEsEnEn
önünde hakkE için mücadele eden bir
emekçinin günden güne eriyerek ölüme gitmesini izlemek olmu=tur. Bununla da kalmayEp direni= çadErEna
bir çok defa AKP’nin fa=ist polislerine
ihbarda bulunarak saldErtmE=tEr. Yine
AKP’nin rant ve talan yasa ve uygulamalarEnEn hiç birisinde söylemden
öteye geçmeyen bir eylemi olmamE=,
aksine çözümü hep eline halkEn kanE
bula=mE= katil AKP milletvekilleriyle
masaya oturarak bulmaya çalE=mE=tEr.
Bu haldeki TMMOB yönetimi,
AKP’nin saldErElarE kar=EsEnda da mücadele etmemi=, hatta 30 Ocak 2013
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu
Ba=kanE, 10 odanEn Yönetim Kurulu
Ba=kanlarE ile birlikte Çevre ve ehircilik BakanE ve bakanlEk yetkilileriyle bir toplantE yapmE= ve bu toplantEda TMMOB ile ilgili yasayE geçirmeyece5iz diyen AKP’ye inanmE=tEr. Üzerinden bir yEl bile geçmemi=ken
=u an TMMOB’nin tasfiyesi için çEkarElan kanun meclisten geçmi=tir.
Kendisi mücadele etmedi5i gibi, her
kampanyamEzda oldu5u gibi, son yasa
tasarEsE ile ilgili yaptE5EmEz kampanyayE
beraber örgütleme ça5rEsEyla gitti5imiz
TMMOB yönetimi bizi yoksaymE=,
randevu vermemi=, en son telefonundan ula=abildi5imiz Mehmet So5ancE
ise konu=acak bir =eyi olmadE5EnE

söyleyerek, görü=me talebimizi reddetmi=tir.
16 A5ustos 2013 Cuma günü, stanbul Makina Mühendisleri OdasE
önünden ba=lattE5EmEz ve öncesinde
yine eylemi beraber örgütleme ça5rEsEyla gitti5imiz TMMOB yönetimi,
kapEsEnEn önünde yapElan basEn açEklamasEna bile katElmamE= ve hiçbir
üyesine de ça5rE yapmamE=tEr. Her
=eye ra5men ba=lattE5EmEz yürüyü=ümüze halkEn her kesiminden ve dünyanEn bir çok yerinden destek gelirken,
yürüyü=ün 11. gününde toplanan stanbul KK’da yürüyü=e destek verilmesi gerekti5ini dile getiren üyelerine ise verdi5i cevap “yöneticilerle
konuyu de5erlendiririz” demekten
öteye geçmemi=tir.
KapEsEnEn önünde AKP’nin
TMMOB’ye yöneltti5i saldErElara kar=E
direnen HalkEn Mühendis MimarlarEna
TMMOB yüzünü çevirmi=tir. De5il
direnmek, kendisini mücadeleye ça5Eran üyelerinden kaçan TMMOB
yönetimindeki reformist anlayE=larEn
geldi5i durum açEkça ortadadEr. Kendi
üyesinden kaçan, direnmekten kaçan
TMMOB yönetimi, icazetçi, uzla=macE
ve devrimcilikten uzaktEr. Halk ayaklanmasE ile halkEn her kesiminin fa=izme kar=E birle=ti5i bir süreçte, 400
bini a=kEn üyesiyle TMMOB kendisine
yapElan saldErElara kar=E direnmek bir
yana, mücadele edenleri de yalnEz bErakmE=tEr. Söylemleriyle halkE kandErmaya devam eden TMMOB kuyunun dibi olmadE5EnE bize her geçen
gün göstermeye devam ediyor.
Hep tekrarladE5EmEz gibi, fa=izme
kar=E mücadele için TMMOB’yi devrimci bir çizgide mücadele etmeye ça5Ermaya devam edece5iz. TMMOB
devrimci tarihiyle, demokratik kitle örgütü niteli5iyle halkEn yanEnda, halkEn
çEkarlarE için olmak zorundadEr. AKP’nin
saldErElarEna kar=E tek çare birle=erek
mücadele etmek ve kazanmaktEr.
DEVRMC MÜCADELEDE
MÜHENDS MMARLAR
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B!Z DEV-GENÇL!Y!Z! -1-

Dev-Genç’in Zafer Çar1s1
Her Daim Egemenlerin Korkulu Rüyas1d1r!
Dev-Genç’liler Bu Halk1n En Onurlu Evlatlar1d1r!
Dev-Genç’li Olmak Bir Ayr1cal1kt1r!
Her Dev-Genç’li Bunu Yaar
Bin Kez Daha Ne Mutlu Bize
Ne Mutlu Bize ki, Dev-Genç’liyiz!
 Dev- Genç; Türkiye halklar8n8n
tek kurtulu)u olan mücadeleyi ba)latan ve sürdüren devrimci kadrolar8n yeti)ti%i okuldur.
 Dev-Genç, devrimi isteyen, sosyalizm için mücadele eden gençli%in örgütlenmesidir.
 Dev-Genç’in yolu militan, uzla)maz ve fedakarl8ktan kaç8nmayan bir mücadele hatt8d8r.
 Dev-Gençliler, devrimin gençleridir.
 Dev-Gençli, tarihin yaz8c8s8, sahibidir. Tarihini ö%renir, gelenekleri
büyütme hedefiyle ya)ar.
 Dev-Gençli, gençli%i devrim
için örgütledi%ini akl8ndan ç8karmaz.
 Dev-Gençli, gençli%in birli%ini
ve ortak mücadelesini savunur. Ve
bunun önünde engel olan her türlü anlay8)la aktif mücadele yürütür.
 Dev-Gençli, ba)kalar8na de%il
önce kendine, kendi gücüne güvenir.
 Dev-Gençli, mücadeleyi kendili%indencili%e b8rakmaz.
 Dev-Gençli, her zaman ilkeli ve
tutarl8d8r. Günübirlik ç8karlar pe)inde ko)maz.
 Dev-Gençli, ayd8n ve dinamik
karakteriyle yol açan, yol yapan, yol
gösteren, mücadelesinin önündeki
her türlü engeli bir bir kald8rand8r.
 Dev-Gençli, çal8)t8%8 alan8, kitlesini olumlu ve olumsuz özellikleriyle tan8r; olumlu yanlar8n8 büyütme, olumsuz yanlar8n8 küçültme
perspektifiyle programl8 çal8)8r.
 Dev-Gençli, örgütleyece%i gen-

cin önce olumlu yanlar8n8 bulur,
oradan tutar ve büyütmenin yolunu bulur.
 Dev-Gençli, gençli%in somut-acil
taleplerine ve sorunlar8na çözüm
üretebildi%i kadar örgütlenebilir.
 Dev-Gençli, gençli%in ve e%itim
emekçilerinin söz ve karar hakk8n8 savunur, bunun için mücadele
eder; kendi i)leyi)inde de, pratikteki kurumla)malar8n8 olu)turur.
 Dev-Gençli, okullardaki ÖGB,
kamera, disiplin cezalar8 gibi antidemokratik uygulamalar ve bask8
araçlar8n8n sistematik te)hirini yapar ve ortadan kald8rman8n yollar8na ba)vurur.
 Dev-Gençli, YÖK’e kar)8 yürüttü%ü geleneksel mücadelesini
bütün e%itim-ö%retim y8l8na yayar.
 Dev-Gençli, s8nav sisteminin
olu)turdu%u tepkiyi örgütlenme
zemini olarak kullan8r, s8nav sisteminin kald8r8lmas8 için ailesel bir
mücadele yürütmenin plan ve program8n8 yapar.
 Dev-Gençli, sivil fa)ist terör kar)8s8nda te)hir+ortak mücadele+devrimci )iddet temelinde bir mücadele
hatt8 geli)tirir.
 Dev-Gençli, emperyalizmin ve
fa)izmin ne oldu%unu gençli%e
kavrat8r. Bunun anti-emperyalist,
anti-oligar)ik devrimle ortadan kald8r8laca%8n8 ö%retir.
 Dev-Gençli, sosyalizmin ne oldu%unu gençli%e gerek ya)am biçimiyle gerek etkinlikleriyle somutlar, kavrat8r.
 Dev-Gençli, hukuk ö%rencileri-
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ni i)kence ve katliam davalar8nda, t8p ö%rencilerini i)kenceyi aklama raporlar8 kar)8s8nda, mimarl8k ö%rencilerini gecekondular sorununda duyarl8 k8l8p tepkisini örgütleyendir.
 Dev-Gençli, anadilde e%itim hakk8n8 savunur ve bunun için mücadele eder.
 Dev-Gençli, bütün sorunlar8n gerçek çözümünün iktidar8n al8nmas8ndan geçti%ini akl8ndan ç8karmaz.
 Dev-Gençli, oligar)ik düzenin yoz kültürünün kar)8s8na halk kültürüyle yo%rulmu) devrimci kültürü ku)anarak ç8kar.
 Liseli Dev-Gençli, ezilen sömürülen halk8n çocu%udur ve onun kavgas8n8n en önünde dövü)endir. Ya)8 küçük yüre%i büyüktür.
 Dev-Gençli, halktan ö%renen ve halka ö%retendir. Halktan emekçi olmay8 ö%renir, ama kendi ayd8n zihniyle o
eme%i bilinçli kullan8p halk8n sava)8na katmay8 ö%retir.
Halktan hayat8 ö%renir, ona nas8l de%i)tirilece%ini ö%retir.
 Dev-Gençli, gençli%in beynini ve yüre%ini kazan8r. Devrimci dü)ünceleri dikte etmez. Ona soru sormay8, dü-

)ünmeyi, dü)üncelerini aç8klamay8, savunmay8, o dü)ünceler u%runa sava)may8 ö%retir.
 Dev-Gençli, gençli%in sorunlar8na “sistem sorunudur”
diyerek sahip ç8kmayan sekter yakla)8mla da; “ö%rencilerin politik mücadeleden korktu%unu” savunarak, kendini YÖK’e kar)8 mücadeleyle s8n8rlayan liberal anlay8)la
da mücadele eder.
 Dev-Gençli, kitle çal8)mas8nda ajitasyon ve propagandayla yetinmez; iradi ve programl8 hareket eder.
 Dev-Gençli, iddias8 büyük, ufku geni), hep ileriyi dü)ünerek ad8m atand8r.
 Dev-Gençli, yanl8)la uzla)maz, ele)tiri özele)tiri mekanizmas8n8 olmas8 gerekti%i gibi çal8)t8r8r.
 Dev-Gençli, ki)isel e%itimini hiç aksatmaz, sürekli ara)t8r8r ö%renir.
 Dev-Gençli, halk8n parças8d8r, ona yönelik sald8r8lar8 kendine yap8lm8) gibi hisseder. Dünya halklar8na yönelik sald8r8lar8 da kendi halk8na yap8lm8) sayar ve ac8s8n8 hisseder. Öfke duyar tepkisini gösterir.
 Dev-Gençli olmak bir ayr8cal8kt8r, her Dev-Gençli bunun gurunu ya)ar.

Ayaklanma Y"l"nda Liseli Meclisleri Kuraca"z!
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Liseli arkadalar merhaba!
Yeni bir y8l ba)lad8. Bu bir kavga ve ayaklanma y8l8.
Gelecek bize ait, biz gelece%iz. Ayakland8k ve birlik olunca ne kadar güçlü oldu%umuzu gördük. 14 ya)8nda Berkin Elvanlar bizim bu ülkenin umudu oldu%umuzun ve
14 ya)8nda olsak da ne çok )eyler yapabilece%imizin kan8t8d8r. Bize küçük diyenlere, küçümseyenlere sunaca%8m8z
en büyük belgedir.

imdi Berkin olma zaman&!
AKP iktidar8 amans8zca sald8r8yor liselilere. Ayaklanman8n en önünde en çok bedeli gö%üsleme pahas8na
özgürlüklerine kar8)an iktidarla çat8)t8k diye sald8r8yor bize.
Mustafa Ali 17 ya)8nda vuruldu%unda barikat ba&ndayd&… 14 ya)8ndaki Berkin vuruldu%unda barikat&n ba&ndayd&… Berkin’in Mustafa Ali’nin özgürlü%ümüzün ve adaletin pe)ine dü)tük diye sald8r8yor
bize…
Berkin Elvan bütün yaz komada kald8. Tatile gidemedi.
Hatta harçl8k ç8karmak için çal8)amad8. Bir arkada)8n8n
sesini duyamad8. Eylül’de o da liseye ba)layacak, )imdi birimizin s8ra arkada)8, okul arkada)8 olacakt8. Bizimle
beraber sabah okula kalkacak ve derse girecekti. Berkin’i
ba)8ndan vurdular henüz bizim ya)8m8zdayd8.

Berkin biziz!
Liseliler! imdi Berkin için adalet isteme zaman&.
Okullar8m8z aç8ld8 ve yeni bir sistemle kar)8la)t8k. AKP
liselerden korkuyor. AKP kendi neslini yeti)tirmek, boyun e%mi), umutsuz bir gelecek var etmek istiyor. Berkinler bunun en büyük dü)man8d8r.
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Teneffüs saatlerimiz k8sald8 yaln8zca 5 dakika. Ders
saatlerimizse uzad8. Art8k geçme notlar8 daha yüksek. Devams8zl8k yapma hakk8 10 gün! Art8k daha fazla s8nav,
daha fazla ders ve dü)ünmeye konu)maya daha az zaman
olacak diyorlar.
AKP liseliler okullar8na kapans8n yoksa geleceklerini ellerinden al8r8z; e%itim hakk8n8 engelleriz diyor. Devams8zl8kla, soru)turmalarla, her okulun önünde say8s8 artan polisiyle gözda%8 vermek istiyor. Ama lise önlerinde
kafelerde uyu)turucu sat8lmaya devam ediliyor.
Her liseye bir mescit yapmak isteyen okullar da bilimi ö%retmek yerine, kendi gerici neslini yeti)tirmek isteyen AKP, uyu)turucu çetelerine bir ses ç8karm8yor.
AKP’nin polisi liselileri, Bekinler’ i vurmay8 çok iyi biliyor ama çetelere ses ç&karm&yor.
AKP tüm sald8r8 ve önlemlerine ra%men liselilerin söz,
yetki, karar almas8n8n önünde engel olamayacak.

Liseli Meclisleri Kuraca&z!
Bulundu%umuz her okulda ya)ad8%8m8z her sorun bizi
ilgilendirir ve sorunlara çözüm bulurken bize sormak zorundalar. S8navlarla gelece%imizi belirlerken bize sormak
zorundalar. Haklar8m8z8 elimizden al8rken bize sormak zorundalar. Bu ülkenin gelece%i hakk8nda karar al8rken bize
sormak zorundalar.
Ayaklanmada oldu%u gibi birlik olaca%8z. Hep beraber karar al8p hep beraber haklar8m8za sahip ç8kmal8y8z.
Tek ba)8m8za kurtulu)umuzun yolu yok. Bu sistem bizi
çarklar8 aras8nda dershaneler ve okullar aras8nda ezip bitirecek. Dayan8)mam8z8 büyütmeliyiz. Liseli Meclisleri
kural8m ve kazanal8m!
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Gençli in
Gündeminden

EHitim Sistemi Sil Batan:
Türkiye’deki EHitim Sisteminin
DeHimeyen Tek Amac#;
Tekellere Köle Yetitirmektir!

Türkiye’de yeni ders y4l4 ba!larken; gerici bir gençlik yaratmak isteyen AKP iktidar4, e3itim
sistemindeki s4nav sisteminde, kitaplarda, okul k4yafetlerinde pek
çok de3i!iklikler yapt4. E3itimde sanki ça3da! reformlar ger- BZ, KÖLEL5N ORTADAN KALKMASINI, SÖMÜRÜ
VE ZULMÜN YOK OLMASINI STYORUZ.
çekle!tirmi!çesine medyada propaganda yap4lmaktad4r. Ku!ku- BUNUN ÇN; HALK ÇN E5TM, HALK ÇN BLM
suz AKP, gençli3i kendi gerici
YAPAN BR SSTEM SAVUNUYOR, EMPERYALZME
ideolojisiyle yo3urup emperyaVE FA2ZME KAR2I 0HALKIN KTDARI ÇN
lizmin ve oligar!inin ihtiyaçlar4MÜCADELE EDYORUZ!
n4 kar!4lamak için de3i!ikliklere
gitmi!tir. Sömürü ve zulmün sahibi emperyalizme ve oligar!iye
lar4 ile netle!ecekmi!. (Aman ne büyük lütuf. E3itimin nihizmet eden bir gençlik, gerici bir gençliktir. AKP’nin deteli3i konusunda söz ve karar hakk4 tan4mad434n halka, k43i!iklikleri halk için de3il, gerici ideolojinin benimsetilyafete karar ver hakk4!)
mesi dolay4s4yla sömürü sisteminin devam4 içindir.
9- Düz lise, imam hatip lisesi ve meslek liseleri gibi
AKP’nin bu amaçlara ula!abilmek için, yapt434 de3is4navs4z ö3renci alan okullarda s4n4f mevcutlar4 40’ki!i!ikleri iyi göstererek pazarlamak için yapt434 baz4 uyguyi a!mayacakm4!. (Neden a!4yor? Neden ö3retmenler bo!lamalar !unlard4r:
ta geziyor?...)
1- 66, 67 ve 68 ayl4k ö3renciler için okula ba!lama mecHer Okula badethane
buriyeti kald4r4ld4. (Daha geçen y4l devrim diye duyurdu3unuz uygulamaya neden ba!lad4n4z, neden vazgeçtiniz?)
Milli E3itim Bakanl434’n4n (MEB'in) yeni yönetmeli3ine
göre her okula ibadethane aç4lmas4 karar alt4na al4n2- &lkokul ö3rencilerinin çantalar4ndaki a34rl434 azaltd4. Asl4nda anayasaya ve genelgelere göre okullardan tamak için ders kitaplar4 birinci ve ikinci dönem diye ikiye ayr4ld4. (Esas a34rl4k, kitaplar4n4za damgas4n4 vuran, anti
lep gelmesi halinde ibadethane aç4lmas4 izni vard4. imbilimsel, gerici ideolojinizdir. Ve o a34rl4k kafalarda y4ldi al4nan kararla da aç4lacak olan ibadethanelerin tabelalarca ta!4n4yor.)
s4nda “mescit” yazacak, di3er inan4!lar4n ibadethane açmas4na izin verilmeyecektir. Ancak burada !u soruyu sor3- “Örencilere süt içme alkanl kazandrlmas ve
mak laz4m, okullar4n sorunu ibadethane aç4lmas4 m4? Türsalkl beslenmeye katk amacyla yaplan Okul Sütü Prokiye’deki bütün okullar, yat4l4 okul da ö3renciler, ibadet
jesi bu yl da devam edecek.” (Zaten buzdolaplar4 sütle dolu
edecek yer bulam4yorlar m4? Hay4r Türkiye’de özellikle,
ama al4!kanl4k olmad434 için içmiyor çocuklar(!))
Sünniler için böyle bir ihtiyaç yoktur. AKP’nin niyeti, ad4m
4- Ortaö3retime geçi!te uygulanan Seviye Belirleme S4ad4m
tamamen dini bir ülke kurmakt4r. Dine dayal4 bir yanav4 yap4lmayacak. Yerine 6 dersi kapsayan, “Temel EHi!am
biçimini
hayat4n her alan4na hakim k4lmakt4r. Açl4k,
timden OrtaöHretime Geçi” isimli merkezi s4nav sisteyoksulluk, adaletsizlik kar!4s4nda halk4n bütün sorunlar4n4
mi geldi. S4nav say4s4 12’ye ç4kt4. (S4navlar4n4z, ö3renciöbür
dünyaya havale etmesini sa3lamak istenmektedir.
leri yar4! at4na çevirmek, rekabet kültürü yaratmak ve sosyal ya!amla ba34n4 kesmek içindir, yar4n bunu da de3i!tirecek ba!ka bir sistem getireceksiniz. 12’ye ç4kard434n4z
s4navlar sayesinde dersaneleriniz daha çok kazanacak.)
5- Yurtd4!4nda 9. s4n4f4 okuyan ö3renciler, mahallesindeki okula s4navs4z geçi! imkan4 kazan4yor. (Fetullah’4n
okullar4ndan yeti!enlere ayr4cal4k)
6- stanbul’daki öHrenciler 06.00-13.00 saatleri
aras#nda toplu ta#ma araçlar#ndan ücretsiz faydalanacak. (Sadece &stanbul’u kapsayan, bu s4n4rl4 tan4nan hak
gösteri!tir. Bütün ö3renciler için ula!4m, t4pk4 e3itimde olmas4 gerekti3i gibi paras4z olmal4d4r.)
7- Ö3rencilerin k4yafetleri, ö3renci velilerinin karar-
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mam Hatip ÖHretmenlerine
Mahallelerde AKP’nin Gerici
deolojisini Yayma Görevi
Yeni yönetmeli3in 86. maddesindeki düzenlemeyle,
&HL ö3retmenleri mahalleyi gezerek, halkla ili!ki kurma
görevine tabi tutuldu. Yönetmelikte, “Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri d,nda olmak üzere örencilerin mesleki becerilerinin geli,tirilmesi için çevreyle ili,ki kurmalarna rehberlik ederek mesleki uygulamalarnn verimli olmas yönünde ça-
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l,malar yapar, dini konularda halkn bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katlr” deniliyor. Bir önceki yönetmelikte müftülük kontrolünde bu görev verilirken, !imdi do3rudan AKP’nin gerici ideolojisini kap4 kap4 gezerek yayma görevi veriliyor.
Sonuç olarak; ortada halk4n yarar4na yap4lan hiçbir de3i!iklik yoktur.
Belirleyici olan ise !udur; bu e3itim sisteminin biçimlendirdi3i, yeti!tirdi3i gençler; zulmü ve sömürüyü ortadan kald4racak, ba34ms4z ve demokratik bir Türkiye kur-

mak için mi çal4!acak yoksa emperyalizmin ülkemizdeki sömürüsünün devam4n4 sa3layacak teknik elemanlar,
fa!izmi sürdürecek siyasi yöneticiler ve bürokratlar ile hiçbir haks4zl43a, sömürüye, adaletsizli3e, açl43a, yoksullu3a, ülkemizdeki ve ba!ka ülkelerdeki emperyalist i!gale
sesini ç4karmadan, tevekkül ederek ezilen milyonlar m4
olacakt4r?.. AKP ikincisini istemekte ve bunun için çal4!maktad4r.
AKP’nin yapm4! oldu3u bu de3i!ikliklerin kar!4s4nda;
halk için e3itim, halk için bilim talebiyle mücadelemizi
4srarla büyüterek kazanal4m!

Geçen Y#l mam Hatip Okullar# Bo Kal#nca
Okullar# mam Hatip Okullar#na Dönütürdüler!
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Yeni e3itim sistemi 4+4+4 kapsam4nda okul dönü!ümleri devam ederken, Konya’da geçen y4l normal ortaokul olarak e3itim veren 20’ye yak4n okulun imam hatip
ortaokulu oldu3u, geçen y4l bu okullara giden ö3rencilerin kay4tlar4n4n da otomatik olarak imam hatiplere
al4nd434 ortaya ç4kt4. E3itim sendikalar4 duruma tepki gösterirken, di3er illerde de benzer uygulamalar olabilece3i
konusunda velileri uyard4. Konya Milli E3itim Müdür Vekili ise, dönü!ümlerin arz-talep meselesi oldu3unu savundu.
E3itim-&! Genel Ba!kan4 Veli Demir, sadece Konya
merkezde 10’un üzerinde ortaokulun imam hatipe çevrildi3ini iddia etti. Demir’in verdi3i bilgiye göre, geçen
y4l Konya’da normal ortaokul olarak e3itim veren Mümtaz Koru &lkö3retim Okulu, Ahmet Ha!ha! &lkö3retim

Okulu, Çumral4o3lu &lkö3retim Okulu, ehit Albay
&brahim Karao3luno3lu &lkö3retim Okulu, 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu, Ulubatl4 Hasan &lkö3retim Okulu, Fetihkent Kaz4m Ulu!ahin &lkö3retim Okulu, &hsaniye
&lkö3retim Okulu bu y4l imam hatip ortaokulu olarak
dönü!türüldü.

“Velilerin Haberi Yok”
Çocu3u geçen y4l bu okullarda 5’inci s4n4f ö3rencisi
olan ailelerin, durumdan haberi olmad434n4n alt4n4 çizen
Demir, “Velilere hiçbir bilgi verilmiyor. Okullar
açldnda, imam hatip olduunu örenecekler ve asl
kyamet o zaman kopacak” dedi. (Hürriyet, 23 A3ustos
2013)

44. Y#l#nda Her Dev-Genç’li Sava#n
Kurmay# Olmay# Hedeflemelidir!
Ülkemiz gençli3inin ba34ms4zl4k,
demokrasi, sosyalizm mücadelesindeki okulunun ad4 DEV- GENÇ 44.
ya!4na giriyor.
Sadece ülkemiz gençli3i de3il
tüm halk4m4z4n da ekmek, adalet ve
özgürlük mücadelesinin 68’lerden
bu yana lokomotifi olan DEV- GENÇ,
bugün ve bundan sonra da halk4m4z4n
emperyalizme kar!4 verdi3i onurlu
mücadelesinin öncüsü olmaya devam etmektedir.
Dev- Genç cürettir, kararl4l4kt4r.
Kendini halk4na adamakt4r. 44 y4ld4r
ülkemizin ba34ms4zl434 için halk4m4z4n kurtulu!u için mücadele ediyor
DEV- GENÇ’liler.
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Gençli3in tüm ekonomik, demokratik, siyasal her türlü sorununa
sahip ç4karak çözüm yollar4n4 gösterip bu yolda en önde yürüyen oldu
DEV- GENÇL&LER.
DEV- GENÇ’lilerin hedefleri, hayalleri büyüktür. Sadece üniversite ve
lise mücadelesiyle s4n4rl4 de3ildir
DEV-GENÇ’in mücadelesi. Mahir’in
dedi3i gibi “Dünyann Türkiye’sinde devrim yapma yolunda olandr”
DEV-GENÇ’liler.
Önderlerimizden, !ehitlerimizden
ald434m4z bu !anl4 tarih !imdi bugün
de halk4n umudu olmaya devam ediyor.
Empeyalizm dünya halklar4na kan

kusturmaya devam ediyor. Ülkemiz
AKP fa!izminin i!birlikçi politikalar4 alt4nda giderek daha fazla sömürgele!mektedir. Halk4m4z ise her gün
yoksulla!makta, emperyalizm eliyle
yozla!t4r4lmaktad4r. Biz DEVGENÇ’liler gençlik ve s4n4f mücadelesini birbirinden hiçbir zaman
ayr4 görmedik. Okullarda, yurtlarda
oldu3umuz kadar fabrikalarda, tarlalarda, mahallelerde, yoksul gecekondu halk4n4n yan4nda olduk. 15-16
Haziran i!çi direni!lerinde olanlar
da, Kazova, Tekel, Hey tekstil i!çilerinin yan4nda olanlar da bizlerdik.
Day4m4z4n dedi3i gibi “Türkiye
halklar#n#n bir DEV- GENÇ’i var”.
Katillerin, soyguncular4n, her tür-
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lü pisli3i yap4p ortal4kta serbestçe dola!t434, insanlar4m4z4n çöpten
ekmek toplamak zorunda kald434,
Anadolu topraklar4m4z4n dü!man
üsleri haline getirildi3i, halk4m4z4n dilinin, dinin, her türlü de3erlerinin a!a34land434 bir sistemde
biz DEV- GENÇ’liler sosyalizmi
istiyor bunun mücadelesini veriyoruz. Bu u3urda 44 y4ll4k tarihimiz boyunca çok bedeller ödedik,
yüzlerce !ehit binlerce tutsak verdik. Y4lmad4k… Destanlar yaratt4k. .. Sözlerimizin halk ve vatan
sevgimizin kan4t4, !ehitlerimiz ve
tutsaklar4m4z oldu. Ölüm oruçlar4nda fedalarda halk için önce
ben diyenlerde sokaklarda meydanlarda çat4!anlar da biz DEVGENÇ’liler olduk.
Emperyalizme kar!4 anti- emperyalist mücadelemizi y4lmadan
sürdürdük. Dünya halklar4na kan
kusturan emperyalizme kar!4 dünya halklar4n4n yan4nda olduk.
Adaletimizi tüm dünya halklar4n4n
ac4lar4n4n hesab4n4 sormak için
uygulad4k.
6. Filolar4 denize döken anti
emperyalist DEV- GENÇ gelene3ini y4llarca kampanyalar4m4zla ve
eylemlerimizle sürdürdük. “Ortak
Düman Amerika’d#r!”, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim!”,
“Füze Kalkan#na Hay#r!” kampanyalar4m4z bunlara örnektir.
DEV-GENÇ'liler 30 Mart
1970'de K4z4ldere’de do3rultulmu!
i!birlikçi namlulara kar!4 “Biz
buraya dönmeye deHil ölmeye
geldik!” diyerek yaz4lan destan4n
ard4ndan, bugün do3rultulmu!
tüm teslimiyet ve uzla!mac4l4k
ça3r4lar4na da ayn4 cevab4 verenlerdir.
DEV- GENÇ, Cephedir. Dünyada sava!an tüm halk güçlerini
teslimiyete zorluyor emperyalizm. Silahl4 mücadelenin !iddetin bir çözüm getirmeyece3i yalanlar4yla halklara teslimiyetten
ba!ka yol olmad434na ikna etmeye çal4!4yor. DEV- GENÇ’liler
Parti-Cephe ideolojisinin 4!434nda,
yol göstericili3inde halka diren-

meyi, sava!may4 ö3retmeye devam ediyor. Bugün halk#m#z sokaklarda, barikat ba!lar4nda Haziran Halk Ayaklanmalar4nda uygulad4klar4yla at#lan hiçbir ta#n,
s#k#lan hiçbir kurunun boa
gitmediHini göstermitir. Yurdumuzun dört bir yan4nda devam
eden eylemlerde AKP fa!izmine
kar!4 çat4!anlar4n, bedel ödeyenlerin !ehit dü!enlerin, büyük kesiminin gençlik olmas4 tesadüf
de3il DEV- GENÇ gelene3indendir.
Halk ayaklanmas4nda halk4n
yan4nda çat4!an barikatlarda öncülük eden biz DEV- GENÇ’lilere 44. y4l4nda dü!en sorumluluk
daha büyüktür !imdi. Hiçbir zaman yetinmeyece3iz, daha fazlas4n4 hedeflemeliyiz. DEVGENÇ'liler halk ayaklanmas4nda
vatan4m4z4n her yerinde çat4!an,
barikat kuran yönlendiren oldular
evet ama bu yeterli de3ildir. DevGençliler kat4lan oldu3u kadar
sava#n kurmaylar# olmal4d4rlar. Her DEV-GENÇ’li kendini bir
kurmay gibi görmeli bulundu3u
her ilde, ilçede, okulda, s4n4fta, sava!4n örgütleyicisi, cephe ve cephe gerisinde öncülük edeni olmal4d4r.
Birken iki olmal4y4z. Dü!man
gençli3in örgütlenmesinden korkuyor. Bu yüzden fa!ist genelgelerle okullar4 hapishanelere çevirerek içerisine polis dolduruyor.
AKP fa!izminin fa!ist genelgelerine kar!4 okullar4m4z, üniversite
ve liselerimiz mevzilerimizdir.
Nisan direni!lerinden, Seherler’den, Cananlar’dan, Hasan Selimler’den ald434m4z güçle daha
kitlesel bir DEV-GENÇ’i yaratmal4y4z. Yeni ayaklanmalar4 yaratan, ayaklanmalara komutanl4k
eden, halk4n adalet özlemine cevap veren militan cüretli olarak eylemlerle dü!mana korku salan,
azim ve kararl4l4kla halk çocuklar4n4 örgütleyen DEV-GENÇ'i
yaratmal4y4z. DEV-GENÇ’liler
olarak süreci omuzlayanlar olmal4y4z.
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Seher ahin’i Rehberlik ve Dayanma

Masalarmzda Yaatyoruz!
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Gençlik toplumun en temiz, en cesur, en vatansever kesimidir. Ülkemiz
tarihine bakt?0?m?zda gençlik ba0?ms?zl?k, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde hep en ön safta yer alm?1t?r. “Ba0?ms?z Türkiye” mücadelesinde yüzlerce 1ehit vermi1, büyük bedeller ödemi1, büyük bedeller
ödetmi1tir. Ö0renci gençlik üniversitelerin akademik, demokratik mücadelesinde hep en ön safta yer alm?1t?r. Bu mücadele içerisinde paras?z e0itim istemek, ülkemizde kurulmak istenen füze kalkan?na kar1?
ç?kmak, YÖK’ün kald?r?lmas?n? istemek verilen mücadelenin en önemli
örneklerindendir.
Gençlik toplumun en dinamik kesimidir. Dünya devrimlerinin hemen
hepsinde gençlik dinamizmiyle en ön
safta yerini alm?1t?r. Türkiye devrim
tarihine bakt?0?m?zda da bunu somut
olarak görmekteyiz. Ülkemizin Amerikan egemenli0ine girdi0i 1950’li y?llardan itibaren gençlik anti- emperyalist mücadeleye en ön safta ba1lad?. Yeri geldi üniversite i1gal etti
yeri geldi boykotlara kat?ld?. Gençlik
tüm bu özelliklerinden dolay? bütün
iktidarlar?n hedefi oldu her dönem.
Deniz Gezmi1ler,$ Mahir$ Çayanlar bu
yüzden katledildiler. Çünkü oligar1i
1unu çok iyi biliyordu, e0er gençli0i
sindirmeyi teslim almay? ba1ar?rsa
halk? daha kolay fa1ist politikalar?yla yönetebilecekti. Ama hesaplar?

hiçbir zaman tutmad?. Türkiye’ de
gençlik hiçbir zaman y?lmad?. Fa1izmin tüm bask?lar?na yozla1t?rma
ve katliam politikalar?na ra0men
gençlik bugün de mücadelenin en ön
saf?ndaki yerini alm?1t?r.
Bir Dev-Genç’liydi Seher ahin.
3 Eylül 1991 y?l?nda stanbul F?nd?kl?’daki Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik ve dayan?1ma çal?1malar? s?ras?nda, i1kenceci katil polis taraf?ndan sald?r?ya u0rad?. Seher
ahin sald?r?ya boyun e0medi ve masas?n? sahiplendi. Bu direni1i hazmedemeyen polis üniversitenin 3.
kat?ndan a1a0? att? Seher’i. Be1 gün
komada kalan Seher ahin 8 Eylül
1991 de 1ehit dü1tü. O günden sonra
her y?l Seher ahin Rehberlik ve Dayan?1ma Masalar?’n?, onun kararl?l?0? ve mücadele azmiyle Anadolu’nun
dört bir yan?ndaki üniversitelerde açt?k.$ Açt?0?m?z masalarda Türkiye’nin
dört bir yan?ndan gelen ö0renci gençlikle tan?1ma f?rsat? bulduk.
Bu y?lda her y?l oldu0u gibi DevGenç’lilerin açt?klar? masalarda Seher
ahin kar1?lad? ö0renci gençli0i. Üniversiteyi yeni kazanan ö0renci arkada1lar?m?za bu masalarda rehberlik
hizmeti verdik, onlar?n sorunlar?na sahip ç?kt?k. Yoksul halk çocuklar?n?n
kar1?la1aca0? sorunlar?, neden paras?z
e0itim istedi0imizi, nas?l bir ülkede
ya1ad?0?m?z?, nas?l bir ülke istedi0imizi anlatt?k. Bunun yan?nda Seher
ahin’in kim oldu0u ve ne için mücadele etti0ini anlatt?k. Seher ahin’in nas?l katledildi0ini anlatt?0?m?zda yeni gelen arkada1lar?m?z, nas?l bir ülkede ya1?yoruz sorusunun cevab?n? kendili0inden verdiler. Bu y?l
üniversitelerde aç?lacak olan ö0renci meclislerinin duyurusunuda Seher
ahin masalar?nda yaparak konuyu
yeni gelen arkada1larla tart?1t?k. “Ö0renci gençli0in merkezi bir örgütlenmeye neden ihtiyac? vard?, bu konu
üzerine sohbetler ettik.

Seher ahin Rehberlik ve Dayan?1ma Masalar? ö0renci gençlikle
bulu1tu0umuz, yeni insanlarla tan?1t?0?m?z k?sacas? Dev-Genç’imizi halkla bütünle1tirdi0imiz yerlerdir. Bu
bilinç ve inançla aç?yoruz her y?l masalar?m?z?. Bu durumun fark?nda olan
fa1ist halk dü1man? polis bizim ö0renci gençlikle bulu1mam?za engel olmak için her türlü ahlaks?zl?0?, onursuzlu0u yapmaktad?r. 1kenceleriyle,
katliamlar?yla gençli0i durduramayan
iktidarlar okullarda cemaatlerle gerici-fa1ist örgütlenmelerini güçlendirmeye çal?1t?lar.Birçok üniversitede azg?nca sald?ran polis her defas?nda militan Dev-Genç kararl?l?0?n? görünce
geri ad?m atmak zorunda kald?. Bu y?l
açt?0?m?z masalara polislerle $birlikte $ÖGBlerde sald?rd?. Dicle Üniversitesi’nde tek ba1?na sald?ramayan katil polis, ÖGB ile birlikte sald?rmak
istemi1 fakat Dev-Genç’in cüreti kar1?s?nda geri ad?m atmak zorunda kalm?1t?r. Yine Kayseri’de, Hatay’da,
Edirne’de azg?nca sald?rm?1 fakat
yine geri ad?m atmak zorunda kalm?1lard?r.$ Çünkü halk dü1manlar?
korkuyorlar. Ö0renci gençli0in yine
kitleselle1ip, kar1?lar?na dikilip hesap
soraca0?ndan korkuyorlar. Halk ayaklanmas? s?ras?nda 1ehit dü1enlerin
hesaplar?n?n sorulaca0?ndan korkuyorlar. Dev-Genç’in mücadele tarihinden korkuyorlar. Korksunlar. Bizler 43 y?ld?r Anadolu topraklar?nda
“Ba0?ms?z Türkiye” 1iar?yla mücadele
veriyoruz. Bu u0urda bedel ödüyoruz,
bedel ödetiyoruz. Bu hakl? ve onurlu mücadelemizle önderlerimizin bize
göstermi1 oldu0u yolda sonuna kadar
yürüyerek, milyonlar? örgütleyip fa1izmin iktidar?n? ba1?na y?karak sürdürece0iz. Bütün ö0renci gençli0i
Dev-Genç saflar?nda örgütlenmeye,
mücadele etmeye ça0?r?yoruz. Çünkü bugün iktidar?n tek alternatifi biziz. Zaferi Seher ahin’lerle Hasan
Selim Gönen’lerle kazanaca0?z.
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Al Yüreini, Öfkeni Kuan da Gel, DEV-GENÇ Seni Çaryor!
Dev-Genç 44. yQlQnda… Bu ülkede 44 yQldQr her türlü sömürüye, iBkenceye karBQ direnen Dev-Genç’liler var. Dev-Genç’liler 12 Eylül zindanlarQnQ direniB oda@Q yapanlardQr,
Büyük DireniB’te yurdu için genç
ömrünü tecrite karBQ siper edenlerdir,
iBkencede yoldaBlarQ için a@zQndan tek
söz vermeyenlerdir... Yani Dev-

stanbul

Ankara

Genç’liler 44 yQllQk tarihinde bir kez
olsun düBmanlarQyla uzlaBmayanlardQr. Dev-Genç bu ülkenin 44 yQldQr direnen, savaBan en genç damarQdQr...
Tarihinden aldQ@Q güçle DevGenç’liler bu yQl 44. yQlQna giriyor, yine
kavgayla, mücadeleyle dolu bir seneyi kutluyor. 12 Ekim günü Dev-Genç’in
44. yQl enli@i Birtan AltunbaB ve Altan Berdan Kerimgiller anQsQna Harbiye AçQk Hava Tiyatrosu’nda yapQlacak.
12 Ekim’e kadar Dev-Genç’in adQnQ,
Hasan Selimleri, CananlarQ ve BirtanlarQ duymayan kalmayacak.
44. yQl için yapQlacak Benlik ilk kez
11 Eylül’de OkmeydanQ’nda yapQlan
meBaleli yürüyüBle tüm halka duyuruldu. "ki Dev-Genç’linin askeri kQyafetle sancak tuttu@u meBaleli yürüyüBte “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”, “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” ve “YaBasQn Tam Ba@QmsQz Türkiye” sloganlarQ atQldQ. Dev-Genç’liler
Dev-Genç marBQyla ve sloganlarla
Gençlik Federasyonu’ndan baBlayarak,
OkmeydanQ sokaklarQnda yaptQklarQ
yürüyüBün ardQndan Anadolu Taksi Dura@Q’nda yolu trafi@e kapatarak açQklama yaptQlar.
Dev-Genç adQna Dilan Poyraz’Qn
okudu@u açQklamada “Dev-Genç’in
sesini herkes duyacak. 44 yQllQk bir tarihten geliyor sesimiz. “Ba@QmsQz
Türkiye” sloganQyla gürlüyor, yükseliyor meydanlarda. Umutluyuz!
Güçlüyüz! Tam 44 yQldQr halkQmQzQn
kurtuluB mücadelesinin yanQnda, kavganQn tam ortasQndayQz!” denildi.

Ayaklanmaya da de@inilen açQklamada halkQn çalQnan e@itim hakkQ için
mücadele etti@ini belirten Dev-Genç’liler, sömürünün okunan gazeteden, binilen otobüse kadar her yerde oldu@unu
ancak onlarQn yenilece@ini, dökülen her
damla kanQn hesabQnQn sorulaca@QnQ
vurguladQlar. “AyaklandQk! Gözlerimizle gördük kendi gücümüzü. Ülkemizin meydanlarQ, sokaklarQ ba@QmsQzlQk ve özgürlük sloganlarQyla çQnlQyor. "Bte faBizmi dize getirecek budur;
halkQn gücü” denilen açQklama, meclislerin örgütlenmesi ve birlik ça@rQsQyla
sonlandQrQldQ.

Say: 383

Yürüyü7
22 Eylül
2013

44 Ya59nda Dev-Genç’i
Selaml9yoruz!
Dev-Genç’liler, 12 Eylül günü
Mecidiyeköy'ü ''44.YQlQnda Dev-Genç
enli@i'' afiBleriyle donattQlar. AynQ zamanda bildiri da@Qtan Dev-Genç’lilere
halkQn ilgisi yo@undu.
OkmeydanQ duvarlarQna da ''YaBasQn Dev-Genç YaBasQn Dev-Genç'liler!'', ''Bir Dev-Genç’imiz Var! Dursun KarataB'', ''44.YQlQnda Hasan Selimlerle Umudu Büyütüyoruz/DevGenç'', ''Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
BQrakQlsQn/Dev-Genç'' yazQlamalarQ
yapQldQ. Halktan birçok kiBi "Kolay
gelsin", "Dikkatli olun" diyerek DevGenç’lilere desteklerini gösterdi.
OkmeydanQ’nda bulunan "TO Ticaret ve Meslek Lisesi’nin duvarQna
“44. YQlQnda Hasan Selim’lerle Umudu Büyütüyoruz” pankartQ asQldQ.
13 Eylül günü de BeBiktaB'ta 2 saat

stanbul

D4RENEN SAVA'AN HALKLAR YAZACAK!

47

Ülkemizde Gençlik

Say: 383

Yürüyü7
22 Eylül
2013

stanbul
süreyle Benlik duyurusu yapQlarak,
2 bilet satQldQ.
Dev-Genç’liler 14 Eylül günü de
"stiklal Caddesi'nde, 44. YQlQnda
Dev-Genç enli@i’nin el ilanlarQnQ da@QttQlar. SonrasQnda da 44. yQl
coBkusu, "stiklal sokaklarQnda
kirda
yapQlan “DEV-GENÇ”, “DEV- Te
GENÇ 44 YAINDA” yazQlamalarQ ile kendisini gösterdi.
Dev-Genç’liler, KasQmpaBa
Stadyumu yakQnlarQnda cadde
üstüne “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest BQrakQlsQn/DEV-GENÇ”
pankartQ asarak tutsak DevGenç’lilerin serbest bQrakQlmasQ taAKP’nin iBkenceci katil polisleri
leplerini de yinelediler.
Sercan Fikir isimli Gençlik Federasyonu üyesinin, çalQBtQ@Q iB yerine de giGerekirse Biz de
derek, “BaBQna kötü Beyler gelir.”
Tutsak Dü5eceiz,
tehdidiyle, iBbirlikçilik teklif etti.
AdQnQn ‘Selim’ oldu@unu ve Vatan
25 Dev-Genç’liyi
Emniyet
Müdürlü@ü Siyasi ube’de
Mücadeleyle Ç9karaca9z!
komiser oldu@unu söyleyen iBkenceDev-Genç’liler, 2013’ün Ocak ve
ci polis, Fikir’e, derne@e gelip gitMart aylarQnda yapQlan polis baskQnlamemesini söyleyerek “"stesek senin
rQnda 25 tutsak vermiBti. Tutsak DevhakkQnda 5 dakikada dosya hazQrlayQp
Genç’lilerin mahkemeleri 10 Ekim’de
tutuklarQz!” dedi. "Bbirlikçilik dayatgörülecek. Gençlik Federasyonu, 15
masQna karBQ Fikir, böyle bir BerefEylül günü BakQrköy MeydanQ’nda
sizli@i asla yapmayaca@QnQ söyleyerek
eylem yaparak, tutsak Dev-Genç’lilepolisleri kovdu. Polisler pervasQzca
rin serbest bQrakQlmasQnQ talep etti.
“Fikrin de@iBirse ara” deyip 0535
YapQlan açQklamada, “Biz ülkemiz
610 18 09 numarasQnQ bQraktQ.
Amerikan üsleriyle, karargahlarla dolGençlik Federasyonu, polisin tehdurulurken, halkQmQz evlerinden atQditleriyle ilgili yazQlQ bir açQklama yalQrken, ö@renciler harçlar yüzünden
parak, “Sizin gözaltQlarQnQz, iBkenceintihar ederken, düzen insanlarQn kanQnQ
leriniz, tutuklamalarQnQz bizleri yoemerken sessiz kalmadQk.” denildi.
lumuzdan döndüremez.” dedi.
AçQklamanQn ardQndan oturma eylemine geçen Dev-Genç’liler, marBlar
Diren ODTÜ, AKP’ye
söyleyerek, 12 Ekim’deki Dev-Genç
Verecek Hiçbir
enli@i’nin bildirilerini da@QttQlar.

Polis Acz çinde 5birlikçi
Yaratmaya Çal959yor
5birlikçilik %erefsizliktir,
Arad9klar9n9
Bulamayacaklar!
12 Eylül günü Gençlik Federasyonu üyesi Mert Erçayan’Qn evini arayan ahlaksQz polis, Erçayan’Qn babasQnQ hiçbir gerekçe göstermeyerek,
zorla Vatan Emniyet Müdürlü@ü’ne
ça@QrdQ. Karakolda aileye “o@lunuza
sahip çQkQn yoksa tutuklarQz, o@lunuzu da@a çQkarQp canlQ bomba yapacaklar” tehdidinde bulundular.
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%eyimiz Yok!

AKP faBizminin ODTÜ’ye saldQrQsQnQ protesto etmek ve direniBi selamlamak için, 8 Eylül günü "stanbul
Ba@cQlar Yenimahalle’de yürüyüB yapQldQ. YürüyüB öncesinde stand açQlarak gün boyu sesli ça@rQlar yapQldQ.
Kahvehaneler ve yöre dernekleri gezildi, mahalle halkQ eyleme ça@rQldQ.
Karanfiller Kültür Merkezi önünde kortejlerin oluBturulmasQyla baBlayan yürüyüBte “Diren ODTÜ Ba@cQlar Seninle-Halk Cephesi”, ”HaklQyQz
Kazanaca@Qz” ve Berkin Elvan için
adalet zinciri eylemine ça@rQ yapan bir
pankart açQldQ. YürüyüB boyunca tüm

ara sokaklara girerek, sloganlar hep bir
a@Qzdan atQldQ, meBaleler yakQldQ.
YürüyüB, 9. sokak giriBinde basQn açQklamasQnQn okunmasQ ve halaylarQn çekilmesiyle son buldu.
Eyleme yaklaBQk 300 kiBi katQldQ.

Geleneksel Seher %ahin
Rehberlik ve
Dayan95ma Masalar9’nda
Dayan95may9
Büyütüyoruz!
Gençlik Federasyonu, yeni ö@retim yQlQnQn açQlmasQ sebebiyle,
her sene oldu@u gibi yeni kayQt yaptQran ö@renci gençli@e yardQmcQ olmak
için üniversitelerde “Seher ahin
Rehberlik ve DayanQBma MasalarQnQ”
açQyor.
3 Eylül 1991 tarihinde "stanbul
FQndQklQ’daki Mimar Sinan Üniversitesi’nde Rehberlik ve DayanQBma çalQBmalarQ sQrasQnda iBkenceci katil
polis tarafQndan katledilen DevGenç’li Seher ahin anQsQna açQlan
masalarla ilgili Gençlik Federasyonu
yazQlQ bir açQklama yaptQ.
Bu yQlda her yQl oldu@u gibi açtQklarQ masalarda ö@renci gençli@i
karBQladQ@QnQ belirten Gençlik Federasyonu, “Seher ahin Rehberlik ve
DayanQBma MasalarQ ö@renci gençlikle
buluBtu@umuz yeni insanlarla tanQBtQ@QmQz, kQsacasQ Dev-Genç’imizi
halkla bütünleBtirdi@imiz yerlerdir. Bu
bilinç ve inançla açQyoruz her yQl masalarQmQzQ… Bütün ö@renci gençli@i
Dev-Genç saflarQnda örgütlenmeye
mücadele etmeye ça@QrQyoruz” dedi.

Tekirda’da
Dev-Genç’liler
44. Y9l9 Selaml9yor!
17 Eylül günü ö@le saatlerinde
Dev-Genç’liler Tekirda@ Alkaya Mahallesi mevkiinde bulunan üst geçide
“44. YILINDA HASAN SEL"MLERLE UMUDU BÜYÜTÜYORUZ” yazQlQ pankartQ “DEV-GENÇ”
imzasQyla astQlar.
Böylece Dev-Genç’in 44. kuruluB
yQlQ selamlanQrken faBist AKP’nin
katil polisinin katletti@i Dev-Genç KomutanQ Hasan Selim Gönen bir kez de
Tekirda@’daanQlmQB oldu.

TAR4H4 EMPERYAL4STLER VE 4'B4RL4KÇ4LER4 DE 4L

Alternatif Kültürümüzle Bu Düzeni Ykacaz!
Birlik Olursak O Zaman Yenilmez Oluruz!
Gecekondu direni:lerinin ve kolektivizmin gücüyle kurulan Küçükarmutlu
Mahallesi’nde 2 gün süren “10. Geleneksel
Güz enli0i” 14-15 Eylül tarihlerinde
Armutlu cemevi bahçesinde yapEldE.
Festivalin ilk gününde “Kentsel Dönü:üm, Cemevi n:aatE” ve “Yozla:ma”
ba:lE0Eyla paneller düzenlendi. Panelde
açElE: konu:masEnE halkEn mimar mühendislerinden BarE: Önal yaptE.
Önal, kEsa süre önce temeli atElan ve
in:aatE hala devam eden Armutlu cemeviyle ilgili konu:ma yaptE. ArdEndan
BaltalimanE Mahallesi’nin MuhtarE Ali
Haydar Aslan Kentsel Dönü:ümle mahallelerdeki birli0in yEkElmak istendi0ini
belirten bir konu:ma yaptE. ArdEndan
söz alan Hasan Öztürk ise, her seçim
dönemi iktidarlarEn yeni yEkEm projeleriyle geldi0ini ancak mahallelilerin 20
bin ki:i birlik olup 2001’deki Teknopark
Projesini iptal ettirdiklerini söyledi. Bugün de aynE :ekilde birlik olmanEn önemine i:aret eden Öztürk, devletin :imdi
de afet riskini öne sürerek evleri yEkmaya
çalE:tE0Ena dikkat çekti.
HalkEn Mimar ve Mühendislerinden
Mehmet Göçebe, sorunun öncelikle barEnma hakkE çerçevesinde de0erlendirilmesi gerekti0ini, bunun devredilemez
ve ba0E:lanamaz bir hak oldu0unu vurguladE.
HalkEn mimar mühendislerinden BarE:
Önal tekrar söz alarak Armutlu’da yapEmE
devam eden yeni cemevinin tanEtEmEnE
yaptE. Önal, “bu projemizde burada kültür
evi ve de Alevilerin kendi kültürlerini

ö0renebilecekleri bir yer olacak, burada
e0itmenlerimiz olacak. Biz eminiz ki bu
cemevi bittikten sonra burada kendilerinden sonraki nesilleri e0itmek isteyen
bir çok gönüllü gelip bizim burada çocuklarEmEzE e0itecek onlara dersler vererek
yozla:mamE: tertemiz yeni nesillerin çEkmasEnE sa0layacaktEr.” dedi.
ArdEndan Ay:e :eri söz alarak, mahallenin yozla:masEnEn, mahalleye karakol kurulmasEyla birlikte arttE0EnE belirtti.
Panelin soru-cevap kEsmEnda mahalle
halkE konu:malar yaptE. Hepsi birli0in
beraberli0in olmasEndan ve bu beraberli0i
bozmaya çalE:anlara kar:E mücadele etmekten yana olduklarEnE dile getirdiler.
enlik, 15 Eylül günü bine yakEn mahalle halkEnEn katElEmEyla sona erdi. enli0in birinci günü yEkEm, Alevilik ve yozla:ma konularEnEn konu:uldu0u panellerle
geçerken 2. gün konserlerle geçti.
Program öncelikle brahim Çuhadar
ve tüm devrim :ehitleri için 1 dakikalEk
saygE duru:uyla ba:ladE.
Armutlu gençlerinin yaptE0E sunumda
katElEmcElar :iirlerle sahneye ça0ErEldE.
Pir Sultan Kültür Derne0i SarEyer ube
Ba:kanE Ay:e :eri söz alarak, fa:ist
AKP iktidarEnEn Alevi açElEmlarEna ve
Ankara TuzluçayEr’da yapElmak istenen
cami-cemevi projesi ile devletin Alevilerin üzerindeki politikalarEna de0indi.
Konu:manEn ardEndan dil Tiyatro
Ekibi “Böyle Ba:bakan BulamazsEn”
adlE sokak oyununu oynadE. ArdEndan
yerel sanatçE Mehmet Çoban sahneye
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çEktE. KEsa bir konu:ma yapan
Çoban, “Armutlu Güz enliklerine geldi0iniz için sizleri
devrimci duygularEmla selamlEyorum” dedi.
Daha sonra sahneye Kürtçe söyledi0i türkülerle Hasan
Ali çEktE. Ali’nin söyledi0i
türkülerle omuz omuza halaylar çekildi. AyrEca KemancE
Turan’da çaldE0E “Ellik” oyunu ile kitleyi co:turdu.
ProgramEn devamEnda Almus Kültür ve DayanE:ma
Semah Ekibi sahneye çEktE.
Armutlu halkEnEn dostlarEndan
biri olan Nurettin Güleç,
“Kürt halkEna barE: gelecekse
e0er bu sistem Kürt halkEnEn
özgürlü0ünü sa0layamaz.
Sosyalist mücadele ile birlikte
ancak Kürt halkE özgür olabilir. Devletin barE: masallarEna inanmEyorum.” dedi.
Son olarak türküleri yasaklanan, üyeleri tutsak dü:en
Grup Yorum sahne aldE.
nan AltEn konu:masEnda,
“evlerini yEkmak isteyenlere
kar:E verdikleri direni:lerle
ö0reten Armutlu halkE ile birlikteyiz” dedi. Ve Grup Yorum kavgayE, direni:i anlatan
:arkElarEnE söyledi.
AyrEca devrimci mimarlar
ve mühendisler, “Kentsel Dönü:üme kar:E bizler devrimci
mühendisler olarak her zaman
halkEn yanEnda olduk. Devletin TMMOB’yi tasfiye politikalarEna kar:E stanbul’dan
Ankara’ya 15 gün boyunca
yürüdük. Her günümüzü bir
:eye atfetmi:tik. Berkin için
yürüdük, Kemal AvcE için
yürüdük, Kentsel Dönü:üm
için yürüdük” dediler.
Festivale TAYAD’lE Aileler,
dil Kültür Merkezi ve Yürüyü: dergisi açtEklarE masalarla
katEldE. enlikte sEk sEk “brahim Çuhadar Ölümsüzdür”,
“Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Fa:izme Kar:E Omuz Omuza” sloganlarE atEldE.

Kadköy'de Yaplan Mitingde Ayaklanma ehitleri Anld
BarE:, Adalet ve Özgürlük çin Eylül’de Gel’ adEyla KadEköy REhtEm’da 15 Eylül
günü AKP iktidarEnEn fa:ist uygulamalarEnE te:hir ve protesto etmek için miting düzenlendi. Grup Yorum’un da destekledi0i mitingde Gezi direni:inde katledilenler
anEldE.
Miting alanEnda birçok demokratik kitle örgütü masalar açarak kendi yayEnlarEnEn
tanEtEmEnE yaptE.
ÇHD, TAYAD ve Dev-Genç’liler de açtEklarE masalarda tutsak ürünlerini, Yürüyü:
dergisini ve 12 Ekim’de Harbiye’de yapElacak 44. Dev-Genç enli0i’nin tanEtEmEnE
yaptElar. Dev-Genç’liler alana girerken sivil polisler tarafEndan taciz edildi. ÇantalarEnda
benzin ta:EdEklarE iddia edilerek hukuksuzca çantalarE aranmak istendi. Dev-Genç’liler
sloganlarla kar:ElEk vererek, AKP’nin yalancE polislerine arama yaptErmadan mitingdeki
yerini aldElar.
SanatçElarEn da destek verdi0i mitinge Hayko Cepkin, Erkan O0ur ve smail
HakkE Demircio0lu, Karde: Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, Marsis ve Grup Yorum
katEldE. SanatçElar da direni:i desteklediklerini söyleyerek adalet özlemlerini
vurguladElar. Mitingde sEklEkla “Her Yer Taksim Her Yer Direni:”, “Ahmet’in Katili
AKP’nin Polisi” sloganlarE atEldE. Festivalin bitiminde ise polisler Sö0ütlüçe:me’de
toplanEp Ahmet Atakan’En katillerinden hesap sormak isteyen halka saldErdE.

Hapishanelerdeki kence ve Keyfi Uygulamalara Son!
Malatya’da Haziran 2011'de DHKP-C örgütüne üye oldu0u iddiasEyla gözaltEna
alEnan ve “Grup Yorum konserine, 1 MayEs’a katEldE0E” için AKP’nin Nazi artE0E
yargEsE tarafEndan örgüt üyeli0iyle 7.5 yEl hapis cezasEna çarptErElan üniversite
ö0rencisi Erkin Kocaman, KErEkkale F Tipi Hapishanesi’nde 10 gardiyan tarafEndan
saldErEya u0radE.
SaldErE sonucu avukat görü: yerindeki cam kErEldE, Kocaman’En gözü morardE ve
vücudunun çe:itli yerlerinde yaralanmalar olu:tu. SaldErEnEn ardEndan Kocaman i:kenceyle hücreye kapatEldE.
HalkEn Hukuk Bürosu (HHB), Kocaman’a yönelik saldErEyla ilgili yazElE bir
açEklama yaparak, “Müvekkilimize i:kence yapanlar hakkEnda suç duyurusunda
bulunaca0EmEzE bildiririz” dedi.
Ça0da: Hukukçular Derne0i (ÇHD) de, saldErEnEn müvekkili ile görü:meye
giden üyeleri Av. Eylem Hakverdi’nin gözleri önünde gerçekle:ti0ini belirterek, “F
Tipi hapishanelerde dayatElan keyfi uygulamalara ve hak ihlallerine kar:E direnen
tutuklu ve hükümlülere azgEnca saldEran hükümeti uyarEyoruz. Hapishanelerde
ya:anan, ya:anacak olan her türlü olumsuz durumdan ba:ta Adalet BakanlE0E ve KErEkkale F Tipi Hapishanesi idaresi sorumludur” açEklamasEnda bulundu.
HalkEn Mühendis MimarlarE da yazElE bir açEklama yaparak; "(...) Tutsak HalkEn
Mühendisi Erkin Kocaman avukat görü:ü için her tarafE camlarla çevrili her yönden
izlenebilen ve dinlenebilen cam bir odaya götürülmü:tür. Kendi yasalarEna bile
uymayan AKP iktidarE, hapishane yönetiminin deste0iyle devrimci tutsaklarEn
savunma haklarEnE, avukat ve müvekkil görü:mesinin gizlili0ini ihlal etmektedir.
(...)" dedi.

TAR)H) EMPERYAL)STLER VE )B)RL)KÇ)LER) DE)L

Faizme Kar% Mücadele Eden, Bu Halk%n Onurlu
Evlatlar% Devrimcileri Tutsak Alamazs%n%z!

SÜRES+Z AÇLIK GREV+N+ SÜRDÜREN
TUTSAKLARIMIZ +Ç+N

MÜCADELEM+Z SÜRÜYOR!
Anadolu Federasyonu çal@3anlar@ taraf@ndan Viyana'da tutuklanan, açl@k grevinde bulunan ve Almanya’ya iadesi istenen YUSUF TA ve ÖZGÜR
ASLAN için 30 A.ustos günü saat 11.00'de Avusturya’n@n Innsbruck ehrinde SPÖ (Sosyalist Parti
Avusturya) Parti binas@n@ i3gal edildi.
çeri girildi.inde camdan Almanca; "Yusuf ve
Özgür’ün Almanya’ya adesi Kald@r@ls@n, Yusuf
Ta3 ve Özgür Aslan’a Özgürlük" yazan pankart
as@ld@.
Ard@ndan Parti sorumlusu ile görü3en Federasyon
Çal@3anlar@ Avusturya Hükümeti’nin Almanya’yla
i3birli.inde bulundu.unu ve Yusuf Ta3 ve Özgür

Aslan’@n 90'l@ y@llar@n ba3@ndan beri Avusturya’da
kald@.@n@ söylediler. Yusuf TA’@n ayn@ gün Avusturya pasaportunu almaya gidece.ini söylerken
her ikisinin de Avusturya’da hiçbir suçlar@ olmad@.@
halde sadece Almanya emretti diye tutukland@klar@
anlat@ld@. Yusuf ve Özgür’ün talepleri yerine getiriline kadar açl@k grevinde olduklar@ belirtilirken,
Yusuf Ta3'@n ast@m, Özgür Aslan’@n ise yüksek
tansiyon hastas@ oldu.u ve Yusuf Ta3’@n açl@k grevinin 29uncu, Özgür Aslan’@n ise 26@nc@ gününde
oldu.u anlat@ld@.
Ard@ndan Parti Sorumlusu Parlamentoyu arayacaklar@n@ ve bu sorunun pe3ine dü3eceklerini
belirtiler. 3gal 11.30 da sona erdi.
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Yusuf Ta% ve Özgür Aslan Onurumuzdur!
Avusturya Devleti Özgür Aslan'a Zorla Müdahale Etti!
Zorla Müdahale %kencedir Derhal Durdurun!
Almanya emperyalizmi emrediyor, onun u:a.F Avusturya
devleti, açlFk grevinin 49. gününde ölüm sFnFrFna yakla:mF:
olan Yusuf Ta:’F, apar-topar, kaçFrarak Almanya’ya teslim
ediyor. AynF zamanda da yine açlFk grevini sürdüren Özgür
Aslan’a zorla müdahalede bulunuyor.
AçlFk grevinin 40’lF günlerinin sonunda olan birini binlerce
kilometre uza.a göndermek, onlara zorla müdahale etmek
demek onlarF sakat bFrakmak ve öldürmek demektir.
YOLDA LARIMIZIN BA INA GELEBLECEK HEREYDEN SZ SORUMLU OLACAKSINIZ!

Avusturya Parlamentosu Önünde Eylem
13 Eylül günü Avusturya Parlamentosu önünde Yusuf Ta:
ve Özgür Aslan’Fn Almanya’ya iade talebine kar:F eylem
yapFldF. Eylemde, Yusuf ve Özgür’ün resimlerinin yanFnda taleplerini içeren bir pano, Almanca “Avusturya’da Alman
YasalarF mF Geçerli?” ve “Almanya Emrediyor, Avusturya
Yerine Getiriyor” dövizleri ta:FndF.Yusuf ile Özgür’ün resimleri
“Josefstadt Hapishanesinde Süresiz AçlFk Grevindeyiz! Sebebini
Biliyor Musunuz? Direni:imizi Duyuyor Musunuz?” yazFlF
pankart heykele asFldF. Yusuf’un 44 ve Özgür’ün 41 günden
beri açlFk grevinde olup hayatlarFnFn artFk nasFl riske girdi.ini
anlatmak amacFyla temsili bir tabut konuldu.
Say : 383

Yürüyü)
22 Eylül
2013

Özgür Aslan ve Yusuf Ta, /çin
Ye,iller Partisi Ziyaret Edildi
Berlin’de Ye:iller Partisi ziyaret edilerek, Avusturya’da tutsak
bulunan Özgür Aslan ve Yusuf Ta:’Fn durumu ile bilgi verildi.
Avusturya Ye:iller Partisi’ne bilgilendirme yapFlarak durumlarFnFn
aciliyeti konusunda mektup yazFlmasF konusunda fikir birli.ine
varFldF.

Özgür Tutsaklar Yusuf Ta, ve
Özgür Aslan’a Destek Açl0k Grevindeler
Yunanistan’Fn ba:kenti Atina'da KORYDALLOS hapishanesinde
olan özgür tutsaklar, Avusturya hapishanelerinde Almanya'ya iadelerine kar:F açlFk grevinde olan Yusuf Ta: ve Özgür Aslan'a
destek amaçlF, iki günlük açlFk grevine ba:ladFlar.

Yusuf Ta, ve Özgür Aslan /çin
Oturma Eylemi
Avusturya'nFn ba:kenti Viyana’nFn, en kalabalFk caddelerinden
olan STEPHANPLATZ’da 14 Eylül günü Anadolu Federasyonu
olarak Yusuf Ta: ve Özgür Aslan için oturma eylemi yapFldF.
Pankartlar, afi:ler ve foto.raflarla cadde tamamFyla kaplandF.
ArdFndan imza masasF kuruldu.

Yunanistan’da Konsolosluk Önünde
Eylem
Yunanistan'dan Yusuf Ta: ve Özgür Aslan için eylem; 17
Eylül saat 13.00’de Yunanistan Halk Cephesi ve Politik Tutsaklarla DayanF:ma Komitesi Avusturya’nFn Atina Ba:konsoluslu.u önünde, Yusuf Ta: ve Özgür Aslan’nFn açlFk grevlerini
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desteklemek, Avusturya’nFn i:birlikçi ve fa:ist tutumunu protesto etmek için eylem yaptF.

Stuttgart’taki Destek
Açl0k Grevi Sürüyor
Yusuf ve Özgür`ün AlmanyaAvusturya i:birli.iyle öldürülmesine izin vermeyece.iz.

Avusturya

Yusuf Ta, ve Özgür
Aslan’0n /adesi
Durdurulsun Eylemi
Yusuf Ta: ve Özgür Aslan'Fn
/nnsbruck Museumstra SSenin
Almanya'ya iade edilmemeleri Önünde Açl0k Grevi Çad0r0 Kuruldu
için, Hamburg ve Berlin’de, Avusturya konsoloslu.u önünde bir basFn açFklamasF yapFldF.

Alman Emperyalizmi ve Onun U%a/
Avusturya Devletini Uyar/yoruz!
Yolda%lar/m/z/n Ba%/na Gelebilecek
Her eyden Siz Sorumlu Olacaks/n/z!
Almanya emperyalizmi emrediyor, onun u:a.F Avusturya
devleti, açlFk grevinin 49. gününde ölüm sFnFrFna yakla:mF: olan
Yusuf Ta:’F, apar topar, avukatFna bile bilgi vermeden, kaçFrarak
Almanya’ya teslim ediyor. AynF zamanda da yine açlFk grevini
sürdüren Özgür Aslan’a zorla müdahalede bulunuyor.
AçlFk grevinin 40’lF günlerinin sonunda olan birini binlerce kilometre uza.a göndermek, onlara zorla müdahale etmek demek
onlarF sakat bFrakmak ve öldürmek demektir.
Avusturya devleti hangi yasaya, kanuna dayanarak elinde tutsak
olan devrimcilere bunu yapma hakkFnF kendinde buluyor? Size
kim bu hakkF veriyor? Efendiniz emperyalist Almanya’ya mF güveniyorsunuz?
Nazi artFklarF hüküm sürmeye devam ediyor. AçlFk grevinde
olan tutsa.a zorla müdahale, onu binlerce kilometrelik yola
gönderme, ancak Nazi artF.F fa:istlerin i:idir. Zorla müdahale
insanlFk dF:F bir i:kence yöntemidir. Zorla müdahale i:kencesiyle
elde edebilece.iniz tek :ey; zorla müdahale etti.iniz tutsaklarFn
yolda:larFnFn, halklarFn büyüyen öfkesi olacaktFr. Bu öfkeden
korkun! Türkiye fa:izminin zorla müdahalelerle sakat bFraktF.F
ölüm orucu gazilerine bir bakFn, zorla müdahaleyle hangisinin
iradesini kFrabildiler? Hangi birinin dü:üncelerini de.i:tirebildiler?
Siz de ba:aramayacaksFnFz!
TutsaklarFmFzFn ba:Fna gelebilecek her:eyden Nazi artFklarFnFn
hüküm sürdü.ü Avusturya ve Almanya devleti sorumludur.
Yolda:larFmFzFn ba:Fna gelecek her:eyden Avusturya ve Almanya
devletini sorumlu tutacak ve hesabFnF soraca.Fz!
Zorla Müdahale :kencedir!
:kence nsanlFk Suçudur!
Kahrolsun Fa:izm, Emperyalizm Ya:asFn Mücadelemiz!
YUNAN/STAN HALK CEPHES/

TAR&H& EMPERYAL&STLER VE &B&RL&KÇ&LER& DE&L

Avrupa’da
10 Eylül 2013 tarihinde, Yusuf
Ta'[n iade karar[na itiraz durumas[ bir
üst mahkemede görüldü.
Saat 10.20'de balayan durumada
savc[ iddanamede yer alan suçlamalar[
s[ralad[. Ard[ndan Yusuf'un avukatlar[ söz alarak Almanya'ya iade edilmemesi gerektiSini söyledi Yusuf Ta
savunma yapmak üzere söz ald[ ve;
“Öncelikle 41 gündür d[ar[da açl[k grevimize destek verenlere teekkür ediyorum, bizi yaln[z b[rakmayan
herkese teekkür ederim' dedi. Bunun
üzerine hakim Yusuf'un sözünü keserek 'buras[ bunlar[n konuulacaS[ yer
deSil, sadece iade konusundaki dü-

Viyana'da Yusuf Ta'#n Almanya'ya )ade
Mahkemesi; "ADALET )ST)YORUZ"
üncenizi söyleyin.” dedi.
Yusuf tekrar söz alarak
“Anadolu Federasyonu çal[an[ olarak, Avrupa'daki [rkç[l[Sa kar[ mücadele ettim, asimilasyona kar[
kendi kültürümüzle, deSerlerimizle
yaaman[n uSra[nday[m. Benim, Özgürün ve Almanya'da tutuklanan Federasyon çal[anlar[n[n tek suçu budur”
dediSinde hakim tekrar sözünü kesti.
“San[r[z avukatlar[n[z sizi yeterince bilgilendirmemi, ama bu savunmay[
yapacaS[n[z mahkeme buras[ deSil. Sadece Almanya'ya götürülmeyi isteyip
istemediSinizi, yaln[zca iki cümleyle
ifade edip bitirin” diye üsteledi.
Mahkeme bitiminde Anadolu Federasyonu çal[anlar[ Yusuf Ta'[n pe-

Yunanistan'da Bulunan Devrimci
Tutsaklara Bir Mektup da Sen Yaz!
Faizme kar[ omuz omuza verip, Yunanistan'da hak
ve adalet sava[ verirken tutsak düen yoldalar[m[za
mektuplar[m[zla destek olal[m.
Özgür tutsaklar[n arkalar[nda, halk sevgisinin olduSunu gösterelim.
“Büyük Alemiz”in güvenli varl[S[yla gülümsetelim
her sabah onlar[.
Bir Mektup da Sen Yaz!
TUTSAKLARIN ADRESLER>:
GÖNÜL YILMAZ :
GYNEKIES FYLAKES
KORIDALLO SOLOMOU
-2
B-14 TK.18110 KORIDALLOS
ATHENS GREECE
S>NAN OKTAY ÖZEN :
F>LAKES KOR>DALAOU
SOLOMOU -3-5PTERUGA ST.
KEL>: 1.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT>NA – GREECE
MEHMET YAYLA:

F>LAKES KOR>DALAOU
SOLOMOU -3-5PTERUGA ST.
KEL>: 1.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT>NA – GREECE
HASAN B>BER:
F>LAKES KOR>DALAOU
SOLOMOU -3-5PTERUGA ST.
KEL>: 1.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT>NA – GREECE
ERDOAN ÇAKIR:
F>LAKES KOR>DALAOU
SOLOMOU -3-5PTERUGA ST.
KEL>: 6.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT>NA – GREECE
AHMET DÜZGÜN YÜKSEL:
F>LAKES KOR>DALAOU
SOLOMOU -3-5PTERUGA ST.
KEL>: 6.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT>NA – GREECE

inden koarak "Yusuf Ta Onurumuzdur" sloganlar[yla yolculad[lar.
Resmi ve sivil polisler, kap[da bekleyen Anadolu Federasyonu çal[anlar[na sald[rd[. Bu sald[r[lara kar[l[k
"Almanya emrediyor siz de uyguluyor
musunuz? Sizin milli iradeniz yok
mu, siz kimin polisisiniz Avusturya’n[n m[ yoksa Almanya'n[n m[?" diyerek sloganlarla tekrar ön tarafa geçildi. "Yaas[n Açl[k Grevi Direniimiz,
Yusuf Ta Onurumuzdur, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Adalet Astiyoruz, Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük, Faizme Kar[ Omuz Omuza"
sloganlar[ Türkçe ve Almanca olarak
at[ld[m. Mahkemeye toplam 50 kii kat[ld[.

Yunanistan'da Grev
Yunanistan ESitim Emekçileri okul kapatma, özelletirme ve iten atmalara kar[, 16 Eylül günü miting ve yürüyü düzenleyerek greve gittiler.
Politik Tutsaklarla Dayan[ma Komitesi de ‘’Ahmet Düzgün Yüksel Almanya’ya Aade Edilmesin. Ahmet Düzgün Yüksel’e Politik Altica Verilsin. Politik Tutsaklara Özgürlük Pankart[’’ ile eyleme kat[ld[lar.
19 Eylül’de ise Ahmet Düzgün’ün 20 Eylül’de ErdoSan
Çak[r’[n görülecek iade mahkemelerine destek ve dayan[ma bildirileri de daS[t[ld[.

Say : 383

Yürüyü,
22 Eylül
2013

Yunanistan'da Kominist Partililere Faist
Sald/r/
Atina'n[n Perama Bölgesi’nde 13 Eylül günü sabah saatlerinde afileme yapan Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
üyelerine faist Altin afak partisinden yakla[k 50 kiilik
bir grup demir çubuklar ve sopalarla sald[rd[. Sald[r[ sonucu yaralanan 8 KKE üyesi hastaneye kald[r[ld[.
Yunanistan Halk Cephesi, Yunanistan Komünist Partisi
GençliSi üyelerine yönelik bu sald[r[y[ k[n[yor ve faizme kar[ herkesi ortak mücadele etmeye çaS[rd[..

129 a/b Yasalar/na Kar/ Bildiri Da/t/m/
ve Bilgilendirme
Berlin’de 129 a/b yasalar[na kar[ Die Linke Partisi ziyaret edilip, Herr Fermann ile görüülerek yasaya kar[ neler yap[labilineceSi ve ortak hareket edileceSi konusunda tart[[ld[..
Berlin Anadolu Federasyonu çal[anlar[n[n kat[ld[S[ ziyarette parti binas[na gelinerek, bildiri daS[t[ld[. Die Linke
Partisi’nin desteSi al[narak daha ileri tarihe randevu al[narak geni kapsaml[ görüme yap[lacaS[ bildirildi.

D)RENEN SAVAAN HALKLAR YAZACAK!
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Alman Devleti Mengele Politikalar#ndan Vazgeçmelidir!

Yusuf Ta - Özgür Aslan

Yunanistan

26 Haziran’da Almanya ve Avrupa'n[n çeitli ülkelerinde Anadolu Federasyonuna yap[lan operasyon sonucu,
Wernicke Korsakoff hastas[ olan Özkan
Güzel ve 4 Anadolu Federasyonu çal[anlar[ tutuklanm[t[. Özkan Güzel
Grup Yorum konseri düzenlemek ve [rkç[l[Sa kar[ kat[ld[S[ eylemler dolay[s[yla
tutuklanm[t[r. Türkiye faizminin dahi
serbest b[rakt[S[ bir tutsaS[, Alman devleti Mengele'den devrald[S[ kafa yap[s[ ile tutuklam[t[r.
Monchengladbach Hapishanesinde tutuklu bulunan Özkan Güzel için
protesto gösterisi düzenlendi. Saat
15.00 da balayan eylemde " Almanca “Konser Düzenlemek, Dernek Kurmak, NSU Davas[n[ Takip Etmek
Suç Mu?” pankart[ aç[ld[. Eylem
Grup Yorum müzikleri ve sloganlar eliSinde sona erdi..

Tutsaklar/n Sesini
Ulat/rmaya Devam
Ediyoruz
Almanya

Hamburg da Anadolu Federasyonu

çal[anlar[, 26 Haziranda Avrupa da derneklere ve evlere yap[lan bask[nlarla tutuklanan üyelerini, anti demokratik uygulamalar[n örgütlenme hakk[na sald[r[ olduSunu anlatmaya devam ediyorlar.
Federasyon üyeleri 7 Eylül günü
enliSinde bir saat içinde 500 bildiri,10
Eylül günü Sternschze istasyonunda
yap[lan bildiri daS[t[m[nda ise 100 bildiri daS[tt[lar.

Hamburg Halk
Cephelilerden Ahmet
Atakan >çin Protesto
Eylemi
Hamburg Halk Cepheliler Hatay’da
katledilen Ahmet Atakan ve Berkin Elvan için adalet çemberine yap[lan sald[r[lara kar[ bir eylem yapt[lar. 11 Eylül günü saat 17.00 de Sternschanze istasyonunda bir araya gelen Halk Cepheliler "Halk Cephesi" ve Almanca '' Faizm DeSil Halklar Kazanacak" pankartlar[ aç[ld[.
Ayaklanmada ehit düenlerin ve
Berkin Elvan’[n resimleri ta[nd[.

Özkan Güzel'i Hapiste Tutabilmek )çin Profesörlere
Yalan Rapor Düzenlettiriliyor
Alman Hukuku'ndan Sonra Alman T[bb['nda da 129/b Politikas[
Werknicke Korsakoff tehisi konulabilecek durumdaki bir kiiye, Alman
yarg[s[n[n görevlendirdiSi doktorlar,
"Wernicke Korsakof" deSildir diye rapor verdiler. Raporun alt[ndaki imza
Prof. Leygraf'a aittir.
Alman T[bb['n[n tüm imkanlar[
ve profesörleri seferber edilmi(!)
ve Özkan Güzel'in "SA+LIK SOAlmanya

RUNLARININ TUTUKLANMASINA ENGEL OLMADI+INA"
karar verilmitir.
BUNA AZAN VERMEYECE+AZ!
Alman emperyalizminin Özkan
Güzel'e reva gördüSü bu keyfi uygulamalara kar[ sesimizi yükseltelim.
ÖZKAN GÜZEL'E ÖZGÜRLÜK!

Ahmet'in Katili AKP )ktidar#d#r
10 Eylül'de Berlin Kreuzberg semtinde, AKP faizminin katlettiSi Ahmet Atakan için miting ve yürüyü yap[ld[. Saat 18.00'da Kotbusser Tor'da
toplanarak miting düzenlendi. Yap[lan aç[klamalar[n ard[ndan polisin izin
vermemesine raSmen kitle yürüyüe geçti. Yakla[k 500 kiinin kat[ld[S[ yürüyü boyunca "Katil Devlet Hesap Verecek!", "Ahmet Atakan Ölümsüzdür!", "AHMETAN KATALA AKP AKTADARI!", "Direne Direne KazanacaS[z" "DAREN BERKAN BERLAN SENANLE" sloganlar[ at[ld[.
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AVRUPA’dakiBZ

BU KAÇINCI ÖZÜR?
ÖZÜR STEMYORUZ, ANAYASAYI
KORUMA ÖRGÜTÜ’NÜ YARGILAYIN!
Almanya'da 2000-2007 yJl6- AnayasayJ Koruma
larJ arasJnda 8'i Türkiyeli, 10
Örgütü’nü yargJlayJn ve kaki:iyi katleden, bombalJ saldJpatJn.
rJlarda bulunan ve banka soyBBZBM BNSANLARIgunlarJ gerçekle:tiren JrkçJMIZ SAHBPSBZ DEBL,
fa:ist NSU örgütünün suçlarJKAYBETTBBMBZ HER
nJ ara:tJran komisyonun raCANIMIZIN HESABINI
poru Alman Meclisi'nde görüVERENE KADAR BKB ELB:üldü.
MBZ YAKANIZDADIR!
Soru:turma sJrasJnda kurKatilleri siz yarglayamazsnz!
ÖZÜR DEBL, ADAbanlarJn yakJnlarJnJn suçlanLET
BSTBYORUZ.
malarJn bugün de kendilerini
DEVRBMCBLERB
DEhayrete dü:ürdü.ünü ve utanç
BL, IRKÇI KATBLLERB
gibi de.il, gerçekten bir suçlu gibi yarduyduklarJnJ belirten Lammert, “buYARGILAYIN.
gJlayJn.
nun için Alman Meclisi ad7nda
HALKIMIZ!
Bu katil, bizim insanlarJmJzJn
özür dilemek istiyorum” ifadesini
kar:JsJnda bu kadar rahat ve pi:kin
kullandJ.
BU DÜZEN IRKÇILARI, BU
oturabiliyorsa,
bu
Alman
devletinden
DÜZEN
BBZBM KATBLLERBMBZB
Bu kaçJncJ özür? Daha önce Anve
yargJsJndan
güçten
dolayJaldJ.J
YARGILAYAMAZ...
gele Merkel özür diledi, peki ne dedJr.
.i:ti, sizin özrünüz neyi de.i:tirecek?
YARGILASA BBLE BBZBM HE2Hapishanede
di.er
tutuklulara
SABIMIZI SORAMAZ…
DünyanJn her yerinde fa:izmle,
baskJ yapmasJna izin vermeyin.
JrkçJlJkla beslenen düzenler, demokÇÜNKÜ ONLAR KATBLLERB
3- Ludwigshafen davasJnJ kapatrasiyi kendi sJnJfJ için kullanJr. DeYARATANLAR,
tJ.JnJz gibi geri açJn. Diri diri yakJlan
mokrasi, "insan haklar7" kendi besONLAR EVLERBMBZB YAledikleri JrkçJlar için geçerlidir.
insanlarJmJzJn katillerini bulun ve
KANLAR,
yargJlayJn!
Türkiye fa:izmi nasJl ki Engin ÇeONLAR BBZB SEVBNÇLE KATber'in katillerini korumu:, kollamJ: ve
4- Yüzün üzerinde yakJlan evleLEDENLERDBR…
ödüllendirmi:tir. Alman devleti de
rimiz, i:yerlerimiz var. BunlarJn faBBZ ANCAK ÖRGÜTLENBRkendi besledi.i ve büyüttü.ü JrkçJ kaillerini bulun ve yargJlayJn.
SEK; SUÇLULARIN YARGILANtillerini mahkeme salonlarJnda kah5- 8'i Türkiyeli 10 ki:inin ölüMASINI SALAYABBLBRBZ…
ramanlar gibi kar:Jlamaya devam
münden sorumlu olan bakanlJk ve
ediyor.
BBZ ANCAK HESAP SORABBAnayasayJ Koruma Örgütü üyelerinin
LBR,
Özür dileyece.inize de.i:tirin!..
yok etti.i dava dosyalarJnJ ortaya çJHESAP SORULMASINI SAkarJn. Bu dosyalarJ yok edenleri yar1- A:a.JlJk Nazi bozuntusu,
Zschape denilen kadJnJ bir kahraman
gJlayJn.
LAYABBLBRBZ.

Say: 383

Yürüyü+
22 Eylül
2013

Faizme Kar7 Kavgay7 Halk7m7zla Büyüteceiz
Ankara BatJkent Blk Yerle:im Mahallesi’nde, 11 Eylül günü Halk Cepheliler Yürüyü: dergisinin da.JtJmJnJ
yaptJlar. Dergi da.JtJmJ sJrasJnda dergi okurlarJna Halk
AnayasasJ Tasla.J verilerek, BatJkent Halk Komitesi’nin 14 Eylül’de yapaca.J Halk AnayasasJ konulu söyle:iye ça.rJ yapJldJ. 30 Yürüyü: dergisi ve 25 tane Halk
AnayasasJ Tasla.J halkJmJza ula:tJrJldJ.
Söyle:inin afi:ini asan Halk Cepheliler, 11 Eylül ge-

cesi iki fa:ist tarafJndan saldJrJya u.radJ. Kent Koop. Mahallesi’nde bir trafoya afi:leme yaptJktan sonra devam
eden Halk Cepheliler, yaptJklarJ afi:lerin iki ki:i tarafJndan
söküldü.ünü fark edip ko:arak duruma müdahale ettiler.
YapJlan uyarJnJn ardJndan Halk Cephelilere saldJran fa:istler mahalle halkJnJn da katJlJmJyla dövülerek cezalandJrJldJlar.
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Bamszlk Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 Eylül-5 Ekim
29 Eylül 1992’de )stanbul
Beylerbeyi’de bulunduklarK üssün ölüm mangalarK tarafKndan
ku@atKlmasK üzerine, üslerini,
SDB sava@çKlarKna yara@Kr bir
tarzda savunarak @ehit dü@tüler.
Fatma SÜZEN Kayhan TAZEO!LU
Fatma Süzen, 1972 Konya/Ak@ehir do<umluydu. Yoksul bir emekçi ailenin kKzK olarak, Manisa'da büyüdü. Mücadeleyle 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö<rencisi iken, dernek çalK@malarK sKrasKnda tanK@tK. Ve Dev-Genç'li oldu. '91 MayKs'Kndan itibaren
yeraltKna geçti. '92 ba@Knda SDB sava@çKsK olarak görev aldK.
Kayhan Tazeolu, 1970 Bayburt do<umludur. Kayhan,
yoksul bir emekçi ailenin çocu<uydu. Mesle<i elektronikçilikti. Ya@amK hep çalK@makla geçti. '89 sonunda devrimci mücadeleyle tanK@tK. '90 1 MayKs'Knda gözaltKna alKndK. )@kencecilerle ilk kar@K kar@Kya geli@inde onlarK yenilgiye u<rattK. Giderek daha çok, daha güç görevler üstlendi. E<itim sürecinden sonra SDB'li oldu.
1960 Manisa do<umludur. 12 Eylül öncesinde
mücadele içinde yer aldK. )stanbul Üniversitesi
Co<rafya Bölümü ö<rencisiydi. Bir dönem
Ni<de Ö<renci Yurdu'nda kaldK. KadKnlarKn
anti-fa@ist mücadelede militan bir biçimde yer
almasKnKn öncülerinden biriydi.
Lütfiye KAÇAR
1980 sonlarKnda hareketin yeniden toparlanmasK sürecinde yine mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi.
Devrimci )@çi Hareketi'nde yönetici olarak görev aldK. )@kenceciler
en sonunda onu kaybetmekte buldular çareyi. 5 Ekim 1994'de
)stanbul'da veya Gebze'de gözaltKna alKndK, kaybedildi.
1959 do<umludur.
1 Ekim 1979'da )stanbul Bahçelievler'de
fa@istlerle çKkan bir çatK@mada bKçaklanarak
katledildi.
F. Y'lmaz GÜVEN

Anlar Mirasmz
Bir yolda% anlat%yor: Lütfiye KAÇAR:
“Devrimci kad%n%n örnei”
“Devrimci kad2n2n örnei”
Lütfiye yolda*la tan2*mam2z Ankara'da tutsak bulunan ni*anl2s2n2n görü*üne gelip giderken oldu. Ankara'ya görü*e geldiinde evimize gelir, birlikte görü*e giderdik. Bu k2sa süreli geli* gidi*lerde, biraz da olsa kendisini tan2ma f2rsat2m oldu.
Lütfiye’nin öne ç2kan ilk özellii s2cakl22, sakinlii, sevecenlii ve kararl2 yap2s2yd2. Gelenekselle*mi* kad2n kimliinin d2*2ndayd2. Duygusall2k, gözya*2, kendini güçsüz görme ona göre deildi. O, kendisini halklar2na, ülkesine adam2* bir Devrimci

“Devrimci yaam ve davran" kurallar" bizim
kurallar"m"zd"r. Onlar" uygulayacak olan da bizleriz.
Bu yüzden mant" "n" kavramal"y"z.”
Erdinç Arslan
1977, Hatay-Samanda< do<umludur.
1995'te harekete katKldK. Bölgesindeki demokratik faaliyet içerisinde görevler aldK. 1999'da
SPB üyesi oldu. 5 Ekim 1999'da ölüm mangalarK tarafKndan, Adana Yüre<ir'de bulundu<u eve
Erdinç ARSLAN düzenlenen baskKnda katledildi. )nfazcKlar, aynK
baskKnda Murat Bekta@ adlK, devrimci hareketle hiçbir ilgisi olmayan bir i@çiyi de katlettiler.
1979 Dersim Pertek do<umludur. 84 Ölüm
Orucu @ehidimiz Haydar Ba@ba<’Kn ye<eniydi.
Devrimcilerin içinde, @ehitlerimizin mirasKyla
büyüdü. 1997 yKlKnda Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi Mühendisli<i bölümünü kazandK.
Dev-Genç’liydi. En son Karadeniz Bölge KoMehmet BABA!
mitesi içinde yer alKyordu. AranKr duruma dü@mesi nedeniyle, silahlK birliklerimizde istihdam edildi.
4 Ekim 2011'de Yunanistan’Kn Selanik kentinde, bulundu<u ortamdaki patlayKcKnKn kaza ile patlamasK sonucunda @ehit dü@tü.

1960 do<umludur.
)stanbul Serencebey'de 2 Ekim 1979'da
fa@istler tarafKndan katledildi.
Ömer Faruk
BAYRAKTAR
1975, Artvin-Hopa do<umlu, Laz milliyetindendir. 1990'da )stanbul Liseli DevGenç saflarKnda mücadeleye katKldK. Bir dönem
Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de faaliyet yürüttü.
)@kenceler, tutsaklKklar ya@adK. 1997 yKlKnda
Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye
Hüsamettin C/NER
ba@ladK. KKsa zamanda Kocaeli'nin emekçi mahallelerinde, Susurluk pisli<ine kar@K halkKn tepkisini örgütlemeye çalK@tK.
5 Ekim 2000'de Ulucanlar KatliamK'nKn hesabKnK sormak
için bir eylem hazKrlK<Kndayken, ta@KdK<K bombanKn patlamasK
sonucu )stanbul-Harbiye'de @ehit dü@tü.
Sol'cuydu. Kad2n olduundan kaynakl2 hiç bir ayr2cal2k istemedii gibi, küçümsenmesine de izin vermezdi. 89 y2l2nda birlikte gittiimiz aç2k görü*te ya*ananlar buna bir örnektir. Ankara Merkez
Kapal2 Hapishanesi'ne birlikte görü*e gitmi*tik. Görü* kou* havaland2rmas2nda yap2l2yordu ve kalabal2kt2. Herkesin aç2k görü*ün ak2*2na kap2l2p gittii bir anda bir tokat sesi duyuldu. Lütfiye,
*aka yoluyla da olsa kad2nlar2n güçsüz olduuna dair söylenen
bir kaç sözü yine *aka yoluyla bir tokatla çevirmi*ti.
Lütfiye yolda*a göre güçsüz olan kad2n deil, burjuva, küçük
burjuva, feodal deer ve yarg2lara teslim olan ki*iliklerdi. Devrimci kad2n2n en az erkek yolda*lar2 kadar güçlü olduunu kendi ya*am2yla, dü*man2 çaresiz b2rakan direni*i ile bizlere gösterdi. Dü*man Lütfiye’yi kaybetti. Yeni Lütfiye'ler yerini çoktan doldurdu.
Lütfiye yolda*; nerede olursan ol, bilmesek de mezar2n2, biliyoruz ki sen omuz ba*2m2zdas2n, vatan topraklar2ndas2n.

1956 Mardin Nusaybin do<umludur. Devrimci Sol'un yaratKlmasKna katKlan kadrolardan biriydi. BeyazKt Dev-Genç Komitesi’nde
yer almK@tK. 12 Eylül CuntasK'na kar@K direni@i örgütleyen Devrimci Sol kadrolarKndandK.
2 Ekim 1980'de cuntaya kar@K gerçekle@R'dvan SANCAR
tirilecek bir eylemin hazKrlKklarK sKrasKnda, elindeki bombanKn patlamasK sonucu @ehit dü@tü.
29
Eylül
2004’te Tokat )li
Ya<murlu Beldesi kKrsal alanKnda
gerillalarla oligar@inin askeri
Derya Devrim
Sebahattin YAVUZ Songül KOÇY/!/T
güçleri arasKnda
A!IRMAN
çKkan çatK@mada
@ehit dü@tüler. Bir görev nedeniyle bölgede bulunan Cephe
üyesi, Çorap Emekçileri Derne<i (ÇEM-DER) ba@kanK Salih ÇKnar ise sa< yakalandKktan
Salih ÇINAR
Mustafa /ER/
sonra infaz edildi.
Uzun yKllar boyunca da<larda tüm zorluklara gö<üs gererek devrim ve sosyalizm bayra<KnK ta@KdKlar. Umudu büyüttüler Karadeniz’in yoksul köylerinde.
Dört gerilla, yKllarKn tecrübesiyle, sKnKf kinleriyle, devrimci co@kularKyla direndiler. Songül Koçyi<it 11 yKl, Sebahattin
Yavuz 10 yKl, Mustafa )@eri 10 yKl, Derya Devrim A<Krman
ise 6 yKldKr da<lardaydKlar.
Sebahattin Yavuz, 1973 do<umludur. Aslen ErzincanKemahlK olup, Tokat Almus )lçesi Mescit Köyü’nde do<up
büyüdü. 1990 ba@larKnda mücadeleye katKldK.
Songül Koçyiit, 1973'te Sivas Ula@ )lçesi, Kurtlukaya Köyü’nde do<du. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül
1993'te gerillaya katKldK.
Mustafa /eri, 1971'de Tokat'Kn ba<lK Almus )lçesinin
Durudere Köyü’nde do<du. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da ba@ladK. 1994 KasKm’Knda gerillaya katKldK.
Derya Devrim A'rman, 1981 )stanbul do<umludur.
16 ya@Kndayken devrimci harekete sempati duymaya ba@ladK. 17 ya@Knda da<larda sava@çK oldu.
Salih Ç'nar, Tokat Almus )lçesinin KKnKklK Köyü’nde
do<du. 1998’den bu yana mücadele içindeydi. Çorap
Emekçileri Derne<i’nin (ÇEMDER) ba@kanKydK.
1977'den itibaren devrimci hareketin Balat, Fener, Ayvansaray Bölgesi'ndeki çalK@malarKnda yer aldK. 12 Eylül sonrasK Kabakoz ve Metris Hapishaneleri'nde kaldK.
Tahliyesinden sonra da mücadelesini
Hasan Veli AIKÇI sürdürdü. 29 Eylül 1987'de hastalK<K sonucu
aramKzdan ayrKldK.

/brahim Çuhadar
Ölümsüzdür!
Temmuz 2012’de Hasan
Selim Gönen’i katleden polislerin bulundu<u 75. YKl Sultangazi Polis Karakolu’na yönelik 11
Eylül 2012 tarihinde gerçekle@en eylemde @ehit dü@en )brahim Çuhadar, 15 Eylül günü Ankara )dilcan
Kültür Merkezi’nde anKldK.
70 ki@inin katKldK<K anma programK devrim @ehitleri için yapKlan saygK duru@uyla ba@ladK. TAYAD adKna
yapKlan konu@ma ve ailesinin )brahim Çuhadar’K anlatmasKyla devam eden anmada, hep birlikte hazKrlanan yemekler yenildi. ArdKndan Ethem SarKsülük’ün
mahkemesi, Ulucanlar katliamKnK protesto eyleminin
duyurularK yapKlarak program sonlandKrKldK.

AKP Faizmine Kar' Omuz Omuza!
10 Eylül günü )stanbul’da Çayan Mahallesi’nde
AKP’nin baskKlarKna kar@K yürüyü@ yapKldK. 100’e yakKn ki@inin katKldK<K yürüyü@te, Taksim direni@inde @ehit dü@enler selamlandK.
Yürüyü@ bitiminde polis yeniden saldKrdK ve 18 ya@Kndaki Eren Kahraman gözüne atKlan gaz kapsülüyle
yaralanarak OkmeydanK Ara@tKrma Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Polisin saldKrKsKyla ilgili olarak 11 Eylül’de Çayan’da
yürüyü@ yapKldK. Semt PazarK’ndan ba@layKp Sokullu
Caddesi’nde bitirilen yürüyü@ün sonunda polis yine Çayan halkKna saldKrdK. ÇatK@malarda Çayan halkK polislere "Yenildi<inizi kabul edin, çekilin gidin" dedi.

Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz
/çin Dedik Kemal’i de Ald'k
Zaferimiz Kutlu Olsun!
Hasta tutsak Kemal AvcK’yK zulmün elinden çekip alan
Halk Cepheliler, zaferlerini 14 Eylül günü Ba<cKlar’da verdikleri yemekle kutladKlar. Halk Cepheliler, yemek masalarKnKn kuruldu<u soka<a “Kemal AvcK Onurumuzdur”
sloganKyla girdiler. Burada Kemal AvcK konu@ma yaparak, “AranKzda oldu<um için çok mutluyum. Bu hastalK<a yakalandK<Km gün yolda@larKm, büyük ailemiz beni hiçbir @ekilde AKP’nin zulmüne, zindanlarKna bKrakmayacak, oradan beni çKkaracak dedim. Bunu @ehitlerimize olan
inancKmKzla, ideolojimize olan güvenimizle, büyük ailemize olan ba<lKlK<KmKzla ba@araca<KmKzK biliyordum” dedi.
AvcK, konu@masKnK daha onlarca hasta tutsa<Kn tahliye edilmesi gerekti<ini ve tecritin kaldKrKlmasK için mücadelenin sürdürülece<ini belirterek bitirdi.
Yakla@Kk 150 ki@inin katKldK<K yemek, ertesi gün Ahmet Atakan için düzenlenecek eylemin sokaklarda toplu ça<rKsK ve )dil Tiyatro Atölyesi'nin “Bö9yle Ba@bakan
Olmaz” oyununun sergilenmesiyle sonlandKrKldK. Kahkaha
ve alkK@larla izlenen oyunun sonunda “Her Yer Taksim Her
Yer Direni@” sloganK atKldK.

“Duvar yoksulların matbaasıdır”

Sanal Dünya,
Sorunlara Çözüm
Olamaz!

Bizim Mahalleden

Say : 383
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Egemenler, halkD zulümle yönetirken, halk uyanDp da zulme ba7kaldDrmasDn diye bir yandan da yozla7tDrDrlar. Geli7en teknoloji ile yozla7tDrma araçlarDna yenileri eklenmektedir. Bunlardan birisi de internettir.
Ba7ta gençlik olmak üzere halkDmDz,
sahte bir dünya içine çekilerek gerçek
dünyadan uzakla7tDrDlmak istenir.
Sahte dostluklar, sahte arkada7lDklar, sahte sevgililer... ile kandDrDlDr
insanlar.
Gerçek hayatta birey olmayD, sadece kendini dü7ünmeyi öven düzen,
sanal alemde ise sahte payla7Dmlarla
insanlarDn yalnDzlDktan kurtulaca2DnDn
propagandasDnD yapar. Oysa aksine,
insanlar bilgisayar ekranDnDn kar7DsDndadDr, tek ba7DnadDr. Kar7DsDnda
kimi zaman yüzünü görmedi2i, sesini
duymadD2D, kimi zaman nerede oldu2unu bilmedi2i hayali insanlarla
sohbet eder.
Bu arada yanD ba7Dnda en sevdikleriyle ilgilenmeyi unutur, kendisiyle
ilgilenmeyi de unutur. Ba2DmlD hale
gelir ve bir bakmD7sDnDz saatlerce
bilgisayar kar7DsDnda abuk sabuk, gerekli gereksiz 7eylerle ilgileniyor.
Peki, devrimciler interneti nasDl
kullanacak?
1- 'nternet kullanDmDna kar7D de2iliz. Ancak kurallD bir 7ekilde kullanmalDyDz. Herkes kendi keyfine
göre kullanmamalDdDr. 'nterneti, bir
amaç için; bir 7eyi ö2renmek, bir
bilgiyi ula7tDrmak, ara7tDrma yapmak,
ö2renmek için kullanmalDyDz.
2- KampanyalarDmDzDn, eylemlerimizin yaygDn bir 7ekilde duyurusunu
yapmak için interneti en verimli 7e-

“Sanal Alem”ler Yozlu un Dünyasdr

Yozlamaya Kar
nterneti Kurall Kullanalm!
kilde kullanmalDyDz. Twitter, Facebook gibi alanlarD haberle7mek, ça2rDda bulunmak, duyuru
yapmak için kullanmalDyDz.
3- KurumlarDmDzda, derneklerimizde internet ba2lantDmDz ve
bilgisayarDmDz olmalD. Her insanDmDz internet kullanDmDnD ö2renmeli.
4- 'nternette, önümüze gelen her7eyi, bilip bilmeden okumamalD, ciddiye almamalDyDz. UnutmayalDm, beynimiz çöp de2ildir. Bir bilginin internette yer alDyor olmasD, onun do2ru
oldu2u anlamDna gelmez. 'nternette
büyük bir kirlenme vardDr. Seçici olmalDyDz. Seçerken de kendi do2rularDmDzla dü7ünerek seçim yapmalDyDz.
5- Yozla7mayD büyüten, gençlerimizin beynini kirleten sitelere girilmemelidir. Kumar, bahis, fuhu7,
yoz kültür üzerine olan sitelere girmek
yasaktDr. Bu tür sitelere girildi2ini
gören bir Cepheli, mutlaka
müdahale etmeli, uyarmalD
ve internet kullanDm kurallarDnD hatDrlatmalDdDr.
6- '7imiz olmadD2D sürece (bir7ey ara7tDrmayacaksak, bilgilendirme yapmayacaksak vb.) internete
girmemeliyiz. Vaktimizi i7lerimize ayDrmalDyDz. 'nternet ba2DmlDsD olmamalDyDz.
7- 'nternete dalDp, yanDba7Dndakini görmemek
yozla7manDn i7aretidir. 'nsanlarDmDza büyük bir özenle yakla7malDyDz.
8- 'nternette “sanal sohbetler” den uzak durulmalD,
bilgisayar oyunlarD oynanmamalDdDr. Bunlar bizim
vaktimizi çalan, beynimizi
uyu7turan, gerçekleri çarpDtan 7eylerdir.
9- Sanal dünya, sorunlara çözüm olamaz. Ne sorunumuz varsa yolda7larD-

mDzla payla7malD, birlikte çözüm bulmalDyDz. Düzenin her türlü pisli2ine,
yozlu2una açDk olan bu alanda son
derece dikkatli olmalDyDz. nternet
bizi deil, biz onu kullanmalDyDz.
10- 'nternet, bizim kadar snf
dümanlarmzn da kulland bir
alandDr. KaralamalarDn ve devrim
kar7DtD propagandanDn yo2un olarak
yapDldD2D internette, önümüze çDkan
bilgileri kendi süzgecimizden geçirmeliyiz. 'nternete girece2imiz bilgilere de aynD nedenle dikkat etmeliyiz.
11- Derneklerimizde internet, ki7ilerin kendi ahsi ileri için kullanlamaz.
12- TanDmadD2DmDz insanlarla internet üzerinden payla7Dmlarda bulunmamalDyDz. Unutmayalm, her
bilgi düzen tarafndan kullanlabilir, çarptlabilir, delil olarak kullanlabilir.
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