İçindekiler
4 Dev-Genç’in 44. yılı Harbiye
konseri AKP faşizmi tarafından
yasaklandı!
SELAM OLSUN 44. YILINDA
DEV-GENÇ’E

7 Şan olsun 44. yılında Dev-Genç’e!
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Şan olsun 44. yılında
Dev-Genç’lilere miting gibi
duruşma!
Dev-Genç geleneği 44. yılında
sürüyor! Hem içeride hem
dışarıda Dev-Genç direniyor!
Gençlik Federasyonu’dan:
AKP de, cemaat de eğitim
sistemi üzerinden daha
fazla kar peşindedir!
Liseliyiz Biz: Liseliler bayramda
Berkin’in, Hasan Ferit’in ve
Gökhan’ın yanında olacak!
37 kişiden 19’u tutuklandı!

14
16 Emine Cansever, mahallesine ve

18
19

halka sahip çıktığı için
tutuklandı! Emine teyze
mahallemizin onurudur!
Çeteleri koruyup kollayan
AKP’nin yargısı
devrimcileri yargılayamaz!
Oligarşi için demokrasi
halk için faşizmdir!

22 AKP’den faşizm paketi!
23 Devrimin en güçlü halkası
24
25
26
29
30

45 Röportaj: Av. Fuat Erdoğan

şehitlerimizdir!
Muharrem “Ben örgütüm”
diyerek sıradaki yerini aldı!
Halk düşmanı AKP:AKP
kimseye ahlak dersi veremez!
Devrimci Okul: Zorluklarla
mücadele etmek!
Cepheli: Umudun iki güzel
çocuğu vardır, öfke ve intikam!
Röportaj:
Düzenin Alevisi olmayacağız!

anısına “Devrimci Avukatlık
Sempozyumu”nun 3’sü yapıldı:
“Ekmek, Adalet, Özgürlük
Mücadelesinde Devrimci
Avukatlık!”

48 Halkın Hukuk Bürosu:
Katiller hesap vermekten
kurtulamayacaklar

49 Adalet İstiyoruz:
AKP 19 Aralık katliamının
katillerini korumuştur!

52 Avrupa da Yürüyüş:

33 Devrimci İşçi Hareketi:
Taşeronluğu yıkacağız! -1

37

BELTAŞ işçilerini şimdiden
kutluyoruz; zaferiniz kesindir!

40 Kani Beko, Remzi Çalışkan,

42
43

Hüseyin Yaman, Cafer Konca
işçilerin değil patronların
sendikacısıdır!
Emek Haber: Toplu iş
sözleşmesi haklarımızı direne
direne kazanacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi:
Sınavsız parasız bilimsel ve
demokratik eğitim haktır!

Duyuru!
Direnen Suriye Halkları
İçin İnsan Zinciri
Oluşturuyoruz!
Yer: Harbiye Şelalesi
Antakya / Hatay
Tarih: 26 Ekim 2013
(Cumartesi)
Saat: 15.00
Halk Cephesi

54

Devrimcileri faşizmin ve
emperyalizmin ellerine iade
etmek, işbirlikçilik ve
onursuzluktur!
Avrupa’daki Biz:
Alman Devleti’nin,
devrimcileri tutuklaması
kendi yasalarına göre
yasadışı ve keyfidir!

56 Röportaj: Alman ve Fransız
emperyalizminin Türkiye
faşizmi ile işbirliği
kararına direniyoruz!
Yitirdiklerimiz...

58
59 Öğretmenimiz...

Daha Gür Bir Sesle Haykırıyoruz!

Her Hafta Gecekondu
Mahallelerinde Yürüyüş
Dergisinin Satışını Yapıyoruz!
Bu Pazar ve Her Pazar
Gülsuyu Mahallesi’nde
Saat: 16.00

Her Perşembe Esenyurt Kıraç
Mahallesi’nde
Saat: 18.00
Halk Cephesi

DEV-GENÇ’İN 44. YIL HARBİYE KONSERİ
AKP FAŞİZMİ TARAFINDAN YASAKLANDI!

Dev-Genç Anti-Emperyalist, Anti-Faşist
Mücadelede Ülkemizin Onurudur!

Dev-Genç’i Yasaklarla,
Saldırılarla Engelleyemezsiniz!
D
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ev-Genç’in 44. yılı nedeniyle 12
Ekim’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde yapılacak Grup Yorum, Marsis, Grup Abdal, Denge Hevi ve
Grup Günışığı’nın katılacağı DevGenç Kültür Şenliği AKP faşizmi tarafından "...Etrafa zarar verileceği,
bölücü, yıkıcı, siyasi içerikli faaliyetlerde bulunulacağı endişesi taşımaktadır..." gerekçesiyle yasaklandı. AKP, böylesine keyfi bir gerekçeyle her türlü yasal, demokratik,
meşru faaliyetleri yasaklayabilir...

Y

asaklamanın, AKP’nin “demokrasi paketi” açıkladığı günlerde yapılmış olması bizim için
sürpriz değildir. Çünkü biliyoruz ki,
AKP’nin “demokrasi paketleri”nden
halk için faşizmden başka birşey çıkmaz. Bu yanıyla hiçbir zaman
AKP’den demokrasi beklemek gibi
hayaller de kurmadık, “paket”lerinden
“demokrasi çıkmadı” diye hayal kırıklıklarına da uğramadık.
aşist iktidardan en meşru demokratik hatta yasal hakların
bile dişe diş, ölümüne bir mücadeleyle kazanılacağını biliyoruz. Onun
için AKP’nin yasaklamalarını takmıyoruz. Gayrımeşrudur. Harbiye
konseri yasaklanan ilk etkinliğimiz
değil, bugüne kadar yüzlerce etkinliğimiz AKP döneminde de, önceki
iktidarlar tarafından da yasaklandı.
Faşizmin yasaklarına asla boyun eğmedik. 44 yıllık DEV-GENÇ tarihi
faşizmin icazet sınırları içinde yazılmadı. Dişe diş, kanla, canla yazılan bir tarihtir. Dev-Genç’in hiçbir
faaliyeti yasaklamalarla engellene-
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mez. Dev-Genç’liler Edirne’den
Kars’a, Çanakkale’den Diyarbakır’a,
ülkenin dörtbir yanında Dev-Genç’in
kuruluş yıldönümünü çok çeşitli eylem ve etkinliklerle kutladı, kutluyor.
Faşizmin yasakları, gözaltıları, tutuklamaları buna engel olamaz.
ev-Genç’in 44. yıl Harbiye konserinin yasaklanması sadece
AKP faşizminin Dev-Genç’ten korkusunu gösterir. Dev-Genç’liler kuruluşunun 44. yılında bir kez daha söz
veriyor: “AKP faşizminin korkularını büyüteceğiz”

D

D

EV-GENÇ, ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST MÜCADELEDE ÜLKEMİZİN ONURUDUR! Dev-

Genç’in 44 yıllık tarihi anti-emperyalist, anti-faşist mücadelenin tarihidir.
merikan uşağı AKP’nin DevGenç’e bu denli saldırısının bir
nedeni de budur. İktidara geldiğinden
beri AKP, Dev-Genç örgütlülüğüne

A

44. yılımız,
kararlılığımızdır...
44. yılımız, yolumuzdan
döndü rü lmezliğimizdir...
44. yılımız halkımıza,
ideallerimize
bağlılığımızdır...
44. yılımız geleceğe ve zafere
olan inancımızdır.
44. yıl, Dev-Genç'imizin
onuru ve gururudur.

yönelik ülke çapında yılda en az iki
kez baskın yapıyor. Onlarca insanımızı gözaltına alıp tutukluyor. Parasız Eğitim İstiyoruz diye pankart açtıkları için bile 18 ay hapis yatırıp 8
yıl hapis cezası veriyor. Elbette nedensiz değil bu cezalar: Çünkü DevGenç’liler Amerikan uşağı AKP’nin
yaratmak istediği işbirlikçi gençliğin
önündeki en büyük engeldir. AKP gerici-işbirlikçi bir gençlik yaratmaya
çalışırken Dev-Genç’liler Bağımsız
Vatan uğruna canlarını veriyorlar.
ev-Genç, 44 yıllık tarihinde, vatanın bağımsızlığı, halkın
özgü rlü ğü uğruna mü cadeleden hiç
vazgeçmemiş bir örgü ttü r. Dev-Genç
bir gelenektir. Zulme boyun eğmemenin geleneği. Açıklığın, onurun, namusun geleneği... Dev-Genç, devrimdir. Dev-Genç bağımsızlıktır. Bağımsızlık uğruna al kanlara boyanmaktır.
İşbirlikçi AKP’yi, emperyalistleri korkutan Dev-Genç’in bu vatan sevgisi, bu
fedakarlığı, bu cüretidir.
ev-Genç, işte bu geleneğini
sü rdü rerek, yeni gelenekler,
değerler yaratarak 44. yılını kutlamaktadır. ANTİ-EMPERYALİST
BAYRAĞI ÜLKENİN DÖRTBİR
YANIDA YÜKSELTEREK dalgalandırmaktadır.
ev-Genç 10 Ekim 1969’da tarih sahnesine çıktı. Tarih sahnesine çıktığı o günden bugüne
elinde taşıdığı anti-emperyalist
mü cadele bayrağını yü kseltmeye
devam ediyor.
AHİRLER’DEN DAYI’YA
BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ
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HEPİMİZ BİRER MAHİR, HEyaratmaktan başlayarak, Niyazi AyPİMİZ BİRER DAYI’YIZ! Devdın, Sinan Kukul, İbrahim Erdoğan,
Gençliler, 1960’ların sonunda Mahir
Sabahat Karataş... gibi nice gençlik
ile yola çıktılar. Mahirler Kızıldere’de
önderleri de yetiştirmiştir.
Türkiye Devriminin yolunu çizerek
ev-Genç, dü zenin bencilleştirşehit dü ştü ler. Ama Dev-Gençliler,
meye, halkına, vatanına yabanMahirler’in yolundan yü rü meye decılaştırmaya çalıştığı Tü rkiye gençlivam ettiler; bu kez Dayı vardı önleği için de bir okuldur. Gençliğe halk
rinde. Dayı'lar Dev-Genç'i bugü ne geve vatan sevgisinin öğretildiği bir
tirdiler... Ve onların yolundan Devokuldur. Dev-Genç, gençliğe nasıl
Gençliler’in mirasıyla geleceğe
bir devrimcilik yapılması gerektiğini
yü rü yoruz.
öğreten bir okuldur. 44 yıl boyunca
4 yıllık destansı, onurlu tarihimiz binlerce devrimci yetiştirdi. Mahir'in
ve Dayı'nın yaşamı nasıl bir Devonların emekleri ve pratiğe yön
Genç'li olunması gerektiğinin de özlü
veren önderlikleriyle yazıldı. Devcevabıdır. Mahir ve Dayı, mü cadeleGenç'in mirasına sahip çıkabilmek onleriyle, yaşamlarıyla Tü rkiye gençliların çizdiği yolda yü rü yebilmekle
ğine bü yü k bir miras bıraktılar. Camü mkü ndü r. Bu yol devrimin yolunan’lar, Zehra’lar, Eyüp Beyaz’lar, Hadur. Bu yolda yü rü yebilmek ideolosan Selim’ler, Muharrem’ler bu mirası
jik netlik ve siyasal cü ret ister. Bu
geleceğe taşıyan kahramanlarımızyolda yü rü mek, onlarca engelle mü cadele etmek demektir.
dır.
er türlü engeli aşmakta rehberiEV-GENÇ;
miz önderlerimiz, şanlı tarihimiz
ÖRGU
̈ TLU
̈ LU
̈ KTE VE DEve o tarihin yaratıcısı kahraman şeMOKRATİK MU
̈ CADELEDE
hitlerimizdir.
ISRARDIR! Dev-Gençliler, hemen
enç Cepheliler, Mahirler'in Kı- hiçbir dönem gençliği örgü tsü z bırakmadılar. Dev-Gençliler’in önzıldere'de şehit dü şmesinin arderliğinde kurulan örgü tlenmeler
dından Dev-Genç geleneğine, mirade her dönem gü çlü , kitlesel
sına sahip çıktılar. Bu mirası militan
örgü tlenmeler oldu.
bir mü cadele anlayışıyla ileriye taşıdılar. Eski tü feklere, yılgınlara, inanç973’de İYÖKD, 1976’da Devrimsızlara rağmen Dev-Genç'i yaşatma
ci Gençlik Dernekleri Federasyonu
kararlılığını gösterdiler.
(DGDF), 1978’de Devrimci Gençlik
ev-Genç, 44 yıldır bü yü k be- Federasyonu (Dev- Genç), 1991’de
Tü rkiye Öğrenci Dernekleri Federasdeller ödenerek, aynı anlayışla
yonu (TÖDEF), 2004’de Gençlik Deryaşatıldı. Dev-Genç, Tü rkiye tarinekleri Federasyonu, bu ısrarın yıllahinde hem bir ilk, hem de tektir.
ra yayılmış adıdır.
Dev-Genç'i Dev-Genç yapan ideolojisiyle, politik önderliğiyle,
doğru çizgisiyle, mü cadele anDev-Genç’li olmak dü rü st
layışıyla, militanca pratiğiyle, yüzlerce şehidiyle yarattığı 44 yıllık
olmaktır. Dev-Genç’li
tarihidir. Geride böyle bir tarih
olmak ahlaklı olmaktır.
varken Dev-Genç’i hiçbir güç yoDev-Genç’li olmak halkını
lundan döndüremez.
vatanını sevmektir. Halkı asla
EV-GENÇ, ÇOK YÖNLU
̈
yü zü stü bırakmamaktır.
BİR OKULDUR! Dev-Genç,
Dev-Genç’li olmak, birlikte
bugü ne kadar sıkça belirtildiği gibi,
mu
̈ cadeleye girdiklerine ihanet
1969’dan bu yana, Tü rkiye devrimci
hareketi için bir kadro okulu işlevi
etmemektir. Dev-Genç’li
görmü ştü r. Fakat Dev-Genç okuluolmak, fedakar olmaktır.
nu sadece bununla sınırlayamayız.
Dev-Genç’li olmak,
Bu destansı örgü tlenme, Mahir Çacü retli olmaktır.
yan, Dursun Karataş gibi önderler
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ligarşi sü rekli olarak gençliğin
örgü tlenmesini engellemeye çalıştı. YÖK, gençliğin örgü tsü zleştirilmesinde, apolitikleştirilmesinde ve
devrimci değerlerinden uzaklaştırılmasında önemli bir işleve sahip oldu.
Dev-Genç tü m bunlara rağmen, hiçbir dönem gençliği örgü tsü z bırakmadı. Liselerden, ü niversitelere kadar
örgü tlü bir gençlik yaratma mü cadelesi içinde oldu. Dernekleri kapatılsa
da, yasaklansa da yöneticileri tutuklansa ve şehit dü şse de örgü tlü lü kte ısrar edildi. Dev-Genç'in yarattığı
örgü tlenmeler, ü lkemizde bir demokratik kitle örgü tü nü n ve bir gençlik
örgü tü nü n nasıl olması gerektiğine cevap veren zengin bir pratik sunar.
askılar karşısında yılmayan, saldırılar, kayıplar karşısında umutsuzluğa kapılmayan, kendini yenileme azmi ve direncine sahip olan bir
örgü tlenme geleneğidir Dev-Genç’in
geleneği. Bu örgü tlenmeler kendilerini yasallıkla sınırlamamış, meşruluğuna inanarak hareket etmiştir.
ev-Genç örgü tlenmelerinin sözü
edilmesi gereken bir diğer yanı,
bu örgü tlenmelerin kendine ve gençliğe
gü ven temelinde kurulması ve bu
gü veni esas alan bir işleyişe sahip olmasıdır. Dev-Genç gençliğin isteklerine, önerilerine kararlarına değer vermiş; ancak “kitleselleşme” adına kitlelerin geri eğilimlerine prim vermemiş, tam tersine onları ileri bir çizgiye çekmeyi esas almıştır. Devrimci bir
bakış açısıyla, devrimci bir eylem
çizgisiyle örgü tlenmeyi ve kitleselleşmeyi hedeflemiştir.
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EV-GENÇ’İN 44 YILLIK
TARİHİ FAŞİZME KARŞI
MİLİTANCA MÜCADELENİN
TARİHİDİR! Dev-Genç’in 44 yıllık tarihi faşizmden hesap sormanın
tarihidir. AKP’liler gerek iktidarları
döneminden gerekse 70’li yıllardan
beri bunu çok iyi bilirler... Bugün de
Dev-Genç’liler AKP faşizminin önündeki en güçlü engellerden birisidir.
uruluşunun 44. yılında, şehitlerimizin huzurunda bir kez
daha ilan ediyoruz: Faşizmin hiçbir
saldırısı, hiçbir terörü bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Anti-faşist,
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anti-emperyalist devrim bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz.

B

İZ DEV-GENÇLİYİZ! GELECEĞİ BİZ TEMSİL EDİYORUZ! DEVGENÇLİLER ÜLKEMİZİN ONURUDUR! Dev-Gençli olmak dü rü st olmaktır.
Dev-Gençli olmak ahlaklı olmaktır. DevGençli olmak halkını vatanını sevmektir. Halkı asla yü zü stü bırakmamaktır. Dev-Gençli
olmak, birlikte mü cadeleye girdiklerine ihanet etmemektir. Dev-Gençli olmak, fedakar
olmaktır. Dev-Gençli olmak paylaşmacı olmaktır. Dev-Gençli olmak, cü retli olmaktır.

H

alk, Dev-Gençliler’i, bağımsızlık için
yaptıkları eylemlerde tanıdı. Halk,
Dev-Gençliler’i, polis panzerleri ü zerlerine gelirken dimdik durmalarından tanıdı.
Halk, Dev-Gençliler’i, Commerler’in arabasını yakarken tanıdı. Toprak işgallerinde tanıdı. Grev çadırlarında tanıdı. Fabrika işgallerinde tanıdı...
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EV-GENÇ’Lİ OLMAK BİR RUH
HALİ, BİR YAŞAM TARZIDIR!
Dev-Genç, halk ve vatan sevgisiyle, devrimci, militan bir bilinçle yoğrulmuş, bedeller ödemeyi göze alan bir gençlik yaratmıştır. Dev-Gençli olan her genç, bu geleneği sü rdü rmeye çalışır. Dev-Gençli, tek
başına da kalsa mü cadeleyi omuzlamaktan,
cü retle ortaya atılmaktan, fedakarlık yapmaktan geri durmaz. Dev-Genç, sadece gençliğin mü cadele tarihinin değil, Tü rkiye devriminin bir parçasıdır. Devrimci hareketin
bir parçasıdır.

O

NURLU TARİHİMİZİ YARATAN
KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGIYLA ANIYORUZ! Devrimci Hareket, Mahirler’den bugüne 600’e yakın
şehit verdi. Şehitlerimizin önemli bir bölümü Dev-Genç’lidir. Kuruluşunun 44. yılında DEV-GENÇ ŞEHİTLERİMİZİ saygıyla anıyor, bugün ülkemizin dörtbir yanında
Dev-Genç’in şanlı bayrağını dalgalandıran
Dev-Genç’lileri selamlıyoruz. Hasan Selim’lerle, Muharrem Karataş’larla tarihe
yeni sayfalar ekleyen Dev-Genç’liler kavgayı
büyütüyor!

Ş

AN OLSUN 44. YILINDA DEVGENÇ’E! ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’LİLERE!
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Dev-Genç’i Yasaklayamazsnız!
Grup Yorum Halktır, Susturamazsınız!
Dev-Genç'in 44. yılında 12 Ekim Cumartesi günü Harbiye Muhsin
Ertuğrul Açıkhava Tiyatrosu'nda, Marsis, Grup Abdal, Ozbi ve Grup Yorum ‘un katılımıyla gerçekleştirilmek istediği konser, çalışmaları yapılmış olmasına, her türlü kira bedeli ödenmiş olmasına, resmi işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen konserin gerçekleşmesine 2 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir dayanağı olmamasına rağmen yasaklandı.
AKP'nin bu faşizmini ve
aczini teşhir etmek üzere 12
Ekim'de Muhsin Ertuğrul
Sahnesi önünde gerçekleştirmek istenilen eylem ise
AKP'nin faşist polislerinin
saldırısına uğradı. AKP'nin
faşist polisleri Şişli'den Taksim'e kadar her yeri kapatarak, üç kişi yürüyenlere dahi
saldırdı. Öylesine korkaktılar
ki, "Neden geçmemize izin
vermiyorsunuz" diye soran
halka "Siz potansiyel suçlusunuz" cevabını verdiler.
Tüm bunların üzerine
Grup Yorum saat 20.00'de
herkesi Galatasaray Lisesi
önüne çağırarak orada durumu protesto eden bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Grup Yorum adına konuşan
İnan Altın, bu ülkenin onurlu
gençleri Dev-Genç’lileri 44
yıldır faşizmin susturamadığını, Grup Yorum'u ise 28 yıldır faşizmin engellemeye çalıştığını, başaramadığını hala
bu yöntemleri denemenin
akılsızlık olduğunu ifade etti.
Daha sonrasında Melis
Ciddioğlu, Dev-Genç adına
bir basın açıklaması okudu.
Programda daha sonra Grup
Yorum türkülerini söyledi
ve İdil Tiyatro Atölyesi o an
geliştirdikleri doğaçlama bir
oyun oynadı. Oyuna kitle
aktif olarak katıldı. Başbakanı yuhaladılar ve oyunun
sonundaki marş hep birlikte
söylendi. Basın açıklaması 16
Ekim Çarşamba günü Sibel
Yalçın'da gerçekleştirilecek
şenliğin çağrısıyla sona erdi.

ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’E
ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’LİLERE

MİTİNG GİBİ DURUŞMA
Komplolarla, gözaltılarla,
tutsaklıklarla Dev-Genç’lileri
yıldıramazsınız!



İstanbulAdliyesi önünde, Gençlik Federasyonu, TAYAD ve
Halk Cephelilere ‘yasak’ diye alçakça saldıran polis aynı yerde
eylem yapan islamcılara dokunmadı

44 yıllık onurlu tarihiyle
Dev-Genç ülkemiz gençliğinin
onuru ve gururudur!



44 yıllık tarihiyle Dev-Genç
anti-emperyalist, anti-faşist
mücadelenin bayraktarıdır!



Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm uğruna verdiği
yüzlerce şehidiyle
Türkiye Devrim mücadelesinin
onurudur!



ÇAĞLAYAN-İSTANBUL ADLİYESİ

Dergisi, Gençlik Federasyonu, Okmeydanı Özgürlükler Derneği gibi
kurumların basıldığı operasyonda tutuklanan
Gençlik Federasyonu
Faşizmin mahkemeleri
üyesi 18'i tutuklu 29 kiDev-Genç’lileri yargılayamaz! şinin mahkemesi var.
İki gün süren mahke10 Ekim 2013; Çağlayan Adliyemeyi takip edenlerin izlenimlerinden
si’nde tutsak Dev-Genç’lilerin mahbazı bölümler aktaralım:
kemesi var.
“Bütün Dev-Genç’liler çok güzel
10 Ekim 1969 Dev-Genç’in kusavunmalar yaptılar ve duruşma boruluş tarihi...
yunca birlikte hareket ettiler. Salona
10 Ekim 2013 Dev-Genç’in 44.
girerken izleyiciler ve heyet yerinde
kuruluş günü.
olmadığı için slogan atmamışlardı.
İlk
gün duruşma bitiminde salondan
10 Ekim 2013; Dev-Genç’liler
"YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN
Çağlayan Adliyesindeki mahkeme
DEV-GENÇLİLER"
sloganını atasalonunda, oligarşinin hakim ve savrak
çıktılar.
cılarıyla karşı karşıya.
İlk gün mahkeme içinde hiçbir
44 yıllık tarihlerinde yüzlerce kez
sorun
yaşanmadı. Mahkeme heyeti
yaşandı bu sahne...
savunmalar okunurken müdahale edeOnlar, Mahir’lerin, Dayı’ların öğrek kimsenin sözünü kısıtlamadı.
rencileri...
Özellikle Berna, Bakican, Erdem,
Oligarşinin hakimlerini, savcılaDuygu ve Gamze’nin savunmaları
rını, düzenini yargılıyorlar...
çok iyiydi. Bütün izleyiciler, avukatlar
İstanbul Adliyesi sanki mahkeme
hatta mahkeme heyeti dikkatle dinledi.
değil, miting yeri... Mahkeme saloSavunma verenlerin hepsi de Devnunda tutsak Dev-Genç’liler sanki
Genç’i savundular. Dev-Genç’in eyDev-Genç’in 44. yılını kutluyorlar...
lemlerini savundular, demokratik mücadeleyi ve devrimciliği savundular.
18 Ocak tarihinde İstanbul'da
Savunmaları meşruluk temelindeydi.
HHB, İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş



Mahkeme Salonunda
Dev-Genç’in 44. Kuruluş
Yılı Kutlandı
AKP, Dev-Genç’in 44. kuruluş
yıldönümü için 12 Ekim’de Harbiye
Açıkhava Sahnesi’nde yapacağı kutlama etkinliklerini yasaklamıştı. Tutsak
Dev-Genç’liler, Dev-Genç’in 44. kuruluş yıldönümünü attıkları sloganlarla
mahkeme salonunda kutladılar.
Sadece 44. kuruluş yıldönümünü
de değil, Gülsuyu’nda AKP’nin çetelerinin katlettiği Hasan Ferit Gedik'i
de sloganlarla andılar.
Hasan Ferit Gedik için, “Hasan
Ferit de bizim gibi yozlaşmanın batağına saplanmamış, uyuşturucuya
çeteleşmeye bulaşmamış, ülkesinin
sorunlarına duyarlı bir genç olduğu
için polis destekli çeteler tarafından
öldürüldü” dediler.

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Mahkemenin İkinci
Günü:
Dev-Genç’liler
Yargılamaya Devam Etti!
2. gün daha hareketli ve coşkuluydu. Duruşma adliyenin büyük salonunda yapıldı. Savunmalara devam
edildi.
TAYAD’LI AİLELER DE HESAP
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diyerek Dev-Genç’lilerin suçsuz olduğunu ve Dev-Genç’in
meşruluğunu savunarak iddianameyi teşhir etti. Av. Karatana,
mahkeme heyetinden müvekillerinin tahliyesini isteyerek
Adliye İçinde Gözaltına Alınanlar: “böyle tarihsel bir duruşmada
son sözümü size değil müvekAli Ülgü, Songül Çimen, Mete Diş, Tuğçe
killerimize söyleyeceğim” deyip
Özbay, Eylem Kayaoğlu, Aslı Kılıç, Sena
salona seslendi.
Batmaz ve Gültekin...
“Belki bu hukuk dışı idSORUYOR! EVLATLARIMIZ
dialara rağmen yine tahliye etmeyeONURUMUZDAR! BİZ ÇOCUKcekler sizi ama biliyorum ki, 2 gündür
LARIMIZI SİZ TUTUKLAYIP anlattıklarınızı savunmaya devam
HAPSE ATIN DİYE DOĞURMAetmekten vaz geçmeyeceksiniz” diye
DIK!
seslenen Av. Karatana; dergimizin
Özgür Tutsak köşesinde yayınlanan
Ünal ve Ümit’in annesi, savunÜmit İlter’in “Hey Dev-Genç’li” yamaların bittiği sırada izleyici koltuzısını okudu.
ğundan söz aldı: “Ben çocuklarımı
siz tutuklayıp hapishanelerde yatıraAv. Karatana’nın bu savunması
sınız diye doğurmadım. Benim evüzerine tutsak Dev-Genç’liler ve izlatlarım onuruyla yaşadığı için, onurlu
leyici bölümünde oturan izleyiciler
bir iş yaptığı için tutuklandı. Tutsak
alkışlayarak “YAŞASIN DEV-GENÇ
çocuklarımın bırakılmasını istiyorum”
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER” diye
dedi. Mahkemeye ara verildi.
slogan atmaya başladı.
Bunun üzerine mahkeme başkanı
Sayı: 387
Adliye
İçinde
Oturma
sinirlenip
“susun burası alkışlama
Yürüyüş
yeri
değil”
diye bağırdı. Mahkeme
Eylemi ve Özel Güvenlik20 Ekim
heyeti polise ve özel güvenliğe salonu
2013
Polis Terörü
boşaltma talimatı verdi. Tutsaklara
Mahkeme arasında TAYAD’lılar
jandarma, seyircilere özel güvenlik
ile bir grup Dev-Genç’li Adliye Sarayı
saldırdı.
içindeki Themis Heykeli’nin önünde
KAHROLSUN FAŞİZM!
oturma eylemi yaptılar. “Devrimci
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
Tutsaklar Onurumuzdur” diye slogan
SALDIRILARLA BİZİ
atan Dev-Genç’lilere ve TAYAD’lılara,
SUSTURAMAZSINIZ
adliyenin özel güvenlik görevlileri
10 dakika kesintiye uğrayan dusaldırarak zorla yerlerde sürükleyerek
ruşmada
avukatlar salonu yatıştırmaya
Adliye içindeki polis karakoluna göçalıştılar. Polis ve özel güvenlikler
türerek gözaltına aldı.
kimseyi
salondan çıkartamadı ve saMahkeme arası bittikten sonra tuvunmalar
kaldığı yerden devam etti.
tuklular savunmasını bitirdiği için
Duruşmaya katılan bütün avukatlar
avukatlar söz aldı. İlk savunmayı
tutsakların savunmalarının da etkisiyle
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları yapmeşru bir savunma yaptılar... 2 gün
tı. Dev-Genç’lilerin iki gündür yapsüren
mahkemede devrimciler yargıtıkları savunmalardan avukatlar dahil
lanan değil yargılayan oldu.
tüm salon etkilenmişti. Bu etkilenme
Dışarıda da gerek Dev-Genç’liler,
en bariz haliyle ailelerde ve avukatgerekse TAYAD’lı aileler polisin tüm
larda görülüyordu.
saldırılarına rağmen bir an olsun mahSöz alan Halkın Hukuk Bürosu
keme önünü boş bırakmadılar...
avukatlarından Evrim Deniz Karatana;
Mahkemede Sami Menteş, Ulaş
“böyle müvekkillerimiz olduğu için
Doğan, Tahsin Sağaltıcı, Cemil Onur
gurur duyuyoruz, böyle başı dik ve
Çelikdağ ve Duygu Yücel tahliye
meşruluğunun bilincinde olan gençlerin
oldu.
savunmasını yapmak onuru bize düştü”
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İSTANBUL-TAKSİM

İSTANBUL

GAZİANTEP

ESKİŞEHİR

ANTALYA

ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’E

Dev-Genç’lilerden Ülkenin Dört Bir Yanında
44. Yıl Kutlama Çalışmaları
Antalya:

Dev-Genç’liler 4 5 Ekim günleri, Kışlahan Meydanı’nda masa açarak, Dev-Genç şenliğinin duyurusunu yaptılar. Masaya
gelen insanlara Dev-Genç anlatıldı,
şenlik hakkında bilgi verildi. DevGenç’lilerin masa açtığı gün ve saatlerde AKP'nin üye masası da vardı.
AKP’ye büyük kin duyan insanlar
masaya gelip çalışmaları için DevGenç’lilere teşekkür ettiler. 500’e
yakın bildiri dağıtılan masada ayrıca
Yürüyüş ve Tavır dergileri de dağıtıldı.

Çanakkale:

7-8 Ekim tarih-

lerinde Çanakkale'nin en yoğun yeri
olan Donanma Aile Çay Bahçesi’nin
yanında stand açıldı. Grup Yorum
şarkılarının çalındığı masada bildiri
dağıtılarak, halkla sohbet edildi. Ayrıca kalabalık merkezlere de afişler
asıldı. 9 Ekim tarihinde de Kordon’da
300 bildiri dağıtıldı.

Eskişehir: Eskişehir’de DevGenç’liler, Dev-Genç’in 44. yılını
selamladı. 11 Ekim günü Anadolu
Üniversitesi yemekhanesi önünde
“Dev-Genç’in 44. Yılında Umudu
Büyütüyor, Selamlıyoruz” yazılı pankart asıldı. Yemek saati boyunca

asılı kalan pankarta öğrenciler yoğun
ilgi gösterdi.

Mersin:

1 Ekim günü DevGenç'liler, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü çarşısında masa
açtı. Grup Yorum türkülerinin de çalındığı masaya öğrencilerin ilgisi
yoğundu. Masaya gelen öğrenciler
“Sabah sabah Yorum türküleriyle
dersten çıkmak o kadar güzel ki, ne
iyi etmişsiniz şarkıları da çalarak”
deyip, 12 Ekim Dev-Genç Şenliği
hakkında bilgi aldı. 5 saat açık kalan
masada Yürüyüş ve Tavır dergileri
öğrencilere ulaştırıldı.

Gözleri Çıkartılan, Beyinleri Akıtılan Gençlerimiz İçin Adalet İstiyoruz!

Vermezseniz Alacağız!

ADANA

AKP iktidarının halk çocuklarını katletme, sakat bırakma, komaya
sokma suçları
Halk Cepheliler
tarafından yapılan eylemlerle

protesto edilmeye devam ediyor.
Hatay: Samandağ’da Halk Cepheliler tarafından düzenli
olarak her pazartesi günü Abdullah Cömert alanında ,
Okmeydanı’nda yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan

Halkların Özgürlüğü ve Vatanın
Bağımsızlığı İçin Direnen
Bileği Bükemezsiniz
İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 7 Ekim sabahı
saat 06.30’da AKP’nin işkenceci katil polisleri tarafından 1 Mayıs Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne
baskın düzenlendi. Dernek keyfi olarak tahrip edildi,
kütüphanesindeki kitapları çalındı.
Dernek tarafından baskının ardından yapılan yazılı
açıklamada, dernek kapısının kırıldığı, kitapların çalındığı belirtilerek, “Bunlar, AKP iktidarının ve uşaklarının korkularıdır. Halkın onurlu mücadelesine
onursuzca saldırarak halkın faşizme boyun eğmesini
haklarına özgürlüklerine sahip çıkmamalarını istiyorlar. Özgürlük, adalet ve haklarımız ekmek kadar su
kadar hava kadar önemli ihtiyaçlardan bir kaçıdır.
Halkların özgürlüğü ve vatanın bağımsızlığı için
direnen bileği bükemezsiniz.” denildi.

için basın açıklaması düzenliyor. 14 Ekim’de yapılan eylemde Berkin’in 4 aydır komada olduğu halka anlatıldı.
Yapılan açıklamada, “Bir halk adaletsiz kalamaz.
Adalet herkes içindir. Adaleti tekeline alanlar, halkı
adaletsiz bırakanlar mutlaka ama mutlaka halkın adaletiyle
karşılaşırlar.” denildi.
Adana: Adana Halk Cephesi tarafından 6 haftadır
devam eden Adalet İstiyoruz açıklaması bu hafta 14 Ekim
günü İnönü Parkı’nda yapıldı. Açıklamada “Berkin için,
Hasan için Halk Ayaklanmasında şehit düşen, tutuklanan
halkın çocukları için adalet istemeye devam ediyoruz.
Adalet yerini bulana kadar katiller yargılanana kadar,
açığa çıkartılana kadar vazgeçmeyeceğiz.” denildi.

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Halklarımızın Özgürlüğünü İsteyen Devrimciler
Komploları Boşa Çıkardı, Çıkaracak!
8 Ekim Salı günü Antalya Özgürlükler Derneği üyeleri,
komplo ile tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması
için Antalya Adliyesi önünde eylem yaptı. Sloganların
atıldığı açıklamada halkımız alkışları ile eyleme destek
verdi.
Açıklamanın ardından duruşma salonuna giren Antalya
Özgürlükler Derneği üyeleri, komplo ile tutuklanan devrimcilere moral verdi. Faşizm o kadar çok çirkefleşmiş ki
dernek tarafından yapılan pikniğe katılmayı bile suç
saymıştır. Vatan haini Saidi Nursi devlet kurumları tarafından
değişik etkinliklerle her yerde anılırken, dünya halkları
için mücadele eden ve bedel ödeyen dünya devrim önderlerinin fotoğrafının bulunmasını suç saymıştır.
Duruşma, Yurdagül Gümüş, Muhammet Demir, Gülçin
Bulut ve İsmail Hakverdi’nin tahliye edilmesi ve duruşmanın
12 Aralık 2013 tarihine ertelenmesi ile akşam saat 21.00’da
sona erdi.

ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’LİLERE!
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç Geleneği 44. Yılında Sürüyor
Hem İçeride Hem Dışarıda Dev-Genç Direniyor!

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013
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18 Ocak’ta Gençlik Federasyonu, İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş dergisi, Halkın Hukuk Bürosu ve evler, öğrenci yurtları basılarak 55 kişi tutuklanmış, dosyaya ise gizlilik kararı konulmuştu.
Dev-Genç’lilerin parasız eğitim istemek, füze kalkanına karşı çıkmak
gibi “suçlardan” yargılandığı dosyanın ilk duruşması 10 Ekim günü
İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Dev-Genç’in 44. kuruluş yıldönümünde görülen mahkemede yapılan savunmaların ilk günü akşam
19.30’da adliye, Dev-Genç’lilerin
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç’liler” sloganlarıyla sarsıldı.
Mahkemede yargılanan DevGenç’lileri dışarıda sahiplenenler
ise aynı sloganlarla AKP’nin katil polislerini korkutuyordu. Adliye’nin C kapısında açıklama yapmak isteyen Dev-Genç’liler polisin barikatını aşmak isterken yerlerde sürüklendi, coplandı, tekmelendi...
Polisler hızını alamayınca bu
kez çekim yapan basına da tekmeler atarak ve sözlü tacizlerle engel olmaya çalıştı. Direnen DevGenç’liler defalarca kapıyı zorladı. Polisler cop ve işkenceyle dağıtamayınca bu kez de TOMA’yla
su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Coplarla, hakaretlerle Rıdvan Akbaş,
Musa Kurt, Fatih Çınar, Cemray
Baş, Cansu Öztürk ve Berk gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
akşam üzeri haklarında açılan
izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle savcılığa çıkarıldı ve serbest bırakıldılar.
Adliye önündeki Dev-Genç’liler ise tüm saldırılara rağmen TOMA’nın tam önünde 30 dakikaya
yakın oturma eylemi yaparak polisin yaptığı işkenceyi halka anlattı.
Ardından tekrar C kapısından
mahkemeyi izlemek için gittiklerindeyse, polis yeniden barikatı
güçlendirdi, tartışmalara rağmen

geçişe izin vermedi. Dev-Genç’liler mahkemenin ve kapıların halka açık olduğunu ve istedikleri şekilde girebileceklerini ifade ederken; polis şefi geçişe izin vermeyeceği konusunda diretti. DevGenç’lilerin bir kısmı mahkemeyi izlemek için adliyeye giriş yaparken diğerleri polislerin keyfi uygulamalarını ve Dev-Genç’lilerin
meşru mücadelesini halka duyurmak için oturma eylemine devam
etti.
Dev-Genç’lilerin saldırıya uğradığı süre boyunca Sami Menteş
için gelen, kendine FKF diyen
bir grup, Eyüp Gençlik ve Merter
Forum’u, biraz ileride CHP ile beraber açıklama yaptı. Burada Menteş’in en genç tutuklu gazeteci
olduğu vurgusu yapıldı. Hüseyin
Aygün Dev-Genç’lilerin yanına
gelerek mahkemeye ve saldırıya
dair bilgi aldı. Oturma eylemi akşam duruşma bitimine kadar devam etti. Dev-Genç’liler ertesi
gün de mahkemeyi takip etmek ve
tutsakları sahiplenmek üzere eyleme ara verdi.
Savunmalarında iddianamedeki suçlamalara tek tek cevap veren
Dev-Genç’lilerin mahkemesine
11 Ekim günü de devam edildi.
Mahkemede Dev-Genç’liler yargılanan değil, yargılayandılar. Verdikleri savunmalarda, kendilerine
suç olarak gösterilen birçok demokratik eylem ve etkinliklerin,
suç olmadığını vurguladılar.
Savunmalar sürerken, evladının
savunmasının ardından ayağa kalkan bir TAYAD’lı ana, Songül
Çimen evladını sahiplendi ve “Benim iki evladım da tutsak. F tipi
hapishanelerde çürütülmek isteniyor. Benim evlatlarım her zaman
onurlu olmuşlardır” dedi. Bu konuşmanın ardından mahkeme bir
Dev-Genç’linin daha savunmasını dinledi ve ardından ara verildi.
Verilen arada TAYAD’lılar adliye içindeki meydanın merdi-
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Duvarlar Matbaamızdır,
Sloganlar Tank Kadar Güçlüdür
venlerinde oturma eylemi başlattılar. “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atan ailelere ve Dev-Genç’lilere adliye güvenlikleri saldırdı. 17 yaşındaki gencinden 60-70 yaşındaki ana-babalara kadar herkesi kollarından, boyunlarından, ayaklarından vahşice sürüklediler. Aileler “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek” sloganıyla direndiler. Polislerin emriyle güvenlikler adliyenin içinde bulunan karakola götürerek aileleri gözaltına aldılar.
Gözaltına alınanların isimleri; Ali İlgü, Songül Çimen, Mete
Diş, Tuğçe Özbay, Eylem Karataş, Nagehan Kurt, Sena Batmaz ve Gültekin ...
Gözaltıların ardından devam eden mahkemede, izleyicilere ve tutsaklara da saldırıldı.
Gözaltına alınan 9 kişiden Dev-Genç’li Tuğçe Özay’ın parmağı kırıldı. Kırık parmağına rağmen zorla parmak izi alındı. Bir süre önce kampanya sonunda serbest bırakılan kanser
hastası Mete Diş de gözaltına alınanlar arasındaydı. Avukatlarının Mete Diş’in sağlık durumu nedeniyle savcılığa yaptıkları başvuru reddedildi.
Gözaltına alınanlar, 12 Ekim günü savcılığa ifade verdikten
sonra serbest bırakıldılar.

Polis Örgütlüyor, Faşistler Devrimci
Öğrencilere Saldırıyor Okullarımızı
Faşistlere Teslim Etmeyeceğiz!

Sloganlar, bir orduyu eyleme şahlandırmanın,
onun moralini ayakta tutmanın bir aracı olarak tayin
edici önemdedir. Atılan sloganlar veya yapılan çağrılar birinci sınıf hızlı tanklar kadar önemlidir. Yoksulların matbaasında sloganlarımız halka ulaşacaktır…
İstanbul; Esenyurt’ta Cepheliler, Gülsuyu Mahallesi’nde polis beslemesi çeteler tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik’i yazılamalarıyla selamladılar.
10 Ekim günü Yeşilkent Mahallesi’ne ve çevresine “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Katil Tayyip”,
“Çetelerden Hesap Soracağız”Cephe imzalı yazılardan 10 adet; “DHKC”, “CEPHE”, “DHKP-C”, “Umudun Adı DHKP-C” yazılamalarından 8 adet ve “Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Savaş Bayrağımızdır-Cephe” imzalı Hasan Ferit’in silüetinin bulunduğu yazılamadan 7 adet, “DHKP-C”, “Çetelerden
Hesabı DHKC Soracak” yazılı 15 adet şablon yazılama
yapıldı.

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Antakya; Hatay Samandağ'da 7 Ekim Pazartesi
günü Cepheliler tarafından 10 adet yazılama yapıldı.
"Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür", "Muharrem Karataş Ölümsüzdür", "CEPHE", "DHKP-C" yazılamaları yapıldı.
Erzincan; Erzincan’da Cepheliler "Hasan Ferit Gedik Onurumuzdur Cephe" yazılamaları yaptılar.

Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ve KYK Abant
Erkek Öğrenci Yurdu’nda devrimci ve yurtsever öğrencilere
12 Ekim günü ülkü ocaklarından gelen bir grup faşist tarafından
saldırı düzenlendi.
Polisin gözleri önünde yaşanan saldırıda, faşistlere müdahale etmeyen polis, saldırıya uğrayan 10 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanları sahiplenmek için Sağlık Mahallesi
Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek isteyen öğrencilere bu kez de
Bolu Ülkü Ocakları’ndan silahlı sopalı satırlı yaklaşık 100 kişilik grup polis gözetiminde vahşice saldırıldı. Saldırıların ardından Dev-Genç’liler ertesi gün de yapılan saldırıları teşhir
etmek için eğitim fakültesi kantininde yeniden masa açacaklarını duyurdular.
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Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan
AKP’de, Cemaat de Eğitim Sistemi Üzerinden Daha Fazla Kar Peşindedir!

Eğitim Ticarileştirilemez!

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı
yaptığı açıklamada Ocak ayından itibaren dershanelere ruhsat verilmeyeceğini ve buraların özel okul statüsüne dönüşebileceğini söyledi. Bu
durumda Cemaat yayın organları söz
konusu uygulamanın gerçekleşemeyeceğine yönelik olarak yayınlar yaptı. Bunun üzerine sanki aralarında bir
anlaşmazlık varmış gibi gösterilerek
iki taraf arasında bir seçim yapılması gerektiği vurgusu oluşturulmak istendi. Halbuki şu çok iyi bilinir ki
bunların içinde Osmanlı gibi oyun
çoktur.
İki taraf da öğrenci gençliğe ''din
kisvesi'' ile giderek kendi çıkarlarına
halk çocuklarını alet etmek istiyorlar.
Eğitimi ticarileştirmeye devam ediyorlar. AKP de Cemaat de dindar nesil projelerinin peşinde riyakarlıklarına devam ediyorlar. Oysa hiçbiri
halk ne istiyor, binlerce çocuk neden
okula gidemiyor diye sormuyorlar.
Sormazlar! Çünkü onların derdi halkın ne istediği değil, daha fazla nasıl
kar ederimin peşindedirler. Halkı
daha fazla nasıl soyarızın peşindedi-

ler. Zengine her şey varken, fakire hiçbir hak yok. Bu neden diye sormazlar.
Eğitim sistemindeki sorunları ortaya dökmek istemiyorlar. Bunun
yerine tali olan olguları getiriyorlar
halkın önüne. Onlar için çocuklar okula giderken ayaklarında sağlam ayakkabı var mı, yok mu bu tamamen
önemsizdir.
Geçtiğimiz yılda bazı okullarda
“Fatih Projesi” adı altında tabletli eğitim olarak bir sistem getirildi. Bu sistemin başarısız olduğu görülerek tekrar iptal edildi. Tabi burada Recep
Tayyip Erdoğan'ın yandaşları kazandı yine, milyarları ceplerine doldurup
olayı da örtbas ettiler. Fethullahçılar
da boş durmayarak yine din kisvesi altında halkın çocuklarını kandırmaya
ceplerdeki 3-5 kuruşa göz koymaya
devam ediyor.
Bugün Fethullahçılar’ın 140 ülkede 11.000 okulları var. Sadece
Türkiye'deki okullardan sömürdükleri
para tam 3 milyar TL'dir. Peki nereye gidiyor bu paralar? Tabiki bunları sömürü çarkları içerisinde döndü-

rüyorlar. İşte bunlar her zaman eğitim
sistemi üzerinde çeşitli oynamalarla
hem halkı dolandırıyorlar, hem de
daha fazla kar elde ediyorlar.
Ne AKP, ne de Fethullahçılar hiçbir zaman sorunlarımıza çözüm olamayacaklardır. Bir söz vardır ''aynası iştir kişinin''. İşte bunların her hizmeti, her yaptığı ortadadır. Bu işbirlikçilerin mayasında da sömürü, kar
ve uşaklık vardır. Bunlar bir avuç asalak tekelin çıkarlarına hizmet ederek
halktan insanları da emelleri doğrultusunda bilinçlendirmeye (!) çalışırlar. Kendi düzenlerine uygun kafalar
yetiştirme amacındadırlar.
Okullarımızı da işte bu amaçla kullanırlar her zaman . Çünkü bilirler ki
eğitim bilimsel temellere dayandığı
vakit kendi düzenleri de sorgulanacak.
Türkiye halkı bu asalakların oyunlarını elbet örgütlü bir güç olarak bozacaklardır. Çünkü halklar her ne
kadar emperyalistler tarafından sömürülüp, kendi düzenlerine getirilmeye çalışılsa da; halkların elinde büyük bir güç, baş eğmeyen bir silah var,
o da zalimin zulmüne direniştir.

ODTÜ’de Direniş Grup Yorum ve Hasan Feritlerden İlham Alıyor!
Rant Yoluna Geçit Yok
ODTÜ ve 100. Yıl-Çiğdem Mahalleleri’nden geçirilmek istenen rant yoluna karşı bir süredir ODTÜ öğrencileri ve mahalle halkı tarafından yürütülen direniş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ODTÜ’de yapılan forumlarda, yol güzergahı üzerinde, yolu durdurmak amacıyla süren bir direniş alanı kurulması tartışmaları ODTÜ’de
çalışma yapan Dev-Genç ve Halkın Mühendis Mimarları’nın ısrarları üzerine çadır kurma kararıyla son bulmuştu. Yol güzergahı üzerinde bulunan ODTÜ A4 kapısı önünü direniş alanı haline getirerek gece gündüz nöbet tutulmasına ve kitle çalışması amacıyla yurtlar bölgesine 5. yurt önüne yine gece gündüz nöbet tutulması için
iki çadır açılmasına karar verildi.
Bunun üzerine 1 Ekim günü ODTÜ öğrencileri tarafından öğlen hazırlık bölümünden başlayan bir yürüyüş
gerçekleştirildi. Yürüyüş korteji A4 kapısına kadar devam
etti ve ODTÜ A4 çıkışında basın açıklaması yapıldı. Ba-
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sın açıklaması sırasında ODTÜ
A4 kapısı yanındaki ormana
ODTÜ eylemleri sırasında Antakya’da şehit
düşen Ahmet
Atakan’ın ismi
verildi.
Basın açıklamasından sonra inşaat alanına iş makinaları
önüne çadır kurularak yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Çadır kurulduktan sonra iş makinalarının önüne de temsili iki tane fidan bırakıldı. Oturma eylemi sırasında Çav
Bella marşı söylendi ve ardından Grup Yorum’un Gel Ki
Şafaklar Tutuşsun ve Reşo şarkılarıyla halaylar çekildi.
1 Ekim günü ODTÜ kampüsünde bir çok yere Grup
Yorum konser afişleri yapıldı ve el ilanları dağıtıldı.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseliler Bayram’da Berkin’in,
Hasan Ferit’in ve Gökhan’ın Yanında Olacak!
Liseliler hepinizin bayramı kutlu olsun!
Her gün milyonlarca bebeğin açlıktan öldüğünü, her gün milyonlarca insanın açlıkla cebelleştiğini ve milyonlarca
insanın içme suyu bile bulamadığını bilerek giriyoruz Kurban Bayramına.
Halkımızın zulüm altında olduğunu, biz
yaştaki
gençlerin
hastane
sedyelerinde can çekiştiğini bilerek ve hissederek
giriyoruz Kurban Bayramına!
Bu düzen yozdur. Çürümüştür. Bizi
de kendi gibi yapmak için elinden gelen
her şeyi yapmaktadır. 9 gün tatil veriyorlar herkese. 9 gün gidip yatın diyorlar, sanki önemli bir şeyler bahşediyorlar gibi halka. Her gün iliği kemiği sömürülen anne-babalarımıza bir lütuf ihsan ediyorlar. Oysa o analar, o babalar
için bayram demek açılacak masraf kapısı oluyor… Her seferinde ekranlarda
boy boy verdikleri reklamlarıyla alışverişe zorluyorlar. Onların derdi halkımızın bayramı nasıl kutlayacaklarında
değil. Halkın cebindeki üç kuruşu da nasıl alırız diye düşünüyorlar.
Biliyoruz ki bazı aileler hastane önlerinde olacak, bazıları mezar başlarında olacak. Berkin’in annesi bir kere
daha gözyaşı dökecek bu bayramda.
Hasan Ferit’in annesi bir kez daha onun
mezarını sularken gözyaşı dökecek.
Liseli gençlik olarak bayram tatilinde şehit ailelerimizin yanında olacağız.
Tüm devrim şehitlerinin mezarlarının
başı çiçeklerle dolacak ve bu ülkenin geleceği liseliler de orada olacak.
Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor.
Sandviç içlerinde haplar sokuluyor,
okul idareleri de bu uyuşturucu pa-

zarının bir parçası. Devrimci öğrenciler bir siyasi dergi ya da kitap okuduklarında hemen idareye çağrılıp sorguya çekilirken okul kantinlerinde
uyuşturucu satıldığından habersiz
olamazlar.
Mahallelerimizin köşe başları torbacılarla dolu… İşte bu çetelerin
zehrine karşı mücadele ederken vuruldu şehit düştü Hasan Ferit. Gökhan
başında iki mermi çekirdeğiyle bu
yüzden hastanede can çekişiyor…
Ya Berkin, AKP’nin işkenceci katliam timleri başından gaz fişeğiyle vurdu. Beynini akıttı şehrin göbeğinde…
Ekmek almaya çıktı ve adalet kavgasına bayrak oldu sokaklarda…
Liseli Dev-Genç’liler yeni bir dönem bekliyor hepimizi.
Katil devlet, halk düşmanı AKP,
şenliklerimize bile izin vermiyor… Ve
yeni yeni düzenlemeler yapıyor. Yeni
sınavlar koyuyor liselere. Okullarda
paralar toplanmaya, müdürlerin cebine akmaya devam ediyor. Neresine
baksak pislik akıyor bu düzenin.
Ama liselerde içten içe kaynayan
hak talepleri patlayacak volkan gibi.
Bayramlarda olduğu gibi paylaşarak, konuşarak, birleşerek büyüyeceğiz. Halkımızın yarattığı kültürü yaşatarak güçleneceğiz.
Bir tutar yanı yok bu düzenin.
Verdiği tatilleri başına çaldığımız, sınavlarını, dershanelerini tarihin çöp sepetine yolladığımız günler uzak değil… Şimdilik tatilde dinleniyorlar
sansınlar bizi. Ülkemizde gencecik insanlar vuruluyor. Öfkemiz güçleniyor
artarak. Zaman bizim lehimize işleyecek biz çalıştıkça, emek harcadıkça.
Bir bayram daha geldi… Bayramlarımızı özgür ve adil günlerde
kutlayacağımız günlere olan inancımızla. Bunca zulme rağmen kutlu olsun hepimize...
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AKP Gülsuyu’nda, Gazi’de, Nurtepe’de, Sarıgazi ve Tüm Yoksul Halkımızın Ya şadığı
Mahallelerde Polisiyle, Çeteleriyle, Uyuşturucusuyla, Fuhuşu ve Her Türlü Yozlaşma
Politikalarıyla Halka ve Devrimcilere Karşı Açık Savaş İlan Etmiştir!

GÖZALTINA ALINAN
37 KİŞİDEN 19’U TUTUKLANDI!

HALKIMIZ!
AKP’YE, ÇETELERİNE VE YOZLAŞTIRMA
POLİTİKALARINA KARŞI DİRENELİM
KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ ALALIM!
AKP Mahallelerimizde
Çetelerine Rahat
Uyuşturucu Sattırmak İçin,
Devrimcilere Saldırılarını
Sürdürüyor.


Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Gülsuyu Mahallesi’nde
Polis Ablukası Sürüyor.
AKP'nin Polisleri Çetelerle
Kolkola Çalışıyor!



Gülsuyu Mahallesi'nde AKP'nin
beslediği çeteler aylardır, devrimcilere
saldırıyorlardı. Onlarca devrimciye,
insanlarımıza kurşun yağdırdılar. O
kadar pervasızlar ki, yüzlerce kişinin,
yaşlıların çocukların yürüdüğü gösterilerde, insanların üzerine kurşun
yağdırdılar. Ortada ne polis vardı,
ne TOMA'lar... Hasan Ferit Gedik'i
de bu yürüyüşlerden birinde vurdular.
Hasan Ferit şehit düştü...
Armutlu'da oturan Hasan Ferit
Gedik, Gülsuyu'ndaki çeteleşmeye
karşı mücadele ediyordu. Orada şehit
düştü. Gülsuyu halkı kendi çocukları
gibi bağrına bastı. Artık yeter... demeye başladılar. Sadece Gülsuyu'nda,
Armutlu'da yaşayanlar değil, bütün
halkımız polisin çeteleri koruduğunu
gördü. İstedikleri kadar üstünü örtmeye çalışsınlar, devrimciler şehit
vererek, kanlarını dökerek gerçeği
tüm halkımıza gösterdi.
Polisin amacı Gülsuyu'ndan dev-
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rimcileri çıkarmak,
ardından Gülsuyu'nu zenginlere
peşkeş çekmekti.
Bu yüzden çetelerin önünü açıyor.
Çeteler saldırırken
ortada olmayan
polis, devrimciler
ve Gülsuyu halkı
sokaklara dökülünce mahalleyi
ablukaya aldı.
Geçen hafta çatışmaları bahane
ederek Gülsuyu ve
diğer yoksul mahallelere Şafak baskını düzenleyerek 37 kişiyi gözaltına
almışlardı. 19 kişi tutuklandı. Aynı
zamanda çetelere karşı da operasyon
yaptıkları yalanlarını söylediler... Onlarca kişiyi silahlarla tarayan çeteden
birkaç kişi tutuklandı o kadar. Mahalleden çeteleri kovmak için mücadele eden devrimcileri ise tutukladılar. Polis baskınları devam ediyor... İstanbul'un birçok semtinde,gece
yarısı baskınları yaparak halkı taciz
etmeye, tehdit etmeye devam ediyorlar... Silah arama bahanesi adı altında onlarca ev basıldı.
Gülsuyu Mahallesi'ni polis ablukası altına aldılar. Yüzlerce polis,
TOMA’lar, akrepler mahallede dolaşmaya devam ediyor... Dergi dağıtan
devrimcilere sokak ortasında hastanelik edinceye kadar, silah dipçikle-

riyle vurdular, işkence yaptılar. Basın
açıklamalarına, yürüyüşlere azgınca
saldırmaya devam ediyorlar... Mahalleliye nefes aldırmamak için her
köşe başını tutarak halkı sindirmeye,
korkutmaya çalışıyorlar. Çeteleri şimdilik uzak tutuyorlar, çetelerin işini
polisler yapıyor.

Uyuşturucu Çetelerinin,
Polisin Mahallelerde
Zorla Uyuşturucu Sattığı,
Terör Estirdiği Yerde
Halkın Her Türlü Araçla
Kendini Koruması
Meşrudur!
Gecenin bir yarısı dernekleri basarak, insanlarımızı dövüyorlar... Tam
anlamıyla orman kanunları uyguluyorlar. Hiçbir yasa, hukuk,
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cuyla, fuhuşla, operasyonkural tanımıyor AKP'nin polHasan
Ferit
Gedik'in
cenazesinden
hemen
larla saldırıyor. Birkaç gün
isleri. AKP mahallelerimizde
çetelerine rahat rahat uyuştu- sonra mahallelere yapılan baskınlarda gözaltına önce Okmeydanı'nda da
rucu sattırabilmek için saldırı- alınanlar 10 Ekim günü mahkemeye çıkarıldı. operasyon provası yaptılar.
larını sürdürüyor. Silahlı gö- Mahkeme önünde devrimcilere TOMA'larla Gecenin bir yarısı akrepler,
rüntüler bahane, halkın ken- saldırdılar. Aynı sırada görülmekte olan Dev TOMA'lar, çevik otobüsleri
dini korumasına saldırıyor. Genç mahkemesi için açıklama yapmak iste- Okmeydanı'nı sardı, sabaha
Gülsuyu halkı sokağa dahi çı- yenlerden 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına kadar polisle çatışmalar
kamaz hale getirilmek isteniyor. alırken parmağını kırdıkları Tuğçe Özay'ın sürdü.
Halkın örgütlenmesinden, bir parmak izini zorla aldılar.. Baskınlarda gözaltına
AKP bütün halkı düşaraya gelmesinden ödleri ko- alınan 37 kişiden 11’i Halk Cepheli, 8’i ESP’li man ilan etti. Yoksulları,
puyor. Kime sorsanız, çetelerişçileri, memurları, öğrentoplan 19 kişi tutuklandı.
den hesap sorulmasını istiyor.
cileri, taraftar gruplarını,
Tutuklanan Halk Cepheliler’in İsimleri:
Halk çok öfkeli. Halkın öfkesini
Aleviler’i.... AKP halka
söndürmek için, korkudan baİhsan Tunç, Özer Sevinç, Savaş Toraman, karşı savaşıyor. Haziran
şını kaldıramaz hale getirmek Emine Cansever, Bayram Tayfun Yıldırım, Mu- ayındaki halk ayaklanmaiçin bu kadar baskı uygulu- harrem Kaya, Volkan Canlıer, Ali Çay, Güner sında, halk gerçek düşmayorlar.
nına karşı savaştı.
Gündoğdu, Ufuk Boyraz, Zafer Hakver
Yoksa, Hasan Ferit Gedik'in
Madem ki AKP, halkı
cenazesinde halktan insanların
düşman
ilan etti, bizim
kınları sadece devrimcilere yapılmısilahla cenazeyi koruması bahane.
de düşmanımız AKP'dir. Halkın
yor. Operasyonların asıl hedefi halktır.
Bu bahaneye sığınarak saldırılarına
da düşmanı AKP'dir. AKP’ye ve
Hasan Ferit’in sahiplenilmesi, halgerekçe uyduruyorlar. İşin gerçeği,
çetelerine karşı kendi güvenliğimizi
kın devrimcilere sahip çıkması, devhalk kendi kendini korumayı öğrenalmak zorundayız. Bütün mahallerimcilerle birlikte polise, uyuşturucu
mesin diye bu kadar saldırıyorlar.
lerde önlem almak, halkın güvenliğini
çetelerine karşı direndiği için halka
İstanbul Valisi, “Operasyonlar
kendinin sağlaması zorunludur. Çünsaldırıyor polis. Hasan Ferit şehit
devam edecek” diye açıklamalar
kü AKP sadece devrimcilere saldırdüştükten sonra bütün mahalleli kayapıyor.
mıyor. Halkın her kesimine saldırıyor.
pısını devrimcilere açtı, nöbet tutan
AKP'nin bu saldırılarına karşı direnNeden yapılıyor bu operasyonlar?
devrimcilere yemek, çay getirdi. Devmeliyiz. Bu saldırılara boyun eğmeNe yaptı devrimciler?
rimcilerle birlikte nöbet tuttu.
yeceğiz. Helikopterleriyle, TOMA'laMahallemize uyuşturucu çetelerini
Emine Cansever’in tutuklanması
rıyla, katil polisleriyle gecenin bir
sokmayacağız diyorlar. İşte temel
halka yapılan saldırının en üst boyarısı mahallelerimize saldırmalarına
mesele bu. AKP istediği gibi gençleri
yutudur.
sessiz kalmayacağız. Bulunduğumuz
yozlaştıramadığı için saldırıyor. KentAKP intikam alıyor. Halktan bir
her yerde, polis saldırılarına karşı,
sel dönüşüm diyerek yoksul mahalinsanın mahallesini koruması kadar
halkı sokağa dökmeliyiz,
lelerimizi zenginlere peşkeş çekedoğal, meşru bir şey yoktur. ÜlkeÇoluğu çocuğuyla, yaşlısı genciyle
mediği için saldırıyor. Operasyonlar
mizde de, dünyanın her yerinde de,
mahallelerimizde nöbet tutmalıyız.
devam edecek açıklamasının başka
mahallelere çeteler saldırıyorsa buna
Polisin geceyarısı baskınlarını boşa
bir açıklaması yoktur.
karşı çıkmak meşrudur.
çıkarmalıyız. Polis elini kolunu salAKP diyor ki; mahallelerinizi taHalk eline ne geçirirse onunla
layarak mahallelerimizi, evlerimizi
lana açmazsanız sizi zorla zehirlerim.
mahallesini savunuyor, taşla, sopayla,
basmasına sessiz kalmayalım. Bunu
Polisi, uyuşturucu çetelerini başınızkazmayla, kürekle savunuyor... Emine
engelleyecek tek güç HALK KOdan eksik etmem... Devrimcilere kuCansever’in elindeki sopayı gösteMİTELERİ’dir.
cak açarsanız operasyonlar eksik olrerek suç işlemiş gibi gösteriyorlar.
Gece nöbetleri, gündüz nöbetleri
maz...
AKP’nin mahallelerimize düştutmalıyız. Küçük çocuklarımızdan,
AKP’nin bu saldırılarından korkmalığı sadece son olayla da sınırlı
yaşlılarımıza kadar her insanımız bu
muyoruz. Faşizmin olduğu yerde,
değil, bu mahallelerde devrimcilerin
komitelerde görev alabilir. Gece yadevlet eliyle, çeteler aracılığıyla halörgütlü olması, ayaklanmada hepsinin
rıları polis baskınları meşru değildir.
kımızın zorla zehirlendiği yerde her
de aktif olarak yer alması düşmanlıKorkularından gece yarıları geliyorlar.
türlü araçlarla kendilerini savunağının nedenidir...
Halka korku salmak için geceyarıları
caklardır. Bu mahalleleri biz kurduk,
baskın yapıyorlar. Mahallelerimizde
AKP Gülsuyu, 1 Mayıs, Sarıgazi,
AKP’nin çetelerine, yağmacılarına
huzur bırakmayan AKP'nin katil polOkmeydanı, Gazi... gibi mahalleleterk etmeyeceğiz...
islerine karşı kendi güvenliğimizi alrimizi açık açık düşman ilan etmiştir.
Bu saldırılar, gece yarısı basmalıyız.
Çeteleriyle, polisleriyle, uyuşturu-
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Emine Cansever Mahallesine ve Halka Sahip Çıktığı İçin Tutuklandı!

EMİNE TEYZE MAHALLEMİZİN ONURUDUR!
MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM...
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Emine Cansever üzerinden halka
gözdağı vermek istiyorlar... Bu saldırılara sessiz kalmayalım. Mahalleye
yapılan saldırılarda tutuklananlara
sahip çıkalım. Gazi, Gülsuyu, Okmeydanı, Küçükarmutlu... bu mahalleleri biz kurduk. Devrimcilerin
öncülüğünde yoksul halk birlikte
kurdu bu mahalleleri. Yolu, suyu,
elektriği olmayan, çamur deryasında
yüzen yerlerdi. Her tuğlasında halkımızın alınteri var. Taşında toprağında, her tuğlasında kanımız, canımız, alınterimiz var... Mahallemizi
sahiplenelim, AKP ve çetelerini mahallelerimize sokmayalım...
İçişleri Bakanı Muammer Güler,
Emine Cansever'i açıkça hedef gösterdi.
Mahalleyi çetelere karşı korumaya çalışan yaşlı bir emekçiye bile tahammül
edemiyorlar. Muammer Güler’in açıklaması şöyle: “Demir bilyeleri atan
sapanlı teyze. O sapanlı teyze de dün
gözaltına alınanlar arasında. Sapanı
kime atıyordu teyze acaba, kuş mu
avlıyordu? Demek ki kuş avlıyormuş!
Orada polise atılan taş toplumun düzenini hedef alan bir taştır.”
Muammer Güler açıkça hedef
göstermiştir. Halk ayaklanmasına
karşı tahammülsüzlüklerini bir kez
daha gördük. Polisin sakat bıraktığı,
katlettiği onlarca insana rağmen, hal-

kın en küçük bir direnişini bile şiddetle cezalandırmak istiyorlar. “Atılan
taş toplumun düzenini hedef alıyor”muş!
Hayır toplumun düzenini hedef
almıyor, AKP'nin düzenin hedef alıyor. AKP'nin hazmedemediği de bu.
Aylar geçse de hala halk ayaklanmasının kabusunu yaşıyorlar. Hala
intikam almak istiyorlar. Emine Cansever’i tutuklamak için fırsat kolluyorlardı. Çünkü Emine Cansever
AKP’ye göre halk için “kötü” bir
örnektir. 60 yaşın üzerindeki Emine
Teyze tüm halka diyor ki; Susmayın!
AKP’nin zulmü karşısında durmayın.
Bakın ben bu yaşımda sapan tutabiliyorsam herkes bir şeyler yapabilir
Ki, Emine Teyze sapan atmakla
da kalmadı. AKP’nin mahallelerimizi
uyuşturcuyla zehirlemesinin, fuhuş
yuvası haline getirmesinin karşısına
kapı gibi dikildi. Bu mahalleleri biz
kurduk, çetelere vermeyeceğiz dedi.
AKP’ye, tekellere yağmalatmayacağız dedi.
Emine Teyze’nin suçu çok büyük.
Halka kötü bir örnek Emine Teyze.
Direnelim diyor...
Görüyorsunuz faşizmi; nasıl da
fırsat kolluyormuş. Haziran ayaklanması boyunca 6 kişi katledildi.

Berkin Elvan 4 aydır komada hala
uyutuluyor. 6 kişiyi katleden polislerin çoğuna soruşturma dahi açılmadı. Katil polisler ellerini kollarını
sallaya sallaya halk düşmanlıklarına
devam ediyorlar...
Ethem Sarısülük'ü vuran polis
Urfa’da koruma memuru olarak işe
başladı. Bile bile halkın üzerine kurşun sıkan polisleri koruyorlar. Gözü
çıkartılanların sorumlularının tek birine soruşturma dahi açılmadı.
Berkin Elvan için binlerce kişi
adalet istiyor. Anaların yüreği adalet
diye kan ağlıyor...
AKP ne yapıyor? Halka saldırmaya,
kanımızı akıtmaya devam ediyor. Eli
palalı halka saldıranları bir kapıdan
alıp öbür kapıdan salıyor. Mahallelerimizde yaptıklarına bakın: Ne yapacaktı Emine Teyzeler kendi mahallesini
korumaktan başka? Elbette eli ayağı
tutan herkes eline birer sopa alıp mahallelerimizi koruyacağız.
Emine Cansever yapılması gerekeni yapmıştır. Emine Cansever mahallemizin onurudur. Mahallelerimize sahip çıkmak için Emine Teyze ve tutuklanan devrimcilere sahip
çıkmak herkesin öncelikli görevidir.
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DİRENENLERİN, DİRENİŞİN SİMGELERİNDEN
ANNEMİZ, NENEMİZ, TEYZEMİZ, ABLAMIZ, KARDEŞİMİZ, YOLDAŞIMIZ...
EMİNE CANSEVER'İ ZENGİNLERİN İKTİDARINA, FAŞİZMİN ÇETESİNE,
MAFYACISINA, POLİSİNE, GAZINA, TOMASINA KARŞI DİRENDİĞİ İÇİN
ONURUNA, EMEĞİNE SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN TUTUKLADILAR!
Şimdi mahkemelerde,
Şimdi hapishanede direnişini sürdürüyor!
Emine Teyze halktır! Emine Teyze
bizimdir!
Faşizme karşı Emine Teyzemizin,
mücadelesinde omuz başında mücadelemizi sürdürüyoruz!
Mücadele nedenlerimize “Emine
Teyze Serbest Bırakılsın” sloganını
da ekleyerek faşizme karşı direnişimizi sürdüreceğiz!
Amerika'nın baş uşaklarından; faşizmin baş uygulayıcılarından; kafamıza atılan, gözümüzü çıkaran
her gaz kapsülünün, sırtımıza yediğimiz her copun suratımıza sıkılan
her gazın, üzerimize TOMA’lardan
yağan her suyun baş sorumlularından
Muammer Güler konuşuyor!
Halkın önderi Emine Teyze için;
elindeki sapanla kime taş atıyordu,
kuş avlamıyordu ya diyor!
Emine Teyze tabii güvercin avlamıyordu!
Doğayı var eden hayvanlardan,
bitkilere düşman olan sizsiniz!
Emine Teyze tabii kuş avlamıyordu!
Attığı taşlarla hedefi, dokunduğu
her yeri yakan, yıkan yok eden, varlık
nedeni yok etmek, ölüm ve işkence

olan faşizm ve faşizmin temsilcileriydi! Emine Teyze tabii taşları kuşlara
atmıyordu!
Ki atsa atsa, avlasa avlasa leş yiyicisi akbabaları, yani halk düşmanı
AKP'lileri avlıyordur!

Emine Teyze'ye Halkın
Destek Mesajlarından
Sadece Birkaç Örnek;
- Sapanlı kadın, Emine Cansever;
"sapanıma ruhsat almak istiyorum
madem ki silah o zaman ruhsat
harcı neyse öderim" dedi.
- Emine Cansever’ e sapan lastiklerini üretmesinde yardımcı olan
İstanbul, Tuzluçayır’da iş makinesinin
lastiğine hava basıyor!
- Akşam ziyaretine gittim."Tünel
kazacağım"diyerek kahkaha atan
Emine Cansever "unutmayın haa
bizi" diyor.
- Analar emekçidir.. Bazen bir
çocuk büyütürler bazen de devrim..!
-Konsere gidenlerden.. Türkülerden... Kitaplardan... Fikirlerden...
53 yaşındaki #eminecansever teyzemin sapanından KORKUYORSUNUZ!
- Çetelere, Hasan'ın katillerine
direnen #eminecansever tutuklandı

- Durduramayacaksınız halkın
çoşkun akan selini .. #EmineCansever
onurumuzdur!
- Bilmiyorlar ki "oysa herkesin
annesi aslında bir baruttur"
- 'Cenazede Kaleşnikofu kullanan'
#İsmailBilgili'yi serbest bıraktı...
Sapanli teyze #EmineCansever'i
tutukladı..
- Gezi direnişinin simgelerinden
olan, sapan atan ve yetim torununa
bakan yürekli #eminecansever tutuklandı.
- Çok kalabalıksınız, güç elinizde
amenna! Peki topunuz tutukladığınız
#eminecansever kadar insan mısınız?
- Gençleri gaz fişekleri ile katledenler terfi ederken, çetelere karşı
mahallesini, gençlerini savunan #eminecansever tutsak çoook çook ayıp!
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- Ülkesini sevmenin ve korumanın
suç sayıldığı bir yerde tabi ki tutuklanır!!!
- #EmineCansever ile birlikte 18
devrimci tutuklandı. Mahallesini çetelere karşı savunanlar tutsak... Bu
akşamı da böyle düşelim ömürden..
- #EmineCansever’ i tutuklayarak
direnen annelere gözdağı verdiklerini
sananlar evlatlarımızın yanındayız!

Mahallelerimizi Çetelere Karşı Savunacağız
Çetelere ve devlet terörüne
karşı Gülsuyu Mahallesi’nde 29
Eylül günü yapılan eylemde polis
ve işbirlikçi çetelerin sıktığı kurşunlarla hayatını kaybeden Hasan
Ferit Gedik’in cenazesinin sahiplenilmesiyle başlayan polis baskıları 13 Ekim günü baskınlarla
devam etti
İstanbul Gazi Mahalle-

si’nde, yapılan baskınlar, 9 Ekim
günü Gazi Özgürlükler Derneği’nin balkonuna asılan pankartla
protesto edildi. 5 metrelik
“AKP’nin Polisi Mahallesini Çetelerden Koruyan Devrimcilere
Operasyon Düzenliyor /HALK
CEPHESİ’’ imzalı pankart asıldı.
Pankartın caddedeki herkesin dikkatini çektiği gözlemlendi.

ŞAN OLSUN 44. YILINDA DEV-GENÇ’LİLERE!

17

Çeteleri Koruyup Kollayan AKP’nin Yargısı
Devrimcileri Yargılayamaz

Mahalle Baskınlarında Gözaltına Alınan

37 KİŞİDEN 19’U TUTUKLANDI
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İstanbul Adliyesi’nde Gülsuyu
baskınının mahkemesi 10 Ekim günü
başladı. Uyuşturucu çetelerine karşı
verdikleri mücadelede 2012 Kasım
ayında gece yarısı yapılan baskınla
gözaltına alınıp tutuklanan 6 kişinin
mahkemesi görüldü.
Mahallede uyuşturucu satışı yapan
çetelerin halkı zehirlemek üzere
elinde bulundurduğu esrarı yakan
devrimciler, mahkeme tarafından
“Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs”
suçu ve “müebbet hapis” cezası istemiyle yargılanırken; çeteler artık
sokak ortasında halkı kurşunlamaya
başladı. 10 Ekim günü hem 2012
Kasım ayındaki baskının mahkemesi,
hem de Gülsuyu ve Gazi’den 7 Ekim
2013 günü yapılan baskınla gözaltına
alınanların savcılık sorgusu gerçekleşti. Her iki mahkemede de halkın
yozlaşmasına karşı mücadele edenler,
uyuşturucu çetelerine bağlı mahkemeler tarafından “Anayasal Düzeni
yıkmaya teşebbüs”ten yargılandı.
Çeteler göstermelik operasyonlarla, yargı kararıyla aklanırken, devrimcileri sahiplenenler bir kez de
Adliye önünde saldırıya uğradı. Tutsak düşenleri ve gece yarısı evi basılarak gözaltına alınanları sahiplenmek isteyen Halk Cepheliler adliyenin
C kapısı önünde açıklama yapmak
için toplandı. Halk Cepheliler daha
açıklamaya başlamadan AKP’nin
polisleri saldırdı. 25 Halk Cepheliyi
polisler işkenceyle C kapısından merdivenlere kadar sürüklerken, 2 kişiyi
onlarca polisiyle sıkıştırarak kafalarını

demir bariyerlere çaptı.
İşkencelere karşı direnişi sürdüren
Hak Cepheliler, 3 kez barikatları zorlayarak polise karşı direndi. Saldırılar
esnasında yoldan geçen halk da Halk
Cephelilere destek verdi, sloganlarına
ve direnişine katıldı, çetelere uyuşturucu tacirlerini koruyan polislerin
halka saldırdığını vurguladı.
Ardından oturma eylemi yapan
Halk Cepheliler, “Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Katil Polis Gülsuyu’ndan Defol” ve “Çeteler Vuruyor,
Polis Koruyor” sloganlarını attılar.
Burada yapılan açıklamada Tayyip
Erdoğan’ın “kahraman polisler” diyerek halka kurşun sıkanları sahiplendiği ve yeni açıklanan demokrasi
paketinin hukuksuzluk ve katliamdan
başka bir şey getirmeyeceği vurgulandı.
AKP’nin Hasan Ferit`in kanlı gömleğini saklayarak, onun cenazesine saldırarak ve sabahın köründe demokratik
kurumları basıp devrimcileri gözaltına
alarak ‘demokratikleştiği’ söylendi.
Açıklamada “Faşist AKP iktidarı
tüm bu yaptıklarıyla bu katliamı üstlenmiştir. Uyuşturucu çetelerinin M.
Ali Ağca, AKP, kentsel dönüşüm ve
polis ile olan tüm kirli ilişkilerini
ortaya çıkaracağız. Biliyoruz ki tüm
bu gözaltıların sebebi AKP’nin bu
kirli ilişkilerini ortaya çıkaracağımızdan korkmalarıdır. Her ne pahasına olursa olsun tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Hiçbir baskı, gözaltı,
tutuklama bizi yıldıramaz. Bir sözümüz var, o da şudur: Hasan Ferit

Gedik’i yozlaşmanın kalbine saplanan
bir bayrak yapacağız, sözümüz namustur” denildi. Açıklamanın ardından marş ve sloganlarla oturma eylemine geçildi.
Mahkeme sonucunda İhsan Tunç,
Özer Sevinç, Savaş Toraman, Emine
Cansever, Bayram Tayfun Yıldırım,
Muharrem Kaya, Volkan Canlıer, Ali
Çay, Güner Gündoğdu, Ufuk Boyraz,
Zafer Hakver isimli Halk Cepheliler
tutuklandılar. 2012 Kasım baskınından beri tutsak olan Cem Özcan ise
tahliye oldu.

Yeni Tutsaklar-Şehitler
Pahasına Faşizme
Direnmeye
Devam Edeceğiz!
Gülsuyu’nda gerçekleşen polis
baskınları, 9 Ekim günü Çanakkale’de
İskele Meydanı’nda yapılan eylemle
protesto edildi.
Açıklamada, “Devrimcilerin örgütlü olduğu bir mahallede söz sahibi
olamayan faşist devlet, halkı soyan,
rezidanslarını dikemeyen kan emici
Ağaoğlu gibiler kendi yıkamadıkları
örgütlü yapıyı, devlet beslemeli eli
kanlı çeteleriyle yozlaştırarak ve ahlaksızlaştırarak yapacaklarını sanmaktadır. Bu gibilere verilecek cevap
hep aynıdır. “Yeni Şehitler Verme
Pahasına Olsa da Mücadeleye Devam!” denildi. Eylemi, Çanakkale
Gençlik Derneği, YDG ve SGD
düzenledi.
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Oligarşi İçin Demokrasi Halk İçin Faşizmdir!

AKP’nin Demokrasi Paketlerinden
Halk İçin Faşizm Çıkar!
AKP’nin haftalardır beklenen “dekişi yaralandı, binlercesi gözaltına
mokratikleşme paketi” açıklandı.
alındı, tutuklandı. 6 kişi polisler ve
sivil faşistlerce katledildi. 14 yaşınİçinde demokrasinin olmadığı bir
daki Berkin Elvan 100 günü aşkın
“paket” daha açıldı. Açıklanmadan
süredir hala komada.
önce bilhassa AKP’nin besleme medyası tarafından olabildiğince abartılan
Avukatlar tutuklu, sendikacılar
paket, halen AKP’den en azından
tutuklu, memurlar, doktorlar, müburjuva demokrasisi bekleyen kehendisler, öğrenciler… her kesim
simlerde büyük hayal kırıklığına yol
AKP’nin tutuklama teröründen naaçtı. Oysa ortada şaşırtıcı bir durum
sibini fazlasıyla almış durumda. Dünyoktur.
yanın en çok tutuklu gazetecisi AKP
hapishanelerinde, son on yılda yüzden
Daha Tayyip Erdoğan’ın açıklama
fazla faili meçhul cinayet var, işkence
şeklinden, içinde halk adına olumlu
aralıksız devam ediyor, devrimciler
bir kazanım olmadığı aşikardı.
yargısız infaz edilirken yoksul maAKP’yi eleştiren basının davet edilhellelerde AKP polisinin desteğindeki
mediği açıklamada Tayyip Erdoğan,
AKP’nin koşulsuz destekçisi gazetecilere dahi söz hakkı tanımadı.
Demokrasi Paketi Manşetleri
Biz ne dersek o, biz ne verirsek
1 Ekim Akşam: Erdoğan Devrimi
o kadar... İşte AKP’nin demokrasi
1 Ekim Bugün: Özel Okullarda
anlayışı budur. Kendini bu kadar
açık gösteren faşist zihniyetten de- Kürtçe Eğitim
mokrasi çıkmayacağı gün gibi or1 Ekim Hürriyet: Öncü Paket
tadadır.
1 Ekim Milliyet: 18 Yeni Adım
1 Ekim Radikal: Demokrasi 1.0
Paket Şovlarıyla
Yeni Sürüm Yolda
Gizlenmek İstenen
1 Ekim Sabah: Yeni Türkiye İçin
Gerçekler
20 Adım
Bugüne kadar AKP iktidarında
1 Ekim Star: 30 Eylül Devrimi
ya da öncesinde onlarca “demo1 Ekim Türkiye:
kratikleşme paketi” açıldı. AçıklaHoşgeldin Özgürlük
nan her “demokratikleşme
1 Ekim Yeni Şafak:
paketi”nin aldatmacadan başka bir
şey olmadığı her defasında açığa Demokrasiye Yüksek Standard
1 Ekim Zaman: Özel Okullarda
çıktı. Hepsinin ortak yönü faşizmi
gizlemek olmuştur. Her yeni baskı Kürtçe Eğitim Serbest
ve zulüm politikası, “demokrasi”
1 Ekim Taraf: Evet, Devam Edelim
diye halka yutturulmaya çalışılmıştır
1 Ekim Vatan: Yeni Bir Dönem
“paket” şovlarıyla. Demokrasicilik
2 Ekim Akşam: Sessiz Devrim
oyununun sergilendiği yeni sömürge
Vurgusu
ülkemizde, başka türlüsünü bekle2 Ekim Sabah: Pakete Dünyadan
mek, faşizmin uygulayıcılarından
Övgü
ve Destek Var
demokrasi geleceğine inanmak ay2 Ekim Star: Paketin İlk Adımı
mazlıktır.
Haziran ayaklanmasında on iki Süryani Okulu
insanın gözü çıkarıldı, onlarca2 Ekim Yeni Şafak: Reform Ruhu
sının kafası parçalandı, binlerce Devam Etmeli

çeteler terör estiriyor. Pervasızca
halkı çetelere karşı savunan devrimcilere kurşun yağdırılıyor. 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik çeteler tarafından katledilirken AKP cenaze törenine izin vermiyor. Tören yapabilmek için ailesi ve arkadaşlarının üç
gün boyunca yağmurda ve soğukta
direnmesi gerekiyor.
Eskişehir Valisi twitter’dan mesaj
atıp Radikal gazetesi muhabirine hakaretler, tehditler yağdırıyor. Halk
çocuklarına işkence yapan, katleden
polisler ve sivil faşistler, AKP faşizminin tüm kurumlarınca korunuyor.
İşkencecilikte, katillikte sınır tanımayan polislere savcılıktan izin
alınmadan 24 saatliğine istediği
kişiyi gözaltına alma, işkence yapma hakkı veriliyor.
AKP’nin faşist polisi ve sivil
faşistler tarafından hunharca katledilen Ali İsmail Korkmaz davasında polisi aklamaya çalışırken
yaptığı “arkadaşları öldürmüştür”
açıklamasından sonra şimdi de, katillere açılan davayı başka şehre
aldırıp göz önünden kaldırmaya,
davaya olan ilgiyi azaltıp katilleri
kurtarmaya çalışıyor.
Tayyip Erdoğan ise böyle bir
valiyi görevden almak şöyle dursun,
onun hamiliğini yapıyor. Eskişehir
Valisi için “iyi bir arkadaşımızdır”
diyor.
Bu örneklere daha onlarcasını
ekleyebiliriz.
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AKP Faşizmi Paketlerle
Gizlenemeyecek Kadar
Kanlıdır
Gerçekler gün gibi orta yerde
dururken AKP’nin besleme medyası
hep bir ağızdan “devrim niteliğinde
değişiklik”, “yeni Türkiye” yalanlarıyla AKP’yi cilalıyor. Fakat
artık cilada tutmuyor. Ortada verilen
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hiç bir hak olmayınca faşist yüzleri
sırıtıyor.
Onca abartılan, şovlarla sunulan
paketle bir yandan faşizmini gizlemeye, bir yandan da başta Kürt halkı
olmak üzere tüm halkı oyalamaya
çalışıyor.
Esasında paketin tamamına bakıldığında halk için “oyalama” denilecek bir şey de yoktur.
AKP bu paketle sadece seçime
yönelik hazırlıklar yapmaktadır. Paketten çıkan kendi tabanına yönelik
düzenlemelerdir.
Romanlara enstitü,
Kürtlere, yalnızca özel okullarda
Kürtçe ders,
Mor Gabriel Manastırı’nın iadesi,
W, Q ve X harflerinin kullanımının yasallaşması, yerleşim yerlerine
eski isimlerinin verilmesi...
Pakette bu kırıntılardan başka bir
şey yoktur. İnsan hakları, düşünce
özgürlüğü hak getire. AKP istese de
bundan fazlasını veremez.
Çünkü AKP, kendinden öncekilerden daha da pervasız bir SAVAŞ
PARTİSİDİR. İçeride ve dışarıda
başta Suriye olmak üzere politikalarına bakan bu gerçeği net olarak
görür. Halklara karşı savaş politikalarını uygularken; Albayraklar, Şahenkler, Sabancılar, Çalıklar... başta
ABD olmak üzere emperyalistlerin
çıkarlarını halka karşı korumakla
mükellef bir partidir AKP. O nedenle
tüm demokrasi söylemleri kuru yalandan ibarettir. Tek başına iktidar.
İstediği yasayı çıkarmasının önünde
hiçbir engel yok. “Daha iyisini yapabilen varsa yapsın” demeleri demagojiden başka bir şey değildir.
AKP halk için değil, hizmetinde olduğu sınıfın çıkarlarına uygun yasalar
çıkarıyor. Aksi eşyanın tabiatına
aykırı olurdu.
Bir taraftan sözde demokratikleşme derken öte yanda halka karşı
savaşını büyütüyor. Esad’ı kimyasal
silah kullanmakla suçlarken halka
karşı kendi kimyasal silahını yapmaya hazırlanıyor.
Polise önleyici gözaltı hakkı tanıyan yasayı gündeme getirip işken-

ceye yasal kılıf hazırlıyor.
Tayyip Erdoğan, başbakanlara
tahsis edilen, nereye harcandığı sorulamayan ancak halka karşı savaşta
kullanıldığı herkesçe bilinen, sadece
ne kadar harcandığı sorulabilen örtülü
ödenekte; Çiller, Yılmaz, Ecevit hükümetlerinin toplam harcadığı 190
milyon 400 bin lirayı, sadece geçtiğimiz Ağustos ayında 266 milyon
harcayarak geçmiştir. Bu yılın ilk
sekiz ayında harcadığı örtülü ödenek
parası 873 milyon 600 bin liradır.
Tüm bu harcamaların nerelere
yapıldığını tahmin etmek güç değildir.
Suriye’deki işbirlikçilere yaptığı yardımları tüm dünya biliyor. Bir yandan
Suriye’de öldürülen çocuklar için
timsah gözyaşları dökerken, diğer
yandan Suriye halkını katleden örgütlere milyonlar aktarıyor.
AKP kendi tabanını korumak için
de türbanı kamuda yasallaştırarak
desteğini korumaya çalışıyor.
Asıl olarak kendi tabanına da vereceği bir şey yoktur AKP’nin, yandaş
şirketleri kalkındırmaktan başka...

Kimseyi memnun etmeyen paketin
ardından Tayyip Erdoğan, türban
üzerinden günü kurtarmaya çalışıyor.
İlkokul öğrencilerinin söylediği
andımız üzerinden tartışarak asıl konuşulması gerekenlerin üzerini perdeliyor.
İçinde Alevilere tek hak yok, terörle mücadele yasası olduğu gibi
duruyor, işkence sokaklara taşmış
durumda... Peki ne konuşuluyor, türban. Asıl konular hasır altı ediliyor.
Paketin kendini böyle tartıştırması
ise AKP’nin bilinçli yaptığı bir politikadır.

Kim Ne Bekledi Ne Aldı
Paketin bir aldatmaca olduğunu
bilmelerine rağmen, Kürt halkını
beklenti içine sokan Kürt milliyetçilerinin en başta kendileri aldanmaya
hazırdırlar. Bir kaç harfin serbest bırakılması, özel Kürtçe okulların açılmasının dışında, Kürt halkının gerçek
taleplerini karşılayan hiç bir şey yoktur pakette. Olması da beklenemezdi.
Nitekim paketin açıklanmasının ar-

Eskişehir Valisi Azmi Tuna’dan Gazeteci
İsmail Saymaz’a Mafya Usulü Tehdit
Eskişehir Valisi Azmi Tuna’nın Bu sözleri söyleyen
İsmail Saymaz’a gönderdiği e-mail bir kişinin hukla,
şöyle: “Oğlum İsmail, yine rahat yasalarla, kanular
durmuyorsun. Benim Ali İsmail ile ilgili bir kişi olduğu,
ilgili söylemediğim bir sözü tekrar hatta onların uyguısıtıp veriyorsun ki sana özel olarak lanmasından sorumtelefonda bunu izah ettiğim halde her lu olduğu söylenefırsatta alçaklıkla bunu tekrar edi- mesilir mi?
yorsun. Failler belirlendi, tutuklandı,
VALİ DEĞİL
yargılanıyor. Bunlardan pek memnun
ÇETE LİDERİ
olmadın herhalde. Sana malzeme kalmadı derken, mahkeme bize bir soru
soruyor. Biz de savcılık da kamu düzenini düşünerek yüz binlerce insanın yaşadığı
bu şehirde olay çıkmasın diye görüşümüzü yazıyoruz. Bunlar her nasılsa yandaş
avukatlarınız tarafından herhalde anında sizlere servis ediliyor. Kuşlar söyledi
deme sakın inanmam! Neyse hiç önemli değil. Zaten biz ne dersek diyelim siz
vermek istediğinizi veriyorsunuz. Siz bizim Ali İsmail için çok üzüldüğümüze de
inanmazsınız. Demokratik tepkiye eyvallah ama amaçları kaos çıkarmak olanların
fırsat beklediği bir ortamda bu davanın başka yerde görülmesini istemek
Eskişehir’e ve halkın yararına bir şey yapmak demektir. Tabii ki takdir yargının.
Diğer konulara girmiyorum çünkü yargılama devam ediyor. Ama siz zaten hem
savcı, hem hakim, hem avukatsınız. Müebbet bile sizi kesmez. Bir daha aynı
şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin. Yerin
altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz.”
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dından Selahattin Demirtaş yaptığı
açıklamada “Tekçi bir yaklaşımla
hazırlanmış bir paket... Sürece
verdiğimiz desteğin yüzde seksenini AKP kendisi için kullandı.
Bu AKP’nin ilk defa yaptığı bir
şey mi, hayır” derken, Gülten Kışanak ise, “Demokratikleşme paketi Türkiye’nin demokratikleşme
ihtiyacına yanıt veren bir paket
değildir. AKP’nin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış seçim paketidir”
açıklamasında bulundu.
AKP’nin kendilerini nasıl kullandığını “hayal kırıklığı” içinde
dile getiren BDP’liler ve aldatılmaya
dünden razı olan reformistler,
AKP’den öyle ya da böyle beklentisi
olanlar da artık şunu çok iyi anlamalıdır.

Demokrasi Verilmez
Alınır
Eğer demokrasi gelecekse onu
faşist AKP ve diğer düzen partileri
değil, diş ile tırnak ile mücadele
ederek direnen halkın kendisi kazanacaktır.
Bir ülkemiz gerçekliği var. Halka
karşı ilan edilmiş bir savaş var.
Aylardır ülkemizin sokakları, caddeleri işkencehaneye dönüşmüş.
Bunun tek sorumlusu AKP iktidarıdır.
Aynı AKP’nin hazırladığı “demokrasi” paketinden halk için demokrasi çıkacağını beklemek ise
gerçek anlamda bir aymazlıktır.
AKP’nin bu yaptıkları yeni de
değil, iktidara geldiğinden beri halkı
“paketlerle” oyalamaktadır.Ve açılan
her pakette halk için faşist terör
yasalarından başka birşey çıkmamıştır.
İstisnasız her “demokrasi paketi”nin arkasında polise daha fazla
saldırı imkanı veren düzenlemeler
yapılmıştır.
Tekrar etmek gerekirse faşizmin
olduğu bir ülkede demokrasi faşist
iktidarların hazırlayacağı paketlerle
gelmez. Bunun örneği yoktur; en
sıradan bir hakkı almak için bile
çok büyük bedeller ödenmek
zorundadır.

Yalanlara Karşı
Gerçeğin Sesini
Haykıracağız

Bağcılar

Yürüyüş dergisi, iktidarın tüm yalanlarına karşı doğruları, gerçekleri yazmaya
devam ediyor. Yürüyüş’ün ulaştığı her
kapı, iktidarın yalanlarına vurulan bir darbedir. Yürüyüş okurları, kapıları çalarak
umudu taşımayı sürdürüyor…

İstanbul
Gazi Mahallesi’nde Dörtyol’da 11
Eylül Cuma günü Yürüyüş dağıtımı yapıldı.
Yoldan geçen arabalara Halk Cephesi önHatay
lükleriyle Yürüyüş Dergisi’ni uzatan Yürüyüş okurları 150 dergiyi halka ulaştırdı.
Bağcılar’da Halk Cepheliler, 14 Ekim günü
Yeni Mahalle yürüyüş yolu ve sokaklarında,
Yürüyüş dergisinin 386. sayısının dağıtımını
yaptı. Halka çekilen ajitasyonda, mahallelerimizde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, çeteleşmeye karşı verilen mücadele anlatıldı. 3 saat
süren ve sloganların atıldığı çalışmada 90 dergi
halka ulaştırıldı.

Ankara
Yürüyüş okurları, 3 gün süresince yaptıkları
çalışmalarda toplam 133 dergiyi halka ulaştırdılar. 10 Ekim'de Tuzluçayır'da 54 Yürüyüş,
8 Tavır dergisi; 11 Ekim’de Şirintepe'de 22
Yürüyüş dergisi; 12 Ekim'de Akdere'de 50
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Batıkent’te 13 Ekim günü Ergazi Mahallesi'nde, 14 Ekim günü de İlkyerleşim Mahallesi'nde dergi dağıtımı yapıldı. İki günde
yapılan çalışmada yürüyüş dergisinin 385.
sayısından toplamda 40 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Hatay
Hatay, Antakya ve Samandağ’da Yürüyüş
dergisi halka ulaştırılmaya devam ediyor. Samandağ Beldesi Merkez’de halka 150, Deniz
Mahallesi’nde 120, Antakya Merkez ve Armutlu Mahallesi’nde 245, Harbiye Beldesi’nde
85, Serinyol Beldesi’nde 50, Yeşilpınar ve
Gümüşgöze beldelerinde 50 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
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AKP’DEN FAŞİZM PAKETİ!..
ABD PATENTLİ ÖNLEYİCİ GÖZALTI YASASI,
ELEKTROŞOK SİLAHI, HER TÜRLÜ DİNLEME,
YÜZBİNLERCE POLİS...

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013
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AKP Haziran Ayaklanması’nın
akabinde sözde ‘kahramanlık destanı’
yazan polislerini yeni yetkiler ve silahlarla donatmaya hazırlanıyor.
11 yıllık iktidarları boyunca taktıkları yalanlarla dolu takkeleri düşmüş gerçek faşist yüzleri açığa çıkmıştır. Halkın tepkileri karşısında faşist uygulamalarını yasal kılıfa uydurmaya çalışıyorlar.
Önce polise hakim, savcı ve mahkeme kararı olmadan ‘önleyici gözaltı’ adı altında demokratik haklarını
arayan herkesi keyfi biçimde alıkoyma hakkını tanıyan yasayı ortaya attılar.
Efendileri ABD’nin 11 Eylül saldırısı sonrası uyguladığı ‘Önleyici
Saldırı’ politikasından feyz almışlar.
Gelen yoğun tepkiler üzerine Başbakan ‘önüme böyle bir dosya gelmedi’ derken İçişleri Bakanı Muhammer Güler önce yalanlasa da
daha sonra bu konuda emniyetin çalışması olduğunu kabul etti.
Kimileri AKP’nin “demokrasi paketi”nin boş çıkmasının şokunu yaşarken AKP faşist yasa ve saldırılarıyla gündemde... İşte onlardan bir
kaçı:
- ABD’den elektroşok silahı ihraç
ediliyor. Bu silahın bilinen başlıca
özellikleri ise şöyle,
-7 ile 10 metre arasında etkili.
-Hedef seçtiği kişiye 10-15 saniye
elektrik akımı vererek 2-3 dakika
kadar baygın kalmasına neden oluyor.
-Bir kişiye 24 saat içinde 3 kereden
fazla kullanıldığında zarar verebiliyor.
-Silahın üzerinde bir saat kadar
kayıt yapabilen kamera mevcut.
-Silah elektrikle şarz oluyor.
Bu silaha karşı kampanya yürüten

Electronic Village bloğu 2001 yılından beri ABD’de bu silahın hedefi
olan 544 kişinin yaşamını yitirdiğini
belgelemiş durumda. Bunların yanı
sıra ağır yaralanan ve hastanelik
olanların sayısı da yüzleri buluyor.
Elektroşok silahı verdiği yüksek
voltajla ani kalp krizine neden olabiliyor. Peki kullanımı bütün dünyada
tartışma konusu olan ve bunca can
alan bu silahın etkilerini gerek polis
gerekse de AKP bilmiyor mu?
Elbetteki AKP de, AKP’nin polisi
de, basını da bal gibi de biliyorlar.
Burjuva basın Gezicilere elektroşok
silahı derken AKP polisinin asıl amacını
da ortaya koyuyor. Gelen tepkileri nötralize etmek için ‘toplumsal olaylarda
kullanılmayacak’ deseler de TOMA’ların suyuna kimyasal gaz katıp kullananların elektroşok silahını halka karşı
kullanmayacaklarını söylemek saflıktır.
Faşizmi tanımamaktır.
- Her ağızlarını açtıklarında yeni
halk ayaklanmaları beklediklerini
söylüyorlar. Bunun için Adalet Bakanlığı önümüzdeki beş yıl içinde
205 cezaevi yapacaklarını ilan ediyor.
- Bilim Teknolojileri ve İletişim
Kurumu herhangi bir mahkeme kararı
olmadan herkesin tüm internet, yazılı,
sözlü ve görüntülü iletişim ağını izlemek için ABD’nin kurduğu Ulusal
Güvenlik Kurulu’nun bir benzerini
kuruyor.

Kişi Başına Düşen Polis
Sayısı Dünyada İkinci
Ülke Türkiye
-Bloomberg’in yaptığı açıklamaya
göre Türkiye kişi başına düşen
polis sayısı açısından dünyada Rusya’nın ardından ikinci sırada. Bu
da AKP’nin korkularını dindirmeye
yetmiyor. Polis Bülteninin haberine
göre son on yılda polis sayısı %46
artarak 300 binin üzerine çıkmış.

Oysa aynı Türkiye OECD ülkeleri
arasında kişi başına düşen doktor
sayısında son sırada yer alıyor.
Kişi başına düşen öğretmen sayısında ise son sıralarda yer alıyor.
Buna rağmen 30 bin polis daha alacağını ve her ne kadar maçlarda kullanacağız deseler de aynı yetkilere
sahip 30 bin polis alacaklar.

Zulmü Büyük Olanın
Korkusu da Büyük Olur
Haziran Ayaklanması’nın ardından AKP faşist teröre daha çok sarılmıştır. Haziran ayaklanmasında
Sapanlı Teyze diye öne çıkan Emine
Cansever Gülsuyu’nda AKP’nin
uyuşturucu çetelerine karşı nöbet tuttuğu için İçişleri Bakanı tarafından
‘Elindeki sapanla kuş avlamıyordu
herhalde, ayrıca örgüt üyesi olduğuna dair bilgiler var’ diyerek açık
hedef gösterip tutuklanmasını sağlamıştır. O büyük güçlü devletlerinin
aczidir bu. 14 yaşındaki Berkinler’den
korkuyorlar. Hasan Feritler’den korkuyorlar. Emine Teyze’lerden korkuyorlar... Daha çok polis… Daha
çok gaz bombası…. Daha ağır faşist
yasalar…. Nerede bir direniş görse,
nerde genç, yaşlı direnen halkı görse
AKP zulüm çarkını çevirmeye başlıyor. Bu da korkularını bastırmaya
yetmiyor. Birbiri ardına Naziler’e
yaraşır yasaları, uygulamaları devreye
sokuyor.
Faşist teröre karşı halkın değerlerini ve yaşam hakkını savunmak
en meşru ve en doğal haktır. AKP
direnme hakkını yok sayarak polisiyle, TOMA’sıyla, gazıyla ve her
türlü faşist yasasıyla saldırsa da halkımız her geçen gün daha büyük bir
öfke ve kinle direniyor.
Ne faşist yasaları ne elektroşok
silahları, ne de yüzbinlerce polisi direnen halktan daha güçlü değildir.
Direnmeye ve AKP’ nin korkularını büyütmeye devam edeceğiz.
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DEVRİMİN EN GÜÇLÜ HALKASI ŞEHİTLERİMİZDİR

Şimdi Bu Halkaya
MUHARREM DE EKLENDİ
Muharrem savaşma kararı verirken
hayatında yeni bir evrenin başladığını
biliyordu.
Bütün Cepheliler gibi o da bu
saflara gelmeden önce Cephenin yarattığı geleneklerden ve değerlerimizden etkilenmişti...
Muharrem’i etkileyen de 96 Ölüm
Oruçu direnişi olmuş...
“Devrimcilik nedir” sorularına 96
Ölüm Orucu direnişine bakarak cevaplar vermiş...
“Ölüm, kendini feda etme, ölümü
göze alarak bir eyleme girme, adım
adım, hücre hücre ölüme gitmek”
gibi sözcükler o zamandan düşüncelerinin bir yerlerine girmiş.
Ardından bölgesindeki gerillaya
yardım etmekten tutsaklık gelmiş.
Kısa süreli tutsaklığı Muharrem’in
Cepheyi tanımasını sağlamış.
Nasıl devrimciler olduğumuzu
daha yakından görmüş ve ben de
böyle olmalıyım düşüncesinin filizlenmesini sağlamıştır.
Muharrem de insan sevgisi güçlüdür.
Temiz ve saf yanları ile kendi
gibi olan Cephelileri sevmiş ve onları
devrimciliğine saygı duymuş.
Denilebilirki: Muharrem’i devrimci gelişimi, bizi tanıdıkça güçlenmiş, bizi öğrendikçe büyümüştür...
Kısa süreli tutsaklık bittikten sonra
yurtdışına çıkmış... Yurt dışı onun
için yeni bir alan, yeni ilişkiler, yeni
görevler ve sorumluluklar demekti.
Yurt dışında kaldığı sürece küçük
iş, büyük iş ayrımı yapmadan devrime
hizmet eden her işte çalıştı.
Mütevazi yanının göstergesiydi
bunlar.
Ne işi, ne insanları küçümserdi.
Onları sever ve sayardı. Köyünden

çıkmış saf, temiz bir delikanlıydı o... Zaman ilerledikçe, hayat bilgisi arttıkça,
temiz ve saf yanları ile
devrimciliğini büyütmeye
başladı. Tercihlerini netleştirmeye çalıştı. Neden
ve niçin sorularını daha
sık sormaya, düşünürken,
konuşurken kendini de
koyarak konuşmaya başlamasını öğrendi...
Bir eksikliği, bir hatası
ile yüz yüze geldiği zaman
yüzü kıpkırmızı olurdu.
Kendine kızardı. Bir daha
yapmamak için tüm iradesini ortaya koyardı.
Devrimciler pratikten öğreniyordu... Muharrem için ağırlıklı olarak
böyle oldu.
Hayattan öğrenmesi, kitaplardan
öğrenmesinin hep bir adım önündeydi.
Hayattan ilk dersini, Erdal Dalgıç’tan aldı. Onun feda ruhu ile şehitliği Muharrem’i şimşek gibi çarptı.
Erdal’ı tanıyordu... Aslında tanıdığını sanıyordu. Ona göre Erdal,
şehitliği ile sonuçlanacak bir pratiğin
içinde olamazdı.
Ona göre Erdal daha ‘sıradan’dı...
Ona göre savaşçılık daha ‘seçkinler’in işiydi. Erdal onun kafasındaki seçkin kavramının içini doldurmuyordu...
Hayat işte böyle öğretiyor... Muharrem’ede öğretti.
Önemli olanın tercih olduğunu
Erdal’dan öğrendi.
Tercihi yaptınmı diğerlerinin arkadan geldiğini düşünmeye ve iç hesaplaşmasını bunun üzerinden yapmaya başladı...
Hesaplaşmak tercih yapmak kolay

değildi... “Ölme ve öldürme üzerine
karar vermek nedir, nasıl olur” diye
sorduğu sorulara gün gün saat saat
cevaplar verdi. Doğru sorular sordukça ve doğru cevaplar verdikce
her gün bir önceki günden bir adım
daha öne geçiyordu.
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Bir şeyler köşeli hale geliyordu.
Savaşcı olmak istiyorum cümlelerini
ilk o zamanlar kurmaya başladı.
Bunu can yoldaşı eşi ile birlikte
yapmak istiyordu, ama olmadı.
Hayat can yoldaşını en güçlü olduğuna inandığı bir anda ondan almıştı...
Artık tek kişiydi ama iki kişilik
savaşmalıyım demeye başladı.
Duygusallıklarından, suçluluk
duygusundan adım adım sıyrıldı.
Duygularımızı devrime yöneltmelisin sözümüze sadık kalarak yoluna devam etti.
Duygularını ve düşüncelerini feda
ruhunu büyüterek her geçen gün güçlendirdi.
O resmindeki gibi silahına bakarken gülen, düşmanlarına bakarken
yüzü ciddileşen yumrukları sıkılı bir
komutan oldu.
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Muharrem vatanını çok sevdi.
Vatan sevgisi; onun için köyüydü, toprağıydı, annesi-babasıydı, onların Muharrem’e öğrettikleri değerlerdi,
halkımızdı, yoldaşlarıydı ve Parti-Cephe’ydi...
Halkımızla kolay ilişki kurardı... Gözlerinin içi gülerek
"dayı, kusura bakma" diye başlayan sohbetleriyle ilişki
kurmayı bildi. Halktı, halkını severdi... Kahvelerindeki
sohbeti, ineğini güden amcayı, sokakta kanter içinde oynayan çocuğu, sokaktaki ayrıntıları gözledi; sevdi... Onlar
gibi oldu. Zaten onlardı... Ama onları sevmek, sevdiği
için gözlemlemek, ihtiyaç duyduğunda onlar gibi görünmek
illegal yaşamda ona nice kolaylıklar sağladı...
Halkını sevdi Muharrem..
Vatanını sevdi...Vatan onun için biraz da toprağımızdı.
Çorum’du...Kendi memleketini, halkını, mücadelesini,
Çorumlu şehitlerimizi... Hepsini çok seviyordu. Çorum’da
mücadeleye ilişkin tek bir adım, tek bir eylemlilik bile
Muharrem için özel bir anlam taşıyordu. Tek bir haberi
bile heyecanla takip ediyordu. Haber fotoğraflarını
saklar, tekrar tekrar bakar; insanların gelişimleri üzerine
tahminlerde bulunur; haberleri satır satır okurdu.
Herhangi bir sıla özlemi yada sevinç değildi bu...
Kendi memleketinde mücadelenin gelişeceğine hep
çok inandı...
Geleceğe duyduğu inanç; devrimci mücadelenin ülkenin her yerini nasıl saracağına dair duyduğu koşulsuz
güvendi.
Geleceğe ilişkin hayalleriydi bunlar... Ki her Cepheli’nin olduğu gibi hayalleri boş ve soyut değildi. Hayallerini ve rüyalarını ideolojik güven toprağında büyüttü.
Emek vererek, kanını, canını katarak, çalışarak hayali
gerçeğe dönüştürmeye çabaladı.
Bıkmadı, yorulmadı... Hep çabaladı...
Rüyalarına kadar yeraldı bunlar... Gözlerini aça aça
anlattığı "aksiyon dolu" rüyaları; neredeyse karşısındakilerin dinlerken yorulduğu, onun yorulmadan koşturup
durduğu rüyaları... Hepsi onun yoğunlaşmış emeğinin
sonucuydu....
Yine Çorumlu olan Erdal Dalgıç’ın şehitliği de Muharrem’in yaşamında önemli bir dönem oldu.
Savaşçı olmaya karar vermek...
Kararının peşinden son nefesine kadar gitmek...
Her şehidimiz bir okuldur deriz.
Muharrem de "Erdal’ın savaşçılığı ve şehitliği" okulunda kendi yapabileceklerini gördü...
Faşizm onu sürgün yaşamaya zorunlu bıraktı...Ama
o sürgünü, özgürlüğe dönüştürdü.
Özgürlüğün savaşmak olduğu gerçeğine iliklerine

kadar inandı.
Ki inanmak ve güvenmek Muharrem’i tanımlayan
en temel iki özellikti.
Muharremin temiz ve dolaysız düşünen bir beyni
vardı.
Ve dolaysız, hesapsız kitapsız bilgiyi aldı; öğrenmeyi
bildi. Bilginin önüne kibir, yorumculuk, subjektivizm...gibi
küçük burjuva hastalıklarla set örmedi...
Hızla ideojik güveni büyüttü.
Bilgi güvene, güven fedaya dönüştü...
Her Cepheli savaşçı değerlerimizin somut ifadesidir.
Her savaşçımızın şahsında ve pratiğinde; moral değerlerimiz somutlanır.
Binlerce yıllık halkımızın deneylerinden; onlarca yıllık
Cephe tarihinin deneyleri ve ölçülerinden süzülüp bugünlere
gelen değerlerimizle ideolojik gücümüzü kuşanırız....
O değerlerle savaşır, o değerlerle ölürüz...
Vatanını sevmek, nerede olursan ol önce "ben" değil
önce "biz" olmak; "biz" olmayı doğal bir düşünce ve
yaşam tarzı haline getirmek; vefa duymak; zalime kin,
halkına sevgi duymak....
Muharrem bu değerleri halk sağduyusuyla öğrendi;
devrimci saflara geldi...
Cephe saflarında bunları büyüttü; geliştirdi; bilimsel
temellere oturttu...
İdeolojimiz, tarihimiz, şehitlerimizle bütünleştikçe
büyüdü...
"Biz" le donanmış beynini, berrak bakışlarında gördük...
Bu berraklığın bozulduğu anlar da oldu.
Kendisiyle yada yoldaşlarıyla olan savaşta burjuva
ideolojisiyle "uzlaştığı"nı her farkettiğinde gözleri buğulandı.
Her ideojik zayıflık yada yenilgide düşmana duyduğu
öfkeyle doldu gözleri....
Duyguluydu... Duygularla karar almak ayrıydı,
duygulu olmak ayrı... Duygular kararlara ve düşünce
tarzına yön veremezdi.
O savaşçıydı.
Kendisiyle savaştı, yeri geldi duygularıyla savaştı;
sevgisine sınıfsallık katmayı, deyim yerindeyse bazen
"kötü adam" olmayı öğrendi...
Savaşmaktan hiç vazgeçmedi.
Vazgeçmediği için de kazandı.
Uzlaşırken, uzlaşmamayı öğrendi; çatışa çatışa kavga
etmeyi benimsedi, her çatışmada biraz daha militanlaşan bir komutan oldu....
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İstek duyan herkes gelişebilir, herkes her işi öğrenebilir...
Herkes savaşabilir...
Muharrem’in gelişmesinin
anahtarı ise sahiplenmesiydi.
Sahiplendiği için onun şu
yada bu kusuru var demedi...
Kusuru da kendisinin bildi,
yanlışı da...
Bana olanak yaratın demedi, olanaksızlığı da kendisinin bildi... Yaratın demedi,
düzeltin demedi... Yapmaya,
yaratmaya, düzeltmeye... ya
da ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştı... Devrimcilik eğri
olanı düzeltmek, yok olanı
var yapmaksa; o bunu görev
bildi.
"Ben örgütüm" diyerek sıradaki yerini aldı...
"Her şeyi kendi ellerimle,
kendi beynimle yapacağım"
diyen savaşçı tipinin örneğidir
o...
Katiller, sorulacak hesabın
korkusuyla yaşayacaklar...
Çünkü Muharrem gibi "her
tür bedeli göze almış" savaşçılarımız var.
Onlar savaş alanına kalplerinin üzerinde taşıdıkları
bayrakları, parmaklarına yaktıkları kına ile giderler...
Bu büyük bir güçtür ki,
bu gücü hiçbir halk düşmanı
durduramaz...
Modern silahları, teknik
aygıtları, yüzlerce binlerce kişilik orduları kar etmez.
Masanın üzerine roketleri,
tabancaları, mermileri....dizerek
basına gösterdiler.
"Yakaladık" diyerek kendi
korkularını bastırmaya çalıştılar...
Ama asıl silahı; Muharrem
gibi halk kurtuluş savaşçılarının beyinlerini ele geçirmeleri mümkün değil.. O
korkulu rüya hiç bitmeyecek...

Halk

Düşmanı

AKP

Ahlaksızlığın Temsilcisi AKP Kimseye Ahlak Dersi Veremez!

Hüseyin Çelik Hem Zevzek,
Hem de Ahlaksızdır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin
Çelik, katıldığı bir televizyon
programında"dün bir kanaldaki yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet
giymiş ki olmaz bu yani.
Kimseye karıştığımız yok ama
aşırı. Dünyada kabul edilemez" dedi. Bu konuşmadan
bir gün sonra da bahsedilen sunucu Gözde
Kansu işten atıldı. Cumartesi gecesi
ATV'de yayınlanan Veliaht yarışmasının
sunucusu Kansu, işten atılması üzerine:
"Üzüldüm tabii. Kendi adıma ve bu ülkede yaşayan kadınlar adına" dedi. Öyle
ki bir kişinin mesleğini sürdürmesi bir
AKP'linin iki dudağı arasından çıkacak
sözlere bağlı. Buradaki asıl mesele giysi
değil. Mesele, AKP'lilerin kirli beynidir.
Kendileri edep, ahlak abidesi mi acaba?
Tecavüzcülere, tacizcilere, uyuşturucu
satıcılarına dokunmazken bir kadının giysisi mi olay oluyor?
AKP'liler önce dönüp kendilerine bakmalılar. İkiyüzlüdürler. Ülkemizde AKP
döneminde ahlaksızlık yüzde 220 artmışken, Hüseyin Çelik millete ahlak dersi
vermeye kalkamaz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in verdiği rakamlara göre,
2002-2010 yılları arasında fuhuş suçları
yüzde 220, ırza geçme ve çocuklara
cinsel taciz suçları yüzde 125 arttı. 2012
yılında CHP milletvekili Ali Özgündüz'ün
soru önergesini cevaplayan Ergin: "Fuhuş
suçundan 2002 yılında 2669 kişi hakkında dava açıldı. Bu sayı 2007 yılında
4494'e, 2010 yılı sonu itibariyle de 8409'a
ulaştı. Fuhuş suçu 8 yılda yüzde 220
oranında arttı." Ergin'in verdiği istatistiki
bilgiler, müstehcenlik; yüzde 170 oranında, teşhircilik: yüzde 465 oranında,
cinsel saldırı ve çocuk istismarları
yüzde 125 oranında artmış...
AKP'liler kirli beyinleriyle yarattıkları
sayısız örneği görmüyor. En son Taksim'deki bakımevinde yaşandı. Taksimdeki
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’nin eski müdürü A.K. ile 2 müdür yar-

dımcısının, 10 ile 17 yaşları arasındaki
kız çocuklarının erkeklerle para karşılığı ilişkiye girmelerine aracılık ettiği
iddia edildi. İddialara göre; BSRM müdürü
A.K., yaşları 10 ile 17 arasında değişen
çocuklarla ilişkiye girecek kişileri ayarlıyordu. Daha sonra ayarladığı kişilerle
çocukların belirlenen bir adreste buluşmalarını sağlıyordu. Para karşılığı ilişkiye
girmeleri sağlanıyordu. Bazı kişileri de
merkeze getiriyordu. Fuhuş için merkezden çıkardığı kız çocukları hakkında daha
sonra emniyete kayıp başvurusu yapıyordu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin: "Rehabilitasyon merkezine
mahkemelerce teslim edilen çocukların
fuhuşa sürüklendiği bilgisi ulaşınca...
“Bu konuda sorumluluğu olabileceğini
düşündüğümüz kuruluş müdür ve iki
yardımcısını açığa aldık. Çocukların yerini değiştirdik. Bu konuyu mahkeme
safahatında sonuna dek takip edip, suçluların en ağır cezalarını almalarını
sağlayacağız." dedi.
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Çok fazla söze gerek yok. AKP'nin
ahlaksızlıkları rakamlarla ve yaşanan örneklerle ortada. Bu nedenle birilerinin
kıyafetine ettikleri lafların hiçbir anlamı
yoktur. İnsanların gelecekleriyle oynayacaklarına, kendi dönemlerinde had safhaya ulaşan ahlaksızlıkların önüne geçsinler bakalım.
Ayrıca AKP kim oluyor insanların giyimine karışıyor? Beyninin her santimetresi ahlaksızlıkla dolu olan AKP, kimseye
ahlak dersi veremez. Dekolte giyime karşı
olduğunu söyleyenler, ahlaksızlığı yozlaşmayı körükleyenlerdir.
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Ders: Zorluklarla
Mücadele Etmek

mız olacak. Ve her kadro gerçek bir kadro olma yolunda ilerlerken bu güçlüklerle karşılaşacak.
Biz örgütlendikçe düşman daha da saldıracak. Bu da mücadelenin güçlüklerindendir. Ve bu saldırılar da püskürtülerek mücadele büyüyecektir.
Mahir Çayan’ın dediği gibi "Savaş açıktır. Savaşanlar
da açıktır ve ortadadır. Ve savaşmaya azimli olanlar aktif mücadeleye hazır olanlar ve bizzat savaşanlar DEVRİM
MEYDANINDA kalmıştır..."
İşte Mahir Çayan’ın sözleri bugünkü sürecimizi tanımlamaktadır.

Sevgili Devrimci Okul Okurları Merhaba;
Devrimci savaş her zaman değişkendir. Her zaman önümüze farklı engeller, çözülmesi gereken sorunlar çıkacaktır.
Zorluklar Karşısında
Nedir bunlar? Hayata, mücadeleye, halkımıza, yoldaşlarımıza, kendimize ilişkin sayısız çözülmesi gereken sorunu
Kadronun Tavrı Nedir?
sıralayabiliriz....
"Devrim yolu, engebeli, dolambaçlı ve sarptır." Yani
Kendi içimizde yaşadığımız çelişkiler, yoldaşlarımızla
zorlukları her zaman vardır ve olacaktır. Fakat kurtuluş bayyaşadığımız sorunlar, düşmanın yarattığı engeller vb...
rağını oligarşinin burçlarına dikecek olan da tüm bu engelBazen kendimize çizdiğimiz sınırlar, bazen korku ve kayler ve zorluklara rağmen biziz...
gılar, bencilliklerdir...
Çünkü biz Dayı'nın öğrencileriyiz.
Bazen halkımızı ve düşmanla sürdürdüğümüz savaşı örZorluklar, sorunlar karşısında yılmayız. Ve sonuna kagütleme konusunda karşımıza çıkan engellerdir...
dar savaşırız. Ve tüm bu sorunlarla zorluklarla savaştığımız,
Ancak savaş da tam da budur...
aştığımız oranda "Yeni İnsan" yaratılacaktır, devrim kazaEngeller, zorluklardır... Bunları aşarak örgütleme iradenacaktır. Bu nedenle mühim olan engeller, zorluklar, sorunlar
sini ortaya koymaktır.
değil, bizim bunları aşmak için gösterdiğimiz çabadır, ısSavaşçılık da bunu yapabilmektir.
rarımızdır.
Savaşçılık engellere, zorluklara çözüm bulmak; var olan
Stalin diyor ki:
nesnelliği değiştirebilmektir.
"... Kadrolar gerçek çeliğe su verilme işleminden-güçKurulu bir düzene karşı örgütlenmek; sayıca az olanın
lüklere karşı, onların üstesinden gelmek için savaşırken,
çok olana karşı büyümesini, fiziyaşam içinde çalışırken geki olarak zayıf olanın modern bir
çerler. Unutmayınız yolorduya karşı güçlenmesini sağladaşlar, iyi kadrolar, güçmak; kendimizden, yoldaşlarılüklerden yılmayan, güçmızdan, halkımızdan kaynaklalükler karşısında yan çiznan engelleri ortadan kaldırabilmeyen, tersine, güçlükleri
mektir.
aşmak için, onları
yenmek için onların
Her zaman yeni ihüzerine yürüyen
tiyaçlarımız ortaya çıkadrolardır. Gerçek
kacak, kavgamız büyüBir adım öne çıkmak; Erdal Dalgıç olmak,
kadrolar, ancak güçyecek. Ve büyüdükçe
Hasan Selim Gönen olmak, İbrahim Çuhadar,
lüklere karşı mücaihtiyaçlar artacak. Artan
Alişan Şanlı ve Muharrem Karataş olmaktır.
dele içinde biçimleihtiyaçları karşılayabilnir, oluşur. Ve eğer,
mek için sorunları aşSavaşın içinde en öne fırlamaktır.
ordumuz, yeter sayımamız gerekecek. Daha
da gerçek kadroya,
fazla kadroya ihtiyacı-
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Kadrolar Ancak
Güçlüklere Karşı
Mücadele İçinde Biçimlenir
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güçlüklere karşı pişmiş kadrolaral bozukluğu olmamalıdır. Bu
Zorluklar, sorunlar karşısında
ra sahip olursa yenilmez oladavranış biçimleri eskiye, burcaktır..." (Leninizmin Sorunları,
juvaziye yani çürüyene aittir. Biyılmayız. Ve sonuna kadar
Stalin, Syf: 602)
zim kadrolarımız ise yeni insasavaşırız. Ve tüm bu sorunlarla
nı yaratacak olandır. Yeni insan
Evet, kadrolarımız her zaman
zorluklarla savaştığımız,
olmak için devrimci tüm bu
öğrenmeyi bilmeli, sızlanmamaaştığımız
oranda
"Yeni
İnsan"
olumsuz durumların kendi içinlı, zorluklara katlanmayı bilmelide muhasebesini yapmalı; yandir. Bu zorluklara katlandığı ve üsyaratılacaktır, devrim
lış olanı mahkûm etmeli; yeritüne gidip aştığı oranda zafer bikazanacaktır. Bu nedenle mühim
ne devrimci olanı koymalıdır.
zim olacaktır.
olan engeller, zorluklar, sorunlar
Bakın Dayı ne diyor:
değil, bizim bunları aşmak için
Kadrolar Ancak
"Başarmak için beynimizgösterdiğimiz çabadır,
den, hücremizden burjuvaziye,
Güçlüklere Karşı
düzene ait ne varsa söküp atmaısrarımızdır.
Mücadele İçinde
lıyız. Beyni devrimle dolu, devBiçimlenir
rimle yatıp, devrimle kalkan invarsa karamsarlığa düşeceğimiz yersanların önünde hiçbir engel olaZorluklara karşı mücadele etmeden,
de, dışımızda göreceğimiz yerde biz çömaz. Çözümsüz hiçbir engel olmaz.
zorlukları aşmadan her şeye hazır bir
zeceğiz. Sorunlarda bizim ve hep olaÇözümsüz hiçbir şey yoktur. Bütün
kadro olamayız elbette. Kadro saksıda
cak..."
Parti-Cepheliler, kendine bu tarzla yeçiçek yetiştirilir gibi yetiştirilmez. SaSorunları kendi dışımızda aramaniden bakmalıdır. O zaman kendimizi
dece okuyarak da kadro olunamaz.
malıyız. Onlar bizim sorunlarımızdır,
de, düşmanı da tüm açıklığıyla bir kez
Kadro kavga denilen hayatın tam orçözecek olan da biziz. Bu bir savaşsa,
tasında yer almalıdır. Bir yere kapadaha göreceğiz."
ideolojik bir savaş veriyorsak Cephenarak, okuyarak pratikte önümüze çıDayı'nın da söylediği gibi çözümlinin görevi, kadromuzun görevi, zafer
kan engelleri tahmin ederek aşamayız.
süz hiçbir şey yoktur. Devrimle yatıp,
kazanmak olmalıdır. Bu da sorunlarla
Tüm bu engelleri, zorlukları hayatın
devrimle kalktıktan sonra, yani biz çözsavaşmaktan geçer. Bu savaş devrimiçinde yaşayarak aşabiliriz.
mek için kafa yorduktan sonra sorunci
olmayan
her
şeyin
sorgulanmasını
Evet, sadece kitap okuyarak kadlarımızı çözer, engellerimizi atarız.
yaparak verilir.
rolaşılmaz. Ama kitap okumayı ihmal
Yeter ki gerçekten çözüm için kafa yoYani sorunu sahiplenmek onu çözeden, bilgi biriktirmeyen devrimci de
ralım.
menin
ilk
adımıdır...
Sahiplenmeyenin
kadrolaşamaz.
Biz en zor koşullarda bile önderlizaten güçlenme, kadrolaşma imkânı
Savaştayız. Böyle bir durumda
ğiyle, kadrolarıyla, sempatizan ve tayoktur.
"okumak güçtür" denir. Zordur ama
raftarlarıyla, düşmanı çaresiz bırakan
Çünkü henüz "BİZ" olamamıştır.
yeni bilgiler TAM DA O ZOR ANbir gelenekten geliyoruz.
Yani ideolojik tercihini henüz yapmaLARDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK
Çünkü hiç vazgeçmedik.
mış; burjuva ideolojisi ile Parti-Cephe
İÇİN GEREKLİDİR.
Ustalarımızdan, mücadele tarihinideolojisi
arasında
bir
tercihte
bulunHayatın kendisi eğitimi zorunlu
den öğrendiğimiz gerçek şudur: Sadece
mamıştır.
kılar...
vazgeçmeyenler kazanır.
Parti-Cephe ideolojisine inanmak,
Pratik eğiticidir. İnsanları bizzat
Yine bilmeliyiz ki teslim olmaonunla
düşünmek,
yaşamak
ve
çalışhayatın eğitime katkıda bulunduğu
yanlar ölmez. Evet, kayıplar verdik, bir
mak tercihi devrimciyi güçlü kılar.
yerlerde eğitmek çok daha kolaydır. Her
bedel ödedik her zaman... Ama FEİstemek ve bu tercihte karar kılmak
zaman zorluklar ve sorunlar içinde eğiDAKARLIKTAN KESİNLİKLE
yeterlidir.
Devrimciye
ihtiyacı
olan
tim olacaktır.
KORKMADIK.
her tür güç kaynağı ve militanlaşma imPratiğin içinde olmadan veya deBir şey yapmaya karar verince onu
kânını ideolojimiz verecektir.
neyim elde etmeden kadrolaşma olmaz.
sonuna kadar götürdük.
Che'nin de dediği gibi; "ZayıflıkKoşullar değişecek ve koşullara göre
Bedeller ödemeden, fedakarlıklarlarımızı yenebilmemiz için hastalıkpolitika üretmek ve kararlar almak
da bulunmadan hiçbir devrimin gelişlarımızın neler olduğunu bilmeliyiz,
gerekecektir. İşte kadro tüm bunları yame şansı yoktur.
ancak bu şekilde güçlenebiliriz" (Che,
şayarak şekillendirecektir.
Sosyalizme
Doğru,
Syf:
172)
Che; "Bir insanı, devrimin içinde
Zorluklarla Mücadele
İstediğimiz sonuçları alamadığıyaşamak kadar hiçbir şey eğitemez"
Edebilmek İçin
mızda, inisiyatif göstermemiz gereken
diyor. (Sosyalizm ve İnsan-Syf: 53)
Sahiplenmek Gerekir
yerde gösteremediğimizde, sorunlar
Kadroyu geliştirecek olan o güçŞehidimiz Maksut Polat diyor
karşısında çözümsüz kaldığımızda,
lükleri yaşayıp aşması olacaktır. Devki;
düşman karşısında cesaret gösteremerimciler zorluklarla mücadele ettikçe,
diğimizde tavrımız şikayetlenme, mo"Sorun varsa, olumsuzluklar
olumlu yada olumsuz bir sonuç elde et-
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tikçe militanlaşırlar ve sonuç almayı öğrenirler.
Çözüm yolu bellidir: Sabırlı olmak
ve emek harcamak... Güçlüklerin üstesinden böyle gelinir. Ve kadro böyle bu güçlüklerle savaşarak biçimlenir.
Emekçi bir eğitim süreci devrimciyi
şekillendirmelidir.
O deneylerden geçecek, zorluklara katlanma ve disiplinli iş yapma
alışkanlığı edinecektir.
Devrimciler için emek sevgisi zorunludur. Emeği sevmeyenler, emek
harcama ihtiyacı da duymazlar.
Emek yaratır...
Emek üretir...
Emek vermeyen sahiplenmez... İnsan emek verdiğini sahiplenir.
Öyle olmalıdır ki emekten, işten
uzak kaldığında hayattan, hayatın anlamından da uzak kaldığını hissetmelidir.
Gerçekten de devrimci için emekten uzak kalmak yaşam bağlarından
uzak kalmak demektir.
Emek ve disiplin olmazsa idealist
oluruz...
Devrimcinin niyeti her ne kadar
devrimci ideolojiden sapmamak olsa da
yine de idealizme savrulur. Çünkü
orada emek yoktur.
Emek değiştirmek, var olan nesnel
gerçeği değiştirmek için çaba harcamak
demektir.
Değiştirme iradesi ve ısrarı yoksa

orada idealizm ve soyutluk başlar.
Gerçeklerden uzaklaşır.
Düşmanın, halkın ve kendisinin
gerçeğinden uzaklaştığı için de yanlış
düşünür, yanlış çözümler bulur.
Yaptığı her iş sonuçsuz kalır...
Sürekli birbirini tekrar eden yanlışlar ve başarısızlıklar nedeniyle morali bozulur; umutsuzluğa düşer...
Umutsuzluk ve moralsizliğin devrimci saflarda yeri yoktur.
Biz umutluyuz. Umudumuzun kaynağı emeğimizdir. Umudumuz emeğimiz kadar somut ve gerçektir. Bunun
için her şeyin başı emektir, disiplindir.
Yaptığımız her işten sonuç almak,
zorluklar karşısında pes etmemek için
EMEK VERMEYİ ÖĞRENMELİYİZ. EMEĞİ SEVMELİYİZ.
Zorlu ve amansız mücadeleler olmaksızın kan ve ter dökmeksizin talihin yaver gitmesi nedeniyle kolay zafer kazanmayı beklemek umutsuz ve
yorgun bir düşüncedir.
Her şeyi dişimizle, tırnağımızla ve
kanımızla yaratıyoruz.
Aşılmayacak engel, katlanılmayacak zorluk, çözülmeyecek sorun, varılmayacak hedef yoktur.
Cephelinin düşünce tarzı budur.
Savaşmak, yenilgiye uğramak, yeniden savaşmak... Ta ki zafere kadar... Bu halkın mantığıdır. Halk asla
bu mantığa aykırı hareket etmez.
Bu da başka bir Marksist yasadır.

Sürekli yeni şeyler öğrenerek, pratikten yeni tecrübeler edinerek zafere
kadar savaşmaya devam edeceğiz. Zafer savaşanlarındır.

Sürecin Kadroları
Bir Adım Değil,
Daha Fazla
Öne Çıkmalıdır
Nedir daha fazla öne çıkmak? Nasıl somutlanır? Daha fazla emek, daha
fazla cüret, zorluklar karşısında yılmamak, çözümler üretmek demektir.
Var olanla yetinmemek, daha fazlasını yapmaktır. Her türlü göreve hazır olmaktır... Sürecin ihtiyaçlarını görmek
ve bu ihtiyaçları gidermek demektir.
Harcadığın emeğin beş katını harcamaktır. Yapmadığın, zor gelen işleri
yapmaktır. İbrahim Çuhadar olmaktır,
Erdal Dalgıç olmaktır. Alişan olmaktır. Hasan Selim olmaktır.
Bakın ne diyor Hasan Selim yoldaşımız; "Mücadeleyi benliğinin parçası olarak görüyorum. O yoksa ben
de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak görüyor, her
eksiğimize, her ihtiyacımıza, her hedefimize karşı kendimi sorumlu hissediyorum..."
Öne çıkmak Hasan Selim olmaktır.
Sevgili Okurlar;
Haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere... Hoşça kalın...

Yeni Saldırılar İcat Eden İktidar İstediğini Alamayacak!

Özgür Tutsaklar Teslim Alınamaz!

Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan
Serkan Onur Yılmaz, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü hapishane idaresinin talimatıyla, yaklaşık 10 gardiyan tarafından saldırıya uğradı, işkence edildi.
Avukat görüş yerine giden Serkan Onur Yılmaz, avukat görüş yeri olduğu iddia edilen ancak her tarafı camlarla çevrili her yönden izlenebilen ve ses geçiren “cam
fanustan” bir oda ile karşılaştı. Tutsakların savunma haklarına yönelik bu yeni saldırı karşısında Yılmaz, uygun
bir görüş yerinde avukatıyla görüşmesi sağlanana kadar
görüş yerini terk etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine
Hapishane 2. Müdürü çağrıldı. 2. Müdür, başka bir görüş yeri sağlanamayacağını, eğer görüş yerinde beklemeye
ve direnmeye çalışırsa gardiyanlar tarafından “zorla gö-
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türüleceğini”, “sonuçlarına katlanması gerektiğini” söyleyerek tehditlerde bulundu. Bunun üzerine Yılmaz,
slogan atarak uygulamayı protesto etti. Zorla bir hücreye kapatılan Yılmaz’a burada işkence yapıldı.
Halkın Hukuk Bürosu, müvekkillerine yapılan saldırıyla ilgili olarak 10 Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak, “Müvekkillerimize yapılan işkence ve tecrit uygulamalarının talimatını veren hapishane yönetimi ile birlikte bu uygulamalara göz yuman, sorumlularını cezalandırmayan Adalet Bakanlığı da öncelikli olarak sorumludur! Avukatları olarak müvekkillerimize yapılan bu
insanlık dışı uygulamalara karşı hiçbir zaman sessiz kalmayacağız, müvekkillerimize saldıran işkencecilerin
peşindeyiz” dedi.
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Umudun İki̇ Güzel Çocuğu Vardır
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Öfke de, intikam isteği de bütün
Cephelilerde vardır.
Bunun aksini düşünmek mümkün
değildir.
Hasan Ferit’i katleden çetecilere
kin duymamak, öfkelenmemek mümkün mü?
Veya şehit düşen Muharrem’in intikamını almayı düşünmemek mümkün mü?
Bu soruların ikisine de cevabımız
“mümkün değil”dir...
Peki bu ruh halimizi nasıl kalıcılıştıracağız?
Nasıl sürekli hale getireceğiz?..
İdeolojik olarak netleşerek.
Neden ve niçin savaştığımızın
cevaplarını kendimize net ve köşeli
bir şekilde vererek.
İdeolojik olarak netleşmek; düşmanlarımızla uzlaşmamayı, militanlaşmayı ve feda ruhu ile savaşmayı
getirecektir.
Feda ruhu ile savaşmak; safını net
olarak belirlemiş olmak demektir.
“İki sınıf vardır” deyip, “ben
ezilenlerin safındayım” demektir.
Buna inanmaktır.
Bunun için her türlü bedeli ödemeyi göze almaktır.
Her şeye hazırım demektir.
Yani halkını ve vatanını sevmektir.
Öyle bir sevgi ile halkını ve vatanını sevmelisin ki, sevdiklerin için
en değerli varlığını, canını vermekten kaçınmayasın...
Hep deriz, “sevgi ve kin zıt kardeşlerdir.”
Bu doğrudur.
Bu gerçektir.
Halkını ve vatanı ne kadar çok seversen; öfken de, intikam istediğin de
o derece güçlü olur. Eğer tüm yaşanan haksızlıklara adaletsizliklere
yoksulluklara rağmen içinde bir intikam ateşi yanmıyorsa sevgin de bir
terslik var demektir...
Gelip geçici bir sevgidir sendeki...
Kendini bir yoklamalısın, sorular sormalısın. Ben neden ya-

Öfke ve İnti̇kam

şanan onca alçaklığa, namussuzluğa
rağmen elime
bir sopa, bir
taş, bir bidon
benzin veya
silah olarak
kullanacağım
bir şey alıp
sokağa çıkmıyorum diye...
Neden benim öfkemde,
hesap sorma isteğimde bir gelip geçicilik var diye...
Neden saman Alevi gibi bir yanıyor bir sönüyor... diye dönüp bir
bakmalısın kendine...
İnsan olanın yerinde oturacağı
bir ülkede mi yaşıyoruz?
Haziran ayaklanmasından bugüne, yaşananlara bir bak ne görüyorsun, ne var bu yaşananlarda, halkın
çocuklarının, yoldaşlarımızın katledilmesi, sakat bırakılması, işkenceden geçirilmesi her türlü alçaklık, namussuzluk, şerefsizlik gerisini sen getir...
Yani insanın hop oturup hop kalkacağı şeyler.
Evet tüm Cepheliler; duygularını
netleştirmeli.
Sınıf kinine dönüştürmeli ve feda
ruhu ile savaşın ön cephesinde yerini almalı...
BU DEVRİMCİLİĞİMİZİN
YENİDEN TANIMLANMASIDIR
Biz Cepheliler; dünyanın başağıya gittiği, dünyadaki örgütlerin
emperyalizme biat ettikleri, ülkemizdeki örgütlerin uzlaşmacılığın bataklığında kulaç attıkları bir dönemde feda ruhu ile savaşıyoruz.
Şimdi bu ruhumuzu daha da büyütmeyi hedefliyoruz...
Cephenin büyüklüğü buradadır,
Cephelinin cüreti burdadır...
Bu çok büyük bir güvendir.
Bu güvenimiz, bizim kanla yazılmış sessiz tüzüğümüzdür.

Bu tüzüğümüzün yazıcıları şehitlerimizdir.
İdeolojimize, yoldaşlarımıza, örgütümüze duyduğumuz sınırsız bir
güven yoksa bunların hiçbirini konuşamayız, konuşmaktan dahi korkarız.
Konuşulan ortamlardan kaçarız,
uzlaşmanın, düşman karşısında takla atmanın binbir yolunu buluruz, bulmakta mucit oluruz...
Biz ideolojimize inanıyoruz ve
güveniyoruz.
Yeryüzünde tek bir Cepheli kalmasa bile hepimiz bir gecede imha
edilsek bile Parti-Cephe ideolojisinin
kendini küllerinden yeniden yaratacağına inanıyoruz.
Onun için ölmekten zerre kadar
korkmuyoruz...
Onun için düşmanlarımız karşısında bu kadar güçlüyüz
DEVRİMCİLİĞİ YENİDEN TANIMLAMANIN
FEDA RUHU İLE SAVAŞMAK
FEDA RUHU İLE SAVAŞI BÜYÜTMEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ...
Başka bir yolumuz yoktur. İktidarı
almak istiyorsak, hakların kurtuluşunu sağlamak istiyorsak, başka bir
yolumuz yoktur...
Pare pare yarılsa da başlarımız,
biz feda ruhu ile SAVAŞMAYA devam edeceğiz.
İşte Cephelileri bekleyen böyle bir
SAVAŞTIR...
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Röportaj

Düzenin Alevisi Olmayacağız!

Fethullah’ın Yapacağı
Hiçbir Şeyi İstemiyoruz!

Hakan Temiz

Fethullah Gülen
- İzzettin Doğan işbirliğiyle Alevi halkının inançlarına
yönelik saldırıyla
ilgili olarak Ankara
Tuzluçayır’da oturan Hakan Temiz,
Mehmet Çetinkaya ve Serap Ortakçı ile yaptığımız
röportajları yayın-

lıyoruz…

Hakan Temiz
(Mahalle halkından)
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Yürüyüş: Öncelikle bize
kendinizi tanıtır mısınız?
Hakan Temiz: Ben 1984’den
beri Natoyolu Caddesi’nde oturuyorum. Buranın insanıyım. Tuzluçayır, Küçük Moskova olarak tanınan, direnişlerin yoğun olduğu bir
mahalle. Benim bildiğim 20 yıldır
buraya cami projesi yapmak istiyorlar ve burası Alevi yoğunluklu
bir bölge olduğu için buna da karşı
geliniyor. Amerikan beslemesi Fethullah Gülen Amerika’da boşuna
kalmıyor. Biz biliyoruz orada ne
amaçla kaldığını.
Biz bu olaydan bir hafta öncesinden duymuştuk. Çeşitli siyasetlerin
platformlarından, mahalledeki Cemevleri olsun kahveler olsun, çeşitli
dernekler olsun geziyorlardı. Dediler
böyle bir proje var. Biz de istemedik
bunu ve bir yürüyüş gerçekleştirdik.
Bu yürüyüş gerçekleştikten sonra
kazma kürekle orayı kapatacaktık,
dolduracaktık; ama bize izin vermediler, yoğun bir saldırı gerçekleştirdiler.
Bu saldırı günlerce devam etti
hatta hala da sürmekte. Mahalle önce
bu cemevi projesinin altında yatan
nedeni bilmediklerinden, iyi yaklaşıyorlardı. Ama biz bunun gerçekle-

rinin neden olduğunu, niçin olduğunu anlatınca tabii, tepkilerini ortaya koydular. İlk direnişlerde insanlar sesini çıkarmıyorlardı. Sadece izliyorlardı.
Ama sonradan halk gerçekliği görünce, direniş
büyüyünce, desteklemeye
başladılar, alkışlarla desteklediler tabii… Ve bunu
çekemeyen siviller bu sefer onlara gaz bombası
atmak için resmi polislere
talimat verdiler. Tabii onlar da doğallığıyla korktukları için kaçıyorlar;
ama ilerleyen günlerde zaten halk
iyice çoğaldı, bunun üzerine polis
sesli duyurular yapmaya başladı.
Halkın tepkisini yumuşatmaya çalıştılar. Cami inşaatının olduğu yerde
ablukaya çekildiler ve son 3-4 gündür
hiç dışarıya çıkmadılar. Hep orada
kaldılar ve oradan saldırıya geçtiler.
Yer yer çıksalar da genel olarak çıkmadılar. Helikopterlerle insanları tahrik ettiler, ışıklar tutarak insanlara,
mahalle aralarında sesli anonslarla...

Yürüyüş: Peki ne dediler
bu anonslarda?
Hakan Temiz: Anonslarla işte;
biz sizden özür diliyoruz bizim haberimizde değildi, görevimizi yerine getiriyoruz o tarzlarda şeyler.

Yürüyüş: Halkın tepkisi ne
oldu buna karşı?
Hakan Temiz: Halk sonuçta istemiyordu, gördüler sonuçta bu büyük
coşkuyu, büyük bir kitle vardı; Natoyolu’nun yarısı doluydu. Natoyolu
büyük bir cadde, her tarafı barikatlarla
doluydu. Güzel bir direnişti yani.
Gece yarıları ateş başlarında bekleyenleri bile sonradan gözaltına alınmışlar. Tabii bunlar bizim sonradan
duyduklarımız. Tahammülsüzlükle-

rinden, ışıkları söndürdüler ve özel
ekipler gelmiş silahlı ekipler yani
TEM; mahalle aralarına gelmiş gözaltı
olmuş bizim duyduğumuz… Olay
böyle gerçekleşti.

Yürüyüş: Bu Cami-Cemevi
projesi çok yeni bir proje.
Halkımız bu projenin nasıl
bir şey olduğunu yeteri
kadar biliyor mu?
Nedir amacı?
Neden Tuzluçayır pilot
bölge seçildi?
Hakan Temiz: Bu gezi direnişinin ayaklanmaya dönüşmesi gibi
bir başlangıç olmalı. Bu başlangıçla
Aleviler artık kendine gelmeli çünkü
biz Sivaslar’ı, Maraşlar’ı, Gaziler’i
gördük. Solun hep bu devlet tarafından katledildiğini gördük. Bu devletin
asıl kime hizmet ettiğini gördük yani.
Biz 1950’lerden sonra zaten Amerika’ya bağlı olduk ve Fethullah’ı bu
yüzden beslediğini biliyoruz.
Bizim amacımız şu olmalı: Fethullah Gülen’in projesine kesinlikle
kapılarımızı kapatmamız lazım, hani
içinde ne kadar da Alevi halkımızla
Sünni halkımız bir araya getirmek gibi
görünse de, amaç bu değildir. Egemenler kışkırtmadığı sürece Alevi
halk ile Sünni halk arasında bir
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sorun yaşanmamıştır. Ne zaman bir
sorun yaşanmışsa, o zaman da doğrudan
egemenlerin halkları kışkırtması, birbirine düşmanlaştırma vardır.
Alevilerin tarihi egemenlere karşı
direnişin tarihidir. Bu projenin bir
amacı da Alevi halkımızı düzen içine
çekerek bu yanını yok etmek istiyorlar... Zulme teslim olmayan, inandığı yoldan dönmeyen Pir Sultanlarımız’ı yok etmek itiyorlar.
Amerikan uşağı Gülen, bu tür
projelerle bunu başarmak istiyor.
Bizim bu sahtekarlığı, bu sinsi
palanları görüp bu tür projelere izin
vermememiz lazım.

Yürüyüş: Şu anda inşaat
sürüyor, inşaatın şimdiki
durumuyla ilgili bir
bilginiz var mı?
Hakan Temiz: İnşaat tabii sürüyor, abluka altında sürüyor. Zaten
büyük bir koruma altında sürüyor,
yavaş da olsa ilerliyor yani.

Yürüyüş: Peki halkın tepkisi
nasıl şu anda?
Hakan Temiz: Halkın tepkisi
sönmedi ama olayların ilk başındaki
sıcaklığı gibi olmasa da o yanmış
ateş yeniden alevlenmesi lazım onu
da; bütün kurumların bir araya gelip
kendi kurumları olarak değil de birleşik bir cephe oluşturarak büyümeli.
Büyüyebilirdi zaten. Direnişler büyütüyor bu tepkiyi. Bizim de, herkesin
de katkıda bulunması lazım. Devrimci
mahallemizde devrimci kurumlarımız
var, kültür evlerimiz var bunlardan
destek alırsak büyüyeceğine inanıyoruz zaten.

Yürüyüş: Birçok mahallede özellikle Haziran
Ayaklanmasından sonra
komiteler oluşturulmaya
başlandı, yerel sorunlar
komiteler üzerinden çözülmeye çalışılıyor. Burada
öyle bir çalışma var mı?
İleriye dönük öyle bir

planınız var mı?
Hakan Temiz: Burada komiteler
kısır da olsa devam ediyor. Sonuçta
ayaklanma sürecinden öğrendi halk,
komitelerin ne amaçla çalıştığını ama
dediğimiz gibi daha da büyütmeliyiz.
Şu anda etkili bir halk toplantıları
gerçekleşmiyor bizim gördüğümüz
kadarıyla. Bunu büyütmemiz lazım.

Yürüyüş: Eklemek
istediğiniz başka bir şey
var mı?
Hakan Temiz: Eklemek istediğimiz; biz bu projeye destek vermiyoruz, vermeyeceğiz. Fethullah beslemesinin burada zerresinin olmasını
istemiyoruz. İzzettin Doğan düşkündür Aleviler için. Biz bu projeye
destek vermiyoruz yani genel Alevi
kitlesi olarak.

Mehmet Çetinkaya
(Nalbur)
Yürüyüş: Kısaca kendinizi
ve Tuzluçayır’da ne kadar
zamandır oturduğunuzu
anlatır mısınız?
Mehmet Çetinkaya: Ben 7 senedir burada ticaretle uğraşıyorum.
Mahalleyi tanıyan iyi bilir. Geçmişi
olan bir yer burası, bilenler iyi bilir.
Son olaylar Tuzluçayır’ın bitmiş, karakter yapısı bozulmuş, sistem tarafından bozulmuş yapısını yavaş yavaş
geri kazanmaya başladı. Bizim isteğimiz tabii ki bu yöndeydi. İstediğimiz
tam olarak gerçekleşmedi ama bunlar
adım adım oluyor. İnanç yönünden
bir ateşleme oldu. Siyasi duruşu Tuzluçayır’ın her zaman vardı. Biz bunu
biliyorduk, özlemiştik. Tekrar bunu
kazandığına halkıyla, gençliğiyle çok
sevindik. Devamını da bekliyoruz.

Yürüyüş: Cami-Cemevi
projesiyle ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Mehmet Çetinkaya: Bu proje
belli çevrelerin insanlara dayattığı
bir proje. Bir asimilasyon aslında.
Biz bunu yıllardır söylüyorduk ama

halk inanmıyordu.
Özellikle projeyi
başlatan kişi İzzettin Doğan, onun
hakkında biz çok
şeyler biliyorduk.
İstanbul’da kaldığım zaman da özellikle Yenibosna
Cemevi merkezleri Mehmet Çetinkaya
olan yer, orada neler yapmak istediklerini gördüm ben.
Aleviliği nasıl İslam’ın içine sokmak
istediklerini. Yani devletin de yıllardır
yapmak istediği bu. Dersim’de de
Koçgiri’de de bunu yapmaya çalıştılar. Bir toplumu asimile etmeye çalışıyor ve belirli kişileri de kullanıyor
bunun için.
Bunlar devletin isteği doğrultusunda hareket eden kişiler. Şimdi
bakınca Aleviliğin hiçbir şeyi kabul
edilmemiş ki bizim de öyle bir talebimiz yok zaten. Biz sadece karışılmasını istemiyoruz. Çünkü bu bir
inanç, insanlar inançlarını kendileri
Sayı: 387
belirler. Biz ne kadar vergi de versek
devletten böyle bir isteğimiz yok. Yürüyüş
20 Ekim
Birkaç ay önce Fethullah Gülen’in
2013
konuşmalarına bakıyoruz, bunlar dinsizdir diyor. Arkasından da İzzettin
Doğan’ı aradığını, onun da çok heyecanlandığını söylüyor bu projeden
dolayı. Finansmanını üstleniyor, Konya’dan Nur cemaati. Bunu Tuzluçayır
halkı yemez tabii, biliyor. Bence
özellikle seçtiler Tuzluçayır’ı.

Yürüyüş: Peki buradaki
direnişin diğer yerlerde
yapılacak Cami-Cemevlerine etkisi ne olur?
Mehmet Çetinkaya: Etkisini
tam kestiremeyiz şimdi ama ilk adımdı bu bence. Yapı yapılacak muhtemelen, biz direnebildiğimiz kadar
direndik. Keşke engelleyebilsek ama
devlet bunu yapacak. Ama bizim yapacağımız şey burayı itibarsızlaştırmak. Onları teşhir etmek toplum
nezdinde önemliydi bence. Birçok
kesimin ortak hareket etmesi, halkın
80 öncesi gibi devrimcileri tanıması,
sahiplenmesi bence çok iyi oldu. Ve
devrimcilerden başka sorunlarına çö-
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Röportaj
züm olmadığını gördü halk. Önceden
meclisten bekleyen reformist görüşler
vardı artık kimse oradan beklemiyor.
Alevilik konusunda da kendilerini
temsil ettiğini düşündükleri partinin
açılışta olduğunu gördüler. Hüseyin
Aygün ve birkaç kişi karşı olduğunu
söyledi ama kendilerini teşhir açısından iyi oldu.

arkadaşları hiç unutmayacağını onlara
sahip çıkacağını biliyorum. Zamanı
gelince anmaları yapılacak.

Yürüyüş: Yapılan eylemleri
nasıl değerlendiriyorsunuz,
bir anda Türkiye’nin
gündemi oldu, şimdi
halkın beklentisi nedir?

yim. 9 yıldır Tuzluçayır-Natoyolu’nda
oturuyorum. Bana göre mahallemiz
önceden daha güzeldi. Şimdi bir yozlaşmanın eşiğindeyiz. Eski kültürümüz
yok, çocuklar sokakta küfürlü konuşuyorlar, fuhuş çok fazla artmış durumda, daha da kötüsü bunlar meşru
görülüyor. İnsanların birbirine saygıları
artık eskisi gibi yok. Ama daha öncesinde mahallemiz şirin insanlarla dolu,
birbirini saygıyla karşıladığı, herkesin
birbirini tanıdığı bir mahalleydi. Şu
anda kimse kimseyi tanımıyor ve bir
yozlaşmanın eşiğindeyiz.

Mehmet Çetinkaya: Gezi ey-

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

lemleri ve esasen Suriye’yle ilgili
bu eylemler. Devletin Alevilere yaklaşımını gördü Aleviler. Özellikle
oradaki halklarla ilgili çok sert konuşmaları var. Halk bir şeyler bekliyordu ama bu kadar da burnunun
dibine girmesini beklemiyordu. Şu
anda belki biraz duruldu ama bence
bitmedi. Çok kolay bir konu değil,
devamının kısa sürede geleceğini
düşünüyorum. Orada tabii çocuklarımız, gençlerimiz var, sahip çıkıyorlar. Zamanı gelince halkla yine
bütünleşecekler. Hükümeti iktidarı
yıkana kadar bunu başaracaklar. Bizim isteğimiz de o...

Yürüyüş: Eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Mehmet Çetinkaya: Ben çok
heyecanlandım açıkçası, önceden
hep dışarıdan destek veriyorduk.
Eylemler Haziran direnişiyle başladı, Türkiye’nin her tarafına yayıldı. Türkiye’de kimse kendi
konumundan memnun değil, iktidar herkese baskı yapıyor ama
kendilerini harekete geçirecek
örgütlü bir yapı bekliyorlar. Böyle
bir bilinmezlik vardı. Yıllardır
başka insanların peşine gidiyorlardı, onlardan bir fayda olamadığını anladılar. Bu eylemlerle
halk iktidarı kimin daha çok sarstığını, zarar verdiğini gördü. Bence bu burada kalmayacak. Halkın
gerektiği zaman iktidara yine
aynı şekilde karşılık vereceğini
biliyorum. Ayrıca ölen devrimci
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Serap Ortakçı (İşçi)
Yürüyüş: Öncelikle bize
kendinizi tanıtır mısınız?
Serap Ortakçı: Ben Serap, işçi-

Yürüyüş: Cami-Cemevi
projesi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bundan ne kadar önce
haberiniz oldu?
Serap Ortakçı: Bundan 2 ay
kadar önce haberimiz oldu. Olumlu
yaklaşmıyorum. En başta şöyle söyleyeyim, Fethullah Gülen’in benim
mahallemde işi yok. Ben bir Alevi
çocuğu olarak Alevileri katleden insanları istemiyorum mahallemde.
Önceden yapmıyorlardı da neden

şimdi yapıyorlar
sorusu geliyor ilk
başta aklıma önceden böyle bir
proje yoktu da neden şimdi? Her
şeyin altında bir
şeyler düşünmek
zorundayız. Sürekli bizleri katlediyorlar bizleri
Serap Ortakçı
yok etmeye çalışıyorlar, kültürümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Cami
ve Cemevi hakkında düşüncelerim
bunlar. İstemiyorum kesinlikle ikisini
aynı alanda istemiyorum. Fethullah
Gülen ve İzzetin Doğan’ı mahallemde
istemiyorum. Bu şekilde Fethullah
Gülen’in mahallemize girmesini istemiyorum. Çünkü bu olduktan sonra
ilerleyen süreçte öğrencilerini, kendi
evlerini yayacak bizim kültürümüzü
yok edecekler.

Yürüyüş: Cami-Cemevine
karşı ilk tepkiniz ne oldu?
Yapılan eylemleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Serap Ortakçı: Uzun bir süreçte
eylemlerin içinde bulundum. İlk tepkiler
çok çok güzeldi ama şu anda farklı bir
durum. İnsanlar artık umursamıyor
mu? Bilmiyorum ama ilk günlerdeki
eylemler biraz duruldu gibi.
Tuzluçayır Alevi halkımızın yoğunlukta oturduğu ve devrimcilerin
12 Eylül öncesinden beri örgütlü olduğu bir mahalledir.
Özellikle Tuzluçayır’ın seçilmesi Tuzluçayır’ın bu yapısını
bozmak içindir. Fethullahçılar
bu projeyle Alevilerin hemen
buna sarılacağını sandılar. Ancak Aleviler bu tür rüşvetlere,
düzenbazlığa gelmezler. Yüzyıllar boyunca bu düzenin nasıl bir düzen olduğunu çok
iyi bilmektedir. Tuzluçayır’a
polis giremiyordu. İnsanlar
istedikten sonra her an her
şeyi yapabilirler. İnsanlar kültürümüze el uzatmasın bu
bizim kültürümüz ve biz
yaşatmak istiyoruz.
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Devrimci İşçi
Hareketi

Teşeronluk Patrona
Cennet İşçiye Cehennemdir!

Taşeronluğu Yıkacağız! -1

Taşeronluk sözlükte; “Bir firmanın işçilerinin bir başka firmanın (ana firmanın) üretim mekanında, ana firmanın işinin bir kısmını yapmasıdır. Yani
fiili olarak ana firmanın kadrolu işçilerinden farksız çalışırlar ama yasal olarak farklı bir firmaya bağlıdırlar.”diye tanımlanmaktadır.
Hukuksal alanda ise “alt işveren” olarak çeşitli tanımlar
yapılmaktadır.
Gerek sözlük gerekse hukuksal tanımlar dışında taşeronlukta yaşanan sorunlar, taşeronluğun neye ve kime hizmet ettiği alt başlıkları değerlendirilmeden yapılan tanımlamalarla bu kölelik sistemi anlaşılamaz.
Taşeron çalışmanın bir tanımını yapmak üzere taşeron
çalışmaya ilişkin özelliklerin neler olduğunu tespit etmek
gerekirse, ilk bakışta şu birkaç özelliği belirtmeliyiz.
1) Taşeron çalıştırmada işçi çıkarma hızı yüksek, ücretler düşük, çalışma koşulları ağır, sosyal güvencesi olmayan, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri çok düşük ve
bir çok sosyal hakların gasp edildiği bir çalışma sistemidir.
2) Taşeron çalışma, üretim sürecinin parçalanmasının bir ürünüdür. Bu parçalanma, ana firma ile taşeron
firma arasında bir bağımlılık ilişkisi; bağımlılık ilişkisi ise
baskı koşullarını yaratır. Taşeron firma, taşeronlaşma ve
taşeron uygulamaları nedeniyle kendinden hukuken güçlü olan ana firmanın verdiği işi alabilmek için rakiplerinden
en düşük fiyatı vererek işi almaya çalışır. En düşük fiyatla
işi alan taşeron firma kar edebilmek için işçiyi en az ücretle, en zor çalışma koşullarında karşılığını ödemeden en
uzun süreli çalıştırması demektir.
3) Taşeron çalışma, işçi sınıfı içerisinde katı bölünmeler
yaratır ve hiyerarşik baskı koşullarını yeniden üretir.
Üretim sürecinin parçalanması, bölünmeler ve hiyerarşi, emek sürecinin örgütlenmesini de sekteye uğratır ve örgütsüzleşmeye neden olur.
Üç maddede özetlenen taşeron çalışmanın yukarıdaki özelikleri, taşeron çalışmanın “baskının egemen olduğu
bir emek biçimi” olduğunu da ifade eder. Baskının rızaya
üstün geldiği taşeronlaşma ya da taşeron çalışma, sömürenlere istediği gibi işe alma ve işten çıkarma, istediği
sürelerde çalıştırma, ücretleri asgari seviyede tutma gibi
birçok imkân sağlar. Marx’ın piyasa despotizmi olarak
tanımladığı böyle bir durum, sermayenin emek üzerindeki mutlak hâkimiyetidir.

Taşeronluk Açlık
Demektir!
Taşeronlaşmanın temel nedeni, birincisi; işçilerin

örgütlenmesini engellemek, ikincisi; işgücü maliyetlerinin düşürülmesi –ucuz işçilik– ve bu yolla daha fazla kar
elde etmektir.
Bunların sonucu olarak taşeronluk sisteminin yarattığı diğer sorunlar doğmaktadır.
Taşeronluk, üretim sürecinin parçalanmasıdır.
Ana firma işin asıl sahibidir. Yaptığı işi parçalara bölerek
bunu taşeron firmaya vermektedir. Her taşeron işin belli
bir bölümünü yapmaktadır. Ana firmanın bunu yapmasının nedeni işi daha ucuza yaptırmaktır.
Ana firma ile taşeron firma arasında yapılan sözleşmelerdeki hükümler ana firma lehinedir. Sözleşmeler tek
taraflı olarak ana firmalarca düzenlenmektedir. Hukuki üstünlük ana firmadadır.
İşin toplamından ana firma kar edecektir. Yaptığı işi kar
elde etmeden yapmayacağı açıktır. Taşeron firmaya işi ne
kadar ucuza verir ise karı o kadar çok olacaktır. İşi alan taşeron firmalar da bu işi kar için yapmaktadır. Ana firma işin
sonucuyla ilgilenir. Taşeronun maliyeti onu ilgilendirmez. Çünkü işi götürü olarak vermiştir. Taşeron firma işçinin maaşını düşük tutarak veya iş bitiminde işçinin parasını vermeyerek işten kar edecektir. Taşeron firmalar iş
alırken o kadar düşük bedeller istemektedir ki; ana firma
bunu kendisi yapabilecek olsa bile işi taşeronlara vermektedir. Taşeron firma da bu maliyetin farkındadır. İşi babasının hayrına yapmamaktadır. Taşeronun güvencesi işçilerden
çalacağı paralar olması ve hiçbir şey olmazsa işin bitiminde
işçinin parasını ödememe olanağıdır. Nasıl olsa işçinin parası ödenmezse taşerona bir şey olmayacaktır. Ülkemizde
batan firmalar arasında en çok taşeron çalışan firmalar bulunmaktadır. Taşeron firma sahipleri firmasının batmasından etkilenmemekte veya “işim sürdüğü sürece yediğim,
içtiğim kardır” diye işlerine devam etmektedir. Batan firma sahibi sadece ad değiştirerek yeni firma kurabilmekte
ve yeni işler alabilmektedir. Kanunlar buna müsaittir. Ayrıca ana firmalar ve devlet bu işin farkındadır. İşlerine gelmektedir ve bu sistemi onlar kurmuştur.
Bir kısım taşeron firmalar yurtdışında işler almakta ve
buralara işçiler götürmektedir. İşçiler, işsizlik ve görece
olarak daha fazla ücret alınması nedeniyle yurtdışına gitmektedir. Buradaki firmalar ülkedeki taşeron firmalar gibi
işçiden çalma üzerine karlarını kurdukları için işçiler burada da sömürülmektedir. Taşeron firma “işin bitiminde
kalan parayı veririm, paran bende” diyerek işçilere maaşlarını vermemektedir. Yurtdışında çalışan işçiler çoğu
zaman “daha fazla para kazanırım” diyerek gittikleri
ülkelerden borçlanarak geri dönmektedir.
Devlete ait kamu kurumlarında yaptırılacak iş veya hizmet, ihale ile özel sektöre verilmekte bunun sonucunda
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taşeron firmalar taahhütlerini yerine getirmektedir. Aynı özel sektörde olduğu gibi yapılacak işin sonucu kamu
kurumunu ilgilendirmektedir. Taşeron firma
işi aldığı bedelden kar
elde edebilmek için işçileri asgari ücretle çalıştırmaktadır. Kamudaki taşeron firmalar, işçilerde “en azından sigortam yapılıyor, devlet dairesinde
çalışıyorum. Bir gün devlete işe girerim” düşüncesinin yaygın olmasından kaynaklı daha kolay ucuz işçi bulmaktadır. Hatta taşeron firmalar torpille ve rüşvetle işçi alımı yapmaktadır. Bu firmalar da azami kar elde etmek için işçinin maaşını geciktirmekte, el koymakta ve vermemektedir. Fazla mesai, kıdem tazminatı ve alacaklar gasp edilerek kar elde edilmektedir. Ayrıca kamudaki firmalar maaşların ödendiğini gösteren belgeler olmadan devletten para
alamadıkları için çeşitli hilelerle işçiye, maaşını almamış
olmasına rağmen, ödeme belgesi imzalatmaktadır. İşçi bu
durumda alacağını almış sayılmaktadır.
Taşeron firmalardaki işçiler asgari ücret veya bunun altında ücretlerle çalışmaktadır. Bu kadar düşük ücret almalarına rağmen aylarca maaşlarını alamamaktadırlar.
Maaş alamadıkları dönemlerde işçiler kredi kartına, bankaya, çevresindeki kişilere borçlanmaktadır. Aylar sonra,
şanslı olanlar paralarını alsalar bile, aldıkları paralar faize ve eski borçlara gitmektedir. Taşeron işçisi borçtan kurtulamamaktadır. Alınan ücretler açlık sınırının altındadır.
İşçiler bu azgın sömürüye, var olan işsizlik, örgütsüzlük
ve “maaş aldığım aylar bari geçinirim! İş mi var?” düşüncesi nedeniyle katlanmak zorunda kalmaktadır.
Tüm bu sömürünün sonunda aç kalan işçiler olmaktadır.

Taşeronlaşma Kölelik Demektir!
Sömürenlerin ucuz işgücü yaratmak için en son belirledikleri model, taşeronlaşmanın başka aşaması olan kiralık işçiliktir. Kiralık işçilikte özel istihdam büroları, işçileri geçici olarak bir başka işverene kiralamaktadır. İşçiler, iş bulma bürolarının işçisi olmakta ve bürolarla iş
sözleşmesi yapmaktadır. Bürolar ise bu işçileri isteyen işverenlere geçici iş sözleşmesiyle kiralamaktadır. İşçilerin
patronu çalıştıkları işyerindeki işverenler değil iş bulma
bürolarıdır. Böylece geçici özel istihdam büroları işçi komisyonculuğu yapmaktadır.
İşçi kiralama sisteminde işçinin ücret, kıdem tazminatı,
iş güvenliği, sigorta primi
gibi haklarından işveren yerine özel istihdam büroları
yükümlüdür.

Taşeronluk sisteminde
belli bir işin yaptırılması üzerine anlaşma yapılır. Taşeronluğun işçi kiralanmasına
dönüşmesiyle artık işin yaptırılması değil, işçilerin kiralanması üzerine anlaşma yapılacaktır.
Model şu şekilde işleyecektir. Bir işveren “bana şu
iş için, şu kadar gün, şu kadar işçi lazım” deyip özel istihdam bürolarında talepte bulunacaktır. İşçi “ben oraya
gidemem” diyemeyecektir. İşçi işverene kiralanacaktır.
Hatta bu sistemde bir işveren “ben 1-2 saatliğine işçi istiyorum.”, “Gönderdiğiniz işçiyi beğenmedim. Yeni işçi
gönderin.”, “ Her gün değişik işçi istiyorum” vb. insan
onurunu yok eden uygulamalar olacaktır.
Bu sistem klasik köle ticaretidir. İşçi köle, istihdam bürosu köle satıcısı, firma köle sahibidir.
Yok, bu böyle olmaz diyenler “Abartıyorsunuz!”, “İşçiler çalışmaz!”, “Vasıflı işçilere yapılamaz!”, “Üretimin
kalitesizliğine neden olur!”, “Üretimi düşürür!” gibi gerekçeler ileri sürecektir.
Fakat bugün taşeronlukta gelinen nokta düşünüldüğünde
ve emperyalizmin insana verdiği değer bilindiğinden bundan daha fazla sonuçların doğacağı açıktır.
Bu uygulama taşeronlaşmada olduğu gibi vasıfsız işçilikte ve hizmet sektöründe başlayacak daha sonra iş yaşamının tamamına uygulanacaktır.
İşin başlangıcı olarak 4904 sayılı İş Kurumu Kanunu’nun 32′nci maddesi’ne dayanılarak işçi bürolarıyla ilgili yönetmelik 19 Mart 2013 tarihinde 28592 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelikle klasik kölelik
olan kiralık işçiliğin çığ gibi büyümesinin yasal dayanaklarının oluşturulmasında önemli bir eşik aşılmıştır. Bundan sonraki süreç sistemin oturtulması için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve kurumları kurmaktır.
Taşeronluk tamamen kaldırılmadan bu sistemde kaldırılamaz.

Taşeronlaşma Her An
İşten Atılma ve Hakların
Gaspı Demektir!
İşçilerin işten atılması en çok taşeron firmalarında olmaktadır. Buralarda çalışan işçiler her zaman işini kaybetme tehdidi altındadır. Taşeron işverenler kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, çalışılan yıllara göre kazanılan izin hakkı vb. kendisine
maddi külfetler doğuracak yükümlülüklerden kurtulmak için devamlı işçi çalıştırmamaktadırlar. İşçileri işten çıkarmakta ve

Eylül ayında 127 işçi
iş cinayetlerinde
katledildi!
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sürekli değişik işçileri işe
almaktadır. İşçileri değişik
firmalarda çalışıyor göstermekte veya işçinin aylık
çalışma günlerini az bildirmektedir. Taşeron firmalar işçileri sigortasız olarak çalıştırmaktadır. Bu da
kayıt dışı istihdamı artırmakta ve işçinin emeklilik
hakkını gasp etmektedir.
Bazı işlerin taşerona verilmesi suretiyle, yapay biçimde
işyeri ölçeğinin küçültülmesi, işçi sayısının azaltılması
mümkün olabilmektedir. Bu yolla taşeronlaşma, işyeri ölçeğine bağlı bir dizi yükümlülüğün ortadan kaldırılmasının
bir aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu şekilde haklar gasp
edilmektedir.
Bunlardan en önemlisi, iş güvencesine ilişkin düzenlemelerdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin hükümleri, 30’dan daha az işçi çalıştıran işyerlerini kapsamamaktadır. Bu nedenle işçiler işe iade davası
açamamaktadır.
Bunun yanında, elli veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için öngörülen özürlü, eski hükümlü zorunluluğu, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya
teknik eleman görevlendirme yükümlülüğü, yüz elli ve daha
fazla işçi çalıştırılması halinde işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine yer tahsisini düzenleyen
hükümler doğrudan iş kanunu ile getirilen yükümlülüklerin başlıcalarıdır. Bunların dışında, çeşitli kanun, tüzük
ve yönetmeliklerde yer alan izin kuruluna, işyeri hekimi
bulundurulmasına, beceri eğitimine, spor tesisi kurulmasına
ilişkin düzenlemeler, işçi sayısına bağlı yükümlülükler arasındadır. Patronlar, bu tür maliyet getiren yasal düzenlemelerden taşeronlaşma sayesinde, çalışan işçi sayısını düşük gösterilip, yükümlülükten kurtulmaktadırlar.

Taşeronlaşma Ölüm Demektir!
Türkiye iş kazasında Avrupa’da birinci, dünyada
üçüncüdür. Her gün ortalama 4-5 insanımız ölmektedir.
İş kazası kader değildir. İş kazalarının %98’si alınacak
tedbirlerle önlenebilecek kazalardır.
İş kazalarının çoğunluğunu taşeronluk firmalarının işçileri yaşamaktadır. Bu tesadüf değildir. Çünkü iş güvenliği ve iş sağlığı için işveren tarafından belli bir bütçe ayrılması gerekmektedir. Taşeron firmalar yapısal ve sermaye
olarak buna göre kurulmuş kurumlar değildir. Maliyeti düşürmek ve kar etmek düşüncesi bütçe ayrılmasında engeldir.
Devlet ve tekeller taşeronluğun ölümlere yol açtığını
bilmektedir. Zaten bunlar iş güvenliğine ve işçi sağlığına
harcama yapmamak için taşeronluk sistemini kurmuşlardır. Taşeron firmalar iş kazaları sonucunda doğan sorumluluktan devlet ve tekeller arasında tampon görevi
görmektedir. Halkın öfkesinin bu şekilde doğrudan on-

lara yönelmeyeceği hesaplanmaktadır.
İş yerinde yoğun çalışma temposu ve 14-15
saat çalışma koşulları işçilerin yaptığı işlerde dikkatli olmalarını engellemektedir. Yorgunluk sonucu işçiler daha çok iş
kazası yaşamaktadır.
Bazı işlerde iş tecrübesi ve teknik eğitim gerekmektedir. Bu işlerde teknik bilgilere sahip olmak ve tecrübe
iş kazasını engellemektedir. Taşeron firmalar ucuz iş gücü
sağlayabilmek için bu tecrübeli işçi istihdamı yerine iş tecrübesi olmayan işçileri işe almaktadır. Bundan dolayı iş
kazaları yaşanmaktadır.
İş kazası sonucunda doğan sorumluluk hukukta cezai
ve hukuki açıdan değerlendirilir. Taşeronluk firmalarıyla ana işveren hukuki yönden ortak sorumlu kabul edilmektedir. Bunun nedeni genel hukuk kuralları ve bir kısım yargı kararlarıdır. Devlet ve tekeller ana işveren olarak maddi ve manevi tazminat ödemekten kurtulmak için
sürekli düzenlemeler yapmaktadır.
Cezai sorumluluk yönünden ise suçların kişiselliği ilkesinden dolayı sadece taşeron firma sorumluları sorumlu
görülmektedir. Bu sorumluluk kağıt üzerinde sorumluluktur. Yoksa yargılama sonucunda suçlular ceza almamaktadır. Yapılan cinayetler ve suçlar yanlarına kar kalmaktadır.
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda bir kısım düzenlemelerde belli sayıda işçi çalıştıran işverenler sorumlu olmaktadır. Bazı işlerin taşerona verilmesi suretiyle, yapay
biçimde işyeri ölçeği küçültülmekte ve işçi sayısı azaltılmaktadır. Bu şekilde işverenler işçi sağlığı ve güvenliğindeki sorumluluktan kurtulmaktadır. Bu durum iş kazalarını arttırmakta ve ölümlere yol açmaktadır.
Bu yasal prosüdürlerin de dışında taşeronlaşma işçilerin örgütlenmesinin de önünde engel olduğu için iş güvenliğinin alınıp alınmadığını denetleyecek, potronları buna
zorlayacak bir mekanizma da yoktur.
Tüm bu nedenlerle devlet ve tekeller ölümlü iş cinayetlerinin yoğun yaşandığı maden, inşaat, liman vb. işlerde
taşeron firmaları kullanmaktadır. Bu durum ölümleri
arttırmaktadır.
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Taşeronlaşma İşsizlik,
14-15 Saat Çalışmak Demektir!
Taşeronlaşmanın azgın sömürüsünde taşeron firmalar
ucuz işçiliği işsizlikten dolayı rahatça sağlamaktadır. Taşeronlaşma işsizlik nedeniyle ayakta kalmakta ve yaygınlaşmaktadır.
Taşeron firma aldığı işten kar etmek için işini yaptığı
firmanın veya devlet kurumunun yaptığı aynı işi daha az
işçiyle yapmaktadır. Bu da işçinin daha fazla çalışması (1415 saat) demektir. İşsizlikten beslenen taşeronluk bu şe-
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kilde işsizliği arttırmaktadır.
Ayrıca kamuda çalışan taşeron işçiler yapmakla sorumlu
oldukları işin dışındaki işleri yapmak zorunda bırakılmaktadır. Mesela temizlik işlerini yapan bir işçi işyerinde sadece o işi yapmamakta büro işlerinde veya diğer işlerde de çalışmaktadır. Taşeron işçi bu işlerden de sorumlu
olmaktadır. Bu şekilde ihtiyaç nedeniyle işçi almak zorunda
olan kurumlar işçi ihtiyacını taşeron işçiyle kapatmaktadır. Bu da işçi alımını azaltmakta ve işsizliği arttırmaktadır.

Taşeronlaşma Örgütsüzlük Demektir!

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Taşeronlaşma, sendika ve toplu pazarlık hukuku alanında doğrudan işçilerin hak ve özgürlüklerinin ortadan
kaldırılması amacına yönelmiş, etkili bir sendikasızlaştırma
aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Taşeron ilişkisinin olağanüstü boyutlarda yaygınlaşması, emek piyasasının parçalanmasına, sendika hakkının, toplu pazarlık
hakkının kullanılamaz duruma gelmesine neden olmuştur.
Taşeronlaşma sistemini ayakta tutabilmek için sömürenler, firmalarında en ufak örgütlenmeye izin vermemektedir. Taşeron firmalar örgütlenmenin olduğunu öğrendikleri anda işçileri hemen işten atmaktadır. İşten atılmanın çok yoğun olduğu ve iş güvencenin olmadığı taşeronluk sisteminde örgütlülüğe hiçbir şekilde izin verilmez. Çünkü örgütlülük olursa taşeronluk sistemi ayakta kalamayacaktır. Korkuları bundandır. Onun için dev-

let bu sistemin korunması için kanuni düzenlemelerle ve
polisiyle taşeronlara sahip çıkmaktadır.
Grev, toplu sözleşme ve yetki konusunda kanunlarda
sayısal barajların olması grev ve toplu sözleşme yapılmasını
hukuken engellemektedir. Taşeron firma işçileri greve gittiklerinde veya işi yavaşlattıklarında asıl iş sahipleri kendi elemanlarıyla faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ana
iş sahibi olan işverenler örgütlenmenin olduğu firmalara
iş vermemekte veya sözleşmeleri iptal etmektedir. Ana firma sahibi sömürenler, taşeron firmalara işçi atımında destek olmakta ve örgütlülüğün firmalarında olmamasını şart
koşmaktadır.
Taşeron firmalar farklı farklı firmalara iş yapmaktadır. Bu nedenle aynı firmaya bağlı taşeron işçiler bir
araya gelememekte ve birbirini tanımamaktadır. Sendikal örgütlenme koşulları da fiilen ortadan kalkmaktadır. Taşeron firmadaki işçiler ana firmanın işçilerinden daha az ücret aldıkları için emekçiler arasında
dayanışma azalmaktadır. Üretim sürecinin bölünerek yapılması emeğin parçalanmasına neden olmaktadır. Taşeronluk sisteminin, işçiler arasında dayanışmayı yok etmesi
ve emeğin parçalanması sonucunda örgütsüzlük artmaktadır. Hayatın her alanında örgütlenmeye düşman olan kan
emicilerin taşeronlaşma düzeni, örgütlenmeye karşı mücadelelerinde en önemli silahlarından biridir.
Sürecek

Temmuz Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre İşsizler Ordusuna

363 Bin Kişi Daha Katıldı
İşsizlerin Sayısı 2 Milyon 686 Bine Yü kseldi

AÇLIK ORDUSU BÜYÜYOR!..
Tarım dışı işsizlik 1.1 puanlık artış ile yü zde 11.8’e,
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik de 1.7 puanlık artışla yü z de 18’e çıktı. DİSK AR’a göre işsiz sayısı umutsuzlar ve gizli işsizlerle 1 milyon kişi arttı.
Genel tanımlı işsizlik TÜİK’in açıkladığı gibi yü zde
9.3 değil yü zde 16, işsiz sayısı da 5 milyona yaklaştı. Gizli işsizlerin sayısı 424 bin kişi arttı. Tü rkiye genelinde
işsiz sayısı 2013 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 363 bin kişi artarak 2 milyon 686 bin
kişiye yü kseldi. İşsizlik oranı da bu dönemde 0.9 puanlık artışla yü zde 9.3’e çıktı. İşsizlik oranı Haziran
2013’te yü zde 8.8 dü zeyindeydi.
Tü rkiye İstatistik Kurumu, temmuz 2013 Hanehalkı
İşgü cü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel veriler sanayi ve inşaatta istihdam kayıpları olduğunu gösteriyor. Haziran dönemine kıyasla temmuz döneminde istihdam sanayide 24
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bin, inşaatta 80 bin gerilemiştir. Tarımda ise 2012 Kasım
döneminden bu yana istihdam azalıyor.

Şehirlerde Artış Daha da Yüksek: İşsizlik oranı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre 1 puanlık artışla kentsel alanda yü zde 10.4’ten yü zde
11.4’e, kırsal alanda 0.7 puanlık artışla yü zde 4.5’ten yü zde
5.2’ye yü kseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bu dönem, bir önceki döneme göre 94 bin
kişilik azalış, işsiz sayısında da 107 bin kişilik artış meydana geldi. Kentsel alanda genç işsizlik oranı yü zde 21.2,
kırsal alanda yü zde 11.7 dü zeyinde belirlendi. Tarımda
sosyal gü venlikten yoksun çalışanların oranı yü zde
84.2’den yü zde 84.3’e artarken, tarım dışı sektörlerde
yü zde 24.7’den yü zde 22.3’e geriledi. Sosyal gü venlik
kapsamında olmayan ü cretli ve yevmiyeli çalışanların oranı da 2.5 azalarak yü zde 20.5 oldu.
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Patron Sendikacılığını Tarihe Gömeceğiz!
DİH Önderliğinde Yeni Bir Direniş Daha Büyüyor

BELTAŞ İşçilerini Şimdiden
Kutluyoruz; Zaferiniz Kesindir!
 BELTAŞ İŞÇİLERİ DİRENİYOR!
BEŞİKTAŞ BELEDİYE
BAŞKANI’NIN SAHTEKARLIĞINA
VE İŞÇİ DÜŞMANLIĞINA KARŞI;
 BELEDİYE BAŞKANLARININ
KÖLESİ OLAN PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI;

 POLİS VE ZABITALARIN
SALDIRILARINA KARŞI;
SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME
HAKKI İÇİN DİRENİYOR!
 DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
OLARAK ŞİMDİDEN
DİRENENLERİN
ZAFERİNİ KUTLUYORUZ!
SADECE SON İKİ YILDA;

 TÜRKAN ALBAYRAK’TAN
CANSEL MALATYALI’YA,

 ROSA TEKSTİL’DEN
DARKMEN İŞÇİLERİNE,
 DOLUCA DİRENİŞİNDEN SARIGAZİ BÖLGE HASTANESİ’NE,

 AKÇAY TEKSİÇ FABRİKA
İŞGALİNDEN KAZOVA İŞGALİNE
DİRENDİK VE KAZANDIK!
 PATRON SENDİKACILARINA
KARŞI ŞİŞLİ’DEN BELTAŞ’A;
DİRENİŞİMİZ SÜRÜYOR,
KAZANACAĞIZ!

Devrimci İşçi Hareketi önderliğinde
yeni bir direniş daha büyüyor.
Direniş patronlara ve patron sendikacılığına karşı büyüyor...
İşçilerin bir tek düşmanı yok; işçiler
asıl darbeyi “dost” diye bildiği düşmanlarından yiyor.
Beşiktaş Belediyesi’nde belediyenin
paravan kuruluşu BELTAŞ adındaki
taşeron firmada çalışan işçilerin 3
Ekim’de başlayan direnişi ikinci
haftasına girdi. Direnişi kırmak için
belediye başkanı, polis, zabıta, patron
sendikacıları dört bir koldan saldırıyorlar.
Beşiktaş Belediyesi önünde çadır
kurup direnişe başlayan işçilere polis
ve zabıtalar saldırıp çadırlarına el koydular. İşçiler tekrar açtılar çadırı. Yine
saldırdılar. Zorbalıkla, terörle gasp
edilen çadırın yerine daha büyüğünü
kuracaklarından eminler ve direniyorlar.
Son yıllarda sendikaların örgütsüz
işçilerin arasında çalışma yaparak işçiyi
örgütlediği istisnadır.
İşçiler patronların ve iktidarların
örgütlenmenin önüne çıkarttığı onca
engele rağmen örgütlenmenin bir yolunu bulup sendikalı olmayı başarır.
Bu sefer önlerine sendika engeli çıkar.
Evet, yanlış anlamadınız, işçiler sendika
engeli ile karşılaşırlar.

Eğer işçiler sendikacılar ile patronlar
oturup anlaşarak örgütlenmemişse,
sendika yönetimlerine rağmen örgütlenip sendikalı olmayı başarmışlarsa
bu sendikacılarda büyük rahatsızlık
yaratır. Bu sendikacıların tüm statülerinin bozulması demektir.
Sözde işçinin örgütüdür sendikalar,
ama öyle bir sendikacılık anlayışı
hakim olmaya başlamıştır ki artık, işçilerin değil, patronların çıkarları gözetilerek sendikacılık yapılır. Eğer ki,
patronlar işçilerin sendikalı olmasını
kabul etmiyorsa, işçileri ortalıkta bırakırlar, sahiplenmezler. İşçilerin sendika haklarını kazanması için asla direniş örgütlemezler.
En fazla yaptıkları patronları “sendikanın kendilerinin yararına olacağına”
ikna etmeye çalışmaktır. Patronlar
“akılsız”, onlar “çok akıllı” ya...
Amaçları işçiyi kandırmaktır. İşçilerin direnişe geçmelerini engellemek
için “birşeyler yapıyormuş” gibi görünürler. İşçiyi oyalarlar, “dava açacağız” derler, “hukuk” derler, “hukuk
mücadelemiz sürüyor” derler... işçiyi
oyalarlar... Hukuk mücadelesi dedikleri
de aynı tezgahın içindeki avukatların
geçim kapısıdır. İşçilerin haklarını savunan, onlar için onlarla birlikte, hatta
en önde mücadele eden, bedel deyen
devrimci avukatlar ise DİSK’te olduğu
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DİRENİŞİN TALEPLERİ
 Belediye başkanının sendikanın yetkisine karşı
açtığı davalar geri çekilsin ve toplu sözleşme
hakkı kabul edilsin.
 İşten çıkartılan Zafer Gültekin işe geri alınsın.
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gibi işten atılırlar...
Bu arada işçiler
sendikaya üye olduğu
için işten atılır. Ve her
şeye rağmen işçiler direnişe geçerse başlangıçta direnişi sahipleniyor gibi görünen patron sendikacıları direnişin
ilerleyen günlerinden kırk dereden
kırk su getirerek işçilerin direnişini
tasfiye ederler... Bunu da başaramazlarsa (Cansel Malatyalı’nın direnişinde olduğu gibi) “direnişi başka yöne çekiyorlar” diyerek işçileri
açıktan satarlar...
Artık sarı sendikacılık kavramı
bugünkü sendikacılık anlayışını ifade
etmiyor. Sarı sendikacılık bir yerde
işçilerin mücadelesini devrim mücadelesine katmaktansa, düzen sınırları içinde tutmaya hizmet ederdi.
Bugün sendikacılar, doğrudan patronların kapı kulu gibi çalışıyorlar.
Sendikalar Hak-İş’te olduğu gibi
doğrudan AKP’nin kurumu gibi ya
da TÜRK-İŞ’te olduğu gibi patronların kurumları olarak faaliyet yürütürler.
TÜRK-İŞ başından beri Amerika
tarafından devlet sendikası olarak
kurulmuştur zaten. Misyonu bellidir.
Hak-İş ise doğrudan AKP ideolojisinin örgütüdür. Emek mücadelesiyle bir ilgisi yoktur. AKP politikalarını işçi sınıfı içinde hayata geçirerek işçilerin sınıf gerçeğinden ve
mücadeleden uzaklaştırılmsı için çalışır. İktidarın halk düşmanı politikalarına meşruluk kazandırmak için
vardırlar. Sendikalardaki örgütlenmeleri işçi örgütlenmesi değil, AKP
örgütlenmesidir.
Esas olarak konumuz işçi sınıfının
mücadelesini verdiği iddiasıyla sendikacılık yapan DİSK’tir.
DİSK bugün CHP’nin arka bahçesi durumundadır. DİSK’te genel
başkan olanın bir sonraki durağı
CHP’den milletvekili olmaktır.
Örgütlenmeyi -istisnalar hariçişçilerle değil, Belediyelerde CHP’li
belediye başkanlarıyla, özelde de
patronlarla oturup anlaşarak yaparlar...
Biz bu sendikacılık anlayışına

PATRON SENDİKACILIĞI diyoruz.
Çünkü, sendikaların yönetimlerine
çöreklenen yöneticiler işçilerin çıkarları için değil patronların çıkarı
için sendikacılık yapıyorlar.
BELTAŞ işçileri böyle bir gerçeklik içinde örgütlendiler.

Beltaş İşçileri
Neden Direniyor?
Beşiktaş Belediyesi tüm belediyelerde olduğu gibi işçileri daha
ucuza çalıştırmak ve zamanla sendikayı tasfiye etmek için BELTAŞ
adında paravan bir taşeron şirket
kurdu. Bu şirkette çalışan taşeron
işçileri iki yıl önce bütün engelleri
aşarak Genel-İş Sendikası’na üye olmayı başardılar.
İşçilerin sendikaya üye olduğunu
öğrenen Beşiktaş Belediye Başkanı

 DİSK GENEL BAŞKANI
KANİ BEKO İZMİR İZELMAN İŞÇİLERİNİN TOPLU
SÖZLEŞMESİNİ CHP’Lİ
BELEDİYE BAŞKANI İLE
KARŞI KARŞIYA GELMEMEK İÇİN SATTI
 GENEL-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİMİ KENDİSİ
GİBİ DÜŞÜNMEYEN İSTANBUL AVRUPA YAKASI
VE ANADOLU YAKASI
BÖLGE BAŞKANLARININ
GÖREVİNE SON VERDİ
GENEL-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİMİ AKP’NİN
TUTUKLADIĞI DEVRİMCİ
AVUKAT TAYLAN TANAY’IN İŞİNE SON VERDİ!
DİSK GENEL MERKEZ
YÖNETİMİ AKP’NİN TUTUKLATTIĞI BERNA YILMAZ’IN İŞİNE SON VERDİ!

(yani patron) İsmail
Ünal 2011 Aralık ayı
sonlarında işçileri işten attı. Bunun üzerine direnişe geçen
işçiler, direnerek işe
iade haklarını geri
kazandılar. Direnişin kabul edilen
taleplerinden birisi işten atılan işçilerin
işe dönmesi ikincisi ise; sendika yetkisi gelince Belediye Başkanı buna
itiraz etmeyecekti.
Bu, işçilerin direnerek kazandığı
bir haktır. Belediye başkanı sözünde
durmayarak sendika yetkisine iki
ayrı dava açarak itiraz etti. Bu işçilerin
sendikalı olmaktan doğan toplu sözleşme hakkının gaspı demektir. Daha
da ötesi sendika hakkının gaspı demektir.
BELTAŞ işçileri haklarına sahip
çıkmak için direnmekten başka yol
olmadığını biliyor. Bunun için ısrarla
üyesi oldukları Genel-İş 1 No’lu Şube’yi direniş için zorladılar. İşte
patron sendikacılığı tam bu noktada
devreye giriyor. İşçilerin direnme
kararlılığına rağmen sendika yönetimi
direnmemek için kırk dereden su
getirdi. İşçilere aynı belediye başkanı
gibi “mahkeme kararının beklenmesini” söyledi.
AKP iktidarı nasıl yıllardır “sorun
yargıya intikal etmiştir” diyerek
halkı kandırıyorsa Genel-İş yönetimi
de işçileri oyaladı. Yapılan toplantılarda Şube Başkanı Hikmet Aygün
işçilerin direnme kararlılığını kırmak
için elinden gelini yaptı.
Ancak belediye başkanlığının ve
sendika yönetiminin tehditlerine rağmen bir grup BELTAŞ işçisi 3
Ekim’de direnişe başladılar.
Direniş başladığı andan itibaren
de Belediye başkanlığı, sendika yönetimi, polis, zabıta dört bir koldan
saldırıyor.
Şube başkanı Hikmet Aygün birim
birim işçileri gezerek direnişi destekleyenleri işten atmakla tehdit ediyor. Nitekim bu tehdit ile de kalmadı
doğrudan saldırıya dönüştü.
Direnen BELTAŞ işçilerine
destek verdiği için Zafer Gültekin
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“Aziz Tü rk işçisi!
Senin bahtın
Yaralı parmaklarınla ayıkladığın
Malum tü tü nü n zifiri kadar karadır.
Haydi, sen de aslanlar gibi göster boyunu
Böyle sü klü m pü klü m durduğunu
gören kahpe vurguncular ve onların
hü kü meti
Bırakıp senin nasırlı ellerine
Bu gü zel memleketi
Savuşsunlar birer köşeye,
çil yavrusu gibi.”
Hasan İzzettin Dinamo
(1944)
adındaki bir işçi işten atıldı. Şimdi
Zafer Gültekin de direnişçilerin arasında.
BU DİRENİŞ PATRONLARA
VE PATRON SENDİKACILARINA
KARŞI SÜREN ONURLU BİR DİRENİŞTİR.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
OLARAK İŞÇİLERİN ZAFERİNİ
ŞİMDİDEN KUTLUYORUZ.
Sendika hakkı ve toplu sözleşme
hakkı için direnmek örgütlenme hakkına sahip çıkmaktır.
Patronların tavırları ister belediye
başkanı olsun, ister fabrika sahibi...
aynıdır. İşçiyi en ucuza köle gibi çalıştırmak isterler.
Patronlara karşı işçilerin tavırları
çok daha açıktır.
Fakat işçilerin örgütü olarak bilinen sendikaların yönetimlerine çöreklenmiş bu sınıfına ihanet eden
patron sendikacıları çok daha tehlikeli
olanlarıdır.
BELTAŞ işçilerinin bu direnişi
patron sendikacılığına karşı bir direniş
olma yanıyla da çok önemlidir.
Devrimci İşçi Hareketi
uzun zamandır sendikaların
yönetimlerine çöreklenen bu
işçi düşmanlarına karşı savaş
açmıştır.
Sendikaların işçilerin sendikası olabilmesi için işçilerin
öncelikle bu sendikacıları sendikalardan temizlemesi zorunludur.

İşçiler bu konuda kendilerine
güvenmek zorundalar. Sendikalar
işçilerin örgütüdür. O koltuklara
çöreklenenler, işçilerin sendika aidatlarından kesilen paralarla, altlarında araba, zevki sefa sürüyorlar.
Bugün milyonlarca işçi asgari ücretin altında örgütsüz çalışırken
bu sendikacılar kıllarını bile kıpırdatmıyor. Milyonlarca işçi kayıtdışı, sigortasız örgütsüz çalışıyor.
Her gün üç işçi iş cinayetlerinde
katlediliyor. İşçiler için kölelik
olan taşeronluk sistemi neredeyse
tüm çalışma sistemine hakim olmuş
durumda. İşçileri daha da köleleştirecek olan yeni taşeronluk yasası,
kıdem tazminatlarının kaldırılması,
istihdam bürolarının yasallaşması ile
ilgili düzenlemeler mecliste görüşülmeyi bekliyor.
İktidarın bütün bu saldırılarına
karşı sendikalardan çıt yok. Yarın
yasa mecliste oylanırken göstermelik
bir kaç protesto hepsi bu...
Onun için bu sendikacılardan kurtulmak zorunludur. Sendikalar patronlara karşı işçilerin çıkarlarını korumak için vardır. Yozlaşan, soysuzlaşan, kendi sınıfına ihanet eden sendikacıları omuzlarımızda taşımak zorunda değiliz.
Bir sendikacı patronlarla birlik
olup işçileri işten attırıyorsa orada o
sendikacının bir dakika bile durması
fazladandır.
İşçiler; buna izin vermemeliyiz.
Özellikle sorunun bilincinde olan
devrimci işçiler buna izin vermemelidir. İşçilere ihanet eden bu sendikacıların ipliklerini pazara çıkartmalıyız. Bir sendikacı işçiyi patrona şikayet ederek işten attırıyorsa, işçinin

ekmeği ile oynuyorsa o sendikacıya
hak ettiği cezayı vermeliyiz...

Kazanacağız!
Tarih BELTAŞ
İşçilerinin Direnişini ve
Zaferini de Yazacak!
Beltaş işçileri direnişlerini bu bilinçle ele almalıdır. Bir direniş asla
sadece direnen işçilerin talepleriyle
sınırlı değildir. BELTAŞ işçilerinin
direnişi örgütlenme hakkı gaspedilen,
tüm işçilerin direnişidir.
İşçileri köleleştiren taşeronluk
sistemine karşı güçlü bir direniştir.
Devrimci İşçi Hareketi olarak direnişin zaferinden eminiz.
Çünkü tarih hep direnenlerin zaferini yazmıştır.
Devrimci İşçi Hareketi’nin tarihi
işçi direnişlerinin zaferiyle doludur.
Tariş direnişinden Migros direnişine,
Paşabahçe direnişinden Maga Deri’ye,
Toros Gübre’den Eminönü direnişine
tarihimiz işçi sınıfının mücadelesine
kazandırdığı direnişlerle doludur.
Çok uzaklara gitmeye de gerek
yok. Sadece son iki yıla bakmak yeterli... Sendikaların dibe vurduğu, işçi
sınıfı alanında direnişlerin neredeyse
unutulduğu bir dönemde tek başına
Türkan Albayrak direnişinden Cansel
Malatyalı’ya bedel ödemeyi göze alarak
direnenlerin tek başına da olsa kazanacaklarını gösterdik. Rosa Tekstil’den
Darkmen işçilerine, Doluca direnişinden
Sarıgazi Bölge Hastanesi direnişine,
AKÇAY Tekstil Fabrika işgalinden
Kazova işgaline direndik ve kazandık.
Patron sendikacılığına Şişli Belediyesi’nden Beşiktaş Belediyesi’ne,
Devrimci Avukat Taylan Tanay
ve Berna Yılmaz’ın DİSK tarafından işten atılmasından Genelİş Genel Merkez’in İstanbul Bölge
Başkanı Mehmet Karagöz ve Veysel Çalışkan’ın görevden alınmasına kadar bir çok yerde direniyoruz ve kazanacağız...
Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer!
İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!
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6 Ay İçinde Genel-İş Genel Merkezi’nde İkinci Kez Açlık Grevi: Marmara Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz ve Adadolu Yakası Bölge Başkanı Zeynel Demir Açlık Grevinde

KANİ BEKO REMZİ ÇALIŞKAN HÜSEYİN YAMAN CAFER KONCA
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Genel-İş Sendikası’nın Ankara’daki Genel Merkezi’nde bu yıl ikinci
kez açlık grevi yapılıyor. Genel-İş
Marmara Bölge Başkanı Mehmet
Karagöz ve Anadolu Yakası bölge
Başkanı Veysel Demir 3 Ekim tarihinden bugüne dönüşümlü açlık
grevi yapıyorlar.
Talepleri Genel-İş Sendikası’nın
tüzüğünün uygulanması. Her iki sendikacıyı açlık grevine getiren olayların
gelişimi bir kez daha patron sendikacılığının aynasıdır.
Kani Beko ve Yönetim Kurulu
üyeleri Olağanüstü Genel Kurulla
yönetime gelip bölge başkanlıklarını
kapatma kararı aldılar. Ancak Genel-İş’in tüzüğüne göre bölge başkanlıklarının kapatılması kararını ancak olağan genel kurul alabilir. Olağanüstü genel kurulda bölge başkanlıklarının kapatılması kararını almak mümkün değil. Zaten olağanüstü genel kurul önceden belirlenen
ve değiştirilemeyen gündemle toplanan genel kuruldur ve önceden belirlenen gündemle sınırlıdır. Son olağanüstü genel kurulun gündemi ise
yeni yönetim kurulunu seçmektir.
Bu nedenle Kani Beko ve arkadaşlarının bölge başkanlıklarını kapatma yetkisi yoktur. Bu temelde
bölge başkanları sendika genel merkez yöneticileriyle görüşerek sorunu
çözmeye çalışmışlar ancak başaramamışlardır. Bölge başkanlarının
sendika tüzüğünün uygulanması talebi
karşılık bulmamıştır. Kani Beko’nun
tavrı korkakça tavrını kesin ve net
olarak açıklamaktan kaçınmak olmuştur. Aylarca bölge başkanlarını
“sorunu çözeceğiz, şu tarihe kadar
çözeceğiz” diyerek oyalamışlardır.
Sorunun çözülmemesi üzerine bölge
başkanları Ankara’ya gelerek son bir

görüşme yapıp direnişi başlatmaya
karar vermişlerdir. Bu aşamada bölge
başkanlarından ikisi,
Diyarbakır ve Gaziantep bölge başkanları  SENDİKALAR İŞÇİLERİN
Genel-İş Genel Merkez
ÖRGÜTÜDÜR, PATRONLARIN DEĞİL !
yöneticileriyle yaptıkları görüşmeden sonra  KANİ BEKO; REMZİ ÇALIŞKAN;
arkadaşlarını satmışlar- HÜSEYİN YAMAN; CAFER KONCA
dır. Genel merkez pat- DERHAL İSTİFA ETMELİDİRLER !
ronlarının teklifini kabul
 İŞÇİLER; BİRLEŞELİM İÇİMİZDEKİ
ederek Genel-İş’in ücBU İŞBİRLİKÇİLERİ SENDİKALARIretli personeli olmuş,
DİSK’in de bölge tem- MIZDAN SÖKÜP ATALIM !
silcisi olarak atamaları
yapılmıştır. Böylece esmekân bırakmamaktır. Böylesine
kiden Genel-İş’in bölge başkanı iken
düşmandırlar ve böylesine küçük düaldıkları maaş ne ise o maaşla Geşünmektedirler.
nel-İş’in personeli olmuşlar, DİSK’in
Sanırsınız ki emperyalizmin hizde bölge temsilcisi olmuşlardır. Patmetindeki bir düzen partisinin yöronlarından aldıkları maaş karşılığı
neticisi konuşuyor. Sanki halka karşı
arkadaşlarını satarak memleketlerine
saldırıda en önlerde yer alan bir
dönmüşlerdir.
düzen kurumunun yöneticisi konuMehmet Karagöz ve Veysel Demir
şuyor. Küçük üçkâğıtlar çevirerek
“Sendikanın Tüzüğü Uygulansın”
açlık grevini engellemeye çalışıyorlar.
talebine sadık kalarak Ankara’da diYakında açlık grevcilerine müdahale
renişe başlamışlardır. Şu an ikisi de
edilmesi için başvuru yapıp polis
sendikanın genel merkez binasında
çağırırlarsa şaşırmayalım.
dönüşümlü açlık grevi yapmaktadırlar.
Bunu yapanlar Kani Beko, Remzi
Bu aşamada sendika patronlarının
Çalışkan, Hüseyin Yaman, Cafer
tavırları ise gerçek yüzlerini bir kez
Konca’dır. Bu ahlaksız sendika patdaha ortaya seren utanç verici bir
ronları işçiyi satıp kendilerini belediye
noktaya geldiklerini göstermektedir.
başkanlarına yarandırmaya çalışmakÖrneğin genel merkez patronlarından
tadırlar. Ah bir de işçilerin hak arama
Remzi Çalışkan “bayramda burası
bilinci olmasaydı ne güzel belediye
9 gün kapalı olacak, kaloriferler
başkanlarıyla dostlukları sürecek, beyanmayacak, kapılar kapalı olacak,
lediye başkanlarından azar işitmeüşürsünüz, evinize gidin, bayramdan
yeceklerdi! Ama işte direnen işçiler,
sonra döner açlık grevine devam
hakkını arayan işçiler maskelerini
edersiniz” demiştir. İki bölge başkanı
düşürüyor.
açlık grevi eylemine başlamadan
İzmir’de 10.000 işçiyi toplu sözönce başkanlık katını kapatıp kilitleşme masasında sattılar. 10.000
lemişler, sendika personelinin odaişçinin toplusözleşme görüşmeleri
larını da kilitlemişlerdir. Amaç iki
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
bölge başkanına açlık grevi yapacak
başvurusu üzerine Yüksek Hakem
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 DİSK Genel İş Genel Başkanı Kani Beko
İzmir İzelman İşçilerinin Toplu Sözleşmesini
CHP’li Belediye Başkanı İle Karşı Karşıya
Gelmemek İçin Sattı
 Genel İş Genel Merkez Yönetimi Kendisi
gibi Düşünmeyen İstanbul Avrupa Yakası ve
Anadolu Yakası Bölge Başkanlıklarını Kapattı
Genel İş Genel Merkez Yönetimi AKP’nin
Tutukladığı Devrimci Avukat Taylan Tanay’ın
İşine Son Verdi!
DİSK Genel Merkez Yönetimi AKP’nin
Tutklattığı Berna Yılmaz’ın İşine Son Verdi!
Kuruluna gitti. Yüksek Hakem Kurulu
taraflara yazı yazarak artık sorumluluğun sendikanın üye olduğu konfederasyonda olduğunu, konfederasyondan temsilci istendiğini bildirdi.
Ki burada şunu da belirtelim Genelİş’in üye olduğu konfederasyonun
başkanı da Kani Beko’dur. DİSK
bu yazı üzerine temsilci ataması yapıyor. Atanan temsilci toplantılara
katılıyor. Yüksek Hakem Kurulunda
bağlanan toplu sözleşmeye şerh koyuyor. Tüm bunlardan Genel-İş ve
DİSK’in patronu olan Kani Beko’nun haberi olmuyor.(!)
Çünkü o esnada AKP operasyonuyla
tutsak edilen Genel İş Avukatı Taylan
Tanay’ın işten çıkartıldığına dair yazıyı
tebliğ etmekle meşgul. Yanlış yere tebligat yapılmasını önlemek için Av.
Taylan Tanay’ın kaldığı hücreyi bizzat
takip ediyor. Ama İzmir’de 10.000
işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmenin
hiçbir aşamasından haberi yok. Buna
inanmamızı bekliyorlar.
Görüşmelere katılan temsilci görüşmelerin her aşamasından Kani
Beko ve arkadaşlarını bilgilendirmiştir.
Bilgilendirmemesi de mümkün değildir. Ya da Kani Beko ve arkadaşları
merak edip bu temsilciyi aramamışlar
mıdır? Üstelik toplu sözleşme Yüksek
Hakem Kurulu tarafından bağlanırken
Kani Beko ve arkadaşları işçilere gerçeği anlatmamış grev diyerek işçileri
kandırmaya devam etmişlerdir. Toplu
sözleşme Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalandıktan 1 gün sonra
işçilere grev yapacaklarını ilan etmişlerdir. İzmir’de işçilerin, şoförlerin
yaptığı iş bırakma eyleminin sorumluluğunu işçilere ve sendikacılara
çıkartmışlardır. Belediye başkanının kendilerini azarladığını söy-

lemişlerdir. Şimdi de sorumluluğu İzmir’deki şube başkanlarına atmaya çalışmaktadırlar. Sanki bu sürecin sorumlusu şube başkanlarıymış,
kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi hareket etmektedirler. Oysa yasa gereği
Yüksek Hakem Kurulunun
muhatabı sendikanın genel
merkezi ve bağlı bulunan
konfederasyondur. Yani işveren yüksek hakem kuruluna başvurduğu andan itibaren şube
yönetiminin yetki ve sorumlulukları
biter. Bundan sonraki aşamalardan
şube yönetiminin hiç haberi bile olmaz.
Ama sendika genel merkezinin ve
konfederasyon yönetiminin haberi
muhakkak olur. Ki her ikisinin de
başkanı Kani Beko’dur.
Yani onlar belediye başkanı patronlar için vardırlar. Onların dostu
belediye başkanı patronlardır. İşçiyi
düşmanları olarak görürler. Onlar
için işçiler hiçbir hakları olmayan,
oy potansiyellerinden başkası değildir.
Kazayla işçiler kafalarını yerden kaldırırlarsa derhal patronlarına-belediye
başkanlarına başvurup işten attırırlar.
Kani Beko ve arkadaşlarının 6
ayları, onları defetmemiz için binlerce nedenle doludur.
Şişli’de işçileri belediye başkanı
Mustafa Sarıgül’e satmışlardır. Belediye Başkanı Sarıgül’ün köpeği
haline gelen Mevsim Gürlevik Devrimci İşçi Hareketi tarafından istifa
ettirilince ve işçiler çadır kurup direnişe başlayınca koşup Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etmişlerdir. Direnen
işçileri görmemişlerdir bile. Olağanüstü Genel Kurul’da işçilerin listesinin
kazandığı ilan edilince polis çağırarak
belediye başkanının adamlarının kazanmasını sağlamışlardır.
İşçiler sendika yönetimine rağmen
haklarını almak için direnip sendika
binasında açlık grevine başlayınca
görmezden gelmişlerdir. 3 hafta işçilerin açlık grevi yapmalarını seyretmişlerdir.
1 Mayıs’ta halk polisle sokak sokak çatışırken onlar “işçilerin önünü
açın, işçiler eve gidecekler” demişlerdir.

Halk ayaklanmasında Elmadağ’da
polisi görünce işçileri ve halkı bırakıp
kaçmışlardır. Bu konuda eleştirilince
de “portakal gazı kanser yapar, işçilerin kanser olmasını istemedik”
demişlerdir.
Ve şimdi de bölge başkanlıklarını
sendika tüzüğüne rağmen kapatma
kararları ve sendikalarında süren
açlık grevi eylemi...
Açlık grevi eyleminde olanlardan
Mehmet Karagöz kalp hastasıdır,
yüksek tansiyon hastasıdır, şeker hastasıdır. Ama onların zerre kadar umurlarında değildir. Utanmadan bayramdaki 9 günü nasıl geçireceklerini soruyorlar. Açlık grevi eylemcilerini
görünce köşe bucak kaçıyorlar. İnsanlıklarını yitirmiş, ruhsuz, işçilerin
ve devrimcilerin düşmanıdırlar. Patronların ise dostudurlar.
DİSK’in hemen yanı başında işçi
sınıfı tarihine geçen bir direniş yaşanıyor. Kazova işçilerinin direnişini
dünyanın öbür ucundaki sendikacılar
görüyor ama direniş çadırına 400
metre uzaklıktaki DİSK yöneticileri
göremiyor. Amerikalı, Avrupalı, Koreli sendikacılar görüyor ama DİSK
yönetimi 400 metreden göremiyor.
AKP devrimcilere operasyon
yapıyor, devrimcileri komplolarla
tutukluyor. Bu patron sendikacılarının ilk işi tutsak edilen devrimcileri işten atmak oluyor.
Buna da dayanışma diyorlar. Tam
Amerikan tarzı dayanışma. Biz
böyle dayanışma istemiyoruz. Biz
düşmanlarımızın bizimle dayanışmasını istemiyoruz.
Kani Beko ve arkadaşlarının 6
aylık yönetimlerinin tüm faaliyetleri
bu kadardır. Tamamı işçilere, devrimcilere düşmanlıkla dolu bir 6 ay.
İşçiler için yaptıkları tek bir şey yoktur. Bu 6 ayda işçiler için tırnaklarını
bile kesmemişlerdir. Bu kadar işçi,
emekçi, halk ve devrimci düşmanıdırlar. Bu “patroncuklar” daha çok
işçi satarlar. İşçilerin demokratik anlamda sendikal hakları için bile bu
parazitlerden derhal kurtulmaları gerekiyor. Sorunlarımızın çözümü sınıf
sendikacılığıdır. Patron sendikacılığı
içimizdeki zehirdir. Bu zehrin çözümü
bellidir, SINIF SENDİKACILIĞI.
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Sendika ve toplu iş sözleşmesi
hakları için 3 Ekim günü itibariyle direnişe başlayan BELTAŞ İşçilerine
destek veren Zafer Gültekin adlı işçi
işten çıkarıldı. İşçiler bu gelişme
üzerine 11 Ekim günü, İstanbul’da
Beşiktaş Belediyesi’nin önünde eylem
yaparak arkadaşlarını sahiplendiler.
İşçiler, “Sendika ve Belediye
İşbirliğiyle Beltaş İşçisi İşten Atıldı”
yazılı pankartı açarak, “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz”,
“Sendika Hakkımız Gasp Edilemez”,
“İşten Atılan Arkadaşımız Geri Alınsın”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attılar.
Daha sonra yaptıkları açıklamada; direniş sürecini anlatan işçiler,
tüm yaptıkları çağrılara rağmen Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı Hikmet
Aygün’ün kendilerini sahiplenmediğini söyleyerek, “Hikmet Aygün bırakın bize destek vermeyi, parklarda
gezerek işçilere, direnişe destek vermemeleri yönünde baskı yapıyor.
Bu da yetmezmiş gibi 1 hafta önce işe
giren arkadaşımız Zafer Gültekin’in
Hikmet Aygün'ün bu telkinlerine
tepki göstererek hesap sormasının ardından BELTAŞ adlı şirketin muhasebesine çağrılarak işten çıkarıldığı
söylendi. Kendisine söyleyeceğimiz
tek şey var, bizim alnımızın teriyle aldığın maaşla sana işçi düşmanlığı
yaptırmayız. Arkadaşımız bizi savunarak onurlu bir iş yapmıştır. Ya
sen? Bu onursuzlukla hala o koltukta oturabileceğini zannediyor musun?
Karşılığında ne aldın? Arkadaşımız
işe alınana ve sendika hakkımızı
elde edene kadar mücadelemiz devam edecek” denildi.
Açıklamanın ardından işçiler türküler söyleyip halaylar çekerek, attıkları sloganlarla eylemlerini sonlandırdılar.
BELTAŞ Direniş
Günlüğü
10 Ekim: Soğuk bir Ekim gecesinin içimizi titrettiği bir sırada sıcacık
bir ziyaretle ısınıyoruz. Evet, kelimenin tam anlamıyla ısınıyoruz. Di-
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renerek, savaşarak, işgal
ederek sınıf savaşının ne
olduğunu TÜRKİYE
İŞÇİ SINIFINA anlatan,
sesini dünyaya duyuran
bir avuç KAZOVA kahramanının ziyaretleriyle
ısınıyoruz. Hem de ne
ısınma, patronsuz üretimin ürünü kazak getirmişler. Bize, DİRENEN
BELTAŞ işçilerine yaptıkları ziyaretleri DAYANIŞMANIN EN SICAK HALİNİ YAŞATTI.
11 Ekim: Günün ilerleyen saatlerinde, bizleri sevindiren bir gelişme oldu. BELTAŞ çalışanı bir grup
işçi arkadaşımız ziyaretimize geldi.
Birlikte oturup sohbet ederek, direnişin onların desteğiyle daha da büyüyeceği üzerine konuştuk. Buraya
gelmeyen arkadaşların baskılara ve
dayatmalara karşı direnmeleri gerektiğini, yanımıza gelmeyen arkadaşların da yürekten bizi desteklediklerini düşündüğümüzü söyleyip
selamlaşarak vedalaştık.
Aslında bu ziyaret bile resmen kuşatılmış olan BELTAŞ işçilerinin
baskılara karşı açmış olduğu bir gediktir. İşbirlikçi şube başkanının,
Beşiktaş Belediyesi’nin ve BELTAŞ
amirlerinin kontrol altında tutmaya
çalıştığı işçi arkadaşlarımızın bu ziyareti bizler açısından anlamlı ve sevindirici olmuştur.
12 Ekim: Bugün direnişimizin 10.
günü. Etraftan günlerdir bizi ziyaret
edenler, basında çıkan haberler ve bu
konunun CHP içinde de tartışılıyor olması direnişimizin etkisini, büyüklüğünü gösteriyor. Bunun için sevinçliyiz. Evet, belki az kişiyiz ama
belirleyici olan sayı değil ki. İşte direniş bize bunu bir kez daha kanıtladı.
13 Ekim: Bugün ziyaretçilerimiz
arasında Kocamustafapaşa Forumu
vardı. Uzun uzun sohbet ettik. Rıdvan abi Nazım Hikmet’in, Güneşi
İçenlerin Türküsü adlı şiirini okudu.
Sohbetimizin sonunda diğer forumlar birleşerek kalabalık bir şekilde ziyaret edeceklerini söylediler. Sıcak bir

vedalaşmayla uğurladık onları.
Öğlen 2 arkadaşımızı Beyoğlu
CHP teşkilatına gönderdik. Yapacakları etkinlikte milletvekilleri ve
parti yetkilileriyle görüşmek için.
Arkadaşlarımız etkinlik sonrası Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istediklerini belirtmiş ancak kendisi, acil işinin olduğunu, Beşiktaş’ta yaşananlardan genel başkanlarının da haberdar olduğunu söylemiş. İl başkanı ile
görüşmelerini kendisinin ondan bilgi alacağını söylemiş. Bunun üzerine
arkadaşlarımız il başkanı Oğuz Kaan
Salıcı ve yardımcısıyla görüşmüşler.
Arkadaşlarımız görüşmede taleplerimizi;
- Belediye başkanı İsmail Ünal’ın
sendikamızın yetkisine karşı açtığı
davaları geri çekmesi ve toplu sözleşme yapabilmek,
- İşten çıkarılan Zafer Gültekin’in işe geri alınması,
şeklinde bildirmişler.
İl başkanı ise, Genel-iş Sendikası Anadolu Yakası 2 No’lu Şube
Başkanı Nevzat Karataş ve Belediye
Başkanı İsmail Ünal ile görüşerek bu
işi halledeceklerini, ancak İsmail
Ünal’ın şu an yurtdışında olması
nedeniyle bayramdan sonraya kalacağını söylemiş.
Sonra bizler de akşam bu konu
üzerine biraz kafa yorduk. Verdikleri bu sözlerin takipçisi olmamız gerektiği konusunda hemfikir olarak,
bayramdan sonraki hafta adım atıp atmayacaklarını bekleme kararı aldık.
Direnişimizi Ünal’ı ve sendikamızın
şube başkanı Hikmet Aygün’ü teşhir ederek sürdüreceğiz.
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Kamu Emekçileri Cephesi
SINAVSIZ, PARASIZ BİLİMSEL VE
DEMOKRATİK EĞİTİM HAKTIR
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük!
2013-2014 eğitim ve öğretim yılı
her yıl olduğu gibi bu yılda sancılı
başladı. Okulları değiştirilen öğrenciler, sınavlarda başarısız olup açıkta
kalan ve hangi okula gideceğini bilmeyen öğrenciler, yarı inşaat halinde
okullar, kalabalık sınıflar, yetersiz
sayıda öğretmenler, iş yapmaya çalışan okul yönetimi, alınacak ücretli
öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler, dershanelere ve özel okullara mecbur bırakılan öğrenci ve öğretmenler...
Sürekli değiştirilen eğitim sistemi
ile eğitim-öğretime dair pek bir şey
bırakılmamıştır. Sınavların arttırılması, her değişikliğin güzel bir şey
yapılıyormuş gibi sunulması, öğrenci
ve öğretmenleri canından bezdirmiştir.
Son on yılda 5 ayrı sınav sistemi getirildi.
Bunları sıralarsak:
-1997 de LGS (Lise Giriş Sınavı)
-2005 de OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı)
-2008 de SBS (Seviye Belirleme
Sınavı) 6,7 sınıfları da girmiştir.
-2009 da OGES (Orta Öğretim
Geçiş Sınavı)
-2010 da ise düz liseler Anadolu
liselerine çevrildi.
Sonra her sene yapılan sınavdan
vazgeçildi. SBS sistemine geçildi.
Bu sistem de 2 yıl uygulandı. Bu yıl
ise SBS son kez 8. sınıflara yapıldı.
Bundan sonrası için bir yıl içinde 12
merkezi sınav yapılacak deniliyor...
4 milyon öğrenci ve ailesini ilgilendiren bu kararlar hiç kimselere
sorulmadan uygulanıyor.
Yeni sisteme ilişkin açıklama

yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı
SBS yerine getirilen, temel eğitimde
orta öğretimde geçiş sistemini açıkladı:
-Bu yıl 8. sınıflara önümüzdeki
yıllarda 6. 7.ve 8. sınıflara uygulanacak yeni sistemde merkezi değerlendirme yapılacağını söyledi.
-Sınavlarda yanlış doğruyu götürmeyecek; öğrencinin 6.7 ve 8.
sınıf yıl sonu başarı puanlarının yüzde
70’inin toplamı öğrencinin hangi liseye gireceğini belirleyecek.
-İleriki süreçte merkezi sınavın
açık uçlu sorularla yapılacağını ve
okullarda yapılan tüm yazılıların
merkezi olarak değerlendirileceğini
söylüyor.
-Öğretmenler ise kendi öğrencileri
yerine başka öğrencilerin sınavına
gözetmen olarak katılacak.
-Sistemin amaçlarını açıklayan
bakan, öğrenci-öğretmen ve okul
ilişkisini güçlendirmek müfredatın
eş zamanlı uygulanmasını sağlamak,
sınav kaygısını azaltmak, okul dışı
eğitim kurumlarına ihtiyacı azaltmak,
öğrenci devamsızlığını en aza indirmek; öğrenciye kültürel, sanatsal,
sportif faaliyetler için zaman kazandırmak gibi amaçlarının olduğunu
söyledi.
-Ayrıca okullar arasındaki eğitim
farkının doğal olduğunu, farklılıkları
gidermek gibi bir amaçlarının olmadığını söyleyerek asıl olan idealist,
başarılı öğretmenler diyerek tüm sorumluluğu öğretmenlere yıktı.

Son Günlerde 12 Sınav mı
36 Sınav mı Tartışmasıyla
Eğitimin Öğretimin Asıl
Eksikliklerini Gölgeliyorlar
Sorun sınavın kendisi ve okullarda

yapılan eğitim-öğretimin niteliğidir.
Öğrencileri sıralamaya koyarak seçecek bir sistem baştan adil değildir.
Bir tarafta dersleri boş geçen öğrenciler diğer tarafta kolejlerde okuyanlar...
Nabi Avcı, sınavlarda yanlışlar
doğruları götürmeyecek diyerek sıfır
çeken öğrenci sayılarının üzerini örtmeye çalışıyor.
Öğretmen atamalarının yetersiz
olduğunu böylece okullardaki eğitimin değil dershane ve özel okullardaki eğitim-öğretimin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Bu koşullarda
yoksul çocuklar zerre kadar düşünülmemektedir.
Daha öğrencilerin hangi okullarda
okuyacağı belli olmadan yeni sisteme
uygun kitaplar hemen basılmıştır.
Oysa 700 bin öğrenci hala okul aramakta ya da meslek liselerine mecbur
bırakılmaktadır. Çocuklarımızın gelecekleri devlet eliyle ipotek altına
alınmaktadır. Bu arada özel okullara
teşvikler verilmekte, el birliğiyle sayıları arttırılmaktadır. Sırtından eğitim-öğretim yükünü atmak isteyen
Devlet, okulları dershanelere çevirmek istemekte, dershanelerde uygulanan sistemin aynısını okullara uygulamaya çalışmaktadır.
Zamanla öğretmenler tarafından
yapılan öğrenci değerlendirmesini
de ortadan kaldıracaklar... Öğretmenler artık kendi anlattıklarının ne
kadarının anlaşılıp anlaşılmadığını
ölçemeyeceklerdir. Hep diğer okullarla, diğer öğretmenler yarışacak,
sınav başarısına odaklanıp özel ders,
etüt vb... verecek, bir anlamda tüccarlaşacaklardır. Yeni sistemle öğrenci
başarıları daha da düşecek ve öğrenciler dershane gibi okul dışı ku-
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rumlara daha çok ihtiyaç duyacaktır.
İşte bu yanı ile düşünülünce dershanelerin kaldırılması kandırmacadan
başka bir şey değildir.
Zaten eğitim sistemi baştan sona
paralı hale getirilmiş ve gittikçe özelleştirilmektedir. Dershane ile okul
içice geçmiş durumdadır. Yeni uygulama ile yapmaya çalıştıkları okulların işini dershaneye bırakmak yani
dershaneleri okullaştırmaktır. Öğretmenleri de çıkaracağı yasalarla güvensizleştirip performans sistemine
göre çalıştırmaktır.
Ülkemizde yıllardır eğitim-öğre-

tim önemsenm e m i ş t i r.
Eğitim-öğretimle hükümetler kendi
tekellerine ne
kadar kar
sağlayacaklarını hesaplaşmışlardır. Fatih projesi
gibi...
Her alanda rekabetçi anlayışın
hüküm sürdüğü bu sistemde eğitimöğretim alanında sınavlarla bu rekabeti körüklemektedir. Sadece ilköğretimde değil, ortaöğretimde, oradan
üniversiteye kadar eğitimin niteliğinde
büyük düşüşler yaşanmaktadır.
70-80 kişiyi aşan kalabalık sınıflar,
okulların sayısının yetersizliği, ihtiyaç
olmasına rağmen öğretmen atamalarının sınırlı sayıda yapılması, devletin eğitime bütçe ayırmaması, eğitimi paralı hale getirmesi, sınavların
bir eleme aracı olarak kullanılması,

Keyfi Olarak Tutuklulukları Sürdürülen Kamu
Emekçileri Cephesi Üyeleri Serbest Bırakılsın
19 Şubat gece yarısı Türkiye genelinde Kamu Emekçileri Cepheli memurlara yönelik bir gözaltı saldırısıyla
28 ilde 167 kamu emekçisi gözaltına alınmış ve 66 kişi
tutuklanmıştı. Duruşmaları yapılan memurların bir kısmı
da ilk mahkemelerinde tahliye edilmişti.
İstanbul’da tutuklanan 30
kamu emekçisinin iddianamesi
ise daha yeni hazırlandı ve ilgili
mahkemece de delil yetersizliğiyle savcılığa iade edildi.
KESK Şubeler Platformu
üyeleri de iddianamenin yetersiz
bulunması üzerine tutsakların
serbest bırakılması yerine tutuklamanın devamı için
KESK’lilerin ifadeye çağırılmasına karşı 10 Ekim günü İstanbul Adliyesi’nde eylem yaptılar.
Adliye önünde yapılan açıklamada, en temel insan hakları
mücadelesi olan 4+4+4 gericipiyasacı eğitim yasasını protesto
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fırsat eşitliğinin gözardı edilmesi,
eğitim ve öğretimin herkes için bir
hak olmakdan çıkarılıp zengin çocuklarının faydalanabileceği bir faaliyete dönüşmesi bu sistemin en büyük eksiklikleridir. Bütün bunlar bilinçlice yapılmakta, çocuklarımızın
gelişimi engellenmektedir.
Halk için eğitim ancak halkın ihtiyaçlarını, koşullarını dikkate alarak
yapılan bir eğitimdir. Tekellerin hırsına alet olan bir eğitim eğittim değildir.
Hükümetler, eğitimde de kapitalist
sistemin dişlilerine bir diş daha ekliyorlar. Bu cendereden kurtulmanın
yolu bu sistemi tepetaklak değiştirmekten geçmektedir.
Parasız, bilimsel, demokratik eğitim herkesin hakkıdır. Bu hakkı engellemek ise suçtur. Sınavlar kaldırılsın Çocuklarımız okumak istedikleri
okullarda okuyabilsinler.
Eğitim halkların hakkıdır... Özelleştirilemez...

etme, güvencesiz çalışma hesaplarına karşı çıkmanın ve
insanca yaşam talebinin iddianamelerde suç olarak düzenlendiği vurgulandı.
Ve iddianamede yer alan “suç”ların bütün KESK
üyelerince işlendiği aktarıldı. Açıklamada uzun tutukluluk
süreleriyle ceza almadan cezalandırılmanın kural haline geldiği vurgulandı. “İstanbul’da şu an Bakırköy, Kandıra ve Tekirdağ F tipi
hapishanelerinde 30 yönetici ve
üyemiz tutuklu durumda. Aynı operasyon kapsamında ve benzer iddianameler ve suçlamalarla diğer
27 ildeki arkadaşlar serbest bırakıldılar. İddianame aynı, operasyon
aynı, suçlamalar aynı ama arkadaşlarımızın bir kısmı hala tutsak.
Bu hukuk garabetinin bir an önce
sonlandırılması, emsal mahkemeler
göz önünde bulundurularak arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması gerekmektedir” denildi.
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Röportaj
Av. Fuat Erdoğan Anısına Devrimci Avukatlık Sempozyumunun 3üncüsü Yapıldı:

“Ekmek, Adalet, Özgürlük
Mücadelesinde Devrimci Avukatlık”

Dünyada Güçlü Olan Ülkelerin Güçsüzleri Ezmeye Çalıştığı ve Onları
Sömürmeye Çalıştığı Bir İdeolojinin Hakim Olduğu Bir Yerde Adalet
Olmaz. Adaletsizliğe Karşı Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!
Av. Fuat Erdoğan anısına
3.’sü düzenlenen “Ekmek,
Adalet, Özgürlük Mücadelesinde Devrimci Avukatlık” başlıklı
sempozyuma
katılan Suriyeli
Salem Mustafa
Salem Mustafa ve Filistinli
Anan Odih ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz…

kıldı. Libya emperyalist ülkeler tarafından yağmalanıyor, Suriye’de Esad iktidarı “muhalif” denilen işbirlikçiler tarafından desteklenerek yıkılmaya çalışılıyor. Bunlar hukuka uygun mu?
Salem Mustafa: Dünyada

bir hukuk var, ama bu insanların
kendi hukuku. Adalet var ama
insanların kendi adaleti. Hiç bir dinle
alakası yok, dini örgütler adaletin
yalnızca din tarafından sağlanabileceğini söylüyor ama bu doğru değil.
Yürüyüş: Sempozyumu
Bizim bölgemizde yaşayan Ortadoğu’da yaşayan otoriter yönetimler,
nasıl değerlendiriyorsuinsanların adalet hakkını ellerinden
nuz? Hak alma mücadelealıyorlar. Libya’nın doğal kaynaklarını
sinde hukukun yeri nedir?
kullanmak için oraya saldırdılar. ŞimSalem Mustafa: Bu konferans di aynı şeyi Suriye için yapmaya çaçok önemli bir konferans. Deneyimlışıyorlar. Bütün alt yapı sistemlerileri paylaşmak için çok önemli bir
mizi yıktılar, bombaladılar Libya’da
yer. Çeşitli ülkelerdeki avukatların
ki gibi. Ama insanlarımızı ele geçiyaşadığı deneyimlerini paylaşmak
remeyecekler. Hükümetimizin arkaiçin ve insanları bilgilendirmek için
sında duran insanlar bize sahip çıçok önemli. Suriye’de bir avukat
kacak ve onlar bu saldırıları başarısız
olarak burada olmak, konuşmak ve
olana kadar, bu insanlar direnecek.
dinlemek çok önemli. Suriye’li bir
Anan Odih: Bu sempozyum bu
avukat olarak burada bulunmak ve
forum emperyalizme karşı mücadeleyi
Türkiye’deki avukatların haklarını
ortaklaştırmak ve iletişimi sağlamak
savunmak da çok önemli.
için çok önemli bir yer. Bu her şey
Tüm dünyadaki
değil ama bütün
ayaklanmalar için herşeyin bir parçası
kesin sömürenlere karşı
yine de, hepimiz
mücadele etmesi gerebunun parçasıyız.
kiyor.
Emperyalizm ve
yeni sömürgecilik
Yürüyüş: Bugün
tüm dünyaya saldünyada hukuk var
dırıyor. Burası da
mı? Varsa nasıl bir
buna karşı mücahukuktur? Libdelenin bir parçası.
ya’da meşru bir
Bizde buna karşı
birleşmeli ve diAnan Odih
iktidar zorla yı-

renmeliyiz. Dünya da güçlü olan ülkelerin güçsüzleri ezmeye çalıştığı
ve onları sömürmeye çalıştığı bir
ideolojinin hakim olduğu bir yerde
adalet olmaz. Ama dünyada direnenler, direnen halklar adaletin farkındalar, bunun için mücadele ediyorlar ve bunu başaracaklar. Emperyalizmin tüm dünyada ikinci dünya
savaşından sonra yeni sömürgeleştirme politikaları var, bu politikalar
Mısır’da, Libya’da, Suriye’de uygulamaya çalıştıkları, uyguladıkları
politikalar. Bu politika tüm dünyada
ki halkları daha çok parçalamak ve
işte etnik kimliklerine göre, dinlerine
göre küçük parçalara ayırıp daha
zayıf hale getirip, bu şekilde daha
kolay sömürmek ve yönetmek şu
anki politikaları.
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Yürüyüş: Geçtiğimiz hafta Türkiye’deki devrimci Muharrem
Karataş ve Serdar Polat emniyet müdürlüğüne bir eylem düzenledi. Geri çekildikleri sırada
polis etraflarını çevirdi ve onları infaz etmek için ateş açtı. Sizce bu meşru mu? Bu konuyla
ilgili ne söylemek istersiniz?
Anan Odih: Bu hem yasadışı
hem de meşru olmayan bir şey. Bir
insanı öldürmek doğru bir şey değil.
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Röportaj
Şimdi aynı şeyi İsrail’de yapıyor Filistinli devrimcilere.
Çeşitli devrimcileri, direnişçileri yargısız bir şekilde uçaklarla füze atarak infaz ediyor
yolda giderken. Birincisi bu
doğru değil, ikincisi direnen
yabancı bir güce karşı, zulmedenlere
zalimlere karşı direnmek meşru bir
haktır, suç değildir.
Salem Mustafa: Birisi bir eylem
yaptı diye, kimsenin onu öldürmeye
hakkı yok. Bunun belli yasaları var.
Cezalandırılacaksa belli yasalar çerçevesinde cezalandırılır. Dolayısıyla
Muharrem Karataş’ı öldürmek hem
meşru değil hem de yasal değil.
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Yürüyüş: Geçtiğimiz 18
Ocak’ta devrimci avukatlara
yönelik bir operasyon oldu. Bu
operasyon sonucu hala dokuz
avukat mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunmakta. Bu
yüzden sempozyuma katılamadılar. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Anan Odih: Şok olduk, Avrupa’da böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir ülkede avukatlara böyle
davranıyorlarsa, küçük düşürülüyorsa,
savunmasız insanlara ne yapılacağı
belli değil. Avukatlar hukukun, insan
haklarının korumasının bir parçası.
Onlar bu şekilde küçük düşürülemez.
Bir an önce serbest bırakılmalılar.
Onlar kendi fikirlerini söylemek için,
zavallı insanlara, çaresiz insanlara
yardım etmek için tutuklandılar. Hiçbir suçları yok. Bir an önce serbest
bırakılmalılar. Ne düşündüklerine
karşı olsak bile bu düşüncelerinden
kaynaklı onları hapsedemeyiz. Eğer
insanlar düşüncelerinden kaynaklı
beğensek de beğenmesek de hapse
atılmamalılar.
Salem Mustafa: Gerçekten hoş
karşılanacak bir durum değil hiç bir
şekilde. Bunu yapan herhangi bir
yer, hiç bir şekilde hoş karşılanamaz.
Ve bu dünyadaki bütün avukatlara
ucu dokunan , çok tehlikeli bir mesele.
Bu yüzden bununla yüzleşmeliyiz.
Ve birlik olup bunu düzeltmek için
dayanışmalıyız.

Yürüyüş: Devrimci, vatansever
bir hukukçu nasıl olmalıdır?
Hukuk mücadelesi nasıl sürdürülmelidir?
Anan Odih: Bu var olan kanunlarla zaten adalet getirilemez.
Önce birinci ilk olarak mevcut yasalar
çerçevesinde elde edebileceği tüm
hakları elde etmeli. Fakat aynı zamanda şunu da bilmeli avukat. Bu
yasaların gerçek anlamda adaletin
sağlanması için yeterli olmadığını
bilmeli ve mücadelesini bu yasaları
da değiştirmek üzere kurgulamalı.
Aynı zamanda da bu yasalara uygun
olmayan bir şey varsa bile eğer kendince meşruysa bunun yapılması, o
zaman yasalar çokta önemli değil.
Yani o meşruluğuna göre hareket etmelidir.
Salem Mustafa: Öncelikle temel
hakları için insanları eğitmemiz lazım.
İnsanları eğitmeden mücadelesini
yürütemeyiz, öncelikle insanları eğitmemiz lazım. Ondan sonrada yasalarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yasalarla ilgili düzenleme çalışmaları, tüm insanlara
bunu anlatmamız ve onlarla birlikte
bu yasalar için meşru olan kendilerinin meşru gördüğü yasalar için mücadele etmemiz gerekiyor.

Yürüyüş: Şu an Türkiye’deki
F Tipi hapishanelerde 526 tane
hasta tutsak bulunmaktadır.
Orada ölüme terk edilmişlerdir.
Bu konudaki düşünceleriniz
nedir?
Anan Odih: 5 bin devrimci tutsaktan 1000 tanesi hasta Filistin’de.
70 kişinin durumu kötü, son bir yıl
içinde 6 Filistinli devrimci tedavi
edilmediği için öldü hapishanelerde.
Bu çok acı verici bir durum hasta tutsaklar, hapishanedeki hasta tutsakların
durumu çok acı verici bir durum. Biz
hem bunların düzgün tedavi edilmesi,

sağlıklı koşullarda tedavi edilmesi için hem de dışarda
daha iyi koşullarda tedavi
edilmesi için mücadele ediyoruz. Ama bu çok zor, mevcut hükümet tedavilerini yapsa bile bunu düzgün yapıp
yapmadığını denetleyemiyoruz. Bence
Türkiye de ki durumda Filistin’deki
gibi aynı. Şimdi zaten egemenlerin
politikası kişiyi hapse atıp, bir süre
cezalandırmak falan değil, tamamen
onu yok etmek istiyorlar. Devrimcileri
tamamen yok etmek istiyorlar. Hapishane politikaları bunun içinde. Dolayısıyla bir kişinin hasta olup olmaması onların hiç umurunda değil o
yüzden tedavi etmek zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Onlar için önemli
olan o kişilerin, o düşüncenin yok
edilmesi.
Salem Mustafa: Öncelikle uluslararası yasalara göre ciddi hastalıklı
olan insanları hapishanelerde tutamazsınız. Dolayısıyla bunu yapmak
uluslararası hukuka aykırı birincisi.
İkincisi de bu tip insanlar için,
hasta tutsaklar için onları hapishanede
çıkarmak için her türlü mücadele
verilmeli. Elimizden gelen her şey
yapılmalı, bu hakça bir şey değil onların hapishanede olması. Türkiyeli
devrimciler Halk Cepheliler şimdiye
kadar bunun örneklerini defalarca
kez gösterdiler. Mevcut hükümete
baskı oluşturup hasta tutsaklarını çıkartabildiler içeriden.

Yürüyüş: Gezi olaylarıyla
başlayıp tüm Türkiye’ye
yayılan ayaklanma boyunca altı
kişi hayatını kaybetti. Binlerce
kişi işkenceye uğradı. 12 kişi
gözünü kaybetti. Sizce adalet
bunun neresinde?
Anan Odih: Bu kabul edilemez
bir durum. Bunda hiç bir hak hukuk
söz konusu değil. İnsanların yürüyüşlere katılması onların bir hakkıdır.
Bunda hiç bir suç yoktur ve polisin
yaptığı kabul edilemez. Filistin’de
de böyle binlerce insan hak mücadelesinde katledildi. Hükümetlerin anlamadığı şey şu; ne kadar
güçle bastırmaya çalışırsanız o
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Röportaj
insanların sesi o kadar gür çıkmaya başlar. O insanların sesini
kısamazsınız. Ne kadar güçle,
baskıyla, şiddetle kontrol altına
almaya çalışırsanız çalışın bunu
başaramazsınız. Çünkü insanların
özgürlükleri için, insanın özgürlüğü için yapmayacağı şey yoktur.
Bu hayatına mal olsa bile.
Salem Mustafa: Öncelikle
AKP Hükümeti 2005’den beri
yanlış politikalar izliyor. Bu yanlış
politikaların sonucu artık Gezi
Parkı’nda bütün o yanlış politikalar patladı. İnsanlar düşüncelerini sokaklarda dile getirmeye
başladılar. Olaylar başladıktan
sonra hükümetin bu olaylara karşı,
isyan edenlere karşı yaklaşımı
yine çok yanlıştı. İnsanlar öldürüldü, tutuklandı, gözaltına alındı
bir sürü şey oldu. Bu olaylar
AKP iktidarı devrilene kadar devam edecektir, bitmeyecektir.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Anan Odih: Burada olmaktan ve mücadelenizi öğrenmekten
memnunum. Dünyaya adalet getirmek için burada olup düşüncelerimizi paylaşmak çok önemli.
Dünyada ki bütün mücadelelerden
haberdar olmamız gerekiyor. Gezi
ayaklanması, Türkiye’deki Kürtler’in mücadelesini, dünyadaki
bütün mücadeleyi takip etmeye
çalışıyoruz. Böyle yapmalıyız.
Birleşmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz aynı, istediğimiz şey
aynı, hayallerimiz aynı.
Salem Mustafa: Halk Cephesi’ne çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için onur ve
gurur. Çok memnunum burada
olmaktan. Halk Cephesi bize Suriyeliler olarak çok destek verdiler.
Ama biz onlara yeterli desteği
verdiğimizi düşünmüyoruz. Hak
ettiği değeri verdiğimizi düşünmüyoruz. Ama umarım bizde kısa
zaman içinde sizin başarmak istediklerinizi gerçekleştirmenize
yardımcı olabiliriz. Çok
teşekkür ederiz.

Yozlaşmaya Karşı Dostluk ve Dayanışma
Futbol Turnuvası Devam Ediyor!
NE ÖYLE HALI SAHALARIMIZ VAR,
NE DE DÜZENLİ CAFCAFLI
FORMALARIMIZ!
AMA YÜREĞİMİZ VAR!
DELİKANLI YÜREKLERİMİZLE
TOP KOŞTURUYOR,
YOZLAŞMAYA KARŞI DİRENİYORUZ!
İstanbul Esenyurt Kuruçeşme Mahallesi'nde Kuruçeşme Halk Komitesinin
düzenlediği YOZLAŞMAYA KARŞI
DOSTLUK VE DAYANIŞMA FUTBOL
TURNUVASI ikinci haftasında devam
ediyor.
12-13 Ekim haftasonu turnuvanın
ikinci haftasında maçlar çekişmeli geçti.
İki yaş grubundaki sadece iki maç kalırken; 13 yaş grubunda ve 14-17 yaş grubunda birinciler belli oldu.
18 yaş grubunda ise takım sayısının
çokluğu sebebiyle turnuvanın ilerleyen
günlerinde tamamlanacak.
13 yaş grubunda KURUÇEŞME YILDIZLAR takımı büyük bir üstünlükle
birinci oldu. 14-17 yaş grubunda ise geriye bir tek maç kalmasına rağmen TOPRAK YILDIZLAR takımı birinciliği
elde etti. Bu grupta 2. ve 3.lük TRAKYALILAR DERNEĞİ takımı ile GENÇLERBİRLİĞİ takımı arasında yapılacak
maçla belli olacak.
İkinci hafta ilk gün sabah sahanın ve
etrafının topluca temizlenerek hazırlanmasıyla ve kale ağlarının takılmasıyla
maçlar belirlenen saatlerde yapıldı.
İkinci gün ise bayramın arife günü
olması dolayısıyla dört maç yapılabildi.
Sahanın boş anlarında (7-12 yaşlarındaki)
mahallenin minikleri için maç düzenlendi.
Şen kahkahaları ve sevinç gösterileri ile
görülmeye değer, büyükleri kıskandıran
bir maç yapıldı.
Ayrıca mahalleden gençlerin önerileriyle bir dayanışma kutusu yapıldı.
Bayram tatilinin devam eden günlerinde turnuvaya devam edilecek.
Yine aynı zamanda Kuruceşme Halk
Komitesi gönderdiği bayram mesajıyla
halkımızın geleneksel kurban bayramını
kutladı. Biz de Yürüyüş olarak Kuruceşme halkının bayramını kutluyoruz.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Katiller Hesap Vermekten
Kurtulamayacaklar!

19-22 Aralık 2000 tarihinde yapılan hapishaneler katliamının katillerinden Aytaç Yalman’ın 18 Eylül tarihinde Bodrum’da mahkemeye verdiği
ifadeler basına yansıdı. Katliamın yapıldığı dönemde Jandarma Genel Komutanı olan Aytaç Yalman “benim
görevim, sadece operasyonun sınırları,
maksadını, mekan ve zamanını koordine etmekti, bunun haricinde operasyonun başında bizzat bulunmadım,
Jandarma Bölge Komutanlıklarına
gerekli emirleri ve talimatları verdim,
operasyon Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından yapıldı, plan ve
icra aşamasında benim herhangi bir
dahilim yoktur, olayı raporlarla takip
ettik” dedi.
Hukukun yürürlükte olduğu bir
devlet olsaydı Aytaç Yalman’ın bu itiraflarla tutuklanması gerekirdi. Ama
suçlu değilmiş gibi muamele gördügü
gibi suçu da kendisi dışındakilere atıyordu. 28 devrimcinin katledilmesi,
yüzlerce kişinin sakat kalmasından bizzat sorumlu bir katildir Aytaç Yalman.
Bütün katiller gibi kendini masum
gösteriyor. Hatta ifadesine başlamadan önce “19-22 Aralık operasyonunda ölenlere rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” diyor.
Bu bilindik katil psikolojisidir.
İşkence ile katledilen Engin Çeber’in
katilleri de işkenceyi lanetleyip öyle
savunmaya başlıyorlardı. Oysa katliamın planların ortaya çıktığında
tutsakların düşman güç olarak adlandırılıp operasyonun tüm ayrıntılarını planladığını gördük.
Operasyona katılacak askerlerin
kan grubuna kadar her şeyin ayrıntılı planlandığı operasyonda kaç kişinin öleceği dahi hesaplanmıştı. Bu
planları, başında olan kişinin serbest
olması, kendini masum gibi tanıtması ve sanık yerine tanık olarak yargı önüne çıkması nasıl mümkün olabiliyor değil? Olamaz elbette.
Aytaç Yalman katillerden bir tanesidir ve cezalandırılmalıdır. Sadece o değil, operasyona doğrudan katılanların cezalandırılması gerektiği
gibi operasyonu yöneten, hazırlıkla-
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rına katılan, planlayanların tümü suçludur ve onlarda cezalandırılmalıdır. Yine Aytaç Yalman ifadesinin devamında katliam hazırlığı için üç
defa koordinasyon toplantısı yaptıklarını, Adalet Bakanlığı müsteşarı,
İstihbarat Teşkilatı müsteşarı, Cezaevi ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ve
devletin diğer kişiler ile konuyu görüştüklerini, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak kararı ve Milli Güvenlik
Kurulu kararı sonucunda operasyon
kararı alındığını, operasyonun eş zamanlı olarak 20 hapishaneye yapılması ve ölüm oruçlarının 60. Gününde
müdahalenin yapılacağı kararı alındığını anlatmış. Katliam ile ilgili diğer sorulara ise uzun zaman geçtiği
gerekçesi ile hatırlamadığı tüm dökümanların genel komutanlıkta bulunabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla bugüne kadar mahkemeden gizlenen belgelerin kaybolamayacağını
ve kayıt altında olduğunu itiraf ettiği gibi katliamın devletin özel bir hazırlığı ile yapıldığını da itiraf ediyor.
Evet bir savaşa hazırlanır gibi hazırlanmış, planlar bu savaş hazırlığına
göre yürütülmüştür. Hangi gün müdahale edileceği dahi hesaplanmıştı.
Oysa o tarihlerde tutsaklar ile devlet
adına görüşen bir heyet söz konusu idi.
Ve sözüm ona tutsaklar ile bir müzakere
yürütüyorlardı. Ne varki Aytaç Yalman
bu görüşmelerin sadece kamuoyunu
oyalamak amacıyla yapıldığını bir kez
daha ortaya koymuş oluyor.

Hapishaneler Katliamının
Katillerini Koruyan
AKP’dir
AKP 12 yıllık iktidarı boyunca katliamcıları yargılamasını sağlamak için
bir şey yapmadığı gibi katilleri ödüllendirmiştir. Katliamın sorumlularından
Ali Suat Ertosun’u terfi ettirip, Devlet üstün hizmet madalyası vermiştir.
Hapishaneler katliamının çok önceden planlandığını, katletmek amacıyla
planların hazırlandığını, delillerin yok
edilmeye çalışıldığına ilişkin delillerin

ortaya çıkmasına rağmen 12 kişinin katledildiği Bayrampaşa davası büyük
uğraşlar, onlarca suç duyurusuna rağmen 10 yıl sonra açılabilmiştir.
Katiller hakkında dava açmayan
savcı ve zaman aşımı kararı verip
suçluları aklayan hakimleri görmezden
geldi. Oysa Ergenekon davasında gördüğümüz gibi istedikleri gibi, karar vermeyen hakim ve savcıları yerden yere
sürdüler. Darbelerle hesaplaştığı iddiasında bulunan AKP her nedense 1922 Aralık katliamını hiçbir zaman
dile getirmemiştir. Aksine katliamın
amacı olan F Tipi Hapishaneler politikasını ısrarla sürdürmüştür. AKP iktidarı döneminde F Tipi Hapishanelere karşı verilen mücadelede 122 devrimci şehit düştü. F tipi politikalarını
zalimce sürdüren AKP elbette katliamın sorumlularını koruyup kollayacaktır. AKP kendisine muhalefet eden
kişileri aynı hapishanelerde katletmeye devam ediyor. 19-22 Aralık katliamına katılan askerlerin listesi hala
mahkemeye sunulmamakta, görüntü
kayıtları gizlenmeye devam etmektedir. Evet katliam, DSP, ANAP, MHP
hükümeti döneminde yapılmıştır, ancak katiller AKP iktidarında korunmuştur. Sanıkları koruma görevini üstlenerek katliamı sahiplenmiştir.
Sonuç olarak, Aytaç Yalman 19-22
Aralık hapishaneler katliamının katillerinden bir tanesidir, tüm katiller gibi
o da cezalandırılmalıdır. Katlettiği kişilerin ailelerinin beklediği hesap kendisinden ve diğer katillerden sorulmalıdır. Kendisini masum göstermesi,
suçlamaları reddetmesi, operasyona
katılmadığını belirtmesi hiçbir şeyi
ifade etmez. Türkiye tarihin en büyük
hapishaneler katliamının planlamasının
her aşamasında yer alması, operasyonun talimatını vermesi hukuken cezalandırılması için yeterlidir. Başkaca hiçbir delile ihtiyaç kalmamıştır. Biliyor
ve inanıyoruz ki, halk katillerin suçunu unutmaz. Peşini bırakmaz. Yakılan,
kurşunlanan insanlarımızın sorulacak bir hesabı var, bu hesap elbet sorulacaktır.
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AKP 19 Aralık Katli̇amının
Kati̇lleri̇ni̇ Korumuştur,
Korumaya Devam Etmektedi̇r
19-22 Aralık 2000 tarihinde adına Hayata Dönüş dedikleri katliamın üzerinden 13 yıl geçti. 12 yıllık AKP iktidarı boyunca katliamın sorumlularından bir tanesi
dahi cezalandırılmadı. Katliamın asıl sorumluları hakkında
dava bile açılmadı.
Katliamın 13. yılında HSYK müfettişleri Bayrampaşa
katliamının soruşturmasını yürüten savcı Ali İhsan Demirel hakkında yapılan şikayet sonrasında rapor hazırlandı. Raporda katledilmek istenen tutsakların ve avukatların daha önce ortaya koydukları gerçeklere yer veriliyor...
Ayrıca 12 kişinin katledildiği Bayrampaşa Hapishanesi
katliamının savcısının “görevi kötüye kullandığı” delilleri araştırmadığı, dinlenmesi gereken tanıkları dinlemediği kabul edildi. Müfettiş raporunda, 19 Aralık’ın planlı
olduğu ve operasyondan sonra delillerin karartıldığı, müdahalenin sorumlusu olarak biri şehit, ölü ve firari üç askerin gösterilmesinin “örtbas” izlenimi iddiasını haklı çıkardığı ifade edildi. Savcı Ali İhsan Demirel’in...
- “Tanık” sıfatıyla bile olsa bir subayın ifadesini dahi
almadığı,
- Katliam hakkında kitap yazmış yüzbaşıyı dinlemediği,
- Operasyon tutanağına ‘imzadan imtina eden’ iki
savcının ifadesinin alınmadığı belirtildi.
- Bayrampaşa Hapishanesine yönelik operasyonun
“organizeli bir şekilde gerçekleştirildiği” ve üzerinden
on yılı aşkın süre geçtiği halde halen neticeye varılamadığı
ifade ediliyor.
Tutsakların ve avukatlarının defalarca dile getirdikleri gerçeklerin resmi nitelik kazanması nedeniyle bir kısmına yer vermek istedik.

1- DELİLLER KARARTILDI
- “Cezaevine yapılan müdahalenin kendiliğinden
gelişen olaylar sonucu birden karar verilerek yapılan ani
bir operasyon olmadığı açıktır. Bakanlık ve Komutanlıklar
nezdinde konuşulup tartışılmış, planı önceden hazırlanmış, görev alacak birimler ve komutanlar isim isim belirlenmiştir. Operasyon planında ‘hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde operasyonun bütün safhalarının
video kamera ve fotoğraf makinesi ile tespit edecek
tedbirlerin alınacağı’ kaleme alınmıştır. Operasyon başlamadan, kayıtların hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde ifade edilmesi emredilerek, hukuki olmayan uygulamaların olabileceği kabul edilmiş ve delillerin
karartılması istenmiştir.

2. KATLİAMI DEVLET YAPITI
-“Cezaevine yapılan müdahalenin kendiliğinden

gelişen olaylar sonucu birden karar verilerek yapılan ani
bir operasyon olmadığı açıktır. Bakanlık ve Komutanlıklar
nezdinde konuşulup tartışılmış, planı önceden hazırlanmış, görev alacak birimler ve komutanları isim isim belirlenerek Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığı ve Ankara
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan birlikler İstanbul’a sevk edilmiş, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nın fiili müdahale ve destek grubu olduğu açıkça ifade edilmiştir.

3- KATİLLER GİZLENMİŞ

Sayı: 387
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-“Operasyona katılanların açık kimlikleri ve görevlerinin liste halinde çıkartılarak gönderilmesi istenilmiş ise
de bu müzekkerelerin hiç birisine olumlu cevap verilmediği halde göndermeyenler hakkında işlem başlatılmamış,
operasyona komuta eden isimler operasyonun başladığı tarihten itibaren bilinmesine rağmen beyanlarına başvurulmamış, kendilerinden bilgi belge istenmemiştir.”

4- KATİLLER KORUNMUŞ
- “Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral E. Engin
Hoş’un operasyon komutanı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı J.Yb. Y. Burhan Ergin’in operasyon komutan yardımcısı olduğu cezaevi özel müdahale planından ve
sair yazışmalarından sabittir. Buna rağmen istenilen bilgi
ve belgeleri göndermeyenler hakkında her hangi bir işlem
başlatmamış, operasyona komuta eden isimler operasyonun başladığı tarihten itibaren bilinmesine rağmen bu konuda ifade ve beyanlarına başvurulmamış veya kendilerinden
bilgi ve belge talebinde bulunulmamıştır. Görevliler hakkında her hangi bir soruşturma başlatılmamıştır.”

5. KATİLLER AKLANMIŞ
- “Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin ölümlerin ve yaralanmaların meydana
geldiği cezaevi C Blok’ta konuşlandırıldığı ve bizzat müdahale grubu olduğu belirtildiği halde kimlik bilgileri tes-
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pit edilenler hakkında yeterli araştırma yapılmadan ve
ölümlere bu birlikte görevli hangi personel tarafından sebebiyet verildiği açıklanmadan ve tespit edilmeden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öngörülmüştür” ifadelerine yer verildi.

6- GERÇEKLER ARAŞTIRILMAMIŞ
-“Avukatlar askeri yetkililerle ilgili delilleri mahkemeye bildirmeme, karartma ve yok etme suçlarına yönelik
şikayette bulunmuş, ancak bu şikayete ilişkin bir soruşturma yapılmadığı gibi bir karar da kaleme alınmamıştır. Operasyon planını göndermeyen görevliler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.”

7- DELİLLER SAKLANMIŞ
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Tümgeneralden ere kadar birçok kişinin iştirak ettiği operasyon biri şehit, biri ölü ve bir diğeri firari olan
üç asker üzerine yıkılarak örtbas edildiği izlenimi uyandıran soruşturmada en azından firari askerin savunmaları tespit edilerek, sonuca ulaşılması gerektiği halde bu
aşamaya kadar savunması alınmamış, şüpheli dahi kabul
edilmemiştir. Astsubay ve Uzman Çavuş olan kişilerin
operasyonu birlikte icra ettiği, emrindeki askerleri ve üstlerini tanımamasının kabul edilemeyeceği gibi, bir plan
dairesinde icra edilen operasyonda hangi subay ve astsubayın emrinde kimlerin olduğuna dair kaydın bulunmadığının söylenmesi, askeri mevzuata, ordu disiplinine açıkça aykırıdır.

8- ETKİN BİR SORUŞTURMA
YAPILMAMIŞ
Savcı, halen görevde bulunan ve olay tarihinde Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanı olan Burhan
Engin’i sanık olarak savunmasının alınması için talimatlar
çıkarmasına rağmen halen dinleyebilmiş değildir. Cezaevi
Jandarma Tabur Komutanı Yüzbaşı Zeki Bingöl’ün
operasyona ilişkin ‘Bayrampaşa Cezaevi Gerçeği’
isimli bir kitap yazarak 2007’de ilk baskısını yayınladığı halde bilgisi ve görgüsünün tespitine gidilmemesi, etkin bir soruşturma yapılmak istenmediği iddiasının diğer bir kanıtıdır. Operasyonda subay kadrosunda görev
alan tek bir kişinin en azından tanık veya bilgi sahibi olarak dahi ifadesine başvurulmamıştır.

9- EN TEMEL SORUŞTURMA
İŞLEMLERİ YAPILMAMIŞ
-“Operasyon günü operasyona ilişkin tutulan ve Başsavcı Ferzan Çitici ile Cezaevi Savcısı Fikret Ünalan tarafından imzalanmayan tutanakta isimlerine, ünvanlarına ve kimlik bilgilerine yer verilmeyen 25530, 1988/286,
1991/235, 1982/A.2259, 1981/A.2177 ve 1984/A.253 sivil numaralı personelin kimler olduğuna dair bir araştırma
yapılmamış, sivil numaralarının operasyona bizzat katılan kişilere ait olmadığı iddiasına rağmen, bu kişilerin sivil numaralarının kime ait olduğuna ve operasyona biz-
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zat katılıp katılmadıklarına dair bir araştırmaya 10 yılı aşkın süren soruşturma boyunca tevessül edilmemiş, bu konuda bir müzekkere dahi yazılması düşünülmemiştir.”
Ayrıca raporda ön inceleme aşamasında operasyonda yer alan ve bilgi sahibi oldukları anlaşılan kişilerin üzerine gidilmedi. “Ön inceleme sırasında alınan ifadelerin ise bir format üzerinden alındığı anlaşılmış, hiçbir ifadenin daha sonra Savcı tarafından yeniden alınmasına
ihtiyaç duyulmamıştır”
Ayrıca Savcının ‘Tufan Planı’ mahkemeye ulaştıktan sonra bile hareket, geçmediğini belirtmişler ve “Suç
işleyen kişiyi cezasız bırakma gibi bir takdir hakkı, delilleri yok sayma gibi bir lüksü bulunmayan savcının etkin soruşturma yürütmeyerek operasyonda görev alan ve
özellikle rütbeli olan bazı kişileri soruşturmadan vareste tutmaya çalıştığı anlaşılmıştır.”
Yukarıdaki tespitler ilk bakışta bundan sonra herşeyin düzgün bir şekilde yürüyeceği sorumluların yargılacağı
izlenimi taşıyor. Ancak durum hiç öyle değildir.
AKP w, x, q harflerinde yaptığı gibi herkesce bilinen,
her yönü ile teşhir olan ve AİHM tarafından birden çok
kez mahkum edilmesine neden olan gerekçeleri sıralıyor.
Bu açıklamalar katillerin cezalandırılmalarını sağlayacak
bir sonuca dönüştüğünde bir anlamı olacaktır. Oysa şu
an göstermelik tespitler olmalarından bir adım ileriye gidemiyorlar.
Birincisi, hatırlanacağı üzere savcı Ali İhsan Demirel 10 yıllık soruşturma sonunda rütbeli askerleri kayırıp yalnızca 39 askere dava açmıştı. Ancak kimliği tespit edilemeyen ve operasyona katılan jandarma komandolar ile ilgili bir soruşturmaya bakmaya devam ediyordu.
Oysa bu tespitler karşısında bu savcının soruşturmadan
el çektirilmesi gerekmezmiydi?
İkincisi, 10 yıllık soruşturma süresinin 9 yılı AKP iktidarı döneminde geçmiştir. AKP 9 yıl boyunca uyuyor
muydu? Üstelik Adalet Bakanlığı her yıl savcıları denetlemek ile yükümlüdür. Savcının dosyayı sürüncemede bıraktığını bilmiyorlar mıydı? Biliyordu elbette, savcının soruşturmayı etkin yürütmediğini belirtmek için TAYAD’lılar her yıl Adliye önüne gidip açıklamalarda bulunuyor, katilleri aklayan savcıyı teşhir ediyorlardı.
Adalet müfettişlerinin katliam hakkındaki tespitleri çok
doğrudur ama bundan daha önemlisi bu aklama ve katilleri gizleme faaliyetin AKP iktidarı tarafından yapıldığıdır. Ve katillerin korunması ve aklanması devam etmektedir. Raporların hazırlanıp mahkemeye sunulduğu
aynı dönemde katliamın sorumlularından Aytaç Yalman
ve Osman Özbek tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Oysa bunlar tanık sıfatı ile değil sanık olarak sorgulanmaları gereken kişilerdir. Yine bugün asker AKP'nin tam denetimi altına girmiştir. Katliamın katillerin korunduğuna dair
raporların açıklandığı bugünlerde mahkeme operasyona
katılan askeri personellerin kimliklerinin gönderilmesini bekliyor hala.. 13 yıldır mahkemeye gönderilen cevaplar değişmemiştir. Bu nedenle pratikte sonuç do-
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ğurmayan tespitin kıymeti yoktur...

Sonuç olarak:
19-22 Aralık katliamı her yönüyle teşhir olmuştur. Katliamda katledilen, yaralananların yürüttüğü adalet mücadelesi AKP'ye bu raporu açıklatmıştır. Katliamın yarattığı adaletsizliği yaşayanlar sadece tespit değil, hesap
sorulmasını istiyorlar.
Düzgün soruşturma yürütmeyen savcı sorumludur. Katilleri aklayarak onların suçlarına ortak olmuştur. Bununla
birlikte savcının dosyayı sürüncemede bırakmasına gözyuman başsavcılar, adalet müfettişleri de sorumludur.
AKP savcının etkili bir soruşturma yapmamasına göz
yummuş Aytaç Yalman, Osman Özbek, Zeki Bingöl, Burhan Ergin gibi katillerin korumasını üstlenerek katliamı
desteklemiştir.

SUÇLARINIZIN AFFI YOK!
HESAP VERECEKSİNİZ!
19-22 Aralık Hapishaneler katliamının sorumlularını hiç kimse aklayamaz. Osman Özbek, Aytaç Yalman katliamın asıl sorumluları arasındadır. Operasyonun planlanmasının her aşamasında yer almışlardır. Kaç kişinin
sevk edileceğini, hangi bomba ve silahların kullanılacağını, operasyonun nasıl yapılacağının talimatını vermişlerdir. Bugün hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranıp, suçu MGK’ya yani devlete atarak suçlarını örteceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar.
Her ikiside hiçbir şey hatırlamadıklarını söyleyip kendi suçlarını aklama çabası içersine girmişler. Osman Özbek Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Komutanlığı’nda Tümgeneral olarak görev almış ve operasyonun
planlanmasında yer almıştır. Operasyondan aylar önce yapılan koordinasyon toplantılarına katılmıştır. 9.10.2013
tarihinde Ankara 10. Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifa-

 Şehitlerimizin
Mezarlarında Ot Bitmeyecek!
İstanbul’da Sarıgazi Halk Cephesi her bayramda olduğu
gibi bu bayramda da şehitlerinin başucundaydı. Bayramdan
bir gün önce Halk Cepheliler, Sarıgazi Mezarlığı’nda bulunan şehitlerinin mezarlarını temizlediler. Toprak döküldü,
mezarlar yıkandı ve karanfiller bırakıldı. O gün mezarları
ziyarete gelen aileler Halk Cepheliler’e teşekkür ederek şehitlerimizin unutulmadığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Bayramın birinci günü ise saat
12.30’da Haklar derneği önünde
buluşularak toplu şekilde mezarlık
ziyaretinde bulunuldu. 24 kişi ile yapılan ziyaret Okan Yıldırım'ın mezarına karanfil bırakılıp “Bize Ölüm
Yok” marşı söylenmesi ve saygı duruşuyla
başladı. Ardından üç karanfillerin de mezarlarının bulunduğu ikinci mezarlığa geçildi. Burada da karanfil

dede “cezaevindeki olaylar tüm Türkiye’nin gündemindeydi Milli Güvenlik Kurulu’nun da gündemine gelmiş ve cezaevlerine operasyon yapılması da kurulda görüşülmüş ve hükümete bu konuda bir tavsiye kararı alınmış” demiştir.
Yani emri hükümet verdi. Karar MGK’dan çıktı diyerek kendi görev ve sorumluluklarını gizliyor. Kendini sıradan bir vatandaşa indirgiyor. Sözde itiraflarda bulunarak suçlarını örteceğini sanıyor ama yanılıyorlar...
İşin en başındakiler operasyonu basından, televizyondan duymuşlar... Halk deyimi ile söylersek. Buna kargalar bile güler......
Yine Aytaç Yalman, 18 Eylül 2013 tarihinde Bodrum’da mahkemeye verdiği ifadelerde "benim görevim, sadece operasyonun sınırları, maksadını, mekan
ve zamanını koordine etmekti, bunun haricinde operasyonun başında bizzat bulunmadım, jandarma bölge komutanlıklarına gerekli emirleri ve talimatları verdim, operasyon jandarma bölge komutanlıkları tarafından yapıldı, plan ve icra aşamasında benim herhangi
bir dahlim yoktur, olayı raporlarla takip ettik” dedi. Üstelik Yalman ölenlere başsağlığı dileyerek ifadesine
başladı. Böylece suçlarının üstünü örteceğini sanıyor. Hem
operasyonun bütün sınırlarını belirleyip hemde masum
olabilir mi? Kimi inandıracağını sanıyor Aytaç Yalman.
Osman Özbek, Aytaç Yalman, Ali İhsan Demirel, Zeki
Bingöl, Burhan Ergin 28 devrimcinin katledilmesinden
sorumludurlar. Er ya da geç halka hesap verecekler. Bugün 12 yıl sonra konuşuyorlarsa bu halkın adalet mücadelesinden korktukları içindir. Evet korkmaya devam etsinler, ki o korkuları boşuna değildir. Diri diri yaktığınız
Seyhan Doğan’ın ateşi ile yüklü olanlar karşınıza çıkacaktır. Onların nezdinde halka hesap vereceksiniz.
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bırakıldıktan sonra “Şehitlerimiz bizim kılavuzumuzdur,
onlar bu ülkenin şehirlerinde kırlarında bağımsızlık ve sosyalizmin bayrağını dalgalandırırken bu uğurda şehit düştüler. Hep söylediğimiz gibi onlar sadece fiziken aramızda
yoklar ama mücadelemizde, beynimizde ve savaşımızda
her zaman yanımızdalar. Şehitlerimiz zaferimizin garantisidir, şehitlerimizi unutmayacağız, mezarlarında ot bitmesine izin vermeyeceğiz!” denildi. Sloganların atıldığı anmada mezar ziyaretine gelen aileler alkışlarla eşlik
etti.

 Muharrem Karataş Ölümsüzdür
Ankara’da Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ek Hizmet binalarına yönelik eylemde beş bin işkenceci polise karşı savaşarak şehit düşen Cephe Savaşçısı Muharrem Karataş
1 Ekim günü Antalya’da anıldı.
Muharrem Karataş ve tüm dünya devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşunun ardından Muharrem Karataş’ın
özgeçmişi anlatıldı. Bize Ölüm Yok, Haklıyız Kazanacağız,
Zafer Yakında marşları söylendikten sonra anma sona erdi.
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Avrupa’da

Devrimcileri Faşizmin ve Emperyalizmin Ellerine
İade Etmek İşbirlikçilik ve Onursuzluktur!

Yoldaşlarımızı Sahiplenmeye
Devam Ediyoruz!
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Yunanistan’da Halk Cepheliler’e
yapılan baskıları ve A. Düzgün Yüksel, Erdoğan Çakır, Hasan Biber ve
Mehmet Yayla'nın haksız iadelerini
durdurmak amacıyla yapılan eylemler devam ediyorlar.
Halk Cephesi üyeleri özgür tutsakların sesini duyurmak için 9 Ekim
günü, Yunanistan Meclisi önünde
kendilerini zincirlediler.
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi 10 Ekim'de Atina'da katıldığı bir
mitingde bildiri dağıtarak açlık grevinin nedenlerini anlattı.
Ayrıca Dayanışma Komitesi binasının bulunduğu sokağa bir duvar
panosu hazırladı.
11 Ekim günü, 14 Ekim’de mahkemesi başlayacak olan Havva Suiçmez ve Koridallos Hapishanesi'nde
iade kararlarına karşı açlık grevinin 19.
gününde bulunan Ahmet Düzgün
Yüksel, Erdoğan Çakır, Hasan Biber
ve Mehmet Yayla ile dayanışmak
için bir gece düzenlendi.
12 Ekim günü, bir mitingde ve akşam saatlerinde Syntagma Meydanında bildiri dağıtımları yapıldı.
13 Ekim günü, Nazilere karşı açılan sergi ve konsere katılan Halk Cepheliler, devrimci tutsakların süresiz açlık grevinin 20. gününde olduklarını
belirten bildiriyi okudular. İadelere
karşı açlık grevine başlıyoruz bildirisi de dağıtıldı.

Yunan Devleti, 30.Gününe
Yaklaşan Açlık Grevine
Zorla Müdahale Ederek
İşkencesine Yasal Kılıf
Arıyor...
Koridallos Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar Süresiz Açlık Grevlerinin ( 14 Ekim) 22. Günündeler.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Koridallos Hapishanesi’nde bulunan
özgür tutsaklardan Hasan Biber, Erdoğan Çakır, Ahmet Düzgün Yüksel
ve Mehmet Yayla’nın iadelere ve
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iade politikalarına karşı başlattığı Süresiz Açlık Grevi bugün 22. gününde.
Tutsaklara her gün doktor kontrol
için geliyor.
Hapishane idaresi tutsaklara 30. gününden itibaren müdahalede bulunacaklarını bildirmişti. Bunun üzerine
özgür tutsaklar dün “İlgili makamlara”
iletilmesi için, zorla müdahaleyi kabul
etmedikleri, zorla müdahalenin sakat
kalma sonucunu doğuracağını içeren dilekçelerini idareye verdiler.
Ancak dilekçeleri sudan gerekçelerle birkaç defa geri çevrildi. En son
istenen şekle getirilerek Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına gönderilmesi üzere hazırlanan dilekçelerde, istedikleri “düzeltmeler” yapılıp da gerekçe uyduramayacakları duruma gelince de;
“bu dilekçelerin içeriği nedeniyle biz
gönderemeyiz, istediğiniz yere avukatlarınız aracılığıyla gönderin” denilerek reddedilmiştir.
Tutsaklar, zorla müdahale sonucunda sakat bırakılacaklarını, buna
karşı direneceklerini belirttiler.

Fadik Adıyaman
"Talimatı Muharrem'den
Aldı" Açlık Grevine
Başladı!
Yunanistan’ın başkenti Atina’da,
Koridallos Hapishanesi’nde kalan özgür tutsaklar, iadelere ve iade politikalarına karşı başlattıkları Süresiz
Açlık Grevi’nin 23. günündeler.
23 gündür açlık grevinde olan
Hasan Biber, Ahmet Düzgün Yüksel,
Erdoğan Çakır ve Mehmet Yayla’ya
destek olmak için ve iade politikalarına karşı, 15 Ekim günü Atina’nın en
merkezi yerinde, meclisin karşısında
bulunan Syntagma Meydanı’nda saat
13.00’te TAYAD’lı Fadik Adıyaman
açlık grevine başladı.
Saat 12.00’da Fadik Adıyaman’a
kızıl bant takma töreni yapıldı. Bant
takma töreninde konuşan Adıyaman,

Yunanistan

“Ben talimatımı Muharrem’den aldım…
Alnıma taktığım kızıl bant onurumdur. Ben düşsem de bantım düşmeyecek…” dedi.
Bant takma töreninin ve çekilen halayların ardından Syntagma Meydanı’na geçildi. Burada masa kuruldu,
kampanya afişleri, pankartı ve diğer
görseller hazırlandı ve Açlık Grevi önlükleri giyildi. Açlık Grevi’ne başlayan Fadik Adıyaman, kendisine destek açlık grevi yapan Türkiye’deki Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyelerinin kızıl bantlarını taktı.
Eylem yerine gelen polisler, burada
ne kadar kalacaklarını sordular. Süresiz
Açlık Grevi anlatılarak, açlık grevi boyunca geceli gündüzlü burada kalınacağı söylenmesi üzerine polisler çekildiler.
Saat 13.30’da yapılan açıklamayla halka Türkiye, Almanya, Fransa ve
Yunanistan işbirliği ve iade politikaları ve açlık grevleri anlatıldı.
Eyleme Yunanistan’dan sol
örgütler ve sendikalar da destek
verdiler.
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Almanya ve Avusturya Devletinin Hukuksuz
Baskınlarını Teşhir Etmeye Devam Ediyoruz!
Almanya'nın Bremen şehrindeki
DKP (Alman Komünist Partisi) yetkililerinden Hr. Holger ile Almanya'da Anadolu Federasyonu'na yapılan
son zamanlardaki yoğun baskılar ile ilgili görüşüldü.
7 Ekim 2013 tarihinde Anadolu Federasyonu Avusturya özgür tutsaklar
Yusuf Taş ve Özgür Aslan için Viyana'da yürüyüş yaptı.
Saat 18.00’de Adalet Bakanlığı
önüne gelindi. Adalet Bakanlığı önünde bir kez daha Yusuf'un ve Özgür'ün
son durumu hakkında açıklama yapıldı, sloganlar atıldı ve halay çekildi.
Eylem Özgür'ün ailesi tarafından yapılan teşekkür açıklamasıyla bitirildi.
Özgür şu an hafızasını yitirmiş durumda, ama biz onu hapishaneden
çıkartacağız, onu kendimiz iyileştireceğiz. Eyleme katılan herkese teşekkür ederiz dedi. Yürüyüşe 90 kişi katıldı.
9 Ekim 2013 tarihinde Anadolu Federasyonu tarafından Başbakanlık
önünde Özgür Aslan'ın serbest bırakılması talebiyle eylem düzenlendi.
10 Ekim 2013 günü, Avusturya
Anadolu Federasyonu çalışanları, Viyana`da Cumhurbaşkanlığı binası
önünde bir eylem gerçekleştirdi. aat
17.00’da başlayan eylemde Yusuf ve
Özgür`ün fotoğrafları ve Almanca
“Özgür Aslan Açlık Grevinde Hafızasını Kaybetti. Hapishaneden Derhal

Almanya
“HR. Holger”

Tahliye Edilmelidir“ yazılı pankart
açıldı.

Özgür Aslan İçin 24 Saat
ADALET Nöbetindeyiz
Avusturya Anadolu Federasyonu,
"Özgür Aslan'a bir hafıza borcumuz
var! Onu Viyana Hapishanesi’nden çıkartmak için herkesi 13 Eylül Pazar
saat 12.30'da mahkeme önünde başlatacağımız 24 SAATLİK ADALET
NÖBETİ'ne çağırıyoruz" açıklaması
yaptı..

Avusturya Devleti Bir Kez
Daha İşbirlikçiliğini
İspatladı
Özgür Aslan ‘Kaçma tehlikesi
var’ Gerekçesiyle Tahliye Edilmedi!
Almanya Emrediyor, Avusturya
Uyguluyor! Avusturya, Emperyalizmin
İşbirlikçiliğinden Vazgeçsin!
14 Ekim günü Özgür Aslan’ın tahliye mahkemesi görüldü. Tahliye mahkemesi 22 Ekim 2013’ te görülecek
olan iade mahkemesinden önce Özgür
Aslan’ın avukatları tarafından talep
edilmişti. Mahkemeye Özgür Aslan’ın
Avusturya’daki avukatı ile Almanya’daki avukatları katıldı. Kapalı duruşma olmasından kaynaklı ailesi ve
arkadaşları salona alınmadı.
Duruşmadan sonra Özgür Aslan’ın
Avusturya’daki avukatı eylemcilerin

Viyana

Viyana

yanına gelip, bir açıklama yaptı.
Özgür Aslan’ın tahliyesini ve hastanede tedavi olmasını talep ettiklerini; ama tahliyesinin reddedildiğini,
sağlık durumunun böyle olmasına
rağmen hakkında bir ile on yıl arasında
ceza istendiğinden kaynaklı kaçma
şüphesi olduğunun öne sürüldüğünü
anlattı.

Hasan Ferit'in ve Muharrem Karataş'ın "Talimatları" Avrupa'da..
Dortmund'da, Muharrem Karataş ve
Hasan Ferit Gedik için anma düzenlendi. Başta Muharrem Karataş ve Hasan Ferit Gedik olmak üzere tüm dünya devrim
şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Daha sonra Muharrem Karataş’ın
Ankara’daki eylemi ve neden orasının hedef seçildiği anlatıldı. Hasan Ferit Gedik’in Gülsuyu’ndaki çeteleşmeye karşı
yürütülen kampanya sırasında vurulduğu anlatıldı. Arkasından bir açıklama
okundu.
Anmada Hasan Ferit Gedik’in babasının Hasan için yazdığı şiir ve Hasan’ın babasına yazdığı şiir okundu.

Daha sonra türkü ve marşlar çalındı
hep beraber söylendi. Ailelerin getirdiği
yemek yendikten sonra anma sona erdi.
Londra'da 13 Ekim Pazar günü, Hasan Ferit Gedik ve Yürüyüş Dergisi dağıtımı sırasında gözaltına alınıp 10
Ekim’de işkenceyle katledilen Engin
Çeber birlikte anıldılar. Engin Çeber’in
kardeşi de anmaya katılanlar arasında yerini aldı. 48 kişinin katıldığı anmada;
Haklıyız Kazanacağız, Bize Ölüm Yok
marşları ayakta hep birlikte söylendi.
Daha sonra AHKM müzik grubu Sibel
Yalçın Destanı’yla başladıkları küçük
konsere marşlarla ve halk türküleriyle devam ettiler.

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Halkın Sesi Yürüyüş'ü
Halkımıza Ulaştırmaya
Devam Ediyoruz..
Her hafta olduğu gibi bu
hafta da gerçeklerin gesi Yürüyüş dergisi halklara ulaşmaya devam ediyor. 12 Ekim
cumartesi günü, yapılan dağıtımda 13 dergi halka ulaştırıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

Alman Devleti’nin, Devrimcileri Tutuklaması
Kendi Yasalarına Göre Yasadışı ve Keyfidir

BUNUN KANITI KENDİ CEVAPLARIDIR!
Alman devleti yıllardır devrimcileri yargılıyor tutukluyor. 1998’de
DHKP-C’nin yasaklanmasından sonra onlarca devrimci tutsak edilmiştir.
Sol Partili Federal Parlamentoda
Milletvekili olan Ulla Jelpke'nin
sunduğu soru önergesine verilen cevaplar devrimcilere verilen cezaların
ne kadar keyfi ve siyasi kararlar olduğunun göstergesidir.
Bu yargılamaların hemen hepsi siyasi kararlar sonucu verilen cezalar olmuştur. Kanıtsız ve delilsiz DHKPC'nin düşüncesini savunmak suç ilan
edilmiştir. Oysa kendi yasalarına
göre düşünce özgürlüğü temel haktır.
Ancak, bütün bu haklar sıra devrimcilere geldiğinde yok sayılmıştır.
Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Soru:
DHKP- C 2002'den beri Alman
ve Türk makamları ve devlet
kurumları arasındaki
görüşmelerde ne kadar konu
olarak ele alındı?
Cevap: Hükümet ülkeler ile yaptığı ikili ve çoklu görüşmeler hakkında
istatistik tutmuyor. Güvenlik birimlerinde ve Türkiye ile ikili görüşmelerde DHKP-C çok sık konu olarak
ele alındı. Hukuki yardımlaşma çerçevesinde çok sık DHKP-C'nin üyeliği ve suçlar tartışılıyor.
Alman İçişleri Bakanı ve Türkiye
İçişleri Bakanı Ankara'da 15-17 Mayıs arasında DHKP-C sorunu üzerine görüştüler.
13 Mayıs 2013'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıda
DHKP-C'yi konu olarak ele aldık.
DHKP-C gibi uluslararası çerçevede terörist aktivitelerde bulunan bir
örgüte karşı, veri güvenliği, taklit
edenleri önceden önleme amaçlı uluslararası bilgi alışverişi şart.
Hukuki çerçeveler içinde, bunlar
güvenlik birimlerinin ilişki halinde olmasını da kapsıyor.
Bu ilişkiler sistematik olarak bel-
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gelenmiyor.
BKA (federal polis) Türk güvenlik birimleri ile DHKP-C konusunu
şu vesileler ile tartıştı:
- 15-19 Temmuz 2002: Türkiye'de
- 08-12 Eylül 2003: Türkiye'de
- 22-25 Haziran 2003: Türkiye'de
- 14-16 Kasım 2005: Türkiye'de
- 25-28 Nisan 2006: Türkiye'de
- 29 Ekim-02 Kasım 2007: Türkiye'de
- 19-21 Ocak 2009: Türkiye'de
- 15-19 Haziran 2009: Almanya'da
- 15-19 Kasım 2009: Türkiye'de
- 18-21 Ekim 2010: Türkiye'de
- 12-13 Haziran 2012: Almanya'da
- 10-11 Ekim 2012: Türkiye'de
- 12-13 Haziran 2012: Türkiye'de
- 10-11 Ekim 2012: Türkiye'de
- 20-22 Şubat 2013: Türkiye'de
- 09-11 Nisan 2013: Almanya'da
- 02- 04 Haziran 2013: Türkiye'de
-30-31Temmuz 2013: Almanya'da."
Bu kadar görüşmenin altında yatan nedenler nedir? Alman Devleti
bunu açıklamalıdır.
Alman Devleti devrimcileri cezalandırıyor. Bunun nedeni bizim açımızdan açık ve nettir. Birincisi; Alman emperyalizmiyle Türkiye faşizmi arasındaki çıkar ilişkileridir. İkincisi, Avrupa’daki Türkiyelilerin demokratik hak ve adalet taleplerine sahip çıkmasıdır. Üçüncüsü, ki bizce en
önemlisi anti-emperyalist mücadelemiz, eylemlerimiz ve bu konudaki
ideolojik netliğimizdir. Devrimci düşüncelerimizden korkuyorlar, bu düşüncelerdeki birinin varlığının diğerinin yokluğu üzerine kurulu olduğunu kendi sınıfı gözüyle net bir şekilde görüyorlar.

DHKP-C'NİN
YASAKLANMASI VE
YARGILANMASI NATO
VE AB İÇİNDE ALINAN
BİR KARAR MIDIR?
2012 YILINDAN
BUGÜNE BU ÖRGÜT
ALMAN YASALARINA
GÖRE HANGİ SUÇU
İŞLEMİŞTİR?
Soru:
DHKP- C ne kadar,
Almanya'nın da katıldığı
NATO veya AB içinde
konu idi?
Cevap: DHKP- C 2002 yılından
beri terör örgütü olarak listelendi. Bu
listelenme yarım yılda bir gözden geçiriliyor, genelde Haziran ve Aralık
ayında. Oturumlarda yapılan görüşmeler gizli. Ayrıca Alman hükümeti
uluslararası görüşmelerin içeriğinin
istatistiğini tutmuyor."
Tabii ki işine gelenin istatistiği tutuluyor işine gelmeyen tutulmuyor.
"Soru: Federal Savcılığın 08 Haziran 2013'de Grup Yorum konseri
düzenlendiği için soruşturma açtığı
doğru mu?
Cevap: Hükümet federal savcılığın federal mahkeme önünde, yürüttüğü muhtemel soruşturmalar hakkında bilgi vermiyor.
Kamuya bilgi verme zorunluluğu
var, ama parlamentonun bilgi alma
hakkı, mesnetli sebeplerden dolayı
gizli tutma yetkisinden daha az önem
arz ediyor.
Soruşturma yürütülüp yürütülmediği konusunda açıklama bile, çalışmaları zorlaştırabilir hatta tamamen imkânsız hale gelebilir.
Bundan dolayı hukuk devleti ilkesine uyarak, kamunun genel çıkarını gözetleyerek, sağlam bir
ceza takibi ve mekanizmaları
parlamenter bilgi alma hakkın-
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dan daha önceliklidir. "
Bilgi vermiyor çünkü verecek bir
şey yok. Grup Yorum konseri düzenlediği için ne gibi bir yasadışılık
bulacak. Sunamıyor müzik dinlemek, onun konserini düzenlemek
suç ancak bunu diyebilir. Çünkü elinde hiç bir delil olamaz.

Soru: Hükümete göre 08
Haziran'da düzenlenen Grup
Yorum konseri DHKP- C'nin
mi bir etkinliği idi?
a- ) Eğer evet ise, neye
dayanarak böyle bir tahmin
yürütülüyor?
b- ) Değilse, böyle bir
konserin düzenlenmesi hükümetin algılamasına göre neden
DHKP- C ‘yi desteklemeye
hizmet eder?
Cevap: Önce 6. soruya verdiğimiz
cevaba dikkat çekiyoruz.
Genel olarak şu belirtilebilinir:
Verilen mahkeme kararlarına
göre, (en son 09 Şubat 2012'de Düsseldorf Yüksek Mahkemesi’nin verdiği
bir karar var) DHKP-C'nin Cephe gerisi Batı Avrupa'da. Kendi parti kuruluşunun 11. kararında bu belirtiliyor.
Cephe gerisinin amaçlarından
bir tanesi para bulmak...
Para toplama, aidat ve yayınların

satışları yanı sıra, konser ve başka ticari etkinlikte para elde etmek için düzenleniyor.
Grup Yorum ile ilgili yukarıdaki
mahkeme kararında şöyle geçiyor:
Düzenli olarak popüler, politik,
DHKP- C'nin dünya görüşüne yakın
sanatçılar tutuluyor, Grup Yorum çok
sık yer alıyor bunların arasında."
Hani nerede kaldı meşhur AB demokrasiniz? Grup Yorum’un düşüncelerini yargılıyorsunuz bunu cezalandırıyorsunuz bu çok açık. Bu
konserlerden dolayı hiçbir kimseye
ceza verilemez çünkü. Konserleri
düzenleyenlere verilen ceza Grup
Yorum’un inançları ve düşüncelerine
verilen ceza oluyor. Onlar nezdinde
Grup Yorum'u cezalandırıyorsunuz.

"Soru: Grup Yorum'un
müzisyenleri ne kadar
takip ediliyor?
Cevap: Bizim bilgimize göre, müzik grubu Grup Yorum veya onun Türkiye'deki üyeleri, birçok kez, zaman
zaman şiddet kullanarak, polis tarafından gözaltına alınmış ve hapis
cezasına çarptırılmış.
Müzik stüdyoları basılmış ve grubun cd'leri, kasetleri yasaklanmıştır."
İyi ya Türkiye faşizminin mirasını devralmışsınız. Grup Yorum üyeleri elinizde değil ama onun konserini

Tüm Baskılara Karşı Halka Gidecek,
Halkı Örgütleyeceğiz!
14 Ekim’de Malatya Haklar Derneği çalışanları dernekte bir araya gelerek hem Yürüyüş dergisinin halka ulaşımı konusunda, hem de genel
gündemle ilgili sohbetler ederek bir dayanışma kahvaltısı düzenlediler.
Kahvaltı sonrası toplu dergi dağıtımı yapılması konuşuldu ve bundan sonra derginin daha düzenli halka ulaştırılması üzerine sohbetler edildi. Ardından, Kernek Çöşnük Mahallesi’nde toplu dergi dağıtımı yapılmak
için mahalleye gidildi. Mahalle halkıyla sohbetler edildi. 25 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Kültür ve Sanatta Halktan
Yana TAVIR Alacağız!
İdil Tiyatro Atölyesi, 13 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi önünde ve iskelede Tavır dergisinin dağıtımını yaptı. Bir
saat süren dağıtımda 11 dergi halka ulaştırıldı.

düzenleyenler var onları cezalandırıyorsunuz.
Verilen cevaba kalırsa Almanya'nın Türkiye polisini yargılaması gerekir işkence ve baskılarından dolayı.
Sonuç olarak; Almanya Devleti’nin devrimcilere açtığı 129b davaları Türkiyeli devrimcilerin Türkiye’deki faşizme karşı verdiği mücadeleden dolayıdır. Almanya'da suç işlemen gerekmiyor sen benim en iyi işbirlikçim olan NATO üyesi Türkiye'ye
karşı mücadele edersen seni cezalandırırım diyor.
Alman Devleti Hitler faşizminin
geleneğini sürdürüyor, insanlar dinledikleri müziklerden ve düzenledikleri konserlerden dolayı tutuklanıyor tecrit hücrelerinde tutuluyor.
Alman Devleti bu yaptıkları ile
dünyanın hiç bir yerine demokrasi
dersi veremez.
Devrimciler Almanya'da meşruluk
zemininde örgütlenirler. Aynı zamanda Alman Anayasası’na karşı da
bir suç işlememişlerdir.
Keyfi ve siyasi kararlarla tutuklanan devrimci tutsaklar serbest bırakılmalı, Alman Devleti devrimcileri
asıl tutuklama sebeplerini açıklamalı ve bunların hesabını vermelidir.

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Mahallelerin Yaşanabilir Yerler
Olması, Tüm Halkın Örgütlü Bir
Şekilde Mahallesini Korumasına
Bağlıdır!
AKP’nin faşist polisi, 13 Ekim akşam
saatlerinde İstanbul’da Gülsuyu-Gülensu
Haklar Derneği'ni basarak 9 Halk Cepheliyi işkence ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan Halk Cepheliler’den isimlerini
öğrenebildiklerimiz şöyle: Fatih Çınar,
Okan Küçük, Bülent Kamacı.
Hasan Ferit Gedik
Meydanı’nı halka kapatan polis, dernek
çevresini ablukaya aldı.
Sokakta herkese kimlik
kontrolü adı altında
saldıran polis, bazı insanların ağızlarına vurarak dişlerini kırdı.
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Röportaj

Koridallos Hapishanesi Özgür Tutsakları: Şimdi Direniş
Halkasına Bir Halka Daha Ekleme Sırası Bize Gelmiştir

ALMAN VE FRANSIZ EMPERYALİZMİN
TÜRKİYE FAŞİZMİ İLE İŞBİRLİĞİ
KARARINA DİRENİYORUZ
Yunanistan’ın Koridallos
Hapishanesi’nde açlık
grevinde olan özgür
tutsaklara neden
direndiklerini sorduk.
Aşağıda sorularımıza
verdikleri cevapları
yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Açlık Grevleri
Neden Yapılıyor?
Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013
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Koridallos Hapishanesi Özgür
Tutsakları:
Erdoğan Çakır; Fransa mahkemeleri tarafından 20 yıl hapis istemiyle yargılandı. 7 yıl ceza aldı.
İtiraz mahkemesinden bozularak geri
dönen cezanın mahkemesine katılmadığı için mahkeme 20 yıl ceza
verilmesini istedi. Bu mahkeme henüz
görülmedi.
Fransa mahkemesinin verdiği cezanın nedenleri yasal demokratik
izinli olarak yapılan 1 Mayıs kutlamasına katılma, tatil kampı, sempozyum ve konser yapmak.
Avrupa’da insan hak ve özgürlükleri ihlalinde üçüncü sırada yer
alan Fransa, görüldüğü üzere Erdoğan
Çakır’ın yargılandığı davada bir çok
hukuksuzluk yaparak bu davada yargılananlara cezalar vermiştir. Bu nedenle Fransa’ya iade kararının durdurulup iltica talebinin kabul edilmesini istemektedir.
Ahmet Düzgün Yüksel; Almanya’da yargılanmış, ceza yatmış, tahliye
olmuş geriye 2 ayrı davadan 3 yıl
cezası kalmış ama Alman makamları
kendisine Almanya’yı terk kararı vermiş. Şimdi buna rağmen sınıfsal bir

- Erdoğan Çakır ve Ahmet
Düzgün Yüksel: 24-09-2013 tarihinde süresiz açlık grevine başladılar.
- Mehmet Yayla ve Sinan
Oktay Özen: 24-25-26 Eylül tarihlerinde Erdoğan Çakır ve Ahmet
Düzgün Yüksel’i desteklemek için
üç günlük açlık grevi yaptı.
-Hasan Biber: 27 Eylül 2013
tarihinde süresiz açlık grevine başladı.
-Mehmet Yayla: 29 Eylül 2013
tarihinde süresiz açlık grevine
başladı.
kinle yaklaşarak Yunanistan’a baskı
yaparak geri istemekte ve “cezasını
yatıracağım” demektedir. Bu nedenle
Ahmet, iade kararı veren Yunanistan
mahkemelerinin kararını durdurmak için açlık grevi yapmaktadır.
Hasan Biber; İnsan hak ve özgürlüklerini ihlalde Avrupa’da birinci
sırada yer alan Türkiye faşizmi tarafından işlemediği bir eylem nedeniyle
açılan bir soruşturma kapsamında,
mahkeme kararı olmamasına rağmen
iade edilmek üzere verilen kararın
durdurulması için süresiz açlık grevi
yapmaktadır.
Mehmet Yayla; Hasan Biber’in
Türkiye faşizmine iade edilmesini
durdurmak, Yunanistan’da Türkiyeli
devrimciler için uygulanan iade tehditlerinin son bulması ile Erdoğan
Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel’in
iade kararlarını protesto etmek için
süresiz açlık grevine başladı.Ancak
daha sonra kendisine de Türkiye’ye
iade talebiyle dava açıldı.

Yürüyüş: Özgür Aslan ve
Yusuf Taş bir direniş
yaptılar. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Koridallos Hapishanesi Özgür
Tutsakları: Bizler onlar için iki günlük açlık grevi yaptık. Sonuçları ister
olumlu ister olumsuz olsun teslim
olmamak, direnmek başlı başına bir
zaferdir. Bizler Spartaküs’ün, Şeyh
Bedreddin’in, Pir Sultan’ın, Mahirler’in teslim olmama kültürünü devam
ettirenleriz. Bu geleneğe bir halka
daha ekledikleri için Özgür Aslan ve
Yusuf Taş’ı kutluyoruz.
Zorla müdahale bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbı işleyen Avusturya ve
Almanya bir insanlık suçu işleyerek
tarihlerine kara bir leke sürmüşlerdir.

Yürüyüş: Amerika sizin
davanıza müdahil olarak
katılacak, ne diyorsunuz?
Koridallos Hapishanesi Özgür
Tutsakları: Bizim davamız ne Yunanistan hukukunun çerçevesinde ne
de Yunanistan halkının tarihi geçmişini
temsil eden bir hukuk davası değildir.
Bizim davamız Amerikan emperyalizminin baskısı ve Türkiye faşizminin Samaras hükümetiyle işbirliğinin sonucu verilen milyonlarca
dolar karşılığında açılan bir davadır.
Amerikan emperyalizminin davamıza müdahil olmak istemesi, bizim
emperyalizme ve Türkiye faşizmine
karşı yürüttüğümüz savaşın gücünün
ve yarattığı etkinin bir göstergesidir.
Amerika bizim davamıza müdahil
değil ancak sanık sandalyesinde
oturur. Çünkü, dünya halklarına
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karşı suç işleyen katliamlarıyla ünlü bir devlettir.
Yunanistan makamları buna izin verirlerse ancak biz
yargılarız.

AKP’nin Alevisi Olmayacak, Direnerek
Çatışarak Haklarımızı Alacağız!

Yürüyüş: Yunanistan Devleti İle Türkiye faşizmi
arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP’nin Alevileri düzene yedekleme ve asimilasyon politikasının son uygulaması olan ve aylardır Tuzluçayır halkı tarafından
protesto edilen cami-cemevi projesi
12 Temmuz Cumartesi günü saat
17.00'de başlayan bir mitingle protesto edildi. Devrimci-demokrat
kurum, kuruluş ve köy derneklerinin öncülüğünde düzenlenen mitinge yaklaşık 20002500 kişi katıldı.
Mitinge Halk Cephesi de pankart ve flamalarıyla
birlikte Tek Mezar Parkı'ndan başlayıp Tuzluçayır Meydanı'na kadar sloganlarla yürüyerek katıldı. Yürüyüş
esnasında;
Reformizmin, mitingi konsere çevirme ve halkın
öfkesini dizginleme çabalarına rağmen halk, devrimcilerin
öncülüğünde inşaat alanına yürüdü. Polisin akrep ve
TOMA'lı saldırısıyla gaza boğulan halk, gece geç
saatlere kadar devrimcilerle birlikte polise karşı çatışarak
direndi. Ayrıca çatışma sırasında 2 Halk Cepheli de
polisin fiziki saldırısıyla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çatışma esnasında cami-cemevi inşaatı da Cepheliler
tarafından yakılarak tahrip edildi. Çatışmanın ön saflarında yer alan Cepheliler tarafından defalarca; “Umudun
Adı DHKP-C! DHKC SPB Katillerin Peşinde! Titre
Oligarşi Parti-Cephe Geliyor!” sloganları atılarak eylem
iradi olarak bitirildi.

Koridallos Hapishanesi Özgür Tutsakları: Türkiye ile
Yunanistan hükümetleri yıllardır her bunalıma girdiklerinde
halkları birbirlerine kışkırtarak krizlerini aşmaya çalışmışlardır.
Bu seferde Samaras hükümeti “Türkiye halkıyla yakınlaşmak” adına Türkiye faşizmiyle uzlaşarak alttan alta imzaladığı gizli anlaşmalarla Yunanistan halkının tarihine
ihanet etmektedir. Burada amaç krizi aşmak adına halkın
daha fazla sömürülüp Yunanistan halkının geleneğinin,
tarihinin ayaklar altına alınmasıdır.
Yunanistan halkının geleneğinde faşist hükümetlerle işbirliği değil, halklarla kardeşlik bağları vardır. Bu nedenle
de Yunanistan emekçi halklarıyla Türkiye emekçi halkları
kardeştir ve birbirlerine kışkırtmalara gelmeyecek kadar
bağlıdırlar ve birbirlerine kin gütmemektedirler.
Ancak Samaras hükümeti, Türkiye’nin kışkırtmalarıyla
hareket ederek Türkiyeli devrimcilere saldırarak Türkiye
faşizmine şirin gözükmeye çalışmaktadır.
Yunanistan halkı er ya da geç faşizmle yapılan bu
işbirliğine son verecektir.
Faşizme karşı verilen her mücadele ve kazanılan her
zafer emekçi halkların ve devrimcilerin yararınadır.

Yürüyüş: Türkiye halkı direniyor, Türkiye ve
Avrupa’da Türkiyeli devrimciler direniyor, siz de
direniyorsunuz. Direnme konusunda
düşünceleriniz nedir?
Koridallos Hapishanesi Özgür Tutsakları: Zulmün,
sömürünün, yoksulluğun ve adaletsizliğin olduğu özgürlüklerin
gasp edildiği bir ülkede halk er yada geç mutlaka ayaklanır.
Türkiye halkı da ayaklanmış ve haklarını savunmak için direnmeye başlamıştır. Bu direnmeye yol açan Anadolu topraklarında yüz yıllardır haksızlığa ve zulme karşı yürütülen
isyanlar ile son 43 yılda Cephe’nin direniş çizgisinin gösterdikleri ve halkın bu politikayı görerek benimsemesidir.
Cepheliler direnme ve teslim olmama geleneğini “dönmeye
değil ölmeye geldik” diyen Mahir Çayan’dan alırlar. Bu nedenle tarihleri boyunca hem Türkiye halklarına hem de yoldaşlarına olumlu örnekler bırakarak yürüyüşlerini sürdürdüler.
Kendisine sıra gelen, Cepheliyim diyen herkes geleneği
sürdürmek için dünyanın neresinde olursa olsun kendini
ortaya koyar.
Şimdi direniş halkasına bir halka ekleme sırası bize gelmiştir. Bizler Koridallos Hapishanesi ÖZGÜR TUTSAKLARI
bu zincire bir halka eklemekten asla geri durmayacağız.

Koridallos Hapishanesi Özgür Tutsakları
2 Ekim 2013

Sayı: 387

Yürüyüş
20 Ekim
2013

Kahvaltılardan, Bayramlara
Birliğimiz Gücümüzdür Diyerek Biraradayız!
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği’nin düzenlediği Ekim ayı
Pazar kahvaltısı programı 13
Ekim günü dernek üyeleri ve
dostlarının katılımıyla yapıldı.
Program, açılış konuşması ve
Muharrem Karataş'ın anısına bir
dakikalık saygı duruşu yapılmasıyla başladı.
Programa katılanların en
yaşlısı olan bir amcanın okuduğu sofra gülbenginin ardından kahvaltı başladı.
Kahvaltı boyunca, güncel konularda sıcak ve samimi
sohbetler yapıldı. Kahvaltı bitmesine rağmen sohbetler
uzun süre devam etti.
Kurban Bayramı bayramlaşma programının ne
zaman yapılmasının uygun olacağını katılımcılara sorulmasının ardından, çoğunluğun kararıyla 18 Ekim
Cuma günü yapılmasına karar verildi. Kahvaltı programına 25 kişi katıldı
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57

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
27 Ekim - 2 Kasım
1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur.
Annesi Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12 Eylül öncesi katılmıştı kavgaya. 12 Eylül cuntası öncesi, orta okuldayken Dev-Genç'lilerAli DEMİRALP le tanıştı. Lisede aktif bir Dev-Genç'li oldu.
Faşistlerle kavgaların, çatışmaların içinde yer
aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı köydendi.
Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine yardım eder, hem de
köyün gençlerini örgütlemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de
İstanbul Çengelköy Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada
şehit düştü.

"Tüm yoksul mahalleler bizimdir!
Tüm yoksul mahalleler bizimle özgürleşecekler!
Çeteler halka hesap vermekten kaçamayacaklardır!
Devlet destekli çeteler halka saldırmaktan vazgeçecek!
Çetelere karşı on yıllardır verdiğimiz mücadeleyi
bugün de veriyor, bedel ödüyoruz"
Hasan Ferit GEDİK

1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen
Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe sempatizanıydı. Eflatun Cem Güney İlköğretim Okulu öğrencisiydi. Okulunda dergi dağıtır, arkaŞükrü SARITAŞ daşlarına devrimciliği anlatırdı.
29 Ekim 2000'de İstanbul Ümraniye'de
MHP'li faşistlerin kurşunlarıyla katledildi.

Karadeniz'in yoksul köylü ailelerinin çocuklarıydılar. Kasım
1979'da Ordu Aybastı'da, halkın uyanışını engellemek isteyen
faşistler tarafından katledildiler.
Hikmet KURU

Alaattin GENÇ

Ahmet ÇOBAN

Kadir DOĞAN

Anıları Mirasımız
“Böyle çocuklar da var..”
Doğrudur, düzen, 12, 13, 14 yaşındaki çocuklarıYoldaşları Şükrü Sarıtaş’ı Anlatıyor:
mızı tiner bağımlısı yapıyor. Mezarlık kumarcıları haŞÜKRÜ’LER HEP OLACAK!
line getiriyor.
Doğrudur, DÜZEN gecekondu semtlerinde yayŞükrü Sarıtaş kim?
gınlaştırılan internet kafelerde kafeslemeye çalışıyor şimBir gecekondulu.
di onları.
Ailesi, daha iyi bir yaşam umuduyla Erzincan’dan İsDoğrudur, düzen okula gidebilen çocukları amaçsıztanbul’a göç etmek zorunda kalmış.
laştırmaya, büyüyünce ne yapacağını bilmez kişiler haliEkmek kavgası, işsizlik, yoksulluk atmış onları memne getirmeye çalışıyor ve bazılarında da başarılı oluyor.
leketlerinden buraya.
Şükrü, düzene kaptırmadığımız çocuklardandır.
Şükrü, toprağından sürgün bir ailenin çocuğu olarak büŞükrü’ler sanıldığından çoktur.
yüdü.
Sibel vardı, Sibel Yalçın. 16’sında direnişçi, 18’inde kahYoksulluk içinde büyüdü.
raman.
Dört bir yanı gecekondu, dört bir yanı yoksulluktu, dört
Erkan Dilsiz vardı, 11 yaşında devrimci, 15’inde gerilla.
bir yanı adaletsizlikti onun...
Cem vardı, Cem Güler... 15 yaşında bir gerilla olarak
Onun bilincinde polislere dair tek iyi bir şey yoktur. Çüntoprağa düşmüştü.
kü o polisleri ne zaman gördüyse, semtinden birilerini döŞükrü de onlardan biriydi işte.
verken, komşularının evini basarken, mahallelerinin orta yeVe bu ülkenin gecekondularında, ücra Anadolu kasarinde panzerleriyle terör estirirken görmüştür.
balarında, köylerinde onlardan daha ne kadar çok var...
Gazi ve Ümraniye katliamı olduğu sıralar, o 10 yaşınKimse onların duygularını, düşüncelerini, yaptıklarını
daydı.
Ailesinden, çevresinden Gazi, Ümraniye davasını du“çocuk aklı işte” diye veya “gençlik işte, maceracılık” diye
yarak büyüdü. Mahallelerinden 5 kişinin o zaman katledüşünmesin.
dildiğini ve katillerinin tutuklanmasına bile gerek görülHayatın ve ölümün anlamını çok erken yaşta kavramış
mediğini biliyordu.
ve bu bilinçleriyle de hayatlarını ortaya koyan bir kavgaO beş kişinin katillerinin resmi ve sivil faşistler olduyı tercih etmişlerdir.
Ne yaptığını bilmez bir maceracılıkla uzak yakın bir ilğunu biliyordu.
gisi yoktur onların mücadelelerinin.
O, faşistlere öfke duymasın da kim duysun!

