İçindekiler
4 AKP’nin polisleri, çeteleri
mahallelerimizden defolun!
HALKA VE DEVRİMCİLERE
SALDIRMAKTAN VAZGEÇİN!

7 DHKC: AKP’nin polisleri
mahallelerimizde
silah arama bahanesiyle
devrimcileri katletmek
için zemin hazırlıyor!
9 Röportaj: Gülsuyu’nda çetelere
geçit vermeyeceğiz
çetelere karşı örgütlenmekten
başka yolumuz yok!
11 Röportaj: Gülsuyu’nda uyuşturucu satışını organize eden bizzat
AKP’nin polisleridir!
13 Ölüm sana hiç yakışmadı oğul!

14 AKP’nin rant yolu,
16

17
23

halkın direniş yolu olacak!
Faşizme karşı direnme
onurunu gururla taşıyoruz,
hepimiz Ethem’iz
öldürmekle bitmeyiz!
Sanatçı Meclisi’yle daha
güçlüyüz AKP faşizmine
teslim olmayacağız!
Devrimci Okul: Herkes eğitilebilir

26 Burası faşizmle yönetilen
Türkiye, ekmek almaya giden
14 yaşındaki çocuklarımızın
başından vurulduğu ülke!
29 Röportaj: Türkan Albayrak,
Cansel Malatyalı ve şimdi
Ayla Bilmez... Tek kişi de
olsa zafer direnenlerindir!
31 Devrimci İşçi Hareketi:
Bir kez daha kanıtlandı!
Direnen kazanır!

34 Devrimci İşçi Hareketi:
Genel-İş Sendikası’nın
İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanı Hikmet Aygün’ü
dürüst, samimi ve açık
olmaya davet ediyoruz!
36 Devrimci İşçi Hareketi:
Taşeronluk patrona cennet,
işçiye cehennemdir!
Taşeronluğu yıkacağız!-3

39 AKP’nin haklarımızı yok etme
saldırısına sessiz kalmayalım!
Direnelim, kazanalım!
Haklarımızı korumak için,
geleceğimizi korumak için
mücadele etmekten başka
çaremiz yok!

Yunanistan’daki Özgür
Tutsakların İadelerine Karşı
Süresiz Açlık Grevindeyiz!
Yunanistan Konsolosluğu Önü
İstanbul - 4 KASIM Pazartesi - 17.00
YÖK’E HAYIR!
AKP Faşi̇zmi̇ne Karşı 6 Kasım’da
Ankara / Kızılay’dayız!
İstanbul’dan Araç
Kalkacaktır!

Tari̇h: 5 Kasım - Salı
Yeri̇: Si̇bel Yalçın Parkı - Okmeydanı
Saat: 22.00

41 TAYAD’lı Aileler: Yunan faşizmi
tutsakları Türkiye'ye iade
edemez! Ailelerimizin vize
başvuruları kabul edilsin!

44 Gençlik Federasyonu’ndan:
Tutsak Dev-Genç’liler dahil
AKP’nin tecrit hücrelerindeki
2776 öğrenciyi sahipleniyoruz!

45 Liseliyiz Biz: Liseliler faşist
baskılarla sindirilemez!

46 Gençlikten Haberler:
AKP faşizmine direnmek
suç değil, onurdur!

49 Özgür Tutsak Ali Osman
Köse’nin mektubundan,
onurlu gazeteci Deniz Teztel’i
saygıyla anıyoruz!

50 Röportaj: “Ekmek, adalet,
özgürlük mücadelesinde
devrimci avukatlık”

54 Avrupa’da Yürüyüş:
İade kararları iptal edilsin!
Devrimci tutsaklar
açlık grevinin 40. gününde!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun...
59 Öğretmenimiz...

AKP’nin Polisleri, Çeteleri
Mahallelerimizden Defolun!
M

altepe Gülsuyu'ndan Halk Cepheli Hasan Ferit Gedik'i öldüren uyuşturucu çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen firari şüpheli, yine
Gülsuyu'nda bir kişiyi vurdu.
ün gece (22 Ekim) saat 22.15 sıralarında, uyuşturucu ticaretine karşı çıkanlara çetenin silahla
saldırdığı Gülsuyu'nun Fatma Hanım
Durağı'nda 3 el silah sesi yükseldi.
Olay yerine gidenler minibüs şoförü
20 yaşındaki Serhat Gül'ü sağ bacağından vurulmuş halde buldu." (Hürriyet, 23 Ekim 2013)
***
4 Ekim Perşembe günü İstanbul
Gazi Mahallesi’nde ve GülsuyuGülensu Mahallesi’nde 40 dönümlük
bir arazide Hasan Ferit Gedik’in cenazesinde çetelerin ve polisin saldırılarına karşı kitlenin güvenliğini almak için taşınan silahları bahane
ederek yüzlerce polis, dedektör ve iş
makineleriyle arazi araması yaptı.
Arama yapılan bölge güvenlik çemberi içine alınıp basın dahil kimse bölgeye sokulmadı. Aynı şekilde aramalar İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde halkın hergün kullandığı, kültürel etkinliklerin yapıldığı Sibel Yalçın Parkı’nın içinde de etraftaki halka tehditler savrularak “aramalar”
yapıldı.
iz, AKP’nin bu tür aramalarını
çok iyi biliyoruz. Halkımız da
çok iyi biliyor. Tüm halkın gözünün
içine baka baka yalan söyleyerek , yalan söylemekte ustadır AKP. Nasıl
olsa onların sözünün üstüne kimse söz
söyleyemiyor ya...Onların hiçbir sözü
sorgulanamıyor, ne söylemişlerse
doğru olarak kubul görüyorlar ya...
Bir dönemi tasfiye edip devleti ele geçirmek için “Ergenekon” kapsamında yaptıkları kazı şovlarını devrimciler
için de yapmaya kalkıştılar. Kullandılar, fakat buna burjuvazinin kalemşörlerinden Hürriyet yazarı Er-

D

2
Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

B

4

tuğrul Özkök’ü bile inandıramamışlar.
KP, DEVRİMCİLERİ KATLETMENİN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR!
evrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu 26 Ekim tarihli
419 No’lu açıklamasında; “Polisler
arama yaptığı bölgelerde silah olmadığını biliyor. Polislerin amacı
silah aramak değildir. Bu tür operasyonlarla; ellerinde ‘ciddi bilgiler
var’ havası yaratarak devrimcileri
katletmenin zeminini yaratmaya çalışıyorlar... AKP’nin polisi devrimcileri katlederek halka, ‘devrimcilerle
birlikte olursanız, onları desteklerseniz, sizi de katlederim’ mesajını vermek istiyorlar...” dedi.
çıklamada belirtildiği gibi
AKP’nin amacı bellidir. Silah
aramak değil, bir provokasyon peşindedir AKP. 7 Ekim sabaha karşı
Gülsuyu, Sarıgazi, Çayan mahalleleri 1500 polisle basılmış yüzlece ev basılarak aramalar yapılmış ve 19 kişi
tutuklanmıştı. Basına devrimcilerle ilgisi olmayan silahları teşhir etmişler
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler
“operasyonlar sürecek” demişti.
Güler’in belirttiği şekilde devrimcilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ve

A
D

A

H

alka zorla ben size bu
uyuşturucu zehirini vereceğim ve zehirleyeceğim diyor.
Ancak AKP’nin polis destekli çeteleri bugüne kadar onlarca kişiyi
vurmalarına, Hasan Ferit Gedik’i
katletmelerine rağmen bunu başaramadılar. Halk devrimcilerle birlikte AKP’nin çetelerine karşı, polislerine karşı direnmektedir. Halkımız uyuşturucu çetelerinin arkasında AKP’nin olduğunu çok iyi
biliyor.

biz bu operasyonların hiçde yabancısı
değiliz. Bu operasyonlarla neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Cephe Basın Bürosu’nun belirttiği gibi AKP, bir
katliam için zemin hazırlamktadır.
Çünkü biz bu katil devleti, faşist
devleti çok iyi tanıyoruz.
0 NİSAN 1993’TE UĞUR YA
ŞAR KILIÇ’I, ŞENGÜL YIL
DIRAN’I, 2O AĞUSTOS 1996’DA
TAYAD ÇALIŞANI SENEM ADA
LI VE KURTULUŞ DERGİSİ DA
ĞITIMCISI MUHAMMED KA
YA’YI KATLEDEN DEVLET
TİR BU DEVLET!
atletmek faşist devletin halkı
sindirmek için başvurduğu politikaların başında gelir. Bugün de
AKP katliamını meşrulaştırmak için
bu tür operasyonlarla zemin hazırlamaktadır. Bunu yaparken de niyetlerini gizlemiyorlar. Okmeydanı’ndaki
Sibel Yalçın Parkı’nda arama yaparken Halk Cephelileri açıktan tehdit etmiştir. 1993 yılında 1 Mayıs’tan bir
gün önce Dev-Genç’li, demokratik
mücadele içinde yer alan Şengül Yıldıran ve Uğur Yaşar Kılıç’ı her zaman
kaldıkları evi “hücre evi” diye basarak katlettiler. Yine aynı şekilde 1996
yılında TAYAD’lı Senem Adalı ve
Kurtuluş Dergisi dağıtımcısı Muhammet Kaya’yı Alibeyköy’de
kaldıkları evde silahsız savunmasız katlettiler.
ÜLSUYU’NDA UYUŞ
TURUCU ÇETLERİ İLE
TEŞHİR OLAN AKP KAT LİAMLARLA HALKI DEV
RİMCİLERDEN UZAK TUT
MAK İSTİYOR! BAŞARA
MAYACAK!
azımızın girişindeki haberde
de görüldüğü gibi; AKP’nin
uyuşturucu çeteleri her gün Gülsuyu’nda terör estirmeye devam
ediyor. Dolmuşçuların yollarını
kesip zorla haraç alıyor, “torba-
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cılık” yapması için tehdit ediyor. Esniyor gözükür. İçkiye, kumara, fuhuşa,
nafları tehdit ediyor. Halka zorla ben
toplumun yozlaşmasına karşı oldusize bu uyuşturucu zehirini vereceğim
ğunu söyler. Ama gerçekler tam terve zehirleyeceğim diyor. Ancak
sidir. Din kisvesi altında her türlü naAKP’nin polis destekli çeteleri bumussuzluğu, ahlaksızlığı yaparlar.
güne kadar onlarca kişiyi vurmalarıOnların dini, imanı, namusu, ahlakı
na, Hasan Ferit Gedik’i katletmelerine
herşeyleri paradır. Para için satamarağmen bunu başaramadılar. Halk
yacakları değerleri yoktur.
devrimcilerle birlikte AKP’nin çeteolis kayıtlarına göre Türkiye’de 3
lerine karşı, polislerine karşı direnbin bordrolu, 15 bin vesikalı, 50
mektedir. Halkımız uyuşturucu çetebin de kaçak olarak fuhuş yapan
lerinin arkasında AKP’nin olduğunu
kadın varmış. Bu rakamlar polis
çok iyi biliyor.
kayıtlarına girenlerdir, gerçek olan ise,
asan Ferit Gedik’in katledilme- polis kayıtlarına girmeyen en az bu rasinden sonra devrimcilerin dikamların iki katından daha fazla olrenişi ve halkın sahiplenmesi AKP’nin
duğudur. AKP bu “fuhuşu nasıl enipliğini pazara çıkarttı. Sözde uyuşgellerim” demiyor; fuhuş yapan bu 50
turucuya, içkiye, fuhuşa karşı görübin kişiden nasıl vergi alırım diyor.
nerek halkı aldatan AKP’nin bizzat
Bunun için vergi kanunlarında yeni
uyuşturucunun, fuhuşun başında oldüzenlemeler yapıyor. Halkı yozlaşduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu çetetırmakla kalmıyor, fuhuş da benim
lerinin arkasında bizzat polislerin oldenetimimde olacak diyor. Fuhuşu
duğu ve bunun bizzat AKP politikavergiye bağlayıp resmileştiriyor. Vergisini veren uyuşturucu, fuhuş, her
larıyla yapıldığı bugün çok geniş ketürlü pisliği yapabilir diyor. AKP’nin
simler tarafından bilinmektedir. Ve
ahlakı işte budur...
yine polisin, AKP medyasının yalan
ve iftiralarına rağmen devrimcilerin
ktidara geldiklerinden beri özellikle
yoksul gecekondu mahallelerinde
yoksul gecekondu mahallelerinde
AKP’nin uyuşturucu çetelerine, yozyozlaşma politikalarıyla halkı devlaştırma politikalarına karşı canları parimcilerden koparmaya çalıştılar.
hasına mücadele ettiklerini görmüşAma bunu başaramadılar. AKP, devtür. Hürriyet gibi bir gazete bile
rimcilerin örgütlü olduğu hiçbir ma“uyuşturucu ticaretine karşı çıkanhalleyi teslim alamamıştır. Devrimlara çetenin silahla saldırdı” diyerek
cileri yoksul gecekondu mahalleledevrimcilerin uyuşturucu çetelerine
rinden söküp atamamıştır. Uyuşturukarşı mücüdele ettiğini yazmaktacu, fuhuş, vb. her türden yozlaşma podır.
litikalarının önünde devrimciler engel
OKSUL HALKI SAHİPLE olmaktadır. Gülsuyu’ndaki çetelere
NEN DEVRİMCİLERDİR,
karşı mücadelemiz bu konuda adeta
AKP AMERİKAN İŞBİR
LİKÇİSİ TEKELLERİN PAR
yuşturucu çeteleri polisleTİSİDİR!
rin korumasından halka
KP, iktidara geldiğinden beri
yoksul halka kömür dağıtarak, ve devrimcilere saldırıyor. Başbamakarna-pirinç gibi gıda yardım pa- kan talimat veriyor polis halkı katketleri dağıtarak yoksul halkın par- lediyor. Mahkemeler polisin halka
tisi gibi gösterdi kendini. Yıllarca karşı işlediği suçların üstünü örthalkı kandırıp oylarını aldı. Oysa me kurumlarına dönüştü. UyuştuAKP, tam bir halk düşmanı, Ame- rucu çetelerine yaptığı operasyonrikan uşağı, tekellerin partisidir. lar göstermeliktir. Katil çetelerini
Tüm politikaları halkın daha fazla devrimcilerden korumak için güsömürülüp, tekellerin çıkarlarını vence altına almıştır. Diğer tarafkorumak içindir. Sözde dindardır,
tan polis korumasında mafya arahlak, namus bekçisi kesilir, haltıkları suç işlemeye devam ediyor.
kın kültürünü, değerlerini sahiple-
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turnusol olmuştur. AKP’nin bütün
foyasını ortaya çıkarmıştır. Kimin
halk düşmanı, kimin halkın yanında
olduğunu göstermiştir.
KP, şimdi bunun da intikamını
almak için saldırıyor. Hem de
bunu pervasızca, hiç kimseden çekinmeden açıktan yapıyor. Uyuşturucu çetelerini açıktan destekliyor.
Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri halka, esnaflara, minibüsçülere saldırırken, tehdit ederken, silahla yaralarken
AKP’nin polisleri devrimcileri katletmek için zemin hazırlıyor. Devrimcilerin uyuşturucu çeteleri ile çıkar çatışması içinde olduğu iftira ve
yalanına artık kimseyi inandıramıyorlar. Halk hiç korkmadan devrimcilere sahip çıkıyor ve uyuşturcu çetelerinin arkasında AKP’nin olduğunu söylüyor. AKP devrimcileri
katlederek halkı devrimcilerden uzaklaştırmaya çalışıyor. “Devrimcilere sahip çıkarsanız, devrimcilerle birlikte
hareket ederseniz sizi de katlederim” diye tehdit ediyor.
KP’NİN AMACI AÇIKTIR:
DEVRİMCİLERİN ÖRGÜT
LÜ OLDUĞU YOKSUL GECE
KONDU MAHALLERİNDEN
DEVRİMCİLERİ VE HALKI SÜ
REREK MAHALLELERİMİZİ
TALAN ETMEK!
KP, 11 yıllık iktidarı boyunca
gördü ki, devrimcileri söküp atmadan yoksul gecekondu mahallelerine hakim olamayacak. İstanbul’da
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin ağzını sulandıran Gülsuyu-Gülensu,
Sarıgazi, 1 Mayıs, Küçükarmutlu,
Gazi, Nurtepe gibi mahallelerde öncelikli programları olmasına rağmen bir türlü yağma ve talanı başlatamadı. Halk AKP’nin kentsel dönüşüm adı altında yapacağı yağma
ve talana direniyor. Yozlaştırma
politikaları, uyuşturucu çeteleri
bunun için. Devrimcileri yoksul gecekondu mahallelerinde bitirerek
halkın elinde neyi var, neyi yok almaya çalışıyor.
ALKIMIZ!
AKP’NİN
HALK DÜŞMANI POLİTİKALARININ KARŞISINDA
KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ
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KENDİMİZ ALMAK ZORUNDAYIZ!

A

KP’nin polis destekli çeteleri saldırılarına devam ediyor. Polis
AKP’nin polisi. Mahkemeler
AKP’nin mahkemeleri. Tüm kurumlarıyla devlet AKP’nin devleti. Zorla mahallelerimizi elimizden alıp tekellere peşkeş çekecekler. Uyuşturucu mafya çetelerini bunun için salıyorlar üzerimize. Uyuşturucu ile çocuklarımızı bunun için zehirliyorlar.

mak için güvence altına almıştır. Diğer taraftan polis korumasında mafya artıkları suç işlemeye devam ediyor.

N

E YAPACAĞIZ? MAHALLELERİMİZİ BU ÇETE ARTIKLARINA TERK Mİ EDECEĞİZ? Biz yağmacı talancı değiliz. Biz
halkız. Bu mahallelerin her sokağında, her caddesinde, her tuğlasında
alınterimiz, emeğimiz var. Kanımız,
canımız pahasına kurduk bu mahallelerimiz. Mahya artıklarına terk etmeyeceğiz. Bu çürümüş, faşit AKP
düzenine teslim olmayacağız. Mahallelerimizi kendimiz savunacağız.
Kanımız canımız pahasına savunacağız. Bunun için;

A

KP FAŞİZMİNE, POLİS TERÖRÜNE, UYUŞTURUCU
ÇETELERİNE KARŞI KENDİ
GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ
ALMAK ZORUNDAYIZ!
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KP’nin devleti gayrimeşrudur.
Kurumları gayrimeşrudur. Halka düşmandır. Uyuşturucu çeteleri
polislerin korumasından halka ve
devrimcilere saldırıyor. Başbakan talimat veriyor polis halkı katlediyor.
Mahkemeler polisin halka karşı işlediği suçların üstünü örtme kurumlarına dönüştü. Uyuşturucu çetelerine
yaptığı operasyonlar göstermeliktir.
Katil çetelerini devrimcilerden koru-
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BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ! AKP, Alevi, Sünni, Kürt,
Türk, Laz, Çerkez, Gürcü... demeden
tüm halka saldırmaktadır. Bizi on yıllardır oturduğumuz bu mahallelerden
sürekli istemektedir. Evlerimize, mahallemize, geleceğimize sahip çıkmak
için birleşmeliyiz.

2

HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENMEK ZORUNDAYIZ:

Örgütlenmeden güç olamayız. Örgütlenmeden faşizme karşı savaşamayız. Halk komiteleri halkın kendi
iradelerini ortaya koyduğu halk örgütlülükleridir. Mahallelerimizi uyuşturucu çetelerine karşı kendimiz koruyacağız. AKP’nin mafya artığı çetelerini mahallelerimize sokmayacağız. Halk olarak biz birlik olursak,
devrimcilerin öncülüğünde halk komitelerinde örgütlenirsek uyuşturucu
çeteleri mahallelerimize adımlarını
atamazlar. Pisliklerini mahallelerimize sokamazlar.

A
1
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KP’nin Uyuşturucu Çetelerini
Mahallelerimizden Söküp Atmak İçin;
HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

AKP’NİN POLİSLERİNE, ÇETELERİNE KARŞI HER TÜRLÜ ARAÇLARLA DİRENELİM!

AKP’NİN DEVLETİ ÇÜRÜMÜŞ POLİSLERİYLE, MAHKEMELERİYLE HALKA DÜŞMAN BİR DEVLETTİR. KENDİ
GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ
ALALIM...

Cepheliler Unutmaz!
Muharrem Karataş’ın
Kanı Yerde Durduğu
Sürece Düşmana Uyku Yok!
Cepheliler, 27 Eylül Cuma akşamı saat 22:30'da İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Pazar Pazarı'na
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür Cephe” imzalı bomba
süsü verilmiş pankart astı. Eylemden çok sonra olay yerine
gelen polislerin şaşkınlığı ve tedirginliği yüzlerinden okunuyordu. Cepheliler bir kez daha katil polislere uyku uyutmayacaklarını göstererek yoldaşları Muharrem Karataş'ı selamladı.

6

Gökhan Aktaş
Onurumuzdur

İşkencecileri Mahallemize
Sokmayacağız

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde 29 Eylül günü Halk
Cephesi tarafından uyuşturucu çetelerine ve yozlaşmaya karşı düzenlenen yürüyüşte, polisle işbirliği içerisinde
olan çeteler tarafından başından ağır yaralanan Gökhan
Aktaş için Sarıgazi' de yazılamalar yapıldı. İnönü Mahallesi ve Merkez Mahallesi’ne “Gökhan Aktaş Onurumuzdur/Halk Cephesi” şeklinde 8 adet yazılama yapıldı.

28 Ekim günü saat 14.30’da İstanbul Çayan Mahallesi’ne giren trafik polisleri halk tarafından mahalleden kovuldu.
Trafik polisinin, Sokullu Caddesi’nde bekleyen bir arabaya çarpması ve daha sonra arabadan çıkıp havaya iki el
ateş açmasıyla birlikte halk sokağa çıktı. Trafik polisi, mahalleden uzaklaştıktan sonra mahalleye akrepler girdi. Yine
halk, taşlayarak mahalleden kovdu.

Tarih: 26 Ekim 2013

Açıklama: 419

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ...
MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!
AKP’nin Polisleri Mahallelerimizde
Silah Arama Bahanesiyle
Devrimcileri Katletmek İçin Zemin Hazırlıyor
Halka ve Devrimcilere Saldırmaktan Vazgeçin!
Halkın Gözbebeği Gibi Baktığı Evlatlarına Yönelik
Her Türlü Katilama Karşılık Sizin Gözbebeklerinizi
Hedefleyeceğimizden Hiçbir Kuşkunuz Olmasın
AKP’nin polisleri, devrimcileri
katletmek için zemin hazırlıyor. 24
Ekim Perşembe günü İstanbul Gazi
Mahallesi’nde ve Gülsuyu-Gülensu
Mahallesi’nde, Hasan Ferit Gedik’in
cenazesinde çetelerin ve polisin saldırılarına karşı kitlenin güvenliğini
almak için taşınan silahları bahane
ederek yüzlerce polis, dedektör ve
iş makineleriyle arazi araması yaptı.
Polisler arama yaptığı bölgelerde
silah olmadığını biliyor. Polislerin
amacı silah aramak değildir. Bu tür
operasyonlarla; ellerinde “ciddi bilgiler var” havası yaratarak devrimcileri katletmenin zeminini yaratmaya
çalışıyorlar...
AKP’nin polisi devrimcileri katlederek halka, “devrimcilerle birlikte
olursanız, onları desteklerseniz, sizi
de katlederim” mesajını vermek istiyor...
BAŞTA İÇİŞLERİ BAKANI
MUAMMER GÜLER OLMAK
ÜZERE
AKP HÜKÜMETİNİ
UYARIYORUZ!

HALKA VE DEVRİMCİLERE
SALDIRMAKTAN VAZGEÇİN!
Yoksul halkın yaşadığı gecekondu
mahallelerine uyuşturucu sokulması
doğrudan AKP politikasıdır. AKP,
devrimcilerin örgütlü olduğu yoksul
gecekondu mahallelerine, polisleri
ve desteklediği çeteler aracılığıyla
uyuşturucu sokup halkımızı zehirliyor.
Mahallelerimizde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve her türlü yozlaşmaya
izin vermediğimiz için iktidara geldiğinden beri devrimcilere saldırıyor.
Bugüne kadar yüzlerce insanımızı
gözaltına alıp tutukladılar. Vurarak
sakat bıraktılar, katlettiler.
En son Gülsuyu Mahallesi’nde
çetelerin halkı zehirlemesine izin
vermediğimiz için Hasan Ferit Gedik’i polis destekli çetelerle katletti.
Gülsuyu halkı devrimcilerle birlikte, mahallelerine AKP’nin uyuşturucu çetelerini sokmamakta kararlıdır. AKP’nin polisleri ve çeteleri
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
uyuşturucu satmak için halkına, esnaflara, dolmuşlara tehdit üstüne teh-

dit yağdırıyor. Halkı tehditlerle sindirerek Gülsuyu’na uyuşturucu sokmaya çalışıyor.
Mahallerimize uyuşturucu sokabilmek için önce devrimcileri mahalleden temizlemeye çalışıyor. Bunun için “silah bahanesi” ile mahallelerimize helikopterleriyle, TOMA’larıyla, akrepleriyle, yüzlerce
çevik ve özel timleriyle operasyon
üzerine operasyon yapıyor.
Hasan Ferit Gedik’i katlettiler.
Gökhan Aktaş ağır yaralandı ve gözlerini bir ay sonra açtı. AKP’nin
polisleri çetelere yönelik göstermelik
bir operasyondan sonra devrimcilere
karşı sürek avına çıktı. GülsuyuGülensu, Sarıgazi, Nurtepe ve Gazi
mahallelerinde yüzlerce ev bastı,
demokratik kurumları talan etti, onlarca kişiyi gözaltına alıp tutukladı.
AKP’nin İçişleri Bakanı Muammer Güler “operasyonlar sürecek”
diye açıklama yapmıştı. 24 Ekim’deki
bu kazılar Muammer Güler’in operasyonlarından birisidir.
24 Ekim günü Gülsuyu ve Gazi

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013
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mahallelerinde boş arazide dedektörlerle silah araması, tamamen halka
“ciddi iz peşindeyiz” izlenimini vererek, devrimcilere yönelik yeni bir
katliamın zemini hazırlamak amaçlıdır.
HALK ÇOÇUKLARI HALKIN
GÖZ BEBEKLERİDİR!
DEVRİMCİLERE VE HALKIMIZA SALDIRMAKTAN VAZGEÇİN!
MAHALLELERİMİZE SALDIRMAKTAN VAZGEÇİN!
BU MAHALLELERİ BİZ KURDUK. HER SOKAĞINDA, HER
CADDESİNDE, HER TUĞLASINDA EMEĞİMİZ VAR. KANIMIZ,
CANIMIZ VAR!

HALKIMIZI UYUŞTURUCUYLA ZEHİRLEMENİZE, YOZLAŞTIRMANIZA, YAĞMALAYIP TALAN ETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ!
TEKRAR EDİYORUZ!
GÜLSUYU VE GAZİ MAHALLELERİNDE YAPILAN ARAMANIN SİLAH ARAMASIYLA BİR
İLGİSİ YOKTUR! DEVRİMCİLERE YÖNELİK BİR KATLİAMA
ZEMİN HAZIRLAMA AMAÇLIDIR!
HALKIN GÖZBEBEĞİ GİBİ
BAKTIĞI EVLATLARINA YÖNELİK HER TÜRLÜ KATİLAMA
KARŞILIK SİZİN GÖZBEBEKLERİNİZİ HEDEFLEYECEĞİMİZ-

DEN HİÇ BİR KUŞKUNUZ OLMASIN.
ELİNİZDE DELİL YOK. ÖNCE
SÜREK AVI BAŞLATTINIZ; TUTUKLADINIZ AMA YETMEDİ…
ŞİMDİ KOMPLO, KATLİAM PEŞİNDESİNİZ.
BAŞTA MUAMMER GÜLER
OLMAK ÜZERE TÜM AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ. EĞER
HALKIN CANI, CİĞERİ EVLATLARINI KATLEDERSENİZ BİZ
DE SİZİN CİĞERİNİZİ DAĞLAMAKTA ZERRE KADAR TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ.

Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi

Berkin Elvan için Adalet Talebimizi
Haykırmaya Devam Edeceğiz!
Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013
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Halk Cepheliler, Haziran Ayaklanması sırasında İsdığını, devletin adaleti sağlamadığı yerde halkın adaleti
tanbul Okmeydanı’nda polisler tarafından başından gaz
mutlaka sağlayacağını hatırlattı.
bombasıyla vurularak komaya sokulan Berkin Elvan’ın
Açıklamada, “Katlettiğiniz halkın çocuklarının, sakat
hesabını sormaya devam ediyorlar.
bırakıp yaraladığınız insanlarımızın, 133 gündür komada
Antalya: Umudun Çocuğu Berkin Elvan’a destek uyutulan Berkin Elvan’ın hesabını mutlaka soracağız.
Berkin’in sesi soiçin 20 Ekim günü Kışlahan Meydanı’nda masa
luğu olmak için
açıldı. Ayrıca masada Yürüyüş dergisi ve Tavır dergiher hafta burada
sinin tanıtımı yapıldı. Masada gelen halkımıza Berkin’in
olacağız” denilesağlık durumu ve kimler tarafından ne için vurulduğu
rek, Berkin Elanlatıldı. Masa toplandıktan sonra Antalya Halk
van’ın her zaman
Cephesi tarafından aynı yerde basın açıklaması yapıldı.
her koşulda saYapılan açıklamada,
hiplenileceği bir
Berkin’i komaya sokez daha söylenkanların cezalandırıldi.
ması istendi.
Hatay
15 kişinin kaİzmir: Halk Ceptıldığı eylemde 3 sivil polis fotoğraf çekerek Halk
heliler, her hafta olduCepheliler’i
taciz etmeye çalıştı. Bu şekilde polisler
ğu gibi 25 Ekim Cuma
bir kez daha acizliklerini gösterdiler.
günü de Berkin için
Adana: Adana Halk Cephesi, 28 Ekim günü
Karşıyaka İzban duBerkin için adalet istemeye devam etti. İnönü Parrağından ellerinde meİzmir kı’nda yapılan eylemde, Berkin Elvan’ı vuran
şale, döviz ve flamapolisin hala yargılanmadığı ve bu adaletsizliğin
larla yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş başlamadan önce,
devam ettiği sürece halkın kendi adaletini uygulayacağı
Berkin Elvan’a destek için el ilanları dağıtıldı. 15 kişinin
hatırlatıldı. Eyleme 7 kişi katıldı. Bu arada Adana Siyasi
katıldığı yürüyüş sırasında sloganlar atıldı.
Hatay: Hatay Samandağ’da, Halk Cepheliler her Şube polislerinin, basın açıklamalarına katılan iki Halk
Cepheliyi “Marjinal grupların eylemlerine katılıyorsunuz,
hafta olduğu gibi 28 Ekim günü Berkin Elvan için
emniyete gelin görüşelim, sizi bilgilendirelim” diye
adalet istemeye devam etti. Abdullah Cömert Alanı’nda
arayarak taciz ettikleri vurgulandı ve Adana Emniyeti’nde
yapılan eylemde basın metnini okuyan Özgür Kaba,
çalışan polisler teşhir edildi.
Berkin’i vuranlar hakkında hiçbir ciddi işlem yapılma-

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

Röportaj
Gülsuyu Halkı Konuşuyor: Gülsuyu’nda Çetelere Geçit Vermeyeceğiz!

Çetelere Karşı Örgütlenmekten
Başka Yolumuz Yok!
Gülsuyu halkı ile AKP’nin polis
destekli çetelerinin halka ve devrimcilere saldırıları ve mahallelerde uyuşturucuyu bu kadar rahat nasıl sattıkları
üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Sevgi Varlık
Yürüyüş: Mahallenizde
çeşitli saldırılar oldu.
Kimdir uyuşturucu çeteleri,
saldırı günü neler oldu
bilginiz var mı?
Sevgi Varlık:
Saldırı günü pek
haberim yoktu sonradan öğrendim.
Uyuşturucu sürekli
son durakta satılıyor. Bunun içinde
bakkalcı da var.
İçinde mi, değil mi
bilmiyorum.
Bundan bir ay önce
bakkalcıyı vurmuşSevgi Varlık
lar bu çeteciler.
Onlar da devrimcilerden bildi. Beni
çağırdı benimle konuştular, ben de
hayır dedim devrimciler öyle bir şey
yapmaz, seni bir kere uyarırlar dedim. Ondan sonra öyle sıkma bir şey
yok dedi. Sonra öğrendik ki çetelerden, sürekli bakkala girip çıkan birisiymiş kendisini vuran.

Yürüyüş: Peki kimdir bu
uyuşturucu çeteleri bilginiz
var mı, o bakkalcı dışında
kimler olduğu hakkında
bilginiz var mı?
Sevgi Varlık: İsimlerini bilmiyorum
ama tanıdığım birisi var. Benim çocuk
11 yaşında, sürekli çocuğa para veriyor.
Bir şeyler alıyor. Bir gün çocuğu
sigara almaya gönderdim. Çocuk pa-

rayı vermiş, sigarayı
almış, çocuğun verdiği
parayı tekrar çocuğa
veriyor. Sigarayı çocuğa veriyor. Götür annen içsin, diyor. Ben
bunu bir kaç kere uyardım, benim çocuğuma
böyle şeyler almayacaksın, kendin de çekmeyeceksin, dedim.
Adam beni tehdit etti.
Bak sana da sıkarız. Ben de dedim
ki sıkacaksan durma evim belli yurdum
belli. Gel sıkabilirsen sık dedim. Ondan
sonra da oturdu daha bir şey demedi.
Bana sürekli tehditler geliyor; “çık
bu işin içinden senin çoluğun çocuğun var, bak seni de öldürecekler”,
diye böyle tehditler geliyor.

Yürüyüş: Uyuşturucu
çetelerinin polisle olan
ilişkileri nelerdir?
Kim koruyor bu çeteleri?
Sevgi Varlık: Kim koruyor, polisler
koruyor. Polisler korumasa bu kadar
serbest, ellerini kollarını sallaya sallya
dolaşabilirler mi? Devrimcilerin yaptığı
her şeye polis saldırırken çeteler karakolların bir kapısından girip öbür
kapısından çıkıyorlar. Polislerle iç içeler...

Yürüyüş: Çetelerin mahalle
halkıyla nasıl bir bağı var?
Sevgi Varlık: Mahalle halkıyla
nasıl bağı var, mahalleyi yıldırmaya
çalışıyorlar. Hani mahalleden çıksınlar,
yıkım olur. Öyle şeyler bundan bir
sene oldu işte benim oğlan beşe gidiyor.
Benim büyük oğlan geldi anne dedi,
aynı sınıfta 11-13 yaşlarında kız oğluma sigara vermiş. Çocuk bana
geldi üç dört kere uyardı anne dedi,
bak sigara veriyorlar ben alıyorum
kırıyorum ve atıyorum. Ben kızı
çektim kenara, kızla konuştum ben

kantinde oturuyorum, benden haberi yok, benim oğlanı bir kenarda
üç kişi sıkıştırdı. Bak bir daha söyleme ailene bak seni geberteceğiz
falan, ben de dedim ki gebert gebertebilirsen.
Bir gün sonra ben eşimle konuştum.
Böyle olaylar oluyor dedim. Çocuğun
başına bir iş gelecek benden bilme
dedim. Ailesiyle de görüşelim dedim.
Gittik ailesiyle de görüştük. Onlara
yakın bakkalcılarda var, onlardan da
öğrendim. Eşimle konuşuyorlar, eşime
dedi ki bunun abileri de aynısını yapıyor, mafya yaptırıyor, elden satıyorlar, içiyorlar sen buna karışamazsın.
Babasını çağırttık babasıyla konuştuk. Günlük kızın cebinde 500 600 lira para var. Bu kız bu parayı
nereden getiriyor. Ailesiyle konuştum,
kızım biz bir şey yapamıyoruz dedi.
Kızı bir iki gün sonra benim üstüme
yürüdü bir kaç arkadaşıyla güvenlik
beni zor tuttu. Kıza dedi ki git ayıp.
Ondan sonra çocuğu sınıftan aldım.
Çıktım müdürle konuştum. Müdüre
dedim ki böyle böyle sigara satılıyor,
uyuşturucu satılıyor, uyuşturucu
var sınıfta. Müdürse biz bir şey yapamayız… Nasıl yapamıyorsunuz,
ben çocuğumu bu okuldan alacağım.
Alabilirsen al dedi. Sınıfından dışarı
attırdı. Öğretmeniyle konuştum, öğretmeni çocuğun dersleri falan pek
bir şey yapamadım ama çocuğumu
uyardım sürekli.

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
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Yürüyüş: Peki çocuğunuz

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

9

kaçıncı sınıfa gidiyor,
bu olaylar hangi
okulda oluyor?

Yürüyüş: Çeteler
mahallenizde neler
yaptılar, siz nasıl
bakıyorsunuz çetelerin
yaptıklarına?

Sevgi Varlık: Gülensu okulunda oldu. 5’e gidiyordu, şimdi 6’da oğlum. Allaha şükür
ben çocuğumu kurtardım.
Bütün ailelere de yardımcı olurum kurtarmak için.

Yürüyüş: Peki bu sorun
nasıl düzeltilecek, çetelerin
mahalle halkını zehirlemesi
nasıl engellenecek?
Sevgi Varlık: Bilmiyorum mahalle
halkının nasıl engelleyeceğini ama engelleyeceğiz. Yürüyüşlerle ya dergi
dağıtarak, ya aileleri çağırıp konuşarak.
Ya ders vererek o şeylerle de aileleri
uyarmamız lazım. Uyaracağız da kurtaracağız da hiç bir çocuk da zehirlenmesin.

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

Yürüyüş: Mahalle halkını
çeteler nasıl rahatsız
ediyorlar? Neler yapıyorlar?
Sevgi Varlık: Mesela bu gece bizim
kapıda son durakta silahlar susmadı.
Sürekli tehdit ediyorlar. Son durakta,
“gelsinler buradayız, bir iki tane aldık
öldürdük bir daha öldüreceğiz” Ben
bunları hep duyuyorum. Duyduğum
anda da tepkimi gösteririm.
Yapamazsınız biz bu şeye engel olacağız. Biz başka ölüm istemiyoruz.
Ve internete yazı yazdım. Ferit’in ismine yazı yazdım, bugün de internette
yazı okudum. Vallahi hem güldüm
hem üzüldüm, Ferit güya uyuşturucu
çetelerindenmiş, payını alamamış diye
kendi kendinin kafasına sıkmış…
Üzüldüm. Eşim beni çağırdı. Gel şu
yazıyı okusana dedi, eşim de şok oldu.
Ben de yazı yazdım öyle bir şey yoktur.
Ferit uyuşturucu çetelerine karşı koyarak can verdi. Bizim şehidimizdir,
böyle yazılar yazdım.

Yürüyüş: Polis mahalle
halkına ve devrimcilere
operasyonlar yaptı. Onlarca
ev bastı, gözaltına aldı, 19
kişi tutuklandı. Bunu nasıl
10

değerlendiriyorsunuz, amacı
nedir polisin?
Sevgi Varlık: Polisin amacı halkı
yıldırmak, yıldırıp Gülsuyu’ndan çekilmelerini istiyorlar. Halk da yılmıyor,
tepkisini gösteriyor. Mesela bunların
içinde halka gaz sıkarız, laf tacizleri,
sakız atmaları, halkın karşısında tükürmeleri çeşit çeşit şeyler geliyor kulağımıza. Mesela ben son duraktayım
geçen gün, köpeğim var, gezdiriyorum.
Bana dedi ki hanımefendi buradan geçemezsin. Karşıdan geçeceksin, başka
yerden geçeceksin. Ben de dedim
burası benim yerim, mecbur ormana
gireceğim. Bana saldırmaya çalıştığı
sırada arkadaş geldi, ya dedi yapmayın
özür dileriz. Hiç özür dilemiyorum
dedim, siz bizi buradan yıldırmak istiyorsunuz. Ama biz yılmayacağız.
Biz sonuna kadar arkasındayız her şeyin. Örgütleneceğiz de, artık ne olacaksa örgütlendikten sonra olacak.
Kurtulacak millet, yani halk tepkisini
gösteriyor.

Gülsuyu halkından ismini vermek istemeyen bir kişinin sorularımıza verdiği cevaplardır.

Yürüyüş: Mahallenizde
neler yaşanıyor, hangi
sorunlar var?
- Mahalemizde şu an bir baskı var.
Baskı olduğu için de doğru düzgün
kendini ifade edemeyen insanlar var.
Yani sorun olarak bunlar var şu anda.

Yürüyüş: Bu yaşananların
sorumluları kimler sizce?
Genellikle bizim bilinçli halkımız
değil de, bilinçsiz halkımız bunlar.
Çünkü çocuklarının yanlış yola itilmesi,
sahip çıkmaması, genellikle hep bunlardan geliyor.

Çeteler hep baskı kuruyorlar, insanlara göz açtırmıyorlar. Düşüncesi
olan insanlara kötü gözle bakıyorlar.
Aslında kötü gözle bakılacak insanlar
kendileri.

Yürüyüş: Polis ne yapıyor
bu yapılanlar konusunda?
Polis anladığımız kadarıyla bu gecekondudakiler bir an önce gitsin,
diye onlara arka çıkıyor gördüğümüz
kadarıyla.

Yürüyüş: Devrimcilerin
mahallenizde
yaptıklarından bahseder
misiniz, siz nasıl
bakıyorsunuz devrimcilerin
yaptıklarına?
Şu anda hiç bir yanlış hareketleri
yoktur. Aslında gidişatı doğru, insanların öz güvenini sağlıyorlar. Şimdi
bizi savunacak olan devrimcilerdir.
Biz Alevi insanlarız, tamam Alevilik
bir yana ama devrimcilik bambaşka
bir yana.

Yürüyüş: Sizin tanık
olduğunuz bir olay var mı,
varsa anlatır mısınız
çetelerle ilgili ya da
polislerle ilgili?
Polislerle ilgili yani, heykelin orada
çekirdek yemeleri yerlere atması... Bu
benim tepkimi aldı. Baskı uygular gibi
her tarafta olması sakıncalı, bence insanları kışkırtıyor.

Yürüyüş: Yaşanan bu
sorunların çözümü nedir
sizce?
Çözümü halkın birleşmesi, bir
bütün olarak bir araya gelmesi.
Hani ırk, mezhep, düşünce ayrımı
yapmadan mahallede sakin bir hayat
sürmesi için birlik beraberlik olmaları.

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

Röportaj

Gülsuyu’nda Uyuşturucu Satışını Organize
Eden Bizzat AKP’nin Polisleridir!

Av. Behiç Aşçı
HHB

Gülsuyu, çeteler eliyle iktidar tarafından ele geçirilmek, halk ise mahalleden
sürülmek isteniyor. Çete saldırıları halkı bıktırmak, sindirmek için kullanılıyor.
Çetelerin saldırısı polisin
korumasında gerçekleştiriliyor. Av. Behiç Aşçı ile, çetepolis işbirliği üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Saldırıyı anlatır mısınız?
Behiç Aşçı: Gülsuyu’nda yaşanan ve Hasan Ferit
Gedik’in katledilmesiyle sonuçlanan saldırı ne ilk ne de
son saldırı olacaktır. Çünkü burada sıradan bir çete
faaliyeti değil, bizzat polis korumasında yapılan bir
çete faaliyetinden bahsetmek gerekiyor.
Gülsuyu yoksul halkın yaşadığı Marmara Denizi ve
adalar manzaralı bir gecekondu mahallesi. Zamanla
kentin içinde kaldığı bile söylenebilir. Yani çok büyük
rantı olan bir mahalle. Mahallenin çevresi “Kentsel
Dönüşüm” denilerek yağma ve talana açılmış. Büyük
inşaat tekelleri çeşitli şekillerde ele geçirdikleri bu
yerlerde devasa büyüklükte gökdelenleri dikerek karlarına
kar katmışlar. Şu an Gülsuyu Mahallesi bu gökdelen
denizinin ortasında adeta bir ada gibi duruyor. Bu
nedenle de inşaat tekellerinin iştahını çekiyor.
Aynı zamanda mahallenin yoksulluğundan kaynaklı
devrimcilerin örgütlendiği, halkın demokratik, siyasi
taleplerini iktidara yönelttiği ve bu talepleri elde
etmek için örgütlü mücadele ettiği bir mahalle. Bu
nedenle de sürekli olarak polisin hedefi olmuş bir mahalle.
Nitekim mahallenin içinde polis sürekli olarak devriye
geziyor, köşe başlarını tutuyor. 2013 Yılı yazında mahallenin içindeki ESP bürosu çeteciler tarafından silahlarla
tarandı ve 9 kişi yaralandığı halde polis, tek bir çeteciyi
dahi gözaltına almadı. Çeteciler o kadar rahat çalışır
hale gelmiş ki, mahalle içinde halkın önünü kesip sataşıyorlar, kadınları taciz ediyor, esnaftan haraç alıyorlarmış.
En son olarak Halk Cephesi tarafından çetecilere karşı
yürüyüş yapılınca çeteciler bu yürüyüşe de silahla saldırdılar. Bir Halk Cepheli silahla yaralandı. Bir Halk
Cepheli silahla yaralanmış olmasına rağmen polis tek
bir çeteciyi dahi gözaltına almadı. Bu sefer tekrar bir
protesto yürüyüşü yapıldı. Ve bu yürüyüş de saldırıya
uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı bu saldırıda Halk

Cepheli Hasan Ferit Gedik katledilirdi, bir Halk Cepheli
de ağır yaralandı. Ayrıca 4 kişi daha yaralandı. 29 Eylül
2013 Pazar akşamı gerçekleşen bu saldırıda Hasan Ferit
Gedik de ağır yaralanmıştı. Kafasından 4, sırtından 2
kurşun yarası alan Hasan Ferit Gedik Kartal Eğitim
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış olmasına rağmen
yaklaşık 2 saat yoğun bakım odasına alınamadı. Çünkü
yoğun bakım odasında yer yoktu. Hem 112 acil servisinin
doktorları hem de bizler aramamıza rağmen özel hastaneler
dahil yoğun bakım ünitelerinde yer bulamadık. Bu da
AKP’nin hastaneleri getirdiği noktayı gösteriyor. Hasan
Ferit Gedik yoğun bakım ünitesinde yer bulunup yerleştirildikten kısa bir süre sonra da şehit düştü.

Yürüyüş: Kim bu çeteler?
Polisle nasıl bir ilişkileri var?
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesiyle ortaya çıkan
öfke, polisi operasyon yapmaya zorladı. Aslında tümü
polis tarafından bilinen ve tanınan çetecilerin bir kısmı
polis tarafından gözaltına alındı. Polis operasyonunda
çetecilerden bazılarının fotoğrafları da ortaya çıktı.
Mehmet Ali Ağca ile çekilmiş fotoğraflar, Sedat Peker’le
çekilmiş fotoğraflar… Çete reisi Mehmet Ali Ağca ile
birlikte AKP’li Dilovası Belediyesi’ne girerken çekilmiş
fotoğraflar… Bu operasyonla çetecilerin AKP üyesi oldukları da ortaya çıktı. Üstelik çete reisi AKP listesinden
belediye meclisi üyeliğine aday olmaya çalışıyor. Bu
çetecilerin kimlikleri, oturdukları yerler, faaliyetleri, yaptıkları işler polis tarafından bilinmez değil. Tüm mahalle
halkının bildiğini polisin bilmemesi zaten mümkün değil.
Üstelik çeteciler de Gülsuyu’nda oturuyorlar. Hatta
yoğun olarak oturdukları bir bölge bile var. Bugünlerde
de çetecilerin yoğun oturdukları bölgeye bir karakol
daha yapılıyor.
Ayrıca Hasan Ferit Gedik yukarıda da belirttiğimiz
gibi silahla vuruldu. Yapılan atışların 2 tanesi sırtına
isabet etmiş. 4 kurşunda kafasına isabet etmiş. Sadece
bu nedenle bile Hasan Ferit’i vuran atışların iyi eğitimli
bir profesyonelin elinden çıktığını düşünüyorum. Sıradan
bir çeteci birbirine çok yakın bu atışları yapamaz. Elbette
çetecilerin polisle işbirliğinin ve polis tarafından korunmalarının birkaç nedeni var.
Birincisi; yozlaşmanın, uyuşturucunun, fuhuş ve kumarın halkı yozlaştırma aracı olarak iktidar tarafından
örgütleniyor olması. Yoksul halkın yaşadığı mahallelere,
semtlere, kentlere uyuşturucu polis tarafından getiriliyor.
Küçükarmutlu Mahallesi’nde polis karakolu kurulana
kadar uyuşturucu yoktu. Ya da uyuşturucuya karşı verilen
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mücadele esnasında uyuşturucu kullanmaktan vazgeçirilen
bir gencin anlattıkları aynadır. Bu genç uyuşturucuyu
polisten aldığını söylemiştir. Polisin kendisine güvence
verdiğini, “devrimcilere bulaşma da uyuşturucu sat biz
seni koruruz” dediklerini anlatmıştır. Dersim’de önceden
uyuşturucu ve çetecilik bilinmezken şimdi her köşe
başında uyuşturucu satılır olmuştur.
İkincisi; iktidar bilir ki yozlaştırılan, beyni uyuşturulan
halk düşünemez. Hakkını arayamaz. Bu nedenle de halkı
teslim almak için yozlaştırma politikaları iktidarlar tarafından uygulanır. Uyuşturucu, kumar, fuhuş iktidar tarafından teşvik edilir. Yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
bir kültür merkezi açmak mümkün değilken birahane
ruhsatları peynir ekmek dağıtır gibi dağıtılmaktadır.
Bu da iktidarların iradi tercihidir. Ayrıca polis bu tür
işlerini her zaman kendisi yapmaz, çetelerine de yaptırır.
Örneğin Küçükarmutlu’da uyuşturucu sattığını mahalle
halkından herkesin bildiği birinin evinin önünde polis
yıllarca nöbet tutmuştur. Bu durum iyice ayyuka çıkınca
operasyon yapıp tutuklamak zorunda kalmıştır.
Bu çeteler aynı zamanda başka işlere de yararlar.
Kendilerine para veren herkesin tetikçisi olurlar.
Nitekim Gülsuyu’nda rant peşinde olan, Gülsuyu halkının
evlerine el koymaya çalışan, mahalle halkının topraklarını
gasp edip lüks villalar, gökdelenler yapmak isteyen inşaat
tekelleri çetecileri tetikçi olarak kullanmışlardır. Aralarında
Ağaoğlu inşaat şirketinin de olduğu inşaat tekelleri
Gülsuyu halkının topraklarına göz koymuştur. Çetecilerin
arkalarında bu inşaat tekellerinin olduğu açıktır. Amaçları
mahalle halkını korkutup, yıldırıp kaçırmak ve sonra da
evlerine el koymaktır. Yine burada da polisle işbirliği
devreye girmektedir. Ayrıca inşaat tekellerinin iktidarlarla
yakın ilişkileri de mahalleye saldırıyı açıklayan bir
unsurdur. Bilindiği üzere Ağaoğlu bir gün Dolmabahçe’ye
gidip Başbakan Erdoğan ile görüşmüştür. Ne görüştüklerini
kimse bilmemektedir. Ama ne görüştükleri Hasan Ferit
Gedik’in katledilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Yürüyüş: Polisler hastaneye gelip Ferit’in
giysilerini almış. Giysileri neden almışlar?
Giysiler atış mesafesinin tayininde, kullanılan
silahın tespitinde ciddi bir delildir. Giysi üzerinde kalan
barut ve atış izlerinden kullanılan silahı tespit etmek
mümkündür. Hasan Ferit Gedik’in gömleğinin polis tarafından çalınması, üstelik herkesin gözü önünde çalınması
ya Hasan Ferit’i vuran silahın polisin silahı olduğu ya da
polisin korumak için büyük çaba sarf ettiği bir çetecinin
silahı olduğu anlamına gelir. Yoksa polisin sıradan bir
çeteciyi korumak için bu kadar riski göze alıp, herkesin
gözü önünde gömleği çalacağını sanmıyorum. Nihayetinde
çetecileri gözden çıkartabilir. Çeteci kısa bir süre yatacaktır,
elbette devrimcilerin kaldığı koşullarda hapishanede kalmayacaktır. Hapishanede kaldığı sürece kendisine de bakılacaktır. Uyuşturucu, cep telefonu dahil ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu nedenle ya Hasan Ferit’i bir polis
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vurdu ya da polisin korumak için özel bir çaba
harcadığı bir çeteci vurdu diye düşünüyorum.
Ayrıca yukarıda belirttiğim gibi Hasan Ferit’in kafasında
4 kurşun girişi var. Bu kurşun girişleri değişik açılardan
gelmiş. Kafatasının arkasından, yanından, çenesinin
altından kurşun girişleri var. Bir de şakağından kurşun
girişi var. Şakağından giren kurşunun çevresindeki saç
kılları kesilmiş. Kurşun girişine cerrahi müdahale yapmak
için saçların kesildiği ihtimalini düşünsek cerrahi müdahale
yapılmamış. Ayrıca kafatasının arkasından giren kurşunun
girişine cerrahi müdahale yapılmış ama saçlar kesilmemiş.
Şakaktaki kurşun girişinde barut izlerinin kalmış olabileceğini, bu izleri yok etmek için saçların kesilmiş olabileceğini düşünüyoruz.
Yürüyüş: Bu polislerin kim olduğunu tespit etmek
mümkün değil mi? Odaya girip çıkan polislerin kamera
görüntüleri yok mudur?
Hasan Ferit Gedik’in kanlı gömleğini alan ve kaybeden
polislerin kimliklerini tespit etmek elbette mümkündür.
Hastane içinde onlarca kamera var. Hastane girişlerinde
kameralar var. Yoğun bakım ünitesinin girişinde kameralar
var. Ayrıca polisler içeriye girdiklerinde fark edilmişler ve
kendilerini bir odaya kilitlemişler. Gelen çevik kuvvet
polisleri bu sivil polisleri kurtarmış. Yani her aşamada ve
her zaman kimlikleri tespit edilebilirdi. Ama tespit etmek
isteyenler tespit edebilir. Kimlikleri tespit edilmek istenmiyorsa
ki anlaşılan burada istenilmemiş, tespit edilemiyor.
Yürüyüş: Basında bu çetelerin AKP üyesi olduğu
haberleri yer aldı. Uyuşturucu çeteleriyle AKP’nin nasıl
bir ilişkisi var?
AKP kendisini milliyetçi, mukaddesatçı, dinci bir
parti olarak gösteriyor. Nerede ise ağızlarından dua eksik
olmuyor. Sadece ODTÜ ormanlarını keserken ki saldırılarında önümüze cami bile çıksa yıkarız dediler. Ama
aynı zamanda yozlaşmanın en hızlı arttığı dönem de
AKP iktidarı dönemi oldu. Artık çocuklarımızda uyuşturucu
kullanım yaşı 12’ye düşmüş durumda. Üstelik bu polis
raporlarına geçen oran. Gerçek oran ise kuşkusuz 12 yaşından daha da düşük. Fuhuş hızla artmış durumda. Aç,
işsiz kadınlarımız başka çare bulamadıkları için kendilerini
satıyorlar. Artık burjuva basın bile fuhuşun son yıllarda
katlanarak arttığını yazmak zorunda kalıyor. İçki tüketimi
katlanarak arttı. Ama bir yandan da AKP kendisini içki
düşmanı, içki karşıtı gibi göstermeye çalışıyor. Gerçekte
ise içki tüketimini teşvik etmektedir. Mahallelerde birahanelerin açılmasını teşvik etmektedir. İçki büfelerinin
açılmasını teşvik etmektedir. Bir yandan da yozlaşmaya
karşı, uyuşturucu, fuhuş, kumar ve içkiye karşı mücadele
eden devrimcilere operasyonlar düzenlemektedir.
Devrimcileri yozlaşmaya karşı mücadele ettikleri için
yüzlerce yıl hapis istemiyle yargılamaktadır. Bu koşullarda
da çetecilerin, çete reislerinin AKP üyesi olması şaşırtıcı
değildir.

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

‘Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Oğul’
Ferit, Alevi bir ailenin çocuğuydu.
Hasan Ferit ismi ona, Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki tutsaklar tarafından Hasan ve Ferit Eliuygun
isimli şehitlerimizin isminin yaşatılması için verilmişti.
Arkadaşlarımız Geleneksel Güz
Şenliği’ni yapmamayı düşünürken, o
“dosta düşmana karşı zayıf olmayalım” diyerek “hayır yapalım” diyenlerdendi. En son yaptığımız sohbette “dernek sahipsiz kalmasın
,kimse yok, bitti gibi görünmesin diye
geliyorum” demişti. Ferit hareketimizin bir sempatizanı, bir taraftarıydı ama devrimcilik yapan birçok insana göre çok daha fazla emek veren
biriydi. Hani bir sözü vardır ya halkımızın dost kara günde belli olur
diye; o Cephe’nin insan ihtiyacını görüp boşlukları doldurmaya çalışan bir
insandı. Ferit eksikleri, olmazları,
olurlarıyla birlikte bizim insanımızdı.
Hareketi sahiplendi. Bunu sadece
derneğe gelip oturarak yapmadı. Asla
böyle anlaşılsın istemem.
Forumlara gitti, oralarda insanlarla
tanıştı, söz aldı bizim adımıza. İnsanlara silahlı mücadeleyi anlattı.
Sohbet etti, insanları dinledi. Baskıcı, dayatmacı olmayan, ikna etmek
için çabalayan üslubu forumlardan gelen dostlarımız tarafından hala anlatılıyor.
Güz Şenliği’nin örgütlenmesi için
sanatçılarla görüştü, bilet sattı, sunuculuk yaptı. Tüm bunları yaparken
çocuk saflığı ve halk yanlarıyla hareket ediyordu. Mesela sunuculuk

için sakalını kesmesi gerektiğinde
yaşını küçük gösteriyor diye tamamen
kesmek yerine makineyle kısalttı.
Nasılsa sunuculuk yapacak başka
kimse yok diyordu hınzırca gülerek.
Son gün Adıyaman’dan tanıştığı
birileri ile konser organize etmeye çalışıyordu. Not defterini de derneğe bırakmıştı.
Birkaç gün önce Muharrem Karataş’ın anmasını yapmıştık. Anmamızı tek taraflı konuşmalardan çok
karşılıklı sohbet şeklinde yapmayı
planladık. Ferit bu konuşmalarda aktif olarak söz almıştı. İnternette soldan bazı kesimlerin böyle bir eylem
yapılamaz gibi sözlerine cevaplar
vermiş konuşulanları takip etmişti.
Bize bunları aktarıyordu.
Çocuklarla arası çok iyiymiş, kavga eden çocukları barıştırmış. Onlarla oyun oynamış. Ferit her yaştan, her
kesimden insanın arasında, yaşamın
içinde bir gençmiş...
Berkin’le ilgili hemen bir kaç
gün öncesinde bir komite kurmuştuk.
Herkes Berkin’i duyacak diye. Onun
komitede yer almasını istediğimde
reddetmedi. Görüşmemizde ve toplantımızda yaratıcı fikirlerini sundu.
Hareketimizin her Cepheli’ye verdiği bir talimat vardı; şimdi herkes bir
adım öne çıkacak, herkes omuz verecek... Ferit yaşamı, özellikle son
günleri ve de şehitliğiyle bu talimatın vücut bulmasıdır.
Ferit’in vurulması belki bir tesadüftü ama bana hiç de öyle gelmiyor.
Hani diyor ya bir şiirde “en iyilerimizi
verdik toprağa”... Şehitlik bu neden-

le dönüp dolaşıp Ferit’i seçti. Analarımız cenaze başında şöyle ağlıyordu;
“ölüm sana hiç yakışmadı oğul”.
Evet, ona ölüm yakışmadı; zaten ölmedi de. O kendine ölümü değil şehitliği yakıştırdı.
Devlet her zaman pis işlerini,
kontra faaliyetlerini yürütmesi için çetelere başvurmuştur. Dün sivil faşist
çeteleri kullanırdı, bugün yozlaşma
politikasına ve halkı içinden çürüten
politikasına uygun olarak uyuşturucu
çetelelerini kullanıyor.
Ferit’in şehitliğine kadar Gülsuyu’nda korku hakimken Ferit’ten
sonra mahallede sahiplenme ve
hesap sorma isteği doğdu. Diğer sola
yapılan saldırılarda da insanlar, bunun
hesabını sorarsa Cepheliler sorar diyordu. Şimdi Ferit’le birlikte beklentileri daha da arttı. Cenazede olduğu gibi Ferit’in şehitliği insanları örgütleyecek diye düşünüyorum.
Düşmanla Armutlu’dan çıkmak
için tartışırken, güvenliğinizi alamayız diyordu.
Öyleyse şimdi düşmanı pişman
etmek için sloganımız Ferit için
adalet ve çetelere karşı halkın silahlanması olmalı. FTKSME’ler gibi
silahlı halk komiteleri kurmak hedefimiz olmalı. İnsanların sokak ortasında patır patır vurulduğu bugünlerde
gayet meşrulaştı silahlanmak.
Çünkü Ferit’i Armutlu’dan uğurladığımız gün tabutu başında, onunla selamlaşan, onunla halay çeken,
omzuna dokunan bu eller hesap soracak, diye söz verdim.
Ferit o son gün çetelere karşı yürüyüşe gitmek için saat altı buçukta
geleceğine söz vermişti, söz verdiği
gibi geldi. O sözünü tuttu. Şimdi
sıra bizde, şimdi sıra Armutlu halkında.
O gün Gülsuyu’na beraber gittik.
Arabadan indiğimizde bana “beraber
dönelim” dedi. Ne olur ne olmaz diye
paramızı paylaştık. “Beraber olalım
yine” dedi. Şehit düşmesinden sadece birkaç dakika önce de yürüyüşte
yine yanıma gelip “...ben sana bakıyorum” dedi birlikte dönmek için. O
söz kulağımda çınlıyor hala, hala
çok canlı. Ferit bana - bize bakıyor.
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Ankara’da 18 Ekim günü saat
21.00 civarında belediye ekipleri
ODTÜ yerleşkesine, ağaç sökme
araçları ve belediyeye ait çok sayıda
kamyonla girerek, ODTÜ ormanındaki ağaçları sökmeye, ormanı talan
etmeye başladılar. Aynı zamanda
ağaçların söküldüğü bölge, polis ablukası altına alındı. Ağaçların sökülmesine, rant yoluna ve polisin okulu
işgal etmesine karşı ODTÜ öğrencileri ve 100. Yıl halkı, Vişnelik Tesisleri'nde ve ODTÜ A4 kapısında
toplandı. Kitle, işçi önlüğü giyen eli
sopalılar tarafından küfürlerle tehdit
edildi. ODTÜ ormanlarını yakıp yıkmaya gelen araçlara karşı duran, içerisinde Dev-Genç ve Halkın Mühendis Mimarlarının da olduğu kitleye
polis gaz bombalarıyla saldırdı.
ODTÜ öğrencilerinin ve 100. Yıl
halkının taşlarla karşılık vermesiyle
devam eden çatışmada, içinde akademisyenlerinin de olduğu çok sayıda
kişi, polisin hedef alarak attığı gaz
fişekleri ve plastik mermilerle yaralandı.
AKP’nin polislerinin ve belediye
ekiplerinin ODTÜ ormanını talan
ederek binlerce ağacı sökmesinin ardından, 19 Ekim günü saat 14.00’da
ODTÜ öğrencileri ve 100. Yıl halkı
bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.
ODTÜ öğrencilerinin 5. Yurt önünde,
100. Yıl halkının ise Migros önünde
toplandığı yürüyüşte, yaklaşık 1000
kişi A4 kapısından ağaçların söküldüğü alana sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüdü. Önde ODTÜ öğrencilerinin ve 100. Yıl İnisiyatifi’nin
pankartlarının taşındığı, polis helikopterinin de tepeden halkı taciz
ettiği eylemde, A1 kapısına yakın
bir yerde basın açıklaması yapıldı
ve sembolik olarak fidanlar dikildi.
Halkın Mühendis Mimarları ve DevGenç’in de yer aldığı eylem, saat
16.00’da sona erdi.
21 Ekim günü, “Rantın Yoluna
5000 Fidan Dikiyoruz” sloganıyla,

ODTÜ ormanına fidan dikme
eylemi yapıldı.
ODTÜ öğrencilerinin çok sayıda akademisyenin, ODTÜ çalışanının ve demokratik kitle
örgütü temsilcilerinin de katıldığı eylemde, ilk
olarak
saat
12.30’da hazırAnkara
lık binasından
A4 kapısına
doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte “Kimyasal Tayyip, Beton
Melih”, “Otoyol Yapma Boşuna, Yıkacağız Başına”, “Gökçek Yolun Yol
Değil”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı. A1 ve A4 kapılarında çok sayıda polisin, zırhlı araçların yığınak yaptığı, polis helikopterinin de sürekli alçak uçuş yaptığı
yürüyüşte saat 14.00’da A4 kapısına
gelindi ve ardından rant yolu için
talan edilen ormanlık alana giriş yapıldı.
Çevik kuvvet polislerinin ve TOMA'nın önceden yığınak yaptığı,
Gökçek'in eli sopalı çetelerinin ve
çok sayıda iş makinesinin bulunduğu
alana girmek isteyen kitle, polisin
ve eli sopalıların saldırısına uğradı.
Ardından AKP'nin polisi, öğrenciler
ile inşaat alanı arasında barikat kurdu.
Öğrenciler, “Katil Polis ODTÜ'den
Defol”, “Polis Simit Sat Onurlu Yaşa”
sloganları eşliğinde, polis barikatının
önüne fidan dikmeye başladılar.
İlerleyen saatlerde, 16.30 civarında
Gökçek'in işçi kılığındaki çeteleri
ve polis, şantiye alanına fidan dikmek
isteyen öğrencilere saldırdı. Çok sayıda öğrencinin sopalarla, tekme
tokat darp edilmesinin ardından öğrenciler ve mahalle halkı A4 kapısında
iş makinelerini taşlamaya başladılar.
Bir süre sonra A4 kapısına gelen ak-

rep, okulun içine gaz bombası atarak
saldırdı ve A4 kapısında çatışma başladı.
Halkın Mühendis Mimarları'nın
ve Dev-Genç'in de yer aldığı yaklaşık
9 saat süren direnişte, öğrenciler, polisin saldırılarına taşlarla, havai fişeklerle, sloganlarla karşılık verdi.
AKP'nin katil polislerinin okulun
içine kadar girip, insanları hedef alarak attığı gaz fişekleri nedeniyle yaralananlar oldu. Atılan gaz bombalarından ötürü ormanlık alanda zaman
zaman yangınlar meydana geldi. Saat
23.00 civarında, barikatın önünde
halay çeken kitleye polis, yaklaşık
10 dakika boyunca aralıksız biçimde
gaz fişekleriyle, ses bombalarıyla
saldırdı. Polisin azgınca saldırılarının
ardından, ODTÜ'de çok daha büyük
bir kalabalık A4 önünde toplandı.
Direniş, saat 01.30 civarında sona
erdi.
26 Ekim akşamı da RANTIN yolunu durdurmak için binlerce mahalleli ve öğrenci ODTÜ’den ve 100.
Yıl’dan ODTÜ A4 kapısına doğru
yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Gökçek Elini ODTÜ’den Çek”, “Ahmet
Atakan Ölümsüzdür”, “Ethem’in Katili AKP’nin Polisi” sloganları atıldı.
Kapıya gelindiğinde AKP’nin
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Ankara
katil polisleri çevik kuvet ekipleri,
TOMA’sı, akrebi ve eli sopalı güvenlikleriyle yolu kesmişti. Rantın
yolunu durdurmadan ve iş makinalarını talan etmeden oradan ayrılmayacağını belirten öğrencilere polis
saldırdı. Akşam 18.00’da başlayan
eylem gece 01.00’a kadar sürdü ve
eylem boyunca polis biber gazı, ses
bombası ve yoğun plastik mermiyle
saldırdı. ODTÜ ormanlarında planlı
bir şekilde saklanıp öğrencileri pusuya
düşüren polis, yakaladığı direnişçileri
dövdü ve birisini ateşe attı. Okulun
yurtlar bölgesine kadar inen polis
tüm bölgeyi gaza boğdu. Biber kapsülünden yaralanan öğrenciler oldu.
Eylem boyunca Dev-Genç’liler ve
Halkın Mühendis Mimarları en ön
saflarda direndiler.
Eylem sırasında içerisinde Cephelilerin de bulunduğu bir grup direnişçi polisin farketmediği bir noktadan ormanın içine girerek iş makinalarının olduğu bölgeye gidip molotoflarla iki iş makinasını ateşe verdiler ve kullanılmaz hale getirdiler.
Başarıyla sonuçlanan eylemden sonra
kitleye ajitasyonlarla makinaların
kullanılmaz hale getirildiği anlatıldı
ve kitle tarafından slogan ve alkışlarla
coşkuyla kutlandı. Eylem boyunca
en ön saflarda yer alan Cepheliler
polisin saldırısına molotof ve havaifişeklerle karşılık verdi. Kitle havaifişekleri coşkuyla destekledi.
Gece saat 01.00’da iradi olarak
bitirilen eylemde bunun daha başlangıç olduğu, hukuksuz işleyen bir
devlette mücadelenin artık halkın örgütlü gücü yapılacağı, yol durdurulana
kadar eylemlerin devam ettirileceği
duyuruldu.
ODTÜ’de yaşananları protesto
etmek ve ODTÜ’ye destek olmak
için 28 Ekim akşamı Yenimahalle
Belediyesi önünde bir araya gelen

Çanakkale
yaklaşık 350 kişilik Batıkent Halkı,
yolu keserek Ethem Sarısülük Parkı’na yürüyüşe geçti. Parka gelindiğinde mahallelinin isteği üzerine yürüyüşe parktan tekrar başlanarak mahalle aralarından sloganlar ve ajitasyonlar ile geçilerek yürüyüşün başladığı yere tekrar gelindi.

Edirne
24 Ekim günü Trakya Üniversitesi
Öğrencileri, ODTÜ direnişine destek
için yürüyüş düzenledi. ODTÜ’de
yaşanan son olaylar karşısında, faşizme karşı ses vermek için Trakya
Üniversitesi ayaktaydı. Sabahtan yaptıkları bildiri dağıtımlarının ardından
saat 12.30’da Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Yüksek Okulu önünde toplanan yaklaşık 60 öğrenci, Ayşekadın Yerleşkesi’nde yürüyüşe geçtiler.
Yemekhane, Uygulamalı Bilimler
ve Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun
önünden geçilip sloganlarla ajitasyonlarla okuldan çıkıldı. Ayşekadın
Yerleşkesi önündeki caddeye çıkan
öğrenciler burada yolu trafiğe kapatarak yine sloganlarla Zübeyde Hanım
Parkı’na yürüdüler. Sivil polisler ise
okul çıkışından itibaren kitleyi kamera
ile çekerek baskı altına almaya çalıştı.
Basının yanında yaklaşık 5 kadar
sivil polis çekim yapıyordu. Coşkulu
kitle Zübeyde Hanım Parkı’na geldiğinde buraya 7 adet fidan dikimine
başlandı. Parka kadar kitle sayısı artmıştı yolda giderken kitleyi gören
ve parkta oturan bazı gençler korteje
katıldı.
Haziran Ayaklanması’nda şehit
düşen 7 kişiyi ve ODTÜ’de, Gezi
Parkı’nda kesilen ağaçları temsilen
7 adet fidan dikildi. Fidanlar dikilirken
kitle halaylar çekti, marşlar söyledi.
Ardından Trakya Üniversitesi öğ-

Edirne
rencileri adına Dev-Genç’li bir kişi
basın açıklaması okudu. Açıklamada
ODTÜ’de estirilen faşist terörden
bahsedildi. AKP’nin halkın her kesimine savaş açtığı, ancak faşist
terörü ile gençliği teslim alamayacağı
söylendi.
Sloganlarla biten eylemde DevGenç’lilerin yanı sıra Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, TKP’li
Öğrenciler, HDK vardı. Yürüyüş esnasında DGH da destek verdi.

Çanakkale
24 Ekim günü Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ÖSEM binası önünde ODTÜ 'deki direnişi selamlamak
için fidan dikimi ardından ODTÜ'de
yapılan faşizmi anlatmak amacıyla
ÇOMÜ Forumu olarak forum gerçekleştirilecekti.
Fidan dikimine dahi tahammülü
olamayan ÇOMÜ yönetimi “elektrik
hattına zarar verilir” gibi mazeretlerle
engellemek istediler. Fidanların dikimine başladığı anda ÖGB'nin saldırısına gerçekleşti. Fidanlara el
koyan ÖGB'lere karşı direnilerek fidanlar toprağın elle kazılması ile dikildi. Bu esnada etrafa biriken ÇOMÜ
öğrencilerine durum sesli konuşmalarla anlatıldı ve alkışlarla desteklendiler.
Teşhir olan ÖGB'liler ve şefleri
korkularından geri çekildiler. Fidanların dikiminden sonra forum yapılmasına devam edildi.
Forumda ise öğrencilerin her biri
söz hakkı alarak ODTÜ hakkındaki
düşüncelerini dile getirdiler. Forumda
herkesin üzerinde durduğu konu ise
AKP faşizmi ve polis terörüydü. Bir
sonraki forumun konusunu belirlendikten sonra ağaç dikimi ve forum
iradi olarak sonlandırıldı.

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

15

Faşizme Karşı Direnme Onurunu Gururla Taşıyoruz
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Ankara’da Haziran Ayaklanması
sırasında Ethem Sarısülük’ü katleden
polis Ahmet Şahbaz’ın yargılandığı
davanın ikinci duruşması 28 Ekim
günü Ankara Adliyesi’nde görüldü.
İlk duruşmada peruk ve gözlükle
gelerek yüzünü gizlemeye çalışan
Şahbaz, ikinci duruşmaya gelmedi.
Ethem’in avukatları mahkemenin katilin kaçmasına seyirci kaldığını belirterek tepki gösterdi.
Ankara Adliyesi önüne de, ayaklanma şehidini sahiplenmek, katledilmesinden sorumlu olanlardan hesap
sormak için toplanan bin kişilik bir
kitle gelmişti.
Duruşma öncesi mahkeme salonunda bomba ihbarı gerekçesiyle
köpek sokularak arama yapıldı. Bu
esnada katil polis Şahbaz’ın avukatları
içeri alındı ancak Ethem’in ailesi ve
avukatları bekletildi.
Aramanın ardından salona girişler
başladı. Duruşma açık olarak yapıldığı
için salon doldu. Urfa’ya tayin edilen
katil Ahmet Şahbaz duruşmaya gelmedi. Şahbaz’ın avukatları ifadenin
Urfa’da alınmasını isterken, Ethem’in
avukatları mahkemenin kendi kararına
uyarak yakalama kararı çıkartmasını
talep etti.
Mahkeme sanığın yakalanması
talebini savcıya sordu. Uyanan savcı
“İddianame mi okunacak?” diye sordu. Salondan gülüşmeler ve günaydın
sesleri geldi.
Avukatların tutuklama talebi
“Kaçma şüphesi yok” denilerek reddedildi. Bir sonraki duruşmada Şahbaz’ın telekonferans yöntemiyle dinlenmesine karar verildi.
Mahkeme halka açık olarak yapılırken Adliye önünde de kürsü kuruldu ve “Hepimiz Ethem’iz, Öldürmekle bitmeyiz” diyen kitle Adliye
önünü forum alanına çevirdi.
Direnişte yaşamını yitirenlerden
Mehmet Ayvalıtaş’ın ağabeyi kürsüden yaptığı konuşmada, “Karşımızda, tam önümüzde Ethem’i öl-

düren, binleri yaralayan polisler duruyor, bize
bakıyorlar ama bir tanesi bile onurlu
duramıyor” dedi. Bunun üzerine Adliye önünde “Polis Simit Sat, Onurlu
Yaşa” sloganları yükseldi.
Mahkeme kararını protesto eden
kitleye polis, Adliye önünde biber
gazı ve tazyikli suyla saldırdı.
Sabah saatlerinden itibaren mahkemenin görüleceği Ankara Adliyesi
önünde toplanan kitle Ethem Sarısülük’ü vuran polis Ahmet Şahbaz’ın
tutuklanmasını istedi. Mahkemenin
tutuksuz yargılama kararını duyan
kitle sloganlarla Adliye’nin kapısına
yürüdü. “Katil Polis Hesap Verecek”
sloganlarına polis tazyikli su ve biber
gazı ile cevap verdi. Yaşanan polis
saldırısında 10 kişi yaralandı, durumu
ağır olan 3 kişinin hastanede tedavi
edildiği bildirildi. 19 kişi de gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların isimleri
şöyle: Göksel Ilgın, Yiğithan Kavukçu, Serhat Engin, Köser Deniz
Altaylı, Semih Turhan, Süleyman
Boyraz, Haydar Taşkıti, Arda Şahin,
Arifcan Şener, Kenan Köklüağaç,
Kardelen Yavuz, Alisa Candan Karsu,

Derya Dönmez, Merve Ergün, Özge
Aydın, Birsen Dönmez, Yaprak Yılmaz, Fulya Aydoğan ve Ayşe Kutlucan.
Eskişehir’den gelen DevGenç’liler Yaprak Yılmaz ve Arifcan
Şener de gözaltına alınanlar arasındaydı.
Aynı gün Ankara’da Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler gözaltına
alınan 19 kişi için Yüksel Caddesi’nde
basın açıklaması ve 3 saatlik oturma
eylemi gerçekleştirdi.
30 kişinin katıldığı eylem 3 saat
sürdü. Halaylarla, marşlarla, sloganlarla
geçen 3 saat içerisinde halkla yapılan
sohbetlerde adaletsizliklerin, faşizmin
nasıl meşrulaştırıldığı, katillerin nasıl
ödüllendirildiği anlatıldı.
29 Ekim günü ise Dev-Genç’liler,
gözaltına alınanların serbest bırakılması için adliye önündeydi. 15 kişinin
katıldığı eylemde “Ethem Yoldaş
Ölümsüzdür”, “Muharrem Karataş
Ölümsüzdür”, “Katillerden Hesap
Sorduk Soracağız” sloganları atıldı.
24 saat gözaltı süresi dolmasına rağmen bekletilmeye devam ettirilen
gözaltılar saat 15.00’da serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Dev-Genç’liler, gözaltındayken işkence ve tacize maruz
kaldıklarını, katil polislerin Ethem
ile alay ettiklerini, gözaltına alınsalar
da tutuklansalar da faşizme karşı direneceklerini, yılmayacaklarını ifade
ettiler.
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SANAT MECLİSİ KURULDU: SANATÇILAR MECLİSİN KURULMASINI
GAZİ MAHALLESİ’NDE FESTİVAL DÜZENLEYEREK İLAN ETTİ

İki Gün Boyunca Toplam 15 Bin Kişi Festivale Katıldı!

Sanatçı Meclisiyle Daha Güçlüyüz!
AKP FAŞİZMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
 Sanat alanı yeni bir örgütlülüğe kavuşuyor. Müzisyenler, sinemacılar, tiyatrocular, fotoğrafçılar,
dansçılar, ressamlar, heykeltıraşlar, karikatüristler… Bütün sanat dallarından sanatçılar tek çatı
altında birleşiyor!
 Kendi mesleki sorunlarından ülke gündemine
kadar her konuda çözüm
yöntemleri geliştirmeyi
hedefleyen Sanat Meclisi,
bir manifesto yayınlayarak ilkelerini ve hedeflerini ilan etti!
Sanat Meclisi, kuruluşunu bir festival düzenleyerek kutladı. Festival
alanı olarak İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Parkı seçildi. 26 – 27
Ekim günlerinde yapılan festivalin
adı ‘1. Sanat Buluşması’; teması

da ‘Her Yer Taksim Her Yer Direniş’ olarak belirlendi.
Festival hazırlıkları için, Sanat
Meclisi içinde bir festival komitesi
oluşturuldu. Bu komiteye bir ressam
– heykeltıraş, iki tiyatrocu, bir sinemacı, iki de müzisyen seçildi. Grup
Yorum’un da festival komitesi içinde
yer aldığı bu etkinlikte amaç, sanatın
bütün türlerini festival alanına taşımaktı. Halk sanatın tüm türleriyle
iç içe 2 gün geçirmeliydi. Ve festival
alanına Gezi Parkı eylemi sırasında
edinilen bütün deneyim aktarılmalıydı.
Festivalin hazırlık ve tanıtım çalışmalarını sadece sanatçılar yürütmedi. Her meslekten ve mahalleden
halktan insanlar da bu çalışmalara
katılarak Sanat Meclisi’ne destek oldular.
Festivalde her sanat dalı, parkın
içinde kendine ayrılan alanda faaliyet
gösterecekti. Örneğin dansçılar dans
alanında, tiyatrocular tiyatro alanında,
ressamlar resim sergisi alanında performanslarını sergileyecekti. Her
alana bir ayaklanma şehidinin adı
verilecek ve şehitler festivalin her
adımında yaşatılacaktı.
Festivalin son gününün akşamında

da merkezi sahneden yapılacak büyük
etkinlikle festival sona erecekti.
Festivalin ilk günü olan 26
Ekim’de resim – heykel sergileri,
fotoğraf sergileri, karikatür sergileri
açılacaktı. Bu nedenle Cuma akşamından kurulum çalışmaları başladı.
Dev fotoğraf panolarını ve heykelleri
taşıyan kamyonlar parka gelip gidiyordu. Sinema ve ana sahne için çadırlar kuruluyordu.
Cumartesi olduğunda park sergiler
için hazırdı. Bütün sergiler öğleye
kadar açıldı. Festival açılışı için Sıra
Gecesi ekibi bir konser verdi. Ardından bir forum tiyatro yapıldı. Forumlar gezi süreci ile yaygınlaşan
bir özelliğe sahipti. Bu nedenle festival alanına da taşındı. Ama diğerlerinden farkı, tiyatroyla birleştirilmesindeydi.
Ethem Sarısülük Tiyatro Meydanı'nda 1. gün, İdil Tiyatro Atölyesi
olarak Mehmet Esatoğlu yönetiminde
bir forum tiyatro gerçekleştirildi.
Saat 17.00'da başlayan forum tiyatroda apolitik bir gencin neden ağaçların kesilmesine engel olduğu ve
nasıl politikleştiği işlendi.
Forum tiyatroyu yaklaşık 350 kişi
izledi. İzleyenleri de aktif olarak
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oyuna katan oyuncular seyirciler
arasına AKP'li birini canlandıracak
kişiyi yerleştirdi. Bazı izleyiciler
onun oyuncu olduğunu anlayamadan
onunla ideolojik bir tartışmaya girişti.
Forum tiyatronun özelliklerinden
biri olarak, herkes bir anda oyuna
dahil oldu ve bir tartışma meclisi
kuruldu. Yaklaşık bir saat süren oyun
halktan büyük ilgi ve katılım gördü.
Oyunun sonunda orada oyunu izleyen Ahmet Atakan'ın babası çağrılarak bir konuşma yapması istendi.
Oyun tüm şehitlere atfedildi. Ahmet
Atakan'ın babası oğlunun onuru ve
namusu için mücadele ettiğini ifade
etti.
Forum tiyatronun ardından Halk
sofrası kuruldu. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bu sofrada yemekler
hep birlikte yenildi. Festivalin ilk
günü sergilerin gezilmesi ve çadırların kurulmasıyla devam etti.
Festivalin ikinci günü geldiğinde
sergilerin yanı sıra bütün performans
meydanları da hazırdı. Sinema, dans,
müzik, tiyatro, şiir için ayrı ayrı
meydanlar, ses sistemleri, dekorlar
kurulmuştu. Ana sahne de akşam
yapılacak etkinlik için hazırdı.
Parkın her yerinde sanatın bütün
türleri belirmeye başlamıştı. Saat
13.00’dan itibaren kitleler parkı doldurmaya başladı.

Ali İsmail Korkmaz
Müzik Meydanı:
İlk olarak Ali İsmail Korkmaz
Müzik Meydanı’ndaki konserler başladı. Tüm meydanlarda birer pankart
vardı. O pankartta meydanın adı yazıyordu ve adını aldığı şehidin resmi
vardı. Müzik meydanı’nda da pankartın yanı sıra ev şeklinde tasarlanmış bir sahne dekoru vardı. Müzik
meydanı konserleri Erkan Oğur –
İsmail Hakkı Demircioğlu ikilisinin
konseriyle başladı. Buradaki konserler aralıksız olarak 18.30’a kadar
devam etti. Her sanatçının yaklaşık
20 dakika sahne aldığı meydanda
20’nin üzerinde müzisyen sahne
aldı. Müzik meydanı’nda ki tüm
konserler 1000’in üzerinde insan tarafından izlendi. En fazla rağbet gören meydanlardan biri oldu.
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Mehmet Ayvalıtaş
Dans Meydanı:
"Mehmet Ayvalıtaş Dans Meydanı’nda etkinlikler, 26 Ekim Cumartesi günü, saat 22.00'da "Vava
Dans Grubu"nun, "Direnç ağacı"
adlı performansı ile başladı. Gösteri
yaklaşık 20 dk. sürdü. 27 Ekim
Pazar günü saat 14.30'da "Arjantin
Tango Kulübü"nün tango gösterisi
ile program yeniden başladı, kulüp
45 dk. sahne aldı.Saat 16.00'da
GAU(Girne
Amerikan
Üniversitesi)'nun flamenko(10 dk.),
latin(10dk) ve roman(25dk.) dans
dallarını sergilemesiyle program
devam etti. Saat 17.00'da ise ‘Duran
Adam’ Erdem Gündüz'ün, 25dk.lık
performansı ile "Mehmet Ayvalıtaş
Dans Meydanı"nda etkinlik sona
erdi. Dans meydanı da beklenmedik
bir şekilde büyük ilgi gördü. Dans
meydanını gören tribünlerin tamamen dolduğu anlar oldu.

Abdullah Cömert
Sinema Çadırı:
Bu çadırda ne yapılacaktı, neler
gösterilecekti? “Her Yer Taksim
Her Yer Direniş” adıyla gerçekleştirilen bu buluşmada, TaksimGezi olaylarını anlatan kısa film,
belgesel, kurgu-videoları derleyip
bunların gösterimini yapma kararı
alınmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 kısa film ve belgesel seçildi.
FOSEM de yeni bir kurgu hazırladı
çadır için.
Sinema çadırı etkinlikleri ikinci
gün saat 12.00’da başlayacaktı ama
yaşanan teknik bir aksaklık sebebiyle saat 13.00’da başladı. Fakat
çadır 12.00 olduğunda doluydu. İlk
başladığında oldukça kalabalıktı.
Sandalyeler dolmuş, insanlar ayakta
kalmıştı, çadırın giriş kapısı da doluydu. Böyle olması bizi daha da
heyecanlandırdı. Tabi, hep bu dolulukta olmadı ama sürekli bir sirkülasyon halinde izleyici sayısı değişiyordu; bazen 5 bazen 10, 20,
40 bazen yine dolu. Film gösterimleri 17.15’de sona erdi ve ana
sahne etkinliğine doğru geçildi.
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Ahmet Atakan
Şiir Meydanı:

Medeni Yıldırım
Resim Heykel Sergisi:

Şiir meydanı etkinliği Pazar günü
15.00’da başladı. En sessiz sakin
geçmesi düşünülen şiir meydanı’da
dahi kalabalık bir izleyici grubu
vardı ve izleyicilerden onlarca insan
söz alarak kendi yazdığı veya meydanda bulunan kitaplıktaki şiir kitaplarından seçtiği şiirleri okudular.
Şiir meydanı’nda ki etkinlik başlamadan önce şair İbrahim Karaca ve
İdil çalışanları Ahmet Atakan Şiir
Meydanı'nda bulunan ayaklanma
şehitlerinin aileleriyle sohbet ettiler.
İbrahim Karaca, Ali İsmail Korkmaz
ve Abdullah Cömert için yazdığı
"Diş İzi" şiirini etkinlik başlamadan
önce ailelere ve orada bulunanlara
okudu. Şehit ailelerini ve sohbeti
gören insanlar meydana doluşarak
sohbete katıldılar. Ahmet Atakan
Şiir Meydanı'nda etkinliğin başlayacağı anonsundan sonra ise kalabalık daha da arttı. Şairlerin kendi
şiirlerini okumasının yanı sıra halktan
insanların da şiirler okuması bu
meydanı oldukça hareketli ve verimli
kıldı.

Resim heykel sergisi park içindeki bir basketbol sahasına kuruldu.
Birçok heykeltraşın heykeli özel
yöntemlerle parka taşındı ve sahaya
yerleştirildi. Heykeltraşlar da üretimlerini park içinde devam ettirdiler.
Çocukları da bu üretime dahil ettiler.
Ressamlar da bu alanda resimlerini
sergilemenin yanı sıra büyük bir tuvale resimlerini çizdiler. Özgür Tutsak Filiz Gencer’in de resimleri bu
alanda sergilendi. Bu sergi alanında
özel bir ışıklandırma da yapıldı ve
sergi 2 gün boyunca gece – gündüz
gezilebildi.

Ethem Sarısülük
Tiyatro Meydanı:
Tiyatro meydanı etkinlikleri Pazar
günü 14.00’da başladı. Bu meydanda
da Tiyatro Simurg, Ortadirek Tiyatro,
Tiyatro Pencere, Oynayan İnsan Tiyatrosu, İdil Tiyatro Atölyesi, Ali
Yıldırım sahne alarak oyunlarını
oynadı. Oynanan oyunlar arasında
Böyle Başbakan Bulamazsın, Sabahattin Ali'nin öyküsü, Nazım
Hikmet'ten Bir Küvet Hikayesi,
Sevim Taşan Benim, Otobüs Durağında 3 Kadın oyunları vardı.
Oyunlar ikişer kere oynandı.
Ethem Sarısülük Tiyatro Meydanı'nda her oyunu yaklaşık 400 kişi
izledi. Oyunların arasında tiyatro şarkıları çalındı. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Tuncel Kurtiz ve
Haşmet Zeybek'in resimleri asıldı ve
sanat yaşamları anlatıldı. 2. gün tiyatro
gösterimleri saat 18.00'da sona erdi
ve ana sahne programına geçildi.

İrfan Tuna
Fotoğraf Sergisi:
Nar Fotoğraf Kulübü, Red Fotoğraf Kulübü, Galata Fotoğrafhanesi
ve FOSEM’in ayaklanma süresince
çektiği fotoğraflardan bir derleme
yapıldı ve 1.60m x 2.5m boyutlarında
çoğaltıldı. Parkın içini dolanan yol
boyunca asılan fotoğraflar, ayaklanmanın tüm ayrıntılarını parkın
her köşesine taşıdı. Festival alanına
gelen herkes fotoğrafları da büyük
bir ilgiyle izledi.
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Berkin Elvan
Karikatür Sergisi:
Şehit değil ama polisin gaz bombası ile başından vurduğu ve komaya
soktuğu 14 yaşındaki Berkin’in adı
karikatür sergisine verildi. Karikatür
alanında karikatür dergilerinden ve
bağımsız karikatüristlerden seçilen
karikatürler sergilendi. Tutsakların
çizip gönderdiği karikatürler içinden
seçilenler de sergide yerini aldı.
Halkın bu sergiye de ilgisi büyüktü.
ANA SAHNE ETKİNLİĞİ:
Parktaki bütün etkinlikler 18.00
itibarıyla sona erdi ve herkes ana
sahne etkinliği için sahnenin olduğu
alana toplanmaya başladı. Bu etkinliği yaklaşık 15.000 kişi izledi.
İki gün boyunca Festivale toplam 15 bin civarında katılım oldu.
Buradaki etkinlikte ilk olarak
Ressam-Heykeltraş İsmail Yıldırım,
Oyuncu Bülent Emrah Parlak,
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Yönetmenler Semir Aslanyürek ve
Ezel Akay, Müzisyenler Nejat Yavaşoğulları ve Grup Yorum elemanı
İnan Altın birlikte sahneye geldiler.
Ve Sanat Meclisi kuruluş manifestosunu birlikte okudular.
Etkinlikte okunmak üzere bir metin
kaleme alınmıştı. Bu metni Grup Yorum, Barış Pirhasan ve Ezel Akay
birlikte kaleme aldılar. Bu metin 4’e
bölündü ve etkinliğin değişik anlarında,
farklı kişiler tarafından okundu. Manifestonun okunmasının ardından, metnin ilk bölümünü okumak üzere oyuncu Barış Atay sahneye geldi.
Sahnede çok hızlı ve sistematik
bir akış oluşturulmuştu. Bu nedenle
tüm müzisyenlere çalacak ortak bir
orkestra oluşturuldu. Orkestranın eşliğiyle Hakan Yeşilyurt, Nejat Yavaşoğulları, Hüseyin Turan, Teneke
Trampet, Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Yılmaz Çelik, Fuat Saka, Niyazi
Koyuncu, Erdal Bayrakoğlu, Adile
Yadırgı, Zuhal Olcay, Aynur Doğan
ve Grup Yorum sahne aldı. Konserlerin dışında Tiyatro Simurg ve İdil
Tiyatro Atölyesi’nin tiyatro gösterileri,
FOSEM’in hazırladığı video kurgu,
Can Dündar, İbrahim Karaca ve Barış
Atay’ın okuduğu şiirler, İdil Halk
Dansları Topluluğu’nun sergilediği
halkoyunuyla sahnede sanatın tüm
türleri yine bir araya gelmişti. Parkın
tümüne yayılan sanatın omuz omuzalığı bu defa sahnede gerçekleşmekteydi. Tüm sanat dalları bir araya gelmiş AKP faşizmine meydan okuyordu.
Festival için Antakya’dan gelen
ayaklanma şehitlerinin aileleri de vardı.
Ahmet Atakan’ın babası ve kuzeni,
Abdullah Cömert’in abisi, Ali İsmail
Korkmaz’ın abisi gelmişti. İstanbul’da
oturan Mehmet Ayvalıtaş’ın annesi
ve kardeşi de etkinliğe katılmıştı. Bütün şehit ailelerinin topluca sahneye
çıktığı an, alandaki en coşkulu anlardan biri oldu.
Ana sahne etkinliğinin bitmesiyle
Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşması sona
erdi.

SANAT MECLİSİ MANİFESTOSU
SANATÇILAR MECLİS KURUYOR!
Sinemacılar, tiyatrocular, müzisyenler, şairler, edebiyatçılar, ressamlar, heykeltraşlar, fotoğrafçılar... Kısacası ülkenin tüm disiplinlerden
aydın ve sanatçıları Ekmek, Özgürlük
ve Adalet için tek çatı altında birleşiyor.
SANATÇILAR MECLİSİNİN
İLKELERİ
1 - Sanatçılar Meclisi tüm sanat
disiplinlerinin ayrı ayrı mesleki sorunları ile ortak sorunlarını dayanışma ile çözmeyi amaçlar.
Özlük hakları (emeklilik, sağlık
vb.); uzun, sağlıksız ve insanlık dışı
koşullarda çalışma zorunluluğu (dizi
setleri, kayıt stüdyoları vb.); Yapımcı
terörü (üretime müdahaleleri, üretimi
durdurmaları vb.); Telif hakki gibi
çözüme muhtaç tüm konularda çözüm
yöntemleri üretir.
2 – Devletin, yapımcının, basının
hedef aldığı; ezilen, linç edilen, baskı
gören tüm aydın ve sanatçılarla dayanışma içinde olur, sahiplenir.
3 – Yıllarını kültür sanata adamış,
zamanla unutulmuş, sistem tarafından
bir kenara itilmiş; hasta, bakıma muhtaç, yoksul sanat emekçilerini bulur
ve onlarla dayanışma içinde olur.
4 – Ülkemizdeki anti demokratik
uygulamaların karşısında olur.
Milliyetinden, dininden, mezhebinden, yasam biçiminden dolayı baskı
gören halkların, kişi ve kurumların
yanında olur.
5 – Sanatçıların yapımcı teröründen
kurtulabilmesi ve özgürce üretebilmesi
için uygun koşulları yaratmayı amaç
edinir. Bu nedenle ses kayıt stüdyoları,
görüntülü çekim ekipmanları, montaj
stüdyoları, atölyeler, kültür merkezleri
kurmayı hedefler.
6 – Üretimlerin halkla buluşturulabilmesi için uygun koşulları yaratmayı amaç edinir. Bu nedenle televizyon ve radyo kurmak; sinema salonları, tiyatro sahneleri, sergi salonları
kurmak; konserler, turneler, sergiler,
festivaller düzenlemek hedefleri arasındadır.
CALISMA BICIMI VE YAPISI

Her sanat dalının kendi meclisi
olur. Sinemacılar Meclisi, Müzisyenler
Meclisi, Tiyatrocular Meclisi, Sairler
ve Edebiyatçılar Meclisi, Performans
Sanatçıları Meclisi gibi, tüm disiplinlerin kendine ait meclisi olur.
Sinemacılar Meclisi içinde yönetmenlerin, senaristlerin, oyuncuların,
set emekçilerinin, post prodüksiyon
emekçilerinin kendilerine ait komisyonları olur. Bu komisyonlar kendi
mesleki meselelerine yoğunlaşır. Buradaki komisyonların temsilcilerinden
Sinemacılar Meclisi oluşur.
Müzisyenler Meclisi içinde icracıların, tonmaysterlerin, kompozitörlerin, ses-ışık emekçilerinin kendilerine
ait komisyonları olur. Bu komisyonlar
kendi mesleki meselelerine yoğunlaşır.
Buradaki komisyonların temsilcilerinden Müzisyen Meclisi oluşur.
Diğer meclisler de ayni şekilde
kurulacak komisyonlardan oluşur.
Meclislerin temsilcilerinin bir araya
gelmesiyle Sanatçılar Meclisi Yürütmesi oluşur.
Tüm meclislerin bir araya gelmesiyle Sanatçılar Meclisi oluşur.
Daha güçlü olmak için;
Mesleki sorunlarımızı çözmek için;
İnsan gibi yasamak için; Üretebilmek için; Üretimlerimizi kitlelerle
buluşturabilmek için;
Ekmeğimiz için;
Adalet ve Özgürlük için;
BUTUN SANAT DISIPLINLERI BIRLESIN!
SANAT MECLİSİ
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ANA SAHNEDEN OKUNAN METİN
Her Şey, Bir Ağaç Kesildiğinde, “Bitti!”
Masum bir canlının katli, geçmişin biriken adaletsizlikleriyle dolmuş bardağı taşırdı, birbirine benzemez insanları bu basit adaletsizlik birleştiriverdi. Sonra tarihi,
gün... Kimselerin sonrasını öngöremediği bir şeyler oldu
İstanbul’da. Gezi Parkı’nın ağaçlarını kesmeye geldiler.
Karşılarına bu ağaçlara gövdesini siper etmiş insanlar
çıktı. Kesemeden gittiler.
Bu insanlar karakola sığmayacak kadar çoktular. Karakolu Gezi Parkı’nda kurarız sandılar. Kentine, parkına,
doğasına sahip çıkma nöbetindeki gençlerin çadırlarını
yaktılar. Onları biber gazıyla tanıştırdılar.
Dağıttık sandıkları bir kaç yüz genç ertesi gün bir
kaç bin, sonra günbegün artıp on binler, yüz binler
oldular. İktidar sahiplerinin öngöremediği bir hareket
doğmuştu.
Bu hareket şimdi yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın,
direnen, hayata sahip çıkan tüm halkların malı, simgesi,
umut ışığı oldu.
Bu yüzden de doğduğu andan beri bu hareket, paradan
başka kutsalı, alıp satmaktan başka hüneri ve vurup dağıtmak dışında zekası kalmamışların boy hedefi haline
geldi.
Gezi Parkı direnişçilerinin talepleri: Ağaçlarımızı
kesmeyin. Kent alanlarını, parklarını, kıyılarını, suyunu,
toprağını bir avuç açgözlü parababasının insafına terketmeyin. Koruyun.
İktidarın cevabı: Bütün boyutlarıyla devlet terörü!
Yüzlerce ton biber gazı. On binlerce polis. TOMA’lar,
akrepler, cop, tekme ve kurşun. Kimi valileri, belediye
başkanlarını bile zaman zaman utandıracak, kekeleyip
özür diletecek bir şiddet ve saldırganlık. Şiddeti tırmandırmak için piyasaya sürülen provokatörler. Palalılar.
Yaygın gözaltı ve tutuklamalar.
Korku, panik: Apayrı görüş ve siyasetlerden gelen
insanların omuz omuza zulme başkaldırdığını görmenin
yarattığı çaresizlik ve öfke.
Kurnazlık: Direnişçileri “iyi, masum çocuklar” ve
“marjinaller, art niyetli, komplocu terörist militanlar”
diye bölme gayretleri.
Faşizmin ayak sesleri: Medyayı köleleştirme operasyonları. Düşman yaratma. Büyük sermayenin el değiştirmesi, daha tekelci, daha baskıcı ve tutucu odakların
kayıtsız şartsız egemenliği için iktidarın tüm araçlarını
seferber etme. Emperyalist ülkelere bile parmak ısırtan
bir savaş kışkırtıcılığı.
Gezi Parkı direnişi bize ne kazandırdı:
1. Doğa yine bire bin verdi. Gezi’nin ağaçları, tüm
ülkeye dağılıp bir orman oldular. Yalnızca kendilerinin
değil, tüm doğanın, ezilenlerin, sömürülenlerin, aşağılanıp
dışlananların, tutsak edilen, işkence görenlerin ve cephelerde ölüme sürülenlerin canı, kurtuluşu ve onuru için
soluk alıp veren bir orman.
2. Sokağa çıktık ve tanıştık. Rozetlerimizi, bayrakla-

rımızı, sloganlarımızı
birbirimize
değil zalime
karşı yükselttik. Aramızda
insan insana
konuşmayı,
birbirimizi
merak etmeyi, dertleri
paylaşıp, ortak çare aramayı başardık. Park forumlarında
gerçek demokrasinin
tohumları
atıldı.
3. Korku
duvarları
aşıldı. Gücümüzü yalnızca haklılıktan alarak, yürümeyi
ve
durmayı öğrendik. Sokağımızı savunmak için
barikatlar da kurduk, kan dökülmesin, şiddet tırmanmasın
bilinciyle geri çekilmesini de bildik.
4. Gülmekten, zorbalığı çaresiz bırakan mizah silahından asla vaz geçmedik.
5. Tabular yıkıldı. Kandil gecesinde, iftar sofralarında
yan yana, omuz omuza oturduk. Gezi Parkı bize, ortak
yaşamın, kendi kendini yönetmenin, farklılıklara sonsuz
saygı ve sevgiyle kendi için özgürce yaşamanın sevincini
aşıladı.
6. Ne kadar “çaktırmamaya” çalışsalar ve hindi gibi
kabarmaktan vazgeçmeseler de, iktidar sahiplerine geri
adım attırdık. AVM, Topçu Kışlası projelerini rafa kaldırmak zorunda kaldılar.
7. EN ÖNEMLİSİ: Yaşadığımızın farkına vardık.
Mutlu olduk. Acımasız rekabetin değil dayanışmanın
bize yakıştığını anladık. Coşkuyu, aşkı, farklı bir dünyayı
yaşadık. Daha dün, Gezi Parkı’nda ve bütün direniş
alanlarında devrimin tadını aldık. Hiçbir zorbalık ve
baskı bunu bizden geri alamaz. Farklı bir dünya mümkün.
Gelecekte değil bugün.
8. Ve evet! Bir ağacın kesilmesiyle başladı her şey!
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Sanat Meclisi ile Yüreklere Umut Ekildi
Festival öncesinde İstanbul’da tanıtım çalışmaları
son ana kadar sürdü.
Avcılar’da 22 Ekim'de 1000 adet davetiye asıldı, 50
pul yapıştırıldı. Sarıgazi’de de 21 Ekim günü Demokrasi
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Caddesi’ne masa açıldı, 1000
davetiye dağıtıldı.
22 Ekim’de Sultanbeyli’de
3, Sarıgazi’de 14 pankart asıldı
ve 100 davetiye dağıtıldı.
23 Ekim’de Kartal Merkez’de masa açılarak, 100 davetiye dağıtıldı.
Kartal’da 24 Ekim günü de 50 afiş dükkanlara asıldı,
500 davetiye dağıtıldı, liselerde 100 davetiye dağıtıldı,
50 pul yapıştırıldı. 25 Ekim’de yırtılan pankartlar tekrar
asıldı. Kartal merkeze masa açıldı.
Gazi Mahallesi’nde de, Gazi Girişi, Düz, DörtYol,
KöşeDurağı, Nalbur Sondurak, 8 Evler, Esentepe, Karayolları, Su Deposu, Elma Bahçesi, Karadeniz Mahallesi,
Küçükköy bölgelerine 50 adet pankart asıldı.
Su Deposu Köprüsü, Düz, 8 Evler, Nalbur, Dörtyol,
Sondurak bölgelerine ve ayrıca esnaf camlarına afişler
yapıldı. Afişler yapılırken aynı anda davetiyeler ulaştırıldı.
Bu çalışmalarda toplamda 5000 davetiye birebir ulaştırıldı,
500 de afiş yapıldı.
8 Evler’de 500 adet davetiye dağıtıldı, 50 adet afiş
ve 5 adet pankart asıldı. Nalbur bölgesinde 3 gün açık
kalan masada, 5000 davetiye halka ulaştırıldı. Gazi İlköğretim ile Şair Abay Konanbay Lisesi önlerinde davetiyeler halka ve ögrencilere ulaştırıldı.
Düz bölgesinde 100 adet afiş yapıldı. Bir çoğu dükkanların camlarına yapıştırıldı. 10 adet pankart da asıldı.
Ayrıca 10.000 davetiye açılan masada ve okul önlerinde
dağıtıldı.
24 Ekim’de Gazi’de afişlerle süslenmiş ses aracı gezdirilip halka çağrı yapıldı.
2.000 stikır binalara ve dükkan duvarlarına yapıştırıldı.
Perşembe Pazarı’nda da davetiye dağıtan Sanat Meclisi

çalışanları 1.500 davetiye’yi halka ulaştırdı.
Alibeyköy’de de 19 Ekim tarihinde Cengiz Topel
Caddesi, Öğretmenler Sitesi, Akşemseddin-Son durak,
Veysel Karani üst geçit ve Karadolap'a toplam 5 adet
pankart asıldı. 21 Ekim tarihinde Saya Yokuşu gecekondu
bölgesinde toplam 300 adet davetiye dağıtıldı. 23 Ekim
tarihinde Karadolap'ta kurulan pazarda ve o bölgedeki 7
yöre derneğine 2 saat içerisinde 1000 adet davetiye ulaştırıldı. Ayrıca liselilerden ve mahalledeki gençlerden
oluşan gönüllü komiteler toplamda 1000 adet davetiyeyi halka ulaştırdı.

İzmir’de Komployla Tutuklanan
Devrimcilerin Mahkemesine Girmek
İsteyen Polisler Salondan Atıldı!
18 Ocak’ta İzmir’de komployla tutuklanan devrimcilerin mahkemesi devam ediyor
AKP polisinin kurduğu komplo sonucunda tüm
Türkiye’de yaşanan baskınlarda İzmir’de gözaltına
alınan ve tutuklanan devrimciler 30 Ekim günü ilk
mahkemelerine çıkartıldılar.
Sabah saatlerinde başlayan mahkemede, öğle arasından sonra salona giren ve tutsakların daha önceden
tanıdığı iki sivil polisin salondan çıkartılması talebine,
mahkeme heyetinin kayıtsız kalmasının ardından
salonda bulunan izleyiciler de sivil polislerin çıkmasını
istedi. Bunun üzerine salona daha çok polis girdi.
Ancak buna izin vermeyen tutsak yakınları sivil
polisleri tekme tokat salon dışına attı. Bu sırada jandarmanın tutsaklara saldırması sonucunda ise Gökhan
Çoban dizinden yaralandı.
Mahkeme
30 Ekim günü
sanık savunmaları ile devam ederken,
avukat savunmaları
31
Ekim’de yapılacak.
Arşiv
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Ders:Herkes
Eği̇ti̇lebi̇li̇r
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Yıl 1918... Sovyet iktidarı henüz yenidir. Moskova'da bir grup işçi, daha
önce kendileri gibi işçi olan bir ÇEKA
(Olağanüstü Komisyon) üyesinin
Bolşevik Parti’sine üyeliği için toplanmıştır. İşçiler, içinde bulundukları sürece dair konuşmalar yaparlar.
Toplantının sonuna doğru, bir işçi
"Ben sizi anlamıyorum, siz de beni anlamayacaksınız" der, toplantıyı
hınçla terk eder.
Toplantı sonunda Bolşevik
Parti'sine kabul edilen ÇEKA üyesine, ÇEKA sorumlularından biri,
salonu terk eden işçiyi sorar.
Aralarında şu konuşma geçer:
-Tanıyor musun bu Alfeevi?
-Şu çığırtkanı mı? Hayır. Karşı
devrimcinin biri...
Peters yanıt vermedi, sadece ayrılırken şöyle dedi:
-Öğrendiğimize göre Alfeev'in aç ve
çıplak üç çocuğu varmış ve karısı hastanedeymiş... Bilinçli olmak kolay iş
değil...
Andrey, kendisinin de beklemediği bir yanıt verdi:
-Babamı kürek mahkumluğuna yakaladıkları zaman biz de üç kişiydik.

vapları aramadan karar vermektir. Tıpkı o
ÇEKA üyesi
gibi önyargıyla
hareket edebiliriz.
"Bundan

adam olmaz"
"Bu devrimcilik yapmaz"
"Değişmez, dönüşmez…" sözlerini söylüyorsak şu soruyu sormak gerekiyor:
O halde devrimi kimlerle yapacağız?
Daha iktidarın ilk yılında Sovyetler
Birliği’nde ÇEKA sorumlusunun "in-

Sadece yanlışlarını, hatalarını gördüğümüz yoldaşımızı önyargıyla, subjektivizmle değerlendirmek kestirip
atmaktır.
İşin kolayına kaçmaktır; emek vermemektir.
Bu anlayış emek vermediği için
idealist düşünce tarzını değiştiremez.
Emek verdikçe insan gerçeğine vakıf
olacak, bilgisini yenileyecek ve yenilediği ölçüde onu değiştirmenin
dönüştürmenin yöntemlerini bulacaktır.
Çarpık kapitalizmin alt yapı ilişkilerini belirlediği ülkemizde mükemmel
insanlar yoktur.
Herkes devrimci saflara düzen alışkanlıklarıyla, düzenin etkileriyle
gelir. Bu saflarda düzeni, doğruları,
yanlışları, düşmanı tanırlar.
Hareketin emeğiyle devrimci
olmaya başlarlar.
Düzene duydukları öfkeyle;
bağımsızlık ve demokrasi özlemiyle umutlu olmayı, örgütlü olmayı tercih ederler.
Saflarımıza katılan her yeni insanın
kısa sürede düzen alışkanlıklarından
hızla kurtulmasını, devrimci olmasını
beklemek; yaptığımız birkaç eğitim çalışması ve pratik sonrasında o insanımızın hemen değişip, dönüşeceğini düşünmek hayalciliktir. İdealizmdir.
Özellikle kısa zaman içinde değişim
görmeyince ideolojik olarak o insanı
eğitmek, sabırla yol göstermek yöntemi yerine, o insanın kendisiyle mücadele etmeye başlamak devrimci yöntem değildir.
Bu yöntemden tepkisellik, inançsızlık ve umutsuzluk çıkar. Moral bozar...
Orada değişmesi dönüşmesi gereken karşımızdaki kişi değil, bizizdir.
İnsanlarımıza burjuvazinin baktığı
gibi bakamayız.
Burjuvazi kendisini kusursuz görür,
kendisi dışındaki herkes yanlıştır...
Oysa yanlış ve kusurlu olan düzenin kendisidir. Bireyciliği dayatan bu
düzenin ideolojisidir.
Burjuvazi, halkın kendisini güçsüz,
işe yaramaz, cahil görmesini ister.

Hasta ile Değil
Hastalıkla
Mücadele Etmeliyiz

-İnsanlar türlü türlüdür Martinov...
Tekrar ediyorum. Bu Çekistler’in en
önemli buyruklarındandır; değerlendirmelerinde asla acele davranma.
Gerçekten bir şey olduğuna kanaat getirsen bile, sapta bakalım o zaman neden bu hale gelmiş... Belki gerçek
düşman tam arkasında... Hiç unutma
Andrey, insan için çalışır, yine insan için
savaşırız. (SAAT ON ÜÇTE SAYIN
GENERALİM, Arkadiy VASILIEV,
sayfa 127)
Devrimci saflarda sıkça düşülen hatalardan birisi de subjektif düşünmek; doğru soruları sormadan ve ce-

sanlar türlü türlüdür" sözleri sosyalizmin inşası açısından tarihsel öneme sahiptir ve bu sözler bizim için de
geçerlidir.
Dayımız her insanın eğitilebileceğini, örgütlenebileceğini öğretmiştir.
Tarihimiz;
"Onlar ki toprakta karınca,
suda balık,
havada kuş kadar çoktular.
korkak
cesur
cahil
hakim
ve çocukturlar
ve kahreden
yaratan ki onlardır,
destanımızda yalnız onların
maceraları vardır."
(Nazım HİKMET)
diyerek, tanımladığımız halkımızın
verdiği savaşla yazılmıştır.
"Bundan adam olmaz, bu devrimcilik yapmaz, değişmez, dönüşmez" diyen bir bakış açısı halkı tanımamıştır;
devrimi, devrimciliği kavramamıştır.
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Kendine güvenmeyen, devrimci
lizmin etkisinde olan, günlük
Kitleleri yönetmek için,
ideolojinin ve mücadelenin
geçim derdi içinde gerçeklerkendi güçsüzlüğünü ve hakdeğiştirici
gücüne
inanmayan
den habersiz yaşayan pek çok insızlığını gizlemek için halkı
sana değer vererek, onları örgütlü
aşağılar. "Bu halktan adam
biri daha en başta kendisindeki
olmanın güçlü olmak olduğuna
olmaz" düşüncesi küçük burdeğişimi görmemiştir.
inandıran ilişki ve işleyiş yarajuva saflarda da yaygındır.
Ve sadece kendini
tacağız... Onların herhangi bir koKi özünde kendine güvendeğiştirenler,
dünyayı
nuda söylediklerine değer verip
sizdir; halka inançsızdır.
dinlemekle,
duygu ve düşüncedeğiştirebilir.
Bir kadromuzun, bir talerini paylaşmakla gelişmelerinin
Kendini değiştiremeyenler
raftarımızın, halktan bir insazeminini yaratacağız.
dünyayı da değiştiremez.
nımızın yanlışlarını, eksiklerini
Ülkemizde sınıflar var. Sınıf
onun bütünü gibi görmek;
demek
çelişki demektir.
yanlışlarla, hatalarla değil, o inBir geçmişimiz, bugünümüz
sanımızla mücadele etmek,
getirmeye çalışmak aslında kendine,
ve
geleceğimiz
var.
halkı, yoldaşlarımızı, emeklerimizi,
ideolojisine güven ve inanç duyanların
tarihimizi küçümsemektir. Bizim için
Bunlar arasında da çelişkiler var.
işidir.
kişiyle değil, ondaki hastalıkla mücaYaşam
hiçbir zaman düz bir hatta ilerKendine güvenmeyen, devrimci
dele esastır. Bu doğru bakışın olmadılemeyecek, ilerlemez...
ideolojinin ve mücadelenin değiştirici
ğı yerde devrimci ideolojinin ve devMücadele içinde çelişkilerin gelişgücüne inanmayan biri, daha en başta
rimci mücadelenin dönüştürücü gücümesiyle ve bu çelişkilerin açığa çıkakendisindeki değişimi görmemiştir.
ne inançsızlık; kendine, yoldaşlarına,
rılması ve çözülmesiyle yaşam ilerler.
Ve sadece kendini değiştirenler,
halka güvensizlik vardır.
dünyayı değiştirebilir. Kendini değişSınıflar var olduğu sürece biz hiçİnsanlarımızı ideolojik bakımdan
tiremeyenler dünyayı da değiştiremez.
bir zaman "ben elimden geleni yapyeniden kalıba dökmenin uzun süreli
tım, bu kadar" demeyeceğiz.
Biz halkın geleceği için, kurtuluş
sabırlı ve özenli bir çalışma gerektiriçin devrimcilik yapıyoruz. Devrimcilik
Kendimiz için, yoldaşlarımız için,
diğini; kişilerin uzun yıllar boyunca şehalktan her insanı eğitebilmek, örgüthalkımız için her zaman olumluluklar
killenmiş ideolojilerini birkaç seminer
lemek, dönüştürebilmektir. Devrimcilik
ve olumsuzluklar bir arada olacak...
çalışması vererek, birkaç toplantı dübaşta kendisi olmak üzere halktan herYanlışlar ve doğrular bir arada olazenleyerek değiştirmenin mümkün olkesi değiştirebilmektir. Devrim bu
cak...
madığını kavramalıyız.
emeklerimiz, bu değiştiriciliğimiz üzeYani çelişki var olacak... Ve biz bunİnsanları ikna etmenin yolu zor
rine yükselecektir.
ları
çözerek ilerleyeceğiz.
kullanmak değildir, İNANDIRMAKKendimizi, yoldaşlarımızı, halkıTIR.
mızı değiştirmek, örgütlemek için;
Zorlama hiçbir zaman ikna ile soEleştiri-Özeleştiri
Bir; önyargıyla, sübjektivizmle,
nuçlanmaz.
"şu değişir, bu değişmez" diye bakÖrgütlemenin ve
mayacak, tüm halk sınıf ve katmanlaDeğiştirmenin
Devrimcilik,
rını, ilişkide olduğumuz her insanı taEn Önemli Silahıdır
nıyacak, bütün halkı örgütleme iddiaÖrgütlemektir,
Kendisini düzeltmek, yoldaşlarını
sına sahip olacak ve bu iddiamıza
Değiştirmektir
ve halkı düzeltmek...
denk düşen bir pratiği hayata geçireDevrimin halkla yapılacağı gerçeceğiz.
Bir devrimci bir sorunda önce kenğine inanıyorsak, buna denk düşecek
disinden
başlayarak düşünmeye başİki; tanıdığımız her insanın kültübir pratiğimiz olmalıdır.
lamalıdır. “Neyi eksik bıraktım, ne yaprel, siyasi, sosyal durumunu, kişilik
Subjektivizm, önyargı, üstünkörü
malıydım” diye düşünmelidir.
özelliklerini, olumlu ve olumsuz yanilişki kurmak, emek vermemek yani kılarını nedenleriyle bilecek, onlara uyHerkes düzeltmeye aday olduğu kasacası işin kolayına kaçmak o insanıgun, hayatın her anına yayacağımız bir
dar eleştirmeli, ancak eleştiriyi yıkmak
mızdan vazgeçmektir.
eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz.
için değil, düzeltmek için yapmalıdır.
Bir tek insandan vazgeçen kendi
Devrimcilik üstün yetenekli, iyi
Biz, düzenin çok çeşitli şekillerde
niyetli
ya da üstün ahlaki değerlere sadevrimciliğinden vazgeçiyor demektir.
yozlaştırmak istediği, iradesiz, güçsüz
hip insanların işi değildir. Devrimcilik
bırakmak istediği halkımızdan her inHer insan ayrı bir değerdir.
için tek başına yetenekli ya da ‘iyi insana değer vereceğiz. Ahlaki yanları zaHataları, yanlışları olan, hatalarınsan’
olmak yetmiyor. Bu idealizmdir.
da tekrara düşse de devrimcilik yapan
yıf olan ya da kendini beğenmiş, kenÖnemli olan diyalektik temelde doğru
onlarca, yüzlerce insanı devrimci müdini çok akıllı sanan, çok okumuş
düşünen bir devrimci olmaktır. Doğru
cadelenin kadroları, kurmayları haline
olan, okuma yazmayı bilmeyen, idea-





24

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

düşünmenin olduğu yerde beyin, yetenek ve kişilik gelişir... Bunun için insanlarla niyetlerini değil devrimci gerçekleri tartışmalıyız.
Devrimci gerçekler neyse, devrimci bunları kabul etmeli yani nesnel
bir şekilde görmelidir.
Kendisine ilişkin gerçekler nelerdir?
Diğer insanlara ilişkin gerçekler nelerdir? Düşmana ilişkin gerçekler nelerdir?
Bu sorulara cevap vermelidir.
Sonraki aşama değiştirmektir.
Değiştirmenin en önemli aracı eleştiri-özeleştiridir.
Marks, proleter devrimi diğer devrimlerden ayırt eden şeyin, onun kendi kendini eleştirmesi ve özeleştiriyle
kendini güçlendirmesi olduğunu söyler...
Lenin;
"Bugüne kadar bütün devrimciler
gurura kapıldıkları, güçlerinin nerede
yattığını göremedikleri ve zaaflarını ortaya koymaktan korktukları için mahvoldular.
Ama biz yıkılmayız, çünkü biz
zaaflarımızı ortaya koymaktan korkmuyoruz ve onları altetmesini öğreneceğiz”diyor.
(Lenin, Tüm Eserler, Cilt 17, sayfa 260)
Görüldüğü gibi devrimcinin gücü
özeleştiridir.
Gerçek bir özeleştiri geleceği kurma iddiasıdır.
Bu ise doğru bir sorgulama ile yapılabilir.
Eleştirirken ise karşımızdakinin
moralini bozmamalı, ancak yaptığının
İDEOLOJİK TEMELLERİNİ anlatabilmeliyiz.
Eleştiri-özeleştiri baştan savma değil, ciddi şekilde yapılmalıdır.
Eleştiri, bir darbede insanların işini bitirmek değildir.
Eleştirirken titiz olmalıyız. Eleştiri
alırken ise olgun olmalı, kişiselleştirmemeliyiz.
Herkesi kendi gerçeğine göre, her
sürecin ihtiyacına göre eleştireceğiz.
Eleştiriyi yerinde, zamanında, öl-

çüsü ile kullanmak, özeleştiri verirken
de açık samimi olmak, değişmek için
çaba göstermek devrimciliğin göstergelerindendir.
Eleştirmek yerine kırıp döken olmamalıyız.
Zaafla değil insanla uğraşan tarz
devrimci değildir. Hedef kişiler değil,
zaaflar olmalıdır.
Ya da eleştirmek mavi boncuk dağıtmak da değildir.
Özeleştiri verirken moral bozmak,
alınganlık yapmak ikna olmamanın sonucudur.
Her devrimci önce kendini ikna etmelidir.
Sonra eleştiri silahını devrimci bir
şekilde kullanmalıdır.
Eleştiri özeleştiri, gerçeği açığa çıkartmak ve akılcı çözümler bulmaktır.
Çözüm ve düzeltmenin amacı şudur:
-İdeolojik düzeyi yükseltmek yani
bilinç düzeyini yükseltmek.
-Doğru siyasi çizgiyi benimsetmek, benimsemek.
-Çalışmadaki eksiklerin üstesinden gelmek için güç vermektir.
Bilimsel düşünmeden, işin içine
duygularımızı katarak, tepkiyle, kızarak, azarlayarak ifade edilen; karşımızdakini ikna etmeyen ayaküstü ve
yeterince düşünmeden, gelişigüzel yapılan eleştiri SORUN ÇÖZMEZ.

 Amaç; Hastalığı
İyileştirip Hastayı
Kurtarmaktır
Yani insanı koruyacağız.
İnsanı iyileştireceğiz...
İnsanlarımız eleştiri alırken şöyle
düşünmelidir:
"Bana yardımcı olmak istiyor, devrimi korumak istiyor..."
Hasta bizimdir.
Düşmanımız hastalıktır.
Sonuç olarak eleştiri-özeleştiri de
dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1-Özeleştiri, devrimci hayatın temelidir. Devrimci hayatın odağında yer

almalıdır.
2-Eleştiri ve özeleştiride liberallik
ya da öfkeli olmak, her ikisi de yanlıştır.
3-Eleştiri sanat eseri inceliğinde yapılmalıdır.
4-Yöntemlerin ve elde edilen sonuçların denetlenmesidir.
5-Özeleştiri güven verir.
6-Özeleştiri açıklıktır.
Açıklık ilk aklına geleni söylemek
değildir. Biz buna patavatsızlık diyoruz.
7- Özeleştiri dürüstçe yapılır.
8-Kabaca yapılan eleştirinin içinde
bencillik vardır.
9- Eleştiri-özeleştiri yeniden pratik
üzerine kuruludur.
10-Eleştiri özeleştiri ilerlemenin
mutlak koşuludur. Gelişim eleştiri özeleştiri ile olur.
11-Eleştiriye karşı eleştiri ile cevap
verilmez.
12-Sadece inançlı insanlar özeleştiri yapabilirler.
Bilip de yapmayanların devrimci
değerleri yoktur.
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Bilip de yapmamak yozlaşmadır.
13-Hiç hata yapmamış insan yeni
bir şey denememiş demektir.
14- Bir devrimci eleştirirken önce
kendisine bakmalıdır.
Eğer açıkça ve dürüstçe, devrimcilere yaraşır biçimde, çalışmalarımızdaki hata ve kusurlarımızı tespit etmez ve ortaya çıkarmazsak, o zaman
ileriye giden yolu kendi kendimize kapatmış oluruz.
Ama biz gelişmek istiyoruz. Ve biz,
tam da gelişmek istediğimizden dolayı, dürüst ve devrimci özeleştiriyi en
önemli görevlerimizden biri haline
getirmek zorundayız.
Tüm dünyayı eleştiren biz devrimciler; Marx'ın deyimiyle ifade edersek, gökyüzünü fethedenler, eğer eleştiri-özeleştiriyi bırakırsa, yenilgiyi peşin peşin kabul etmişiz demektir.
Sevgili okurlar haftaya başka bir konuda görüşmek üzere...
Hoşça kalın..

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

25
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Uzlaşmacılık, Reformizm,
Sivil Toplumculuk Sökmez!
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Burjuvaziden burjuva düzen partilerine, reformist
partilerden sivil toplumculara kadar aylardır “Gezi’yi
nasıl kullanırız” diye hesap yapıyorlar.
Özellikle Kürt milliyetçileri, onun politikalarına yedeklenen reformistler ve oportünistler
“Gezi’yi yerel seçimlere
nasıl taşırız” çabası içindeler.
Ancak bu konuda
Gezi’nin hiç de “çantada
keklik” olmadığını görüyorlar.
Çünkü onların tüm çabalarına rağmen “Gezi” kendi yolunda ilerliyor.
Bu çabalar beyhude çabalardır.
Çünkü, “Gezi”nin ruh haliyle onların ruh hali aynı
değildir.
Gezi’de faşist AKP iktidarına karşı halkın her kesiminden bir başkaldırı, ayaklanma, direniş vardır. Düzene
olan bir öfke, kin, nefret vardır.
Haziran ayı boyunca süren eylemler aynı şekilde sürmese de halkın ruh hali değişmemiştir. AKP’nin gözaltı,
tutuklama, katliam vb. her türlü terörüne rağmen, halkın
faşizme olan bu öfkesi büyümektedir.
Halkın talepleri çok somuttur. En özlü ifadesiyle
halk; EKMEK, ADALET ve ÖZGÜRLÜK istiyor.
Halkın öfkesi, isyanı, direnişi faşist AKP düzenine
karşıdır.
AKP’nin gözaltı ve tutuklamalarına rağmen yine sokaklara çıkıyor, yine barikatlar kurup polisle çatışıyor.

“Gezi” Halk Ayaklanmasıdır!
Ayaklanma Devrimcidir,
Düzen İçine Hapsedilemez
Uzlaşmacıların, reformistlerin, sivil toplumcu düzen
içi güçlerin anlayamadıkları budur.
Ayaklanmanın ilk gününden itibaren Kürt milliyetçileri,
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reformistler, sivil toplumcu düzen içi güçler ayaklanmayı
bitirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiler.
Ayaklanmayı bitirip
ayaklanmanın ortaya
çıkarttığı potansiyeli
düzen sınırları içinde
kullanmaya çalıştılar.
CHP’sinden ulusalcısından, Kürt milliyetçilerinden, reformist,
oportünist güçlere kadar hiçbirisi de bunu
başaramamaktadır. Asla
başaramayacaklarda.
Ayaklanmaya katılan
kendi kitlelerini dahi
“Gezi”nin ruh haliyle
kendi siyasal çizgileri doğrultusunda hereket ettirememektedirler.
Çünkü Gezi ile başlayan süreç sıradan bir protesto
eylemleri süreci değildir. Ülkenin dörtbir yanından milyonlarca insan faşizmin terörüne karşı korku duvarlarını
yıkarak ayaklanmıştır.
Ayaklanan halk sadece faşizmin yarattığı korku duvarlarını yıkmamıştır; örgütsüzlüğün, reformist, oportünist,
uzlaşmacı, sivil toplumcu vb. tüm düzen içi anlayışların
oluşturduğu kalıpları, statüleri, korku duvarlarını yıkıp
parçalamıştır.
Onun için Kürt milliyetçilerinin, reformistlerin, sivil
toplumcu düzen içi kurumların tüm çabalarına rağmen
ayaklanma üzerinde hiçbir etkileri olmamıştır. Ayaklanmayı
bitirmeye ya da geri bir noktaya çekmeye çalıştıklarında
kitleden soyutlanmışlardır. Kendi kitlelerine dahi sözlerini
geçirememişlerdir.
Ayaklanmanın ortaya çıkarttığı potansiyeli yerel seçimlere angaje etmek isteyen Kürt milliyetçileri ve reformistler, yaptıkları bir toplantıda, BDP Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder, “Gezi’den sonra her şey farklı
olacak dedik ama herşeyi Gezi’den önceki gibi yapmaya
devam ediyoruz” diyor.
Peki neyi farklı yapacaksınız? Reformizmin Gezi’den
anladığı tek şey burjuvazinin onlara gösterdiği kadardır.
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Bu koşullarda uzlaşmacı, reformist, düzeniçi
her politika teslimiyet demektir. Halka direnmemeyi
söylemektir.
Bugün kitlelerin ayaklandığı bir noktada reformist, uzlaşmacı, politikaların hiçbir hükmü yoktur.
Halk kitleleri hangi partiye oy verirse versin,
hangi partinin tabanı olursa olsun, hatta örgütsüz
olsun, ayaklanmaya katılan kitleler devrim cephesini
güçlendirecektir. Onları harekete geçiren devrimcilerin politikalarıdır.
Ayaklanmaya katılan kitlede ağırlıklı gençlerin olması,
bunların çok büyük bir çoğunluğunun örgütsüz, hiçbir
partiye oy vermemiş olması, okumuş olması, bilgisayar
vb. teknolojiyi iyi kullanması, otorite tanımamaları,
duvar yazılarındaki espriler, çevre duyarlılıkları vb...
Ayaklanmadan çıkarttıkları dersler bunlar. Reformizme
göre ayaklanmada kitlenin kullandığı dil, üslup, yöntemleri
kullanılırsa herşey farklı olacak, fakat hala eski yöntemlerde
ısrar edildiği için bir türlü istenen sonuç alınamıyor.
Reformistlerin, düzen içi güçlerin ayaklanmadan tek
anladıkları bunlardır. Sorunu genç kuşağın yaratıcılığına,
kullandıkları araçlara bağlıyorlar.
Onun içindir ayaklanan milyonlarca halk kitlesi ile
reformist düzen içi güçlerin ruh hali arasında fersah
fersah fark vardır.
Reformizm, Kürt milliyetçileri ve sivil toplumcu
düzen içi güçler ayaklanan halkı düzen içi sınırlara
çekmeye çalışıyor, ayaklanan halk ise faşizmin yarattığı
korku duvarlarıyla birlikte reformizmin, uzlaşmacılığın,
düzen içi tüm kesimlerin onyıllardır oluşturduğu duvarları,
statüleri parçalayarak ayaklanmıştır.
Ayaklanma, düzenin onyıllardır kitlelerde yarattığı
korku duvarlarının parçalanmasıdır. Bu parçalanmada devrimcilerin onyıllardır sürdürdüğü mücadelenin etkisi
büyüktür.
AKP’nin faşist politikaları karşısında halkın öfkesi
birikmiş, birikmiş ve Gezi Parkı’na saldırıyla birlikte
patlamıştır.
Halk devrimcilerin öncülüğünde devrimciler nasıl
direniyorsa, nasıl çatışıyorsa öyle direnmişler ve çatış-

mışlardır. Bugün de aynı yöntemlerle direnmektedirler.
Burası emperyalizmin yeni-sömürgesi faşizmle yönetilen Türkiye. Çelişkilerin keskin olduğu bir ülke.
Her şeyin vurla kırla yaıldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Ekmek almaya giden 14 yaşındaki çocuklarımız
başından vuruluyor. En meşru, yasal demokratik haklarımız için bile çok büyük bedeller ödemek zorundayız.
Uzlaşmacılık, reformizm, sivil toplumculuk bu topraklarda sökmez. Bu politikalarla hiçbir sonuç alınamamıştır, alınamaz.
Bugün işkence artık işkencehanelerde yapılmıyor,
işkence sokaklara taştı. Bütün ülke işkencehaneye, hapishaneye dönüştü.
Bu koşullarda uzlaşmacı, refornmist, düzeniçi her
politika teslimiyet demektir. Halka direnmemeyi söylemektir.
Bugün kitlelerin ayaklandığı bir noktada reformist,
uzlaşmacı politikaların hiçbir hükmü yoktur.
Halk kitleleri hangi partiye oy verirse versin, hangi
partinin tabanı olursa olsun, hatta örgütsüz olsun, ayaklanmaya katılan kitleler devrim cephesini güçlendirecektir.
Onları harekete geçiren devrimcilerin politikalarıdır.
Ayaklanmayı büyütmek isteyen, kitleleri düzenle
çatıştıran devrimcilerdir.
Reformistler, uzlaşmacılar, sivil toplumcu düzen içi
güçler devrimci çizgiye gelmeyeceklerine göre, onların
yapacakları tek şey kitleleri düzen içine yedeklemek
olacaktır.
Ancak bunu da açık açık yapamayacaklardır. Yapmaya
kalktıklarında bırakın halk kitlelerini etkilemeyi kendi
kitlelerine teşhir olacaklardır. Kendi kitlelerini kaybedeceklerdir.
Sınıflar mücadelesi niyetlerle yürümez. Mücadelenin
biçimini belirleyen sınıflar arası çelişkilerin keskinliğidir.
Faşizmle yönetilen bir ülkede çelişkiler her zaman
keskindir.
Emperyalizm gerçeği, faşizm koşulları buna izin vermez.
Süreç devrim sürecidir. Uzlaşmacı, reformist politikaların hükmü yoktur.
Faşizm varsa halkların direnişi de olacaktır.
DİRENİŞ diyoruz. PROTESTO değil, DİRENİŞ...
Faşizm+ baskıyla, terörle halkı bir süre susturabilir.
Fakat halk ilelebet susturulamaz.
Ayaklanma “barışçıl eylem” değil, tam tersine savaşın
en üst boyutta verilmesidir!
Haziran ayaklanmasının ilk günlerinden itibaren burjuvazi, medya aracılığıyla ayaklanmayı üç-beş ağaca,
gençlerin barışçıl, şiddet içermeyen protestolarına indirgemeye çalıştı. Özellikle bunun propagandasını yaptı.
Yine reformizm aynı söylemlerle ayaklanmayı düzen sınırları içinde tutmaya çalıştı.

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

27

Sınıflar mücadelesi niyetlerle yürümez. Mücadelenin biçimini belirleyen sınıflar arası çelişkilerin
keskinliğidir. Faşizmle yönetilen bir ülkede çelişkiler
her zaman keskindir.
Emperyalizm gerçeği, faşizm koşulları
uzlaşmacılığa, reformizme, sivil toplumculuğa
izin vermez.
Süreç devrim sürecidir!
Uzlaşmacı, reformist politikaların hükmü yoktur.
Faşizm varsa halkların direnişi de olacaktır.
DİRENİŞ diyoruz.
PROTESTO değil, DİRENİŞ...
Sayı: 389

Yürüyüş
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2013
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Ancak bunların kitleler üzerinde hiçbir etkisi olmadı
ve olmuyor.
Geçen hafta Tuzluçayır’da cami-cemevine karşı
yapılan mitingte halk inşaat kepçesiyle zırhlı polis araçlarının üzerine saldırdı. Benzinlikten aldıkları bir tankerle
yol keserek barikat kurdu. Halk savaş içinde nasıl direneceğini, neyle direneceğini, hangi araçları kullanacağını
da buluyor.
AKP iktidarı halka karşı açık bir savaş açmıştır ve halk
boyun eğmiyor. AKP’ye karşı direniyor. Savaşıyor. Bu
savaş halkın savaşıdır. Ve bu savaş devrimci bir savaştır.
Her türlü uzlaşmacılığın, reformist politikaların, teslimiyetin önünde engeldir.
Ayaklanmanın başından beri kitlelerin büyük çoğunluğunun örgütsüz olmasını sanki bir meziyetmiş gibi
göklere çıkarttılar.
Evet, bugün kitleler çok büyük oranda örgütsüzdür.
Fakat bujuvazinin propagandasını yaptığı gibi örgütlülüğe
karşı, örgütlenmeden uzak, apolitik değillerdir. Tam
tersine bugün kitlelerin örgütlenmeye çok daha açık
olduğu bir süreçtir.
Bugün her zamankinden daha fazla örgütlenerek, direnerek söke söke hakların kazanılacağına inanmaktadır
kitleler.
“Gezi’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak”
sözünün karşılığı, kitlelerin bu ruh halini doğru görmektir.
Evet, halk kitlelerinin ruh hali, bilinci ayaklanma öncesiyle aynı değildir. Kitlelerde üç-beş yıl öncesiyle kıyaslanmayacak derecede bilinç sıçraması olmuştur.

Kitleler geçmişte “devletin polisi” diye el kaldıramayacağı polise bugün “AKP’nin polisi” diye taş atmaktadır. Devletin neredeyse bütün kurumlarını faşist
AKP iktidarıyla özdeşleştirmektedir.
Faşizme vurulan her darbe halkın acılarına, özlemlerine
tercüman olmaktadır. Bu yanıyla devrimci eylemlerin
halkta daha çok karşılığını bulacağı bir süreci yaşıyoruz.
Cephe savaşçılarının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
yaptığı roketli eylemden sonra halkımızın hissettiği
duygular, ayaklanmadaki şehit ailelerinin yaralı Cephe
savaşçısını sahiplenmesi, Hasan Ferit’in cenazesine
katılmaları, ülkemizde sivil toplumculuğun, uzlaşmacılığın neden tutmayacağının göstergesidir.
Ethem Sarısülük’ün ailesi hiç çekinmeden Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün roketlenmesinde ağır yaralı yakalanan Cephe savaşçısı Serdar Polat’ı sahiplenerek,
Serdar’ın ailesi ve Halk Cepheliler ile birlikte hastane
önünde nöbet tutmuştur.
Yine Hasan Ferit Gedik’i kendi şehitleri gibi bütün
ayaklanma şehit aileleri gelip sahiplenmişler, cenazenin
Gülsuyu’na götürülmesi için üç gün süren direnişe katılmışlardır. Faşizme karşı direnenler her yerde birlikte
direniyorlar. Direnişin olduğu yerde uzlaşmacılığa,
teslimiyete, reformizme, sivil toplumculuğa yer yoktur.
Bugün daha çok kitlelere gitmeliyiz. Politikalarımızı
daha çok kitlelerle buluşturmalıyız.
Kitleler politik olarak devrimci politikalar çerçevesinde
hareket etmektedir.
Biz olalım ya da olmayalım düzene karşı direniş
devrimcidir. Düzene vurulan darbedir. Ancak bu kitlelerle
doğrudan bağ kuramadığımızda, fiili önderlik yapamadığımızda kitlelerin kendiliğinden devrimcileşmesi, örgütlenmesi beklenemez.
Kitle çalışmasında kendimize, politikalarımıza güvenmeliyiz.
“Her Yer Taksim, Her Yer Direniş” sloganı kitlelerin
ruh halini çok iyi ifade etmektedir. Her yerde kitleler
faşist teröre karşı direnmeye hazırdır. Protestocu bir anlayışla da değil, taşıyla, sopasıyla, molotofuyla militan
bir direniş halindedir.
Kitlelerin bu ruh hali sadece Cephe’nin politikalarıyla
örtüşmektedir. Reformizmin, Kürt milliyetçilerinin önümüzdeki tek politikaları yerel seçimlerdir.
Yerel seçimler kitleleri düzen içine çeken politikalardır.
Kitlelerin talepleriyle örtüşmeyen politikalardır bunlar.
Onun için diyoruz ki, bizim ülkemizde uzlaşmacılık,
reformizm, sivil toplumculuk kitleler için asla umut olamaz.
AKP’nin yönetememe krizi artsa da, devlete tüm kurumlarıyla birlikte daha çok hakim olmaktadır.
AKP faşizminin alternatifinin reformist düzen içi
güçler olmadığını kitleler daha iyi göreceklerdir.
Umut devrimcilerdir. Umut biziz. Umut Cephedir...
Umudu büyütmek ise savaşı büyütmek ve halkı savaştırmaktır.

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

Röportaj

Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı ve Şimdi Ayla Bilmez...

Tek Kişi de Olsa Zafer Direnenlerindir
Mersin
Silifke’de 28
gündür direniş
çadırı kurarak
işten atıldığı
hastanenin
önünde nöbet
tutan taşeron firma Aritem
Temizlik Şirketi
Ayla BİLMEZ işçisi Ayla BİLMEZ ile röportaj yaptık. Silifke Devlet
Hastanesi’nde çalışırken “işverene ve
amire ahlaki itaatsizlik” sebebiyle
işine son verilen Ayla BİLMEZ; bize
nasıl bir ortamda çalıştığını, neden işine son verildiğini, işine geri dönebilmek için nasıl direnişe başladığını anlattı.

Yürüyüş: Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
Ayla Bilmez: İsmim Ayla Bilmez.
Mersin Silifke-Bolacalı köyündenim.
37 yaşındayım. 11 yıldır Silifke Devlet
Hastanesi’nde çalışıyorum.

Yürüyüş: Bize çalışma
şartlarınızdan bahseder
misiniz?
Ayla Bilmez: 11 yıldır Silifke Devlet
Hastanesi’nde taşeron işçisi olarak çalışıyorum. Normalde temizlik şirketi
işçisiyim. Ama hastanede bilgi-işlem
sekreterliği, tıbbi sekreterlik, sağlık
kurulu sekreterliği, memurların işlerini
de yapıyordum. Hatta bazen dosyalar
yetişmiyordu ben bitirmek için dosyaları
eve götürüyor, evde bitiriyordum.
Haftasonu tatilinde de hasta bakıcılık
yapıyor, katlara bakıyorduk. Ortopedi
servisindeyken bir hemşire lavman
yapmamı istedi. Ben de yapamayacağımı, çünkü nasıl yapıldığını bilmediğimi, bunun eğitimini almadığımı, bir
hata yaparsam insanların beden sağlıklarına mal olabileceğimi ve bunun
vicdani sorumluluğunu taşıyamayacağımı söyledim. Bunun üzerine sorunlu
personel ilan edildim.

Yürüyüş: Bir işçinin kendi
mesleğinin dışındaki farklı
uzmanlık gerektiren
birimlerde çalıştırılması iş
kanunlarına göre yasaktır.
Bu konuda şikayetlerde
bulundunuz mu?
Ayla Bilmez: Farklı işlerde çalıştırıldığım için itiraz ettim. Gerekli
mercilere dilekçe verdim. Fakat “sağlık
kuruluşunun ihtiyacı olduğu için talebiniz gerçekleştirilemiyor” denildi.
Zaten karşı çıktığımda da tutanak tutulmasıyla tehdit edildim, “her şeye
karşı gelir” gibi sözlü sataşmalarla
taciz edildim. Yazdığım dilekçelerden
dolayı pisikolojik baskıya tabi tutuldum. Yıllık izinlerimi kullanmak
istedim ancak yıllık izin hakkımızın
olmadığı söylendi. Gerekli araştırmaları yapınca böyle bir hakkımın
olduğunu öğrendim. Gerekli birimlere
şikayette bulundum. İş-teftiş müfettişleri geldiler. 9 yıllık izin hakkımızın
kullanılmadığı tespit edildi.
Hastanedeki taşeron işçilerinin
hepsine yıllık izinlerini kullandıklarına dair kağıt imzalatılmak istendi. Benim şirketimden ben ve bir
arkadaşım imzalamayı reddettik. Biz
eski hastanede çalışırken aynı zamanda
yeni hastanenin inşaat işlerinde işçi
bayramı dahil tüm bayramlarda da 2
ay boyunca çalıştırıldık. Kum, çimento
işleri yaptık. Silifke Kaymakamlığı’na
usulsüz işlerde çalıştırıldığımıza dair
şikayetlerde bulunduk. Ama hiçbir taraftan sorunlarımıza çözüm bulamadık.

Yürüyüş: Şikayet
ettiğinizde size baskı yapıldı
mı?
Ayla Bilmez: Hastane
sorumlum 7 günlük yıl tatilimi kafasına göre haftada 1
gün olarak verdi. Zaten toplamda 7 günü de bulmadı.
Zatüre olduğumda bile serumluyken “sen şirket elemanıymışsın sana rapor ve-

remem” diyerek rapor vermediler. O
halde kolumda serumla patoloji bölümünde sek-reterlik yapmaya devam ettim. Forma istedim, hastane forması
vermediler. Kıyafetlerim hep mahfluyordu, eve hastane mikrobu taşıyordum
hep. Kilolu olduğum için forma verilmediği söylendi. Daha sonra ölçü alacaklarını söylediler, ölçüyü bile
Çarşamba Pazarı’nın ortasında bir sürü
insanın içinde dalga geçerek aldılar.
4 işçinin çalıştığı bir birimde tek
başıma çalıştırıldım. Bende işi yetiştirebilmek için mesai saatimden bir buçuk
saat önce gelip iş başı yapıp, çıkışta da
bir saat sonra çıkarak işleri yetiştirmeye
çalışıyordum. Fakat fazla çalıştığım
saatlerin hiçbiri mesai olarak sayılmadı. Ben de bu durum üzerine
Kaymakamlığa dilekçe yazdım. Hastane
yönetimi çalıştığım koşulları farklı göstererek iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine giriş çıkışlarımızı
gösteren imza kağıtları incelendi, gerçek
geliş saatlerim yazılı olunca, hastanedeki
görevli “neden bu saatlere imza attın”
diye bana saldırdı.
Ayrıca yazdığım dilekçelerden dolayı 1 yıl içerisinde 20 farklı birimde
çalıştırıldım. Eski hastanenin yeni hastaneye taşındığı dönemde 2 ay boyunca
24 saat çalıştırıldık. Bunu şikayet edeceğimi söyleyince hastane idaresi “dilekçeye cevap verecek biz değil miyiz,
şikayet etsen ne değişecek ki?” dedi.
Daha üst mercilere şikayetlerimi bildirdim. İş müfettişleri geldi. Ancak
onlar da “mobing uygulamasına dair
somut delil bulunamamıştır” raporu
verdi. Gelen iş müfettişi “başkasının
hakkını niye savunuyorsun Ayla
Hanım” dedi.
Koşulların ağırlığından şikayet ettiğimizde hastane yönetimi beğenmiyorsanız bir daha işe gelmeyin diye
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AYLA BİLMEZ’İN ONURLU DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ. ZAFER
MUTLAKA DİRENENLERİN OLACAKTIR!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ OLARAK
AYLA BİLMEZ’İN DİRENİŞİNİ ZAFERİ
KAZANANA KADAR YANINDA OLACAĞIZ!

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

29

Taşeronluk sistemi bir kölelik sistemidir. Benim mücadelem taşerona
karşı verilen bir mücadeledir. İş güvencemiz yok, iş devamlılığımız işverenin iki dudağının arasında. Biz
insanız, insanca yaşamak ve emeği-
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tehdit ediyordu. Haklarımı aramak için
gerekli mercilere dilekçe verince işveren
tarafından çalışma arkadaşlarım bana
karşı kışkırtıldı, imza tutanağını yırtıp
sorumlumun yüzüne attığım yalanları
söylenerek istenmeyen eleman pozisyonuna düşürüldüm.
Eylül’ün başında itirazlarımla
kazanmış olduğum yıllık izin hakkımı kullanmak için izne ayrıldım.
Yıllık iznimin 20. gününde, 25 Eylül
2013 tarihinde telefonla aranarak işten
çıkarıldığım söylendi.

Yürdüyüş: İşten çıkarılma
sebebi olarak ne söylendi?
Ayla Bilmez: Gerekçe olarak “işverene ve amire itaatsizlik” yaptığım
söylendi. Asılsız ithamdan dolayı işsizlik sigortasından ve tazminat hakkından yararlanma hakkım engellendi.
Ben patrona itaatin nasıl olacağını
kamuoyuna sormak istiyorum.
Bu benim kadın kimliğime yapılmış
bir hakarettir. Haklarımı aramak için
gerekli yerlere dilekçe veriyorum. Bu
sefer de sorunlu, şikayetçi çalışan konumuna düşürülüyorum. Madem dilekçe
vermek suç, devlet neden bu hakkı tanıyor diye de sormak istiyorum. Ben
senelik izindeyken işten çıkarılmamı
meşrulaştırmak amacıyla iş arkadaşlarım
benim huzuru bozduğuma dair yazılan
bir dilekçeyi imzalamaya zorlanıyor.
Çalıştığım kuruma (son 5 aydır eski
hastanenin ağız ve diş sağlığı bölümüne
gönderilmiştim yıldırma politikası olarak) 10 km uzakta olan bir kurumun
çalışma ortamının huzurunu üstelik de
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mizin karşılığını almak istiyoruz.
Fakat bu sistemde alamıyoruz.
***
Yıllardır ben sağ partilere oy
veriyorum. Solculara her zaman
önyargılı davrandım ama şimdi
anlıyorum ki insanlığın, emeğin
gerçek savunucuları sol kesim
ve devrimciler.
***
Ben emeğimin, ekmeğimin kavgasını yürütüyorum. Bugün benim
başıma gelen olay, görüşleri ne olursa
olsun birçok işçinin başına geliyor.
senelik izindeyken nasıl bozabilirim?
Bunu da merek ediyorum. Tabiki de
işten çıkarılmamın gerçek nedeni sendikalı olmam, örgütlenmem ve yasal
yollarla hakkımı aramamdır.

Yürüyüş: Engelliler için
çalışma şartları ve ortamları
düzenlendi deniyor,
bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Ayla Bilmez: Engellilere gerekli
düzenlemelerin yapıldığı söyleniyor
fakat pratikte öyle değil. Ben %54 engelliyim aynı zamanda. Ben bugün
%54 engelimle işten çıkarılmış durumdayım. Ayrıca normalde 4 kişinin
çalıştığı yerde tek başıma çalıştırıldım.

Yürüyüş: Taşeronluk
sistemi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Ayla Bilmez: Taşeronluk sistemi
bir kölelik sistemidir. Benim mücadelem
taşerona karşı verilen bir mücadeledir.
İş güvencemiz yok, iş devamlılığımız
iş verenin iki dudağının arasında. Biz
insanız, insanca yaşamak ve emeğimizin
karşılığını almak istiyoruz. Fakat bu
sistemde alamıyoruz.

Yürüyüş: Çadır kurma
süreci nasıl gelişti?
Ayla Bilmez: Silifke’deki KESK’e
bağlı sendikaların, KEC’li memurların, sendikam Güvenlik-İş ve duyarlı
kuruluşların desteğini alarak 30 Eylül
günü hastane önünde çadır kurdum.

Yürüyüş: Bundan sonraki
süreçte ne yapmayı
düşünüyorsunuz?
Ayla Bilmez: Bu direnişimi ailem
pek onaylamasa da ben haksızlığa uğradığıma inanıyorum. Haksızlık karşısında boyun eğemem. Hakkımı aramak için resmi tüm yerlere başvurdum.
Fakat bir sonuç elde edemedim.
Yapabileceğim tek şey direnmek,
ancak direnerek kazanacağıma inanıyorum. Bu direnişimle de yaşanan
bu teşeronluk sistemine çözüm üretilmesini istiyorum. Bu koşullarda yaşayanın yalnız ben olmadığımı, bu ülkede yüz binlerce işçinin de bu koşullarda çalıştığını biliyorum. Bu koşullarda çalışan tüm işçileri direnişime
çağırıyorum. Benim direnişim yüz binlerce işçinin direnişidir.

Yürüyüş: Başka
söylemek istedikleriniz
var mı?
Ayla Bilmez: Yürüttüğüm bu onur
mücadelesinde onurlu davranan herkesi desteğe bekliyorum. Yıllardır
ben sağ partilere oy veriyorum.
Solculara her zaman önyargılı davrandım ama şimdi anlıyorum ki
insanlığın, emeğin gerçek savunucuları sol kesim ve devrimciler. Ben
emeğimin, ekmeğimin kavgasını yürütüyorum. Bugün benim başıma gelen
olay görüşleri ne olursa olsun birçok
işçinin başına geliyor. Biz emekçiler
birlik olduğumuzda tüm siyasi ayrışmalara karşı birlikte emeğimizin mücadelesini yürüttüğümüzde başarılı
olacağımıza inanıyorum.
28 gündür çadırda 24 saat aralıksız
nöbet tutuyorum. Onlar benim işime
son vermiş olabilir ama ben bunu kabul etmiyorum. İşim emeğimdir, onurumdur. Resmi olarak işime geri dönünceye kadar çadır direnişim devam
edecek. Benim emek mücadelemde
emekçileri ve emek dostu olan herkesi
bu mücadeleme çağırıyorum. Her
mücadele kazanılmayabilir ama kazananlar mücadele edenlerdir.
Onurumu ayaklar altına alıp yaşayacağıma, hayatımı ayaklar altına
alıp onurumla yaşarım.
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Kazova Direnişi Zafer Kazandı Makinelere İşçiler El Koydu

BİR KEZ DAHA KANITLANDI

DİRENEN KAZANIR!
Kazova Tekstil işçileri 31 Ocak 2013 tarihinde patronları Ümit, Umut ve Gaye Somuncu tarafından işten
çıkarılmışlardı. Yıllarını, ömürlerini verdikleri patronları
31 Ocak’ta işçileri toplayarak bir haftalık izne çıkarıldıklarını söylediler. 1 hafta sonra döndüklerinde ise iş
yeri boşaltılmış, makineler, 100.000 kazak, 40 tona yakın
iplik patronlar tarafından kaçırılmıştı.
Şaşırdılar. Şaşkındılar. Önce evlerine gittiler. Ne yapacaklarını bilemediler. Tüm yaşamları ev-iş yeri arasında
geçmişti. Zaten başka bir yerde geçmesi de mümkün
değildi. Patronlar işçilere ancak uyuyacakları bir zaman
bırakmıştı. Ayrıca aldıkları maaşla da geçinemiyorlardı.
Zaman zaman iş yerinde nerede ise 90 saate yakın
mesaiye kalırlardı. Yani evlerine bile gidemezlerdi.
Eşlerini, çocuklarını göremezlerdi. Ve şimdi ortada kalmışlardı.
Kazova Tekstil işçilerinin durumu salt bir alacak
verecek meselesi değildi. İşten atılan işçilerden birisi
yeni iş bulamayınca eşinden boşanmış ve 3 aylık çocuğunu
bakım yurduna bırakmak zorunda kalmıştı. İşçilerden
birinin eşi kanserdi ve tedavisi yarım kalmıştı.
Daha sonra Devrimci İşçi Hareketi’ni buldular. Haklarını aramak için açmaları gereken davalar açıldı. Ama
patronlar ortada olmadıktan sonra dava açmanın ne anlamı
vardı ki? Davalar kazanılmasına kazanılacaktı ama nereden
ve nasıl tahsil edilecekti? Patronlar ortada yoktu, kaçıyorlardı.
Bu nedenle alacakları için açmaları gereken davaları
açmakla birlikte direnişe başlamaları gerektiğini de konuştular. Devrimci İşçi Hareketi kendilerine bir eylem
programı çıkardı. Ürkektiler. Slogan atamıyor, yürüyüş
yapamıyorlardı. Ama işte hayat öğretiyordu. Kazova
işçileri de öğrendiler. Direnmeyi öğrendiler. Sınıflarını

öğrendiler. Dayanışmayı öğrendiler. Ve şimdi de hem
öğreniyor, hem de öğretiyorlar.
Haftada bir kez Kazova Tekstil önünde basın açıklaması
yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. 27 Şubat’tan itibaren
Şişli Meydanı’nda bir araya gelip Bomonti’deki fabrika
binasına kadar yürüyor ve burada basın açıklaması yaptıktan
sonra dağılıyorlardı. Ama bu eylem yetersizdi. Haftanın 6
günü patronlarındı. Nitekim fabrikadan mal kaçırılmaya
devam edildi. Bunun üzerine işçiler 28 Nisan 2013
tarihinde fabrika önünde direniş çadırını kurdular.
Talepleri 4 aylık maaşlarının, kıdem ve ihbar tazminatlarının, mesai ve izin ücretlerinin ödenmesiydi.
İşveren onların sesini duymadı.
Seslerini duyurmak için direnişi büyütmek gerekiyordu.
DİH bunun için Kazova işçilerine daha önceki zafer kazanılan direnişleri anlattı. Zaferin nasıl kazanılacağını
anlattı. Daha önce birçoğu için ömründe hiç eylem yapmamış, slogan atmamış, hatta eylem yapan kişilere hiç
de iyi bakmayan Kazova işçilerinin bunu kavraması o
kadar basit olmuyordu.
Direnişin büyütülmesi için fabrikanın işgal edilmesi gerektiğini önerdi DİH. Bu öneri bazı işçiler tarafından kabul
edilirken bazıları tarafından meşru, yapılabilir görünmüyordu.
Sonuçta uzun süren ikna çabalarından sonra ilk işgal girişimi
başarısız oldu. Bir kaç hafta sonra 28 Haziran’da ikinci kez
yapılan işgal girişimiyle fabrika işgal edildi.
İşçilerin sesine kulaklarını tıkayan patronlar, fabrikayı
işgal ettikten sonra direnişi kırmak için ortaya çıktılar.
AKP’nin polisleri hakları gasp edilen işçilerin yanında
değil de, hırsız patronların emrindeydi. İşçilerin karşısına
ilk onlar çıktı.
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Direnen işçilerin direnmesi, eylem
yapması, hakkını araması suçtu. Polis
saldırısına uğradılar. Coplandılar, gaz
yediler... Ama yılmadılar, pes etmediler.
Çünkü haklı ve meşruydular. Haziran
ayı sonunda fabrikada bırakılan hurdaları alacaklarına karşılık çıkartmak
istediler. Yine önlerinde polis vardı.
Gerçi patronlar giderken geride bıraktıkları makineleri parçalamışlardı.
Makinelerin motorlarını çıkartmışlar,
elektrik ve elektronik bağlantılarını
kesmişlerdi. Hatta makineleri kumanda
eden bilgisayarların devrelerini ters
bağlamışlardı. Ama patronlar, Somuncu
ailesi işçilerin bu hurdalara sahip çıkmasını bile istemiyordu. Hemen polisi
aramışlardı. Polis onları korumak için
vardı. Çünkü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın giydiği kazaklar Kazova
fabrikasında dokunmakta idi. Hatta
Başbakanın kazakları uzun kollu olarak
dokunuyordu. Çünkü Başbakanın kolları uzundu.
Polis, Somuncuları korumayacaktı
da kimi koruyacaktı? 10 ekip, bir
zırhlı araçla gelen polis hemen suçu
ve suçluyu buldu. İşçiler hırsızlık
yapmaktaydılar. İşçilerin alın terini
çalmak serbest ama işçilerin alacaklarına karşılık hurda makineleri almaya çalışmaları suçtu. İşçiler polis
nedeniyle haklarının bir kısmını dahi
olsa alamadılar.
Aynı gün fabrika işçiler tarafından
işgal edildi. İşgali başlatan işçiler aynı
zamanda açlık grevine de başladılar.
Böylece direniş ileri bir safhaya taşındı.
Hayatın genel kuralı bir kez daha doğrulandı. Direnişin gücü her türlü sorunu
ve engeli çözerek büyüdü. Direniş
kendi propagandasını da yaptı. Kazova
işçilerinin direnişinin sesini duymayan
kalmadı. Yurt içinde ve yurt dışında
Kazova işçilerinin sesi her yerde duyulmaya başlandı. Hatta Amerikan
tekellerinin dergisi Forbes bile gelip

işçilerle röportaj yapmak zorunda
kaldı.
Bayramda seslerini Başbakana
duyurmak için Başbakanın Üsküdar’daki evinin önünde basın açıklaması yapmak istediler. Daha fabrika
binasından 100 metre uzaklaşmadan
polis tarafından gözaltına alındılar.
Bindikleri otobüsten indirilerek, yolda
yürürken gözaltına alındılar.
İşçilere saldıranlar sadece polisler
değildi. icra müdürlükleri, diğer alacaklılar, BEDAŞ ekipleri, İSKİ ekipleri
de adeta işçilere saldırı sırasındaydılar.
BEDAŞ 3 kez fabrikanın elektriğini
kesmek için fabrikaya geldi. Üstelik
elektriği kesme gerekçeleri daha fabrika
çalışırken tahakkuk eden bir fatura idi.
Üstelik bu fatura 10 ay boyunca istenilmemişti. Ama ne zamanki işçiler
kendileri için üretime başlayacaklarını
ilan ettiler, hemen BEDAŞ ekipleri
elektriği kesmeye koştular. Kazova
fabrikası kontörlü su sayacı kullanıyordu. Yani karta dolum yapılıyor
ondan sonra su kullanılabiliyordu.
Önce parasını ödeyip sonra suyu kullanıyorlardı. Ama buna rağmen İSKİ
ekipleri su sayacı okumak üzere fabrikaya geldiler.
Direniş boyunca işçilerin talebi
hep canlı tutuldu. Emeklerinin tam
karşılığı olmayan alacaklarını istiyorlardı. Direniş uzun sürüyordu. Direniş
içinde öğrenmeye devam ettiler. Makineleri çalıştırıp kendileri için üretim
yapmaya çalıştılar. Ama makineler
kullanılamaz hale getirilmişti. Olanaksızlıklara, parasızlığa rağmen makineleri 1,5 ayda tamir etmeyi başardılar. İki makineyi çalışır hale getirip
kendileri için üretime başladılar.
Somuncular işçilerden mal kaçırırken kaçıramadıkları makineleri
sahte bir firma kurdurup oraya aktarmışlardı. Yaklaşık 30 yıldır Kazova’nın
devamı olan ve hemen yandaki bina

ile aralarındaki duvarın kırılmasıyla
oluşan bölüme alçıpandan duvar çekildi. Burada uydurma bir firma kuruldu. Adına NES TRİKO denilen
bu firmanın sahibi Kazova’nın çalıştığı
son günlerde firmaya gelen Abdülkadir
Nergis isimli biri gözüküyordu.
Bu devirle birlikte Somuncu ailesinin aslında birkaç tane firmalarının
olduğu da ortaya çıktı. Kazak üretimi
yaptıkları fabrika Kazova A.Ş. kazak
satışını yaptıkları Bomonti ve Nişantaşı’ndaki satış mağazaları da Kazova
Ltd. Şti. adına kayıtlıydı. Kazova
A.Ş.’nin malı olan son sistem, değerli
ve elektronik dokuma makineleri fatura
ile Abdülkadir Nergis’e devredilmişti.
Abdülkadir Nergis NES Triko isimli
iş yerini iki aylık faaliyetten sonra
Ocak / 2013 sonunda Kazova Ltd.
Şti. isimli şirkete devretmişti. Kazova
Ltd. Şti. isimli firma isim değiştirerek
Midyatlı Ltd. Şti. olmuş, firmadaki
Somuncu ailesinin hisseleri de devredilmişti. Yani hileli ve mal kaçırma
amaçlı bir işlem yapılmıştı. Ama yine
yasaların yapabileceği bir şey yoktu.
Herkesin burada olduğunu anladığı
hileyi, muvazaayı yasalar anlayamıyordu. Yani işçiler 30 yıldır çalıştıkları
makinelerin kendilerinden kaçırılmalarını seyretmek zorunda kalıyorlardı.
İşçilerin amacı buraya, kendilerinden
kaçırılan makinelere el koymaktı. Buradaki makineleri aldıklarında tam zaferlerini ilan edecekler.
Kazova direnişi kendi içinde ilkler
yaratarak sürdü. İlk kez işgal defilesi
yapıldı. İşgal edilen Kazova fabrikası
önünde işçiler kendi üretimlerini sundular. İşgal Et, Diren, Üret sloganıyla
2013 yılının ve gelecek yılların işçi
modasını sundular. İşçilerin sloganı
işgal, üretim ve direnişti. Artık işçiler
haklarını hırsız patronlara yedirmeyeceklerdi. Patronlar Türkiye’nin herhangi
bir yerinde işçilerini yüzüstü bırakıp
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mallarını kaçıramayacaklardı. Artık işçiler emeklerine sahip çıkacaklardı.
Geleceklerine sahip çıkacaklardı. Ve
bunu bugünden yapacaklardı. Kazova
direnişi örnek olmaya başlamıştı.
Kazova işçilerinin direnişleri sadece ekonomik yönüyle değil, kültür
ve sanat merkezi olma yönüyle de
örnek oldu. İşgal fabrikasında film
gösterimleri yapıldı. Kitap okuma
günleri düzenlendi. Şimdi de 1 -2
-3 Kasım günlerinde işçi filmleri
festivali düzenliyorlar.
Kazova direnişi bir zafer kazandı.
Direnen Kazova işçileri fabrika binasında bulunan makinelere el koydular
ve kendi tuttukları binaya taşıdılar.
Bu makineleri kendileri için üretim
yapmak üzere kullanacaklar. Artık
patronsuz olarak kendileri karar alacak,
üretecek, paylaşacaklar. Başlarında
silah çeken, beyzbol sopasıyla döven
bir patronları olmayacak.
26 Ekim 2013 Cumartesi günü
başlayan makinelerin taşınması işlemi 27 Ekim 2013 Pazar günü
akşam bitirilebildi.
Bu zaferdir.
Bu zafer direnişin zaferidir.
Bu zafer DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’nin zaferidir.
Bu, işçilerin 9 aydır özlemle bekledikleri andır. Bu, işçilerin bugünlerine
ve geleceklerine kendilerinin sahip
çıkması anıdır. İşçilerin kuracakları
üretim ve tüketim kooperatifine bir
adım daha yaklaşılmasıdır. İşçileri buraya getiren DİRENİŞTİR. Hep deriz,
direnmeyen çürür. Her direniş mutlak
zaferle sonuçlanmayabilir fakat kazananlar hep direnenler olur. Kazova’da
da böyle olmuştur. Kazova işçileri her
koşulda direnmişler ve kazanmışlardır.
Şimdi direnişin kazanımlarını örgütlü
hale getirme zamanıdır.

Direniş, Okuldur,
Öğretmendir
Kazova işçileri de direnişte öğrendiler. Paylaşmayı ve dayanışmayı
öğrendiler.
Hasta tutsak Kemal Avcı için, forumlarda yaptıkları bir günlük satış
gelirini bağışladılar.
Berkin Elvan için de forumlarda

bir günlük satış yapıp gelirini ailesine
verecekler.
Van’daki depremzedeler için kendi
ürettikleri kazakları gönderecekler.
Çünkü Kazova işçilerinin direnişi de yardımlaşma ve dayanışmayla büyüdü.
Halkın paylaşımı, dayanışması
ve yardımlaşması Kazova işçilerinin
gücü oldu. Halkımız gelip direniş
çadırında nöbet tuttu. Polis saldırısı
olduğunda işçilerin yanına koştular.
İşçilerin ürettikleri kazakları aldılar.
Kazova direnişi zafer kazanmıştır.
Bu zafer yeni zaferlerin müjdesidir.
Kazova direnişi örgütlenip daha da
büyüyecektir. Kazova işçilerinin direnişi bir kez daha direnişin belirleyiciliğini göstermiştir. Direnen kazanır,
direnmeyen çürür. Ya da her direniş
kazanımla – zaferle bitmez ama kazananlar muhakkak direnenlerdir.
Yani direnmeden kazanmak mümkün değildir.
Kazova işçileri meşruluklarına güvenerek direnmişlerdir. Kazova işçilerinin direnişinin temeli yasalar değil
meşruluklarıdır. Yasaları zemin alarak
direnmeye kalksalardı evlerine gidip
mahkemelerin sonucunu beklemeleri
gerekirdi. Ama işçiler beklemediler.
Zor günler yaşadılar. Günlerce, aylarca
evlerine gidemediler. Evlerine para
götüremediler. Çocuklarını sevemediler.
Ama şimdi gururlular. Çünkü onların
mücadelesi alacak – verecek mücadelesi değil, onur mücadelesiydi. Onur
mücadelesiydi çünkü direnişleri süresince haklarında değişik davalar
açılmıştı. Patronları Somuncular’ın
şikayetiyle hırsızlık iddiasıyla haklarında davalar açıldı. Patronlardan Gaye
Somuncu’nun şikayetiyle hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı. Ama bu da
mücadelenin bir bedeli idi. Ve Kazova
işçileri bu bedeli ödemeye hazırdılar.

Kazova İşçilerinin
Direnişinden Öğrenelim
Onların Direnişi
Meşruluk Direnişidir
Son dönemde sendikaların bile
başaramadığı bir direniş yaratmışlardır.
Hatta sendika yöneticilerinin hayal
bile edemeyecekleri bir direniş ya-

ratmışlardır. Şimdi bu direniş sıçrama
göstermektedir. Artık Kazova direnişi
ileri bir aşamaya taşınmaktadır. Kazova
işçileri kendi işlerinin sahibi olacak,
kendileri için üretim yapacaklardır.
Bunun adımını atmışlardır. Artık çok
daha emin ve kendilerine güvenlidirler.
Çünkü onların direnişi halkın direnişi
olmuştur. Halkımız Kazova işçilerinin
direnişini sahiplenmiştir. Bu direnişi
yüreklerinde hissetmişlerdir. Bu sahiplenme gittikçe büyüyecektir. Kazova işçileri de halkımızın bu güvenini,
sahiplenmesini boşa çıkarmayacaktır.
Kazova işçileri halkımız için kaliteli
ve ucuz üretim yapacaklar. Kazova
işçilerinin kuracakları kooperatif üretimi hem iş güvenliği önlemleriyle,
hem alacakları maaşla, hem de bir
sanat ve kültür merkezi olma yönüyle
örnek bir okul olacaktır.
Bu direnişte Devrimci İşçi Hareketi’nin işçi sınıfı mücadelesine bakış
açısı, pratiği tüm işçilere örnektir.
Devrimci İşçi Hareketi Türkiye’de
bir ilk olan Kazova direnişini de tarihin onurlu sayfalarına ekleyip yeni
direnişleri büyütmeye, öncülük etmeye devam etmektedir.
Kazova direnişinin zaferi yeni
zaferlerin müjdecisidir.
Devrimci İşçi Hareketi patronlar
tarafından hakları gaspedilen, işten
atılan örgütlü örgütsüz tüm işçilerin
yanındadır. Tüm işçiler hangi ilde,
hangi sektörde çalışırsa çalışsın yaşadıkları her türlü sorunda Devrimci
İşçi Hareketi’ne başvurmalıdır.
Devrimci İşçi Hareketi; sendikacılığın dibe vurduğu, sendikacıların
işçilerin değil, patronların çıkarlarını
kollayarak koltuklarına sahip çıktığı
bir dönemde her koşulda işçi sınıfının
mücadelesini veren tek örgütlülüktür.
Kazova direnişinin zaferiyle işçi
düşmanı patronlara meydan okumaya
devam ediyoruz.
YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN ZAFER!
YAŞASIN DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ!
YAŞASIN KAZOVA
DİRENİŞİMİZ!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
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Genel-İş Sendikası’nın İstanbul
1 No’lu Şube Başkanı Hikmet Aygün’ü
Dürüst, Samimi ve Açık Davranmaya ve Sınıfına İhanet
Etmemeye Davet Ediyoruz!

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

34

İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nde örgütlenen Genelİş Sendikası’nın 1 No’lu Şube Başkanı Hikmet Aygün’ün
27 Ekim 2013 tarihli Birgün Gazetesi’nde yayınlanan
röportajını okuduk.
Röportajda söylenenlere tek tek cevap vereceğiz.
Genel olarak söylemek gerekirse Hikmet Aygün açık ve
samimi davranmıyor. İşçileri kandırıyor. Gerçekleri ters
yüz ediyor. Adeta tarihi eline aldığı kalemle tekrar
yazıyor. Ama işte tarih kalemle değil direnişle yazılıyor.
Ve direniş yalanları, çarpıtmaları ezip geçiyor.
2011 yılında Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan BELTAŞ
işçilerinin örgütlenme çalışması tamamlanıp Genel-İş
Sendikası’nda örgütlendikten sonra belediye başkanı
sendikanın yetkisine itiraz edip kabul etmeyerek toplu
sözleşme görüşmelerini başlatmamıştı. Bunun üzerine
işçiler çadır kurarak direniş başlattılar.
Çadır direnişi karşısında işçilerin taleplerini kabul
etmek zorunda kalan belediye yönetimi yerel mahkemenin
vereceği kararın kabul edileceğini belirtmiş. Yerel mahkemede sona eren yargılama işçilerin lehine sonuçlanmış
ve mahkeme Genel-İş Sendikası’nın yetkisini tanımıştır.
Ancak belediye yönetimi işçilerle yaptığı anlaşmaya
uymamış, hem yerel mahkeme kararını temyiz etmiş
hem de Ankara’da işkolu itirazı yaparak iş kolunun
tespiti için dava açmıştır.
İstanbul’da işçilerin kazandığı mahkeme kararını temyizle
inceleyen Yargıtay, Ankara’da açılan davanın sonuçlanmasının
beklenmesine karar verdi. Şimdi İstanbul’daki dosyanın
sonuçlanması için Ankara’daki davanın bitmesi gerekiyor.
Ankara’daki davanın duruşması 12 Kasım 2013 tarihinde
yapılacak. Bu duruşmada karar çıkar ve karar işçilerin
lehine sonuçlanırsa belediyenin kararı temyiz edip etmeyeceği
belirleyici olacaktır. Şöyle bir hesapla Beşiktaş işçilerinin
sendikal durumlarını anlatmak daha yararlı olacaktır diye
düşünüyoruz. 12 Kasım’da karar çıktıktan sonra kararın
yazılıp taraflara temyiz edilmesi yaklaşık 2 ay sürecektir.
Belediye davayı kaybeder ve temyiz etmezse karar kesinleşecek ve kesinleşen karar İstanbul’daki dosyaya girecektir.
İstanbul’daki yargılamayı yapan mahkeme karar geldikten
sonraki ilk duruşmada karar verecek ve sendikanın yetkisini
kabul edecektir. Bu mahkeme kararını belediye temyiz
edecek ve dosya Yargıtay’dan yaklaşık 1 yılda dönecektir.
Yani en iyimser tahminle işçilerin toplu sözleşme masasına
oturması 2015 yılının ortalarını bulacaktır. İşçiler zaten
2011 yılında sendikal yetkilerini kazandıkları halde toplu
sözleşme masasına oturamamıştır. Bu durumda işçilerden
2 yıl daha beklemeleri beklenmektedir ki bu aslında sendikanın yok olması demektir. Kaldı ki potronların çıkarına

çalışan
bir yargıdan
işçilerin
lehine
bir karar çıkmasını
beklemek de
işçileri
oyalamanın,
kandırmanın, satmanın başka bir biçimidir. Bunlar klasik
patron sendikacılığının numaralarıdır.
Diyelimki, Ankara’daki mahkemede işçilerin aleyhine
bir karar çıktı. Bu durumda Ankara ve İstanbul’daki yargılama süreçlerinin sona erip işçilerin toplu sözleşme yapabilmeleri en az 5 yıl sonra olabilecektir.
CHP Genel Başkanı “iktidara geldiklerinde taşeron
sistemini kaldıracaklarını” söylemektedir. Ancak Beşiktaş
Belediye Başkanı da CHP’lidir. Yine CHP’li Belediye
Başkanı’nı “eleştirdiğini” söyleyen Şube Başkanı
Hikmet Aygün de CHP üyesidir. Yani al gülüm, ver
gülüm oyunu oynanmaktadır.
Mahkemelerin bu basit matematik hesabıyla ortaya
çıkan durumu Hikmet Aygün’e ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Hikmet Aygün önce uzun süre işçilere yalan söyleyerek
gerçekleri gizlemeye çalışmıştır. İstanbul’daki davanın
Yargıtay’daki kararının işçilerin ve sendikanın lehine
olduğunu söylemiştir. Oysa karar işçilerin lehine değil
Ankara’daki dosyanın kararının beklenmesi yönündedir.
Lehte bir karar yoktur, aleyhte bir karar da değildir ama
bekleme kararı verildiği için geçen zaman işçilerin aleyhinedir. Taşeron işçisi olan işçiler için sendikanın tasfiye
edilmesi demektir.

Hikmet Aygün Yalancıdır!
İşçileri Yargıtay Kararı Lehte
Diye Kandırmıştır!
Buna rağmen Hikmet Aygün ısrarla işçilere mesajlar
göndererek Yargıtay kararının lehlerine çıktığını çok
yakın zamanda toplu sözleşme masasına oturacaklarını
söylemiştir. Yalanı ortaya çıktığında ise avukatların kendisini yanılttığını, kendisine yanlış bilgi verildiğini, bu
yüzden yanlış mesajlar çekildiğini söyleyerek yalan söylemeye devam etmiştir.
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Sendikanın hiçbir avukatı bu şekilde yanlış bilgi veremez. Böyle yalan söyleyemez. Avukatlar bilir ki mahkeme kararları hakkında yazılı olarak mahkeme kararını
görmeden bir şey söylemek mümkün değildir. Ayrıca
mahkeme kararları lehe ya da aleyhe her zaman olabilir.
Sendika yönetimi avukatların işverenidir. Sendika yönetimine karşı yanlış bilgi verirlerse işlerini kaybedebilirler.
Bu fahiş yanlışlık (!) ortaya çıktıktan sonra sendika avukatlarından herhangi birinin işine son verildiğini duymadık.
Verilmez de, çünkü avukatlar böyle yanlış bilgi vermemiştir. Hikmet Aygün işçilere yalan söylemiştir.
Patron sendikacılarına göre nasıl olsa işçiler bir
şeyden anlamazlar... Onlara ne yalan söylenirse inanırlar...
Ama öyle olmadı. İşçiler Hikmet Aygün’ün yalanlarına
kanmadı. Hikmet Aygün gibi asalaklar, sınıfına ihanet
edenler işçilerin ne olduklarını öğrenecekler...
İşçiler mahkeme kararını öğrendikten sonra yapılan
toplantıda şube başkanı beklenmesi gerektiğini söylemiştir. Devrimci İşçi Hareketi ve BELTAŞ işçileri beklemenin ölüm olduğunu belirterek direnişe başlanması
gerektiğini söylemişlerdir. Geçen zamanın işçilerin aleyhine, belediyenin lehine olduğu söylenmiştir.
Yani Hikmet Aygün’ün röportajında belirttiği gibi işçilerin “aceleci davranması” söz konusu değildir. Aksine
işçiler şube başkanını ikna etmek için haftalarca zaman
kaybetmişlerdir.
Soruyoruz; mahkeme kararı işçilerin aleyhine çıktıktan
sonra kimi nasıl direnişe başlatacaksın? Kimi kandırıyorsunuz?
Belediye başkanı “ben mahkeme kararının aleyhinde
bir işlem yapamam” derse ne yapacaksın o zaman?
İşçiler yapmaları gerekeni yapmış ve direnişe başlanması için sendika yönetimine öneride bulunmuşlardır.
Sendika yönetimi direnişe başlanması önerisini reddetmiştir. İşçiler hem sendika yönetimini hem de diğer işçi
arkadaşlarını direnişe başlamaya ikna etmeye çalışmışlardır.
Ancak elbetteki sonsuza kadar bekleyemezlerdi. Şube
yönetimi direnişe başlamaya ikna olmayınca işçiler fiili
olarak direnişe başlamışlardır.
İşçilerin talebi basit ve nettir. Sorunu çözecek tek
talep işçilerin talebidir. O da belediyenin açmış olduğu
iki davadan da vazgeçmesi, davalarını geri almasıdır.
Belediye iş mahkemelerinde davalarını açmıştır.
Bu davalar ceza davaları değildir. Yani açıldıktan
sonra kamu davası haline gelmezler. Davayı açanlarda,
davacılarda istedikleri an, yargılamanın her aşamasında
davalarından vazgeçebilirler. Belediye yönetimi de
Yargıtay aşaması dahil yargılamanın her aşamasında
davasından vazgeçebilir. Böylece zaman kaybetmeden
işçilerin talepleri karşılanmış ve toplu sözleşme yapma
olanağına kavuşmuş olurlar. İşçilerin şu anki direnişlerinin
talebi budur. Belediyenin açmış olduğu davalarla karmaşık hale gelen hukuki durumu basit ve hızlı bir şekilde çözmenin en uygun yolu budur.

Hikmet Aygün Direniş
Kırıcılığı Yapmıştır!
İşçilere Düşmanlığının
Bedelini Ödeyecektir!
Hikmet Aygün’ün röportajında belirttiği sorumlulukları
gerçekte çok daha fazladır. Hikmet Aygün röportajında
sanki işçiler sendikaya rağmen direnişe başlamışlar ve
kendisi de kenarda izlemiş gibi bahsediyor.
Hayır, Hikmet Aygün böyle yapmamıştır. Direniş kırıcılığı yapmıştır. İşçiler direnişe başladıktan sonra şube
başkanı işçilere mesajlar çekerek direnişe katılmamaları
için baskı yapmıştır. Direnişin sendikanın direnişi olmadığını, bir grubun yaptığı bir direniş olduğunu söylemiştir.
Mesaj çekmekle de yetinmeyen şube başkanı, belediye
iş yerlerini gezerek işçileri direnişe katılmamaları
yönünde tehdit etmiştir.

Hikmet Aygün, Direnişe Destek Veren
Bir İşçinin Ekmeğiyle Oynamıştır!
Direnişe katılanların işten atılabileceklerini söyleyen
Hikmet Aygün bu noktada da kalmamış direnişe destek
veren bir işçinin işten atılmasını sağlamıştır.
Bunun adı sendikacılık değildir. Devrimci İşçi Hareketi
olarak herkesten bedeller ödemeyi göze alarak sendikacılık
yapmasını bekleyemeyiz, ancak bir işçinin ekmeğiyle
oynayan bir sendikacıyı da asla mazur görmeyiz.
Hikmet Aygün, parklarda işçilerin direnişe katılmamaları
yönünde propaganda yaparken kendisini eleştiren bir işçinin
adını ve soyadını almış ve adını aldığı işçi 2 gün sonra
işten atılmıştır. Hikmet Aygün bu işçinin işten atılmasından
doğrudan sorumludur.
Hikmet Aygün işçilerden kesilen aidatlarla maaşını
almaktadır. İşçi sınıfına ihanet ederek o koltuklarda oturamaz.
İşçiler, bu salakları sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz.
İşçi sendikaları işçilerindir. Patronların üye oldukları
kendi sendikaları var. Hikmet Aygün gibi sendikacılar
işçilerin sendikalarını da patronların hizmetine sunmaktadır.
İşçilerin örgütlenme sorunu AKP’nin yargısına havale
edilemeyecek kadar ciddi önemdedir. İşçiler örgütlenme
hakları için mücadele etmektedirler. Sendikal hakları ve
sendikaları için mücadele etmektedirler. Bir anlamda Hikmet
Aygün’ün oturduğu koltuk için de mücadele etmektedirler.
Ama Hikmet Aygün sırtını işçilere değil belediye başkanına
dayamıştır.
Hikmet Aygün’e son uyarımızdır: sendikalar işçilerindir,
işçilerden özürdileyerek yüzünü ya işçilere dönersin ya
da patronların yanında safını belirlersin. Yalanlarla işçileri
kandırmana, oyalamana izin vermeyeceğiz.

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

Kahrolsun Patron Sendikacılğı!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Devrimci İşçi Hareketi

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!
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Devrimci İşçi
Hareketi

Teşeronluk Patrona Cennet,
İşçiye Cehennemdir!

Taşeronluğu Yıkacağız!-3

“Nasıl ki doğa, boşluktan nefret
ederse, sermaye de karsızlıktan ya da
az kardan nefret eder. Kar elverişli
oldu mu, sermaye yürekli olur: %10
garantili karla her yerde kullanılabilir; %20'de kızışır; %50'de delice bir cesarete gelir;
%100'de bütün insani yasaları ayaklar altına alır;
%300'de işlemeyeceği cinayet yoktur, darağacı pahasına da olsa." (Kapitalist Toplum-Zubritski, Mitropolski,
Kerov. Sayfa 19)
Kapitalistler açısından kardan başka hiçbir şey önemli değildir. Her şeyleri paradır. Onun için ahlak, inanç, namus, insanlık sevgisi, değer vb. hiçbir şey onlarda yoktur. Düzenin bütün pislikleri onların varlığından doğmaktadır.
Kapitalistler kar edecek bir işin olmasını veya oluşmasını da beklemezler. Kar edecek ve sömürecek faaliyet alanları yaratmak için birçok politikalar oluştururlar.
Bu politikaları merkezi olarak emperyalistler belirler. Emperyalistlerin tüm politikaları tekellere hizmet eder. Her
şey tekellerin çıkarı için yapılır. Belirlenen politikalar yeni
sömürge ülkelere baskı ve ekonomik, siyasal politikalarla ithal edilir.
Taşeronlaşma da tekeller açısından ucuz işçilik sağlayan, yeni iş alanları açan, sömürgecilik ilişkilerini arttıran, düzenlerini koruyan, ahlaksızlıklarını yayan, tekelleştirmeyi arttıran, kısaca tekellere hizmet eden asalak
çalışma modelidir.

Taşeronlaşma Emperyalizmin Politikasıdır!

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

Taşeronluk İşsizlik Yaratan
Bir Mekanizmadır!
Taşeronlaşma ucuz işçilik için kurulmuş bir düzendir.
Bu sistemin tekeller yönünden yaygınlaşmasını ve işleyişinin sağlıklı yürümesini sağlayan önemli silahları “işsizliğin ve işsiz kalırım” korkusunun yaratılmasıdır. Bu
nedenle taşeronlaşma işsizlik yaratan bir mekanizmadır.
Tekeller ucuz işçiliği yaratabilmek için üretimlerini parçalayarak kendi ülkeleri dışında ülkelerde yaygınlaştırmıştır. Mesela malın bir
kısmını x ülkesinde bir kısmını y ülkesinde üretmekte
veya üretimi parçalamasa
bile farklı farklı ülkelerde
fabrikalar kurmaktadır. Malların üretimini hangi ülkede
yapacağını o ülkedeki işçilik
maliyetine ve ucuz hammadde bulabilmesine göre
belirlemektedir. Üretim ya-
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pacağı ülkelere “bak sana üretim getiriyorum. Bunun karşılığında sen de bana ucuz işçilik, ucuz malzeme sağla”
demektedir. Bu yalanı söylediği ülkelerdeki işbirlikçileri onlara her türlü imkanı sunmaktadır.
Üretimin parçalanarak değişik yerlerde yapılması iplerin tekellerde olmasını sağlamaktadır. Üretimin parçalanması istendiğinde üretim yerlerinin başka ülkelere hızlı bir şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır. Tekeller bunu
ülkeler üzerinde baskı unsuru olarak kullanmaktadır.
Tekellerin işbirlikçileri, halka karşı “bakın ucuz işçilik ve
mal sağlamazsak sermaye kaçar, işsizlik artar. Üretim olmazsa hiçbir şey yapamayız” propagandası yaparak sömürülerini artırmaktadırlar. Bu nedenle işçilik ücretleri sürekli düşürülmektedir.
“Ne var bunda adamlar buraya fabrika getiriyor.
Ucuz olsun bir iş imkanı doğuyor. En azından bir iş var”
diye yalan propaganda yapılmaktadır. Fakat tekeller bir
fabrikanın bir yerde kurulup açlıkla çalıştırılacak işçi çalıştırmakla yetinmezler. O ülkedeki işbirlikçilerinden
başka talepleri de bulunmaktadır. “Bana her şeyi sunacaksın, bana sömürü araçları yaratacaksın, her alanda benim istediğimi yapacaksın, ülkenin tüm kaynaklarını
bana sunacaksın” diye koşullar sunmaktadır.
Tekellerin her dediğini yapan işbirlikçiler, tekellerin hakimiyetinde olmayan alanların tekellere hizmet eden birer yapılanmalara dönüşmesini sağlamaktadır. Bu nedenle
eğitim, sağlık, adalet, sanayi, yeraltı zenginlikleri kısaca
her şey tekellerin hizmetine sunulmaktadır.
Tekeller iş birlikçilerinden kendisine borçlanmasını istemektedir. Onun için ülkelerden AVM, yol, büyük stadyum, bina vb. inşaat sektöründe işlerin yoğun bir şekilde yapılması istenmektedir. Bu şekilde tekellere yeni sömürü alanları açılmış olur. Bunların ihtiyaç duyulması veya
fayda sağlaması önemli değildir. Gerekirse ülke veya
doğa katledilir. Mesele tekellerin ne istediğidir. Tüm
bunlar tekellere borçlanılarak
yapılır. Bunun sonucunda tekeller, ülkeler üzerindeki denetimlerini arttırmaktadır. Tekeller bu borçları babalarının
hayrına vermemektedir. Bunlardan yüksek faizler kazanmaktadır. Borçlanma sürekli artmaktadır. Borç aldıkça
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faizler de artmaktadır. İşçiyle muhatap olmak istemez.
birlikçi ülkelere bakıldıOnlar da kendi yarattıkları ahğında tekellere olan borçlaksızlarla bunu yaparlar. Bu
lanma oranının sürekli
alttaki ahlaksızlar da zenginleşarttığı görülür. Bu nedentikçe kendi ahlaksızlarını yarale tekellerin karları arttır. Bu sistem böyle devam eder.
maktadır. Ülkemizde buBu şekilde küçük ahlaksızlar
gün doğa katledilerek her
“ben de bir gün üsttekiler gibi
yer inşaat alanına döolurum” düşüncesiyle daha çok
nüşmüştür. Bu şekilde tesömürürler. Bu da halkın daha
“Nasıl ki doğa, boşluktan nefret fazla sömürülmesi demektir. Takellerin karı artmakta ve
ederse, sermaye de karsızlıktan şeronlaşma sistemi tekellerin
öz kaynaklarımız çalınmaktadır.
ahlaksızlığını yaygınlaştıran bir
ya da az kardan nefret eder. Kar sistemdir.
Tekeller kendi ülkelerindeki işçilere de diğer elverişli oldu mu, sermaye yürekli
Taşeronlaştırma
ülkelerdeki düşük işçilik
olur: %10 garantili karla her
maliyetlerini tehdit olarak
yerde kullanılabilir; %20'de kızı- Her Ülkede
kullanır. Bu şekilde, sosYaygınlaştırılmaktadır
yalist ülkelerin güçlü olşır; %50'de delice bir cesarete
Çin’de, kentlerde çalışan 300
duğu dönemlerde ve sosgelir;
%100'de
bütün
insani
yasamilyon
işçinin beşte biri, yani 60
yalizmden korktuklarınları ayaklar altına alır; %300'de milyonu geçici taşeron işçisidir.
dan kendi ülkelerindeki
Ayrıca, Nokia’da Çinli işgücüişçilere vermek zorunda
işlemeyeceği
cinayet
yoktur,
darnün %30 taşeron işçilerden
kaldıkları sosyal hakları
ağacı pahasına da olsa."
oluşmaktadır. 2009 yılı itibageri almaktadırlar. Bugün
bu ülkelerdeki işsizlik artrıyla Meksika’da işgücünün
(Kapitalist Toplum-Zubritski,
makta ve işçi hakları gasp
%10’u taşeron işçisidir. MekMitropolski, Kerov. Sayfa 19)
edilmektedir.
sika’da dünya çapında rekabetin
yoğunlaştığı elektronik sanayi de
Tekeller, sömürdükleri ülkelere taşeronlaştırmayı şart koşarlar. Esnek çalışma,
istihdam şirketleri adına fabrikalarda çalışanların oranı
evinde çalışma, isteğe göre çalışma gibi yalanlarla hal%60’a ulaşmıştır. Tayland’da elektronik sanayiideki 500
ka kabul ettirmeye çalışırlar. Bunlar özünde taşeronlaşbin işçinin yarısından fazlası taşerona bağlı çalışıyor. Rusmadır. Temel hedefi ise ucuz iş gücü yaratmaktır.
ya’da yabancı şirketlerin %75’i, Rus şirketlerin %35 ila
Taşeronlaşmanın yapısı gereği doğurduğu işsizlikten
%50’si taşeron işçi kullanmaktadır. İngiltere’de taşeron
dolayı işsizlik artmaktadır. Tekellerin yatırımları sonucu
işçilerin tahmini sayısı 270 bin ila 1 milyon 400 bin araişler artmasına rağmen işsizlikte artış durdurulamamaksında değişmektedir. Hindistan’da özel sektördeki işçileta aksine artmaktadır. Bunun nedeni tekelleşmenin artması
rin %30’u, imalattaki işçilerin ise %50’si taşeron şirketler
sonucu ülkelerin kendi imkanlarıyla yarattığı iş alanlatarafından çalıştırılmaktadır. İspanya’da geçici işçilik
rındaki istihdamda düşüşün artmasıdır. Mesela ülkemiztüm istihdamın %31’ini oluşturmaktadır. Geçici olarak çade tekellerin yatırım yaptıkları inşaat alanında işlerin artlışanların altıda birini taşeron şirketler istihdam etmektedir.
masına rağmen bunun işsizliğe hiçbir faydası olmamış2008 rakamlarıyla Filipinler’de tüm işçilerin %10,8’i, imatır. Tekelleşmeyle, kamu ve özel sektörün tekeller dışınlattaki işçilerin ise %15,6’sı taşeron çalışanıdır.
da yarattığı istihdam alanı hızla düşmüştür. Öz kaynak2008 ortaları ile 2009 ortaları arasındaki dönemde, AB
lardaki istihdamdaki düşüş tekellerin yaratmış olduğu isüyesi 27 ülkede yaşanan krizle, iş yerlerinde sürekli çatihdamdan daha fazla olmuştur. İnşaat sektörü taşeronlışanların sayısı %1,3 azalırken geçici çalışanların sayısı
laşmanın en yoğun olduğu sektördür.
%6,3 azaldı. İşçi örgütlerinin taşeronlaşmaya direndiTaşeronlaşma, yaratmış olduğu açlık ve işsizlik soği
Almanya’da bile kapitalistler, yeni yaratılan istihdamın
nucunda sadaka kültürünü yaygınlaştırır. İşçinin sırtından
yarısından çoğunu geçici olarak istihdam etmeyi tercih etti.
zenginleşen ahlaksızlar işi yürüsün diye halka sadaka daTaşeronda çalışanların önemli bir kısmı da tam zamanlı
ğıtır. Bu da “bak adam bize yardım dağıtıyor. Daha ne
çalışmak yerine eksik zamanlı çalışmak zorunda bırakılyapsın fikrini” yaygınlaştırarak sömürülerinin devam etdı. Özel istihdam şirketlerinin kiraladığı işçilerin bir yılmesini sağlar.
da çalıştıkları ortalama süre, tam zamanlı işçilerin sadeTekeller, karşısında işçiyi doğrudan muhatap almak isce yarısı kadardır. 2008 krizinin etkisi zayıflayınca şirketler
temez. İşçiyle ilişkileri kendi ahlaklarındaki işbirlikçiletekrar taşeron işçi istihdam etmeye öncelik verdiler.
rine yaptırırlar. İşbirlikçiler de büyüdükçe aynı şekilde iş-
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Taşeronlaşmanın yaratmış
olduğu ucuz işçilik, ölüm ve
çalışanların haklarının gasp
edilmesi dünyanın her tarafında görülmektedir. Bunun
olması tesadüf değildir. Bu politika emperyalist bir politikadır. Tekellere hizmet etmektedir.

simsarlığı sistemi, işçinin
daha fazla denetim altında
tutulduğu ve örgütsüzlüğün yaygın olduğu bir düzen getirecektir. İşçiler bir
de bu aracı ahlaksızlara
ödeme yapacaklardır. Açlık daha da artacaktır.

Taşeronlaşma Ucuz İşçiliktir
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Sendikaların çeşitli ülkelerde yayınladığı raporlar, taşeron işçilerinin ana firmada sürekli istihdam edilenlere
göre çok daha düşük ücretlerle çalıştırıldığını ortaya koymaktadır. Hindistan’da kimya, enerji ve madencilik sektörlerinde taşeron işçiyle aynı işi yapan ve sürekli istihdam edilen işçiler 270 ila 360 dolar civarında ücretler alırken, taşeron işçileri 72 ila 108 dolar arası ücretlere çalıştırılıyor. Tekstilde ise taşeron işçisi sürekli istihdam edilen işçinin yarısı kadar ücret alıyor. Taşeron işçisinin ücreti yasal asgari ücretin bile altına inebiliyor. Şirketlerin
asıl işlerde taşeron çalıştırması yasak olmasına karşın sermaye ne yasa, ne yasak dinliyor. Taşeron işçilerine sürekli
işçilerle aynı iş yaptırılıyor ve taşeronlar hep daha düşük
ücret alıyor. Örneğin Çin’de Nokia ürünlerinin üretildiği fabrikalarda taşeron işçileri sürekli istihdam edilenlerin dörtte üçü kadar ücret alıyor. Almanya’daki bir BMW
fabrikasının işçileri, 2011 yılında ücretleri %40 oranında düşürülerek BMW’nin bir yan şirketinde istihdam
edildi. Almanya’da taşeron işçilerinin önemli bir kısmı kısa
sürelerle çalıştırıldıkları için işsiz kaldıklarında işsizlik yardımı almaya hak kazanamıyorlar.
Belçika’da taşeron işçilerinin kazaya uğrama riskinin
sürekli işçilerinkinden iki kat fazla olduğu tespit edildi.
Brezilya’daki bir sendika, üyesi olan Petrobras şirketi işçilerinden 1995-2009 yılları arasında 280 kişinin öldüğünü, bunların 226’sının taşeron işçisi olduğunu açıkladı.
Keza bu ülkede 2009 yılında elektrik sektöründe iş kazalarında ölen taşeron işçi sayısı sürekli işçilere oranla 13
kat fazlaydı. Peru madenlerinde 2009 yılının ilk 9 ayında ölen 49 maden işçisinin 37’si taşeron işçisiydi.
Tekeller bugün taşeronlaşmanın bir başka versiyonu
olan kiralık işçi sistemini oturtmak istiyorlar. Bu şekilde
ucuz işçilik daha kolay sağlanacaktır. İşinin sömürülmesi yetmiyormuş gibi iş bulurken de kendilerine bağımlı olan
ve bundan kazanç sağladıkları sistemi oturtmak istiyorlar. İşçiler iş bulurken de onlardan izin alacak ve para ödeyecektir. Bu sistem oturursa işçi üzerinde denetim ve baskı daha da artacaktır. İşçiler, gazete ilanından veya gezerek kendi istediklerine göre iş bulamayacaktır. Patronlar
özel istihdam bürosundan yazı getir diyecektir. İstihdam
büroları işçileri fişleyecektir. Patronlara işçinin durumu
hakkında rapor vereceklerdir. Zararlı denen işçi, hiçbir işe
giremeyecektir. Patronlar için zararlı işçi, hakkını arayan
ve emeğinin karşılığını isteyen işçidir. Örgütlü işçidir. İşçi

Özel İstihdam Büroları
Modern Köle Pazarlarıdır
Kiralık işçilik büroları tüm dünyada hızla büyümektedir. Özel istihdam bürolarının küresel örgütü CIETT
(Özel İstihdam Firmaları Uluslararası Konfederasyonu) verilerine göre, dünya çapında 72 bin özel istihdam şirketi, 169 bin şube ile faaliyet yürütmektedir. Sadece işçi kiralayan özel istihdam bürolarının yıllık satış
geliri 1996’da 83 milyar avro iken, 2009’da bu rakam 203
milyar avroya ulaşmıştır. Bu istihdam şirketlerinin pazarladığı taşeron işçi sayısı da aynı dönemde iki katına çıkmıştır. İşçi simsarlığı pazarının büyümesi, dünya çapında milyonlarca işçiyi pazarlayan Adecco, Randstad ve
Manpower gibi dev küresel işçi simsarı tekelleri ortaya
çıkarmıştır. Sektör lideri Adecco’nun yıllık işgücü satış geliri 21,3 milyar dolardır. Adecco’yu 17,3 milyar dolarlık
satış geliriyle Randstad ve 16,7 milyar dolarlık yıllık geliriyle Manpower takip ediyor. 72 bin özel istihdam şirketi içerisinde en büyük 10 şirket istihdam pazarının
%29’unu ele geçirmiştir.
İşçi simsarı şirketler onlarca ülkede federasyonlar kurmuş durumdadır. Örneğin CIETT, farklı ülkelere yayılmış
47 federasyonu birleştiren bir konfederasyondur. Bu tür
‘küresel’ işçi simsarı sermaye örgütleri, tüm dünyada taşeronlaşmanın önündeki engelleri kaldırmak üzere faaliyet
yürütmektedir. Bu örgütler, hükümetlere taşeronlaşmanın
önünü açan yasa değişiklikleri önermekten ve baskı oluşturmaktan, taşeronlaşmanın faydalarını kamuoyuna propaganda etmeye kadar çeşitli işlevler üstlenmektedir. Görüldüğü gibi emperyalizm çağında işçi simsarlığı da kendisini çağa uyarlamış, tekelci örgütlenmeler yaratmıştır.
Bugün ülkemizde de kiralık işçi sistemi getirilmek isteniyor. Bu köle ticaretidir. Bu emperyalizmin talebidir.
Bu sistem oturursa açlık ve sömürü daha da artacaktır.
Taşeronlaşma tüm ülkelere bakıldığında aynı sonucu
doğurmuştur. Hiçbir sorunu çözmemiştir. Tam tersine sorunlar artmıştır.
İşbirlikçi AKP “sermaye ülkemize gelecek, sermaye
kaçmasın. Tekeller ülkeye yatırım yaparsa işsizlik azalır.
Kalkınırız, gelirler artar” yalanlarıyla halkı kandırmaya çalışmaktadır. Bunların hepsi yalandır. Amaçları emperyalizmin ve tekellerin isteklerini yapmaktır. Tekeller
yatırım yaptıkça tam tersine sömürü, işsizlik ve açlık artmaktadır.
Sürecek
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AKP’nin Haklarımızı Yok Etme Saldırısına Sessiz Kalmayalım
Direnelim, Kazanalım Haklarımızı Korumak İçin, Geleceğimizi
Korumak İçin Mücadele Etmekten Başka Çaremiz Yok!
Devrimci İşçi Hareketi’nin (DİH),
taşeron sistemine karşı başlattığı
kampanya kapsamında 28 Ekim günü
İstanbul Kadıköy’de eylem yapıldı.
Altıyol Boğa Heykeli’nde buluşan
DİH’liler, “Taşeron Düzenini Cehenneme Gömeceğiz” yazılı pankartı açıp, “Taşeronu Cehenneme
Gömeceğiz”, “Taşeron Patrona Cennet İşçiye Cehennem” yazılı yaftaları
ve kefenleri giydiler.
Sloganların atıldığı eylemden
sonra yapılan açıklamada, AKP iktidarının Kasım Ayı’nda Meclis’in
gündemine getirmeye hazırladığı yasal düzenlemeler ile işçilerin kazanılmış tüm haklarını gasp etmeye çalıştığına değinildi. Yasa kapsamında
kıdem tazminatının fona devredilmesi
başta olmak üzere, istihdam bürolarının kurularak taşeronluğun yaygınlaştırılmak istendiği anlatıldı.
Haklarımızı korumak için örgütlenme ve mücadele çağrısı yapıldı.
Basın açıklamasının ardından,
çevredekilerin yoğun ilgisini çeken
devrimci işçiler, bildiriler dağıtarak
iskelenin önüne kadar yürüdüler.
Burada da pankart açılarak basın
açıklaması tekrarlandı. Sonrasında ise
1 saatlik bildiri dağıtımı yapılarak,
çevreden geçenlere örgütlenme ve
mücadele etme çağrıları yapıldı. Eylem, kampanya kuşlamaları yapılarak
sonlandırıldı.
DİH’liler, 23 Ekim günü de Gazi
Mahallesi’nde kampanyanın afişlemelerini yaptılar. 3 saat süren çalışmada Eski Karakol’dan, Gazi Büyük
Parkı’na kadar olan ana caddede

350 afiş yapıldı.

BELTAŞ İşçileri
Direnişlerine Bir
Kazanımla Devam
Ediyorlar
Direnen Kazanır,
BELTAŞ İşçileri de
Kazanacak!
Grevli, toplu sözleşmeli sendika
hakları gasp edilen Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ adlı şirkette
çalışan taşeron işçiler, 26 Ekim günü
CHP Beşiktaş İlçe Binası önünde eylem yaptılar. “Beşiktaş Belediye Başkanı Toplu İş Sözleşme Hakkımızı
Gasp Etti. Sendikasına Sahip Çıkan
İşçiyi İşten Attı. Sendikal Haklarımız
İçin Direniyoruz” yazılı pankartı
açan işçiler, “Sendika Hakkımız Engellenemez”, “Zafer Gültekin İşe
Alınsın”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız’’ sloganlarını attılar.
Direnişlerinin 22. gününde yaptıkları açıklamada BELTAŞ işçileri,
2 yıl önce sendikalı oldukları için Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal
tarafından işten çıkarıldıklarını söyleyerek, direnerek işlerine geri döndüklerini ve Ünal’ın sendika yetkisine
itiraz etmeyeceği sözünü vermesine
rağmen, 2 ayrı dava açarak kendilerini oyaladığını anlattılar.
Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı
Hikmet Aygün’ün de kendilerini direniş sürecinde yalnız bıraktığını belirten BELTAŞ işçileri, açıklamanın
ardından pankartlarını yere sererek 1

saatlik oturma eylemi yaptılar. Çevre de yoğun bir kalabalığın bulunmasını fırsat bilen işçiler, bildiri dağıtıp, megafonla konuşmalar yaparak,
CHP’li yetkililerin kendilerini nasıl
oyaladıklarını anlattılar.
Sloganlar atıp, marşlar ve şiirler
okunarak sonlandırılan eylemde,
CHP’li yetkililerin adım atmaması
halinde yine burada olunacağı duyurusu yapıldı.

BELTAŞ Direniş
Günlükleri
19 Ekim
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Direnişimizin 17. günü. Hava
açık. Gün içerisinde yine ziyaretçilerimiz oluyor. Öğlen saatlerinde
Okmeydanı Halkevleri’nden 6-7 kişi
ziyaretimize geldiler. Ellerinde çay
şeker getirmişler. Teşekkür ederek alıyoruz. Çaylarımızı yudumlarken, direnişimiz ve taşeron sistemi konusunda sohbet ettik. Direnişimize destek olduklarını belirterek ayrıldılar.

20 Ekim
Bugünümüzü sakin geçirdik. Tek
tük ziyaret edenler haricinde fazla gelenimiz olmadı. Sanırız yarın uzun bir
aradan sonra mesainin ilk günü olacağı için insanlar tatilin son gününü
evlerinde aileleriyle geçirmeye ayırmışlar. Bizler de çadırımızı düzenleyip, temizlik yaparak geçiriyoruz
vaktimizi.

22 Ekim
Direnişimizin 20. günü oldukça ha-
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reketli geçiyor. Zafer arkadaşımız,
fiili direnişi sayesinde işine geri alındı. Çadırımızın ilk zaferidir bu.
Bu arada işçileri bu yöntemle
oyalayamayacağını anlayan Şube
Başkanı Hikmet Aygün’ün alternatif toplantılar düzenlemesi, sonunun yaklaştığını gösteriyor. 20-25
işçiyle yaptığı toplantıya ona sürpriz
yaparak biz de katıldık. Arkadaşımız
“işbirlikçi” diyerek yüzüne haykırınca
“Sevgili ağabeycim” diyerek cevap
vermesi pişkinliğin de bu kadarına pes
dedirtecek bir durumdu. Toplantıdan çıkan sonuç ise, 12 Kasım’daki
mahkemeden sonra sonuç alınamazsa çadıra katılmak oldu.
Biliyoruz ki bu kararı onlara direnişimizin gücü aldırtmıştı. Ne gariptir ki önümüzde olması gereken
sendikacılar bizlerin zorlamasıyla
adım atmak zorunda kalıyorlar.

Patron Sendikacılarını
Sırtımızdan Atacağız
Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013
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Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi Girişimi, işlerine geri dönebilmek için
şu an 21 gündür açlık grevinde olan
Genel-İş Sendikası Bölge Başkanları Mehmet Karagöz ve Veysel Demir’i
desteklemek için, 25 Ekim Cuma
günü Şişli’deki, DİSK Genel Merkezi
önünde basın açıklaması yaptılar.
İşçiler, “Genel-İş İstanbul Bölge
Başkanlarımız Mehmet Karagöz ve
Veysel Demir 21 Gündür Süresiz
Açlık Grevindeler! Genel-İş Tüzüğü
Uygulansın Bölge Başkanlarımıza
Görevleri İade Edilsin” yazılı pankartı
açarak, sloganlar attılar. Açıklamada,
“Siz patron sendikacılarını sırtımızdan atacağız. Sendikalar bizimdir ve
biz yöneteceğiz. Sizi çok sevdiğiniz
belediye başkanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Açlık grevi eylemi yapan
iki bölge başkanımız değerimizdir.
Onların sağlığından ve hayatından sizler sorumlusunuz. Onların açlıkla
geçen her saniyelerinin hesabını soracağız” denildi.
Açıklamanın ardından, 22 gündür
direnen BELTAŞ işçileri söz aldı. 7
günlük işçiyken arkadaşlarına destek
verdiği için işten çıkartılan Zafer
Gültekin; “Şu an işe alındığım söyleniyor ancak belediye başkanı sen-

dika yetkisine karşı açtığı davaları geri
çekip, toplu sözleşme hakkımızı elde
etmeden arkadaşlarımızla direnişi bırakmayacağız” dedi.
60 kişinin katıldığı eylem atılan
sloganlarla ve haftaya bir adım atılmazsa yine burada olacakları duyurusu yapılarak sonlandırıldı.

Mehmet Karagöz’ün
Başına Gelecek Her
Şeyden DİSK
Başkanı Kani Beko
Sorumludur
DİSK Genel-İş Sendikası’nın, Ankara’daki Genel Merkezi’nin 9. katında tüzük ihlali nedeniyle yaptıkları
oturma eyleminin 40., açlık grevinin
24. gününde olan Mehmet Karagöz,
şekerinin düşmesi nedeniyle ağırlaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün durumu şu an daha iyi.

Devrimcilerin
Sendikasından
Kimse Devrimcileri
Atamaz Berna Yılmaz ve
Taylan Tanay İşe Geri
Alınsın
AKP Hükümeti’nin 18 Ocak’ta
yaptığı baskınlar sonucunda tutuklanan devrimcilerden DİSK Genel-İş
avukatı Taylan Tanay ve DİSK Genel
Merkezi’nde sekreter olarak çalışan
Berna Yılmaz, 6 aylık tutukluluk süreleri gerekçe gösterilerek, 2 Ağustos
tarihinde işten çıkarılmıştı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adını taşıyan bir sendikanın başkanlığını yapan Kani Beko ve
onun yönetim kurulu üyelerinin tamamen keyfi gerekçelerle yaptıkları
bu işten çıkarmanın, DİSK’in tarihine yakışmadığı Devrimci İşçi Hareketi tarafından birçok kez anlatılsa da
DİSK yönetimi tıpkı AKP hükümeti
gibi faşizan tavrını devam ettirdi.
Yaşanan tüm gelişmelerin ardın-

dan Devrimci İşçi Hareketi iş
hakkına karşı yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmayarak, 11 Eylül günü DİSK Genel Merkezi
önünde hafta içi her gün bir saatlik
oturma eylemi yapmaya başladı.
11 Eylül tarihinden beri her gün
oturma eylemlerine devam ederek
DİSK yönetimine bu mücadeleden
vazgeçilmeyeceği 22 Ekim Salı günü
de yapılan eylemle gösterildi.
22 Ekim günü DİSK Genel Merkezi önünde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Davut Çelik, devrimci işçilerin kanı canı pahasına
inşa edilmiş Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda bugün sendika ağalarının oturduğunu söyleyerek, Ankara’da bulunan DİSK Genelİş Genel Merkezi’nde çalışan özellikle
kadın işçilere kendilerinin işlerinden istifa etmeleri için uygulanan
“mobbing”i anlattı. Açıklamaya devam eden Çelik, DİSK Genel Başkanı
Kani Beko ve yönetim kurulunun derhal istifa etmesi gerektiğini, devrimcileri işten atarak, onların ekmeklerine
son veren bir devrimci anlayış olamayacağını, bu anlayışın işçi sınıfını temsil edemeyeceğini söyledi.
Çelik yaptığı açıklamada, “Bizler
Devrimci İşçi Hareketi olarak Kani
Beko ve yönetimini daha fazla batağa girmeden görevlerinden istifa etmeye davet ediyoruz. İşbirlikçi sendikacıları DİSK’te istemiyoruz. Onlar gidene kadar mücadelemiz devam
edecek.” dedi.
3 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamanın ardından oturma eylemine geçildi. Oturma eyleminde Nazım Hikmet’in “Açlık Ordusu Yürüyor” şiiri okundu. Eylem boyunca sloganlar atıldı.
23 Ekim günü de Şişli’deki DİSK
Genel Merkez binası önünde toplanan
DİH’liler, “Berna Yılmaz, Av. Taylan
Tanay İşe Geri Alınsın! Disk ve Genelİş’te Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankartı açıp, “Arkadaşlarımız işe geri alınana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dediler.
1 saatlik oturma eyleminin ardından eylem sloganlarla bitirildi.
DİH’liler, 24 Ekim günü de DİSK
önündeydiler.
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Yunan Faşizmi Tutsakları Türkiye'ye İade
Edemez! Ailelerimizin Vize Başvuruları
Kabul Edilsin!
Tayad’lı Aileler
Tutsakların geri iadelerine karşı
Yunanistan’da başlatmış olduğu süresiz açlık grevi dalga dalga büyüyor. 28 Ekim günü İstanbul’da TAYAD’lı Aileler, Yunanistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması
yaparak süresiz açlık grevine başlayacaklardı. Mehmet Yayla’nın annesi Zeynep Yayla ile nişanlısı Aygün Kumru’nun yapacağı süresiz açlık grevi eyleminde, açıklama başlar başlamaz AKP’nin katil polisleri saldırarak gözaltına aldı. Bunun
üzerine TAYAD’lı Ailelerin yılmadan tekrar bir araya gelmesi katil
polisleri çileden çıkardı.
TAYAD’lı Aileler Yunanistan’ın
devrimci tutsakları Türkiye’ye iade
kararına karşı Koridallos Hapishanesi’nde ve Syntagma Meydanı’nda
yapılan süresiz açlık grevine destek
için Taksim’deki Yunanistan Konsolosluğu önünde süresiz açlık grevine başladılar. 28 Ekim günü saat
14.00’te basın açıklamasıyla başlayan eylemde polisin Konsolosluk
önünde yığınak yaptığı görüldü.
Süresiz açlık grevine başlayan
Aygün Kumru, açıklamaya Koridallos Hapishanesi’nde süresiz açlık grevinin 35. günündeki 4 devrimci tutsağı selamlayarak başladı.
Kumru yaptığı açıklamada, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde faşizme, emperyalizme karşı mücadele
etmenin bir onur olduğunu söyledi.
Yunanistan’ın iade saldırısına karşı 24 Eylül’den beri süresiz açlık
greviyle direnen tutsakların Türkiye’de insanlık onurunu savundukları
için gözaltına alınıp işkence gördükleri, tutsaklık yaşadıkları ve terörist ilan edilerek infazlarına ortam
hazırlandığı söylenen açıklamada,
Kumru, tutsakların demokratik olduğu iddia edilen Yunanistan’da, Yunanistan’a karşı işlenmiş hiçbir suçları olmadığı halde tutsak düşüp,

Türkiye faşizmine iade edilmek istendiklerini açıkladı.
Ayrıca Syntagma’da destek için
süresiz açlık grevindeki Fadik Adıyaman’a 8 günde 7 kez saldıran Yunan faşizminin Türkiye’deki iktidarları aratmadığı belirtildi. “Yunanistan devleti iradesini emperyalizme mi sattı?” diye soran Kumru,
“İade demek F tipi tecrit hücrelerinde diri diri gömülmek ve infaz
edilmek demek. Bu nedenle iade kararları durdurulmalı. Tutsaklarımızın talepleri kabul edilmeli, can
güvenlikleri sağlanmalıdır. Açlık
grevi sonucunda yaşanacak her türlü durumdan, ölümlerden ve sakatlıklardan Yunanistan devleti sorumlu olacaktır!” diyen Kumru,
iade kararları durdurulana kadar
süresiz açlık grevinde olduğunu ve
eylemini Yunanistan Konsolosluğu
önünde gerçekleştireceğini duyurdu.
Ardından polisler eylem yapan TAYAD’lıları çevreleyerek dağıtmaya
çalıştı.
Oradan ayrılmayacağını söyleyen TAYAD’lılara saldırı başladığında Mehmet Yayla’nın annesi
Zeynep Yayla “Oğlumu size öldürtmeyeceğim” diyerek Aygün
Kumru’yla beraber oturarak, “İadelere Son, Tutsaklara Özgürlük”
sloganını atmaya başladı. Polisler
Zeynep Yayla ve Aygün Kumru’yu
dakikalarca sıkıştırırken engel olmaya çalışan TAYAD’lıları da yerlerde sürükleyip, kollarını bükerek,
işkenceyle gözaltına aldı. En son da
sıkıştırdıkları açlık grevi direnişçileri Aygün Kumru ve Zeynep Yayla işkence edilerek gözaltına alındı.
İlk saldırının ardından saat
15.30’da TAYAD’lılar Yunanistan
Konsolosluğu önünde yeniden toplanarak gözaltına alınanları sahiplendiler. Tekrar yapılan açıklamada
faşizmin saldırılarına, iade kararla-

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

41

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

42

rına karşı dünyanın her yerinde direnmenin haklılığı vurgulandı. TAYAD’lılar gözaltına alınanlar serbest
bırakılıncaya kadar da oradan ayrılmayacaklarını vurguladılar. Yeniden yapılan açıklamayı şaşkınlık
içinde takip eden sivil polisler önce
kamerayla eylemcileri taciz etmeye başladı. Ardından çevik araçlarını ve katil sürülerini toplayarak
saldırmaya hazırlandılar. Tüm bu
hazırlıklara karşı Taksim’deki eylemi gören halk, eylemi izleyip
TAYAD’lılara destek verdi.
Destek verilmesini hazmedemeyen işkenceci polisler ise önce
halkı tartaklayarak uzaklaştırmaya
çalıştı. Yürüyüş dergisi muhabirlerininse görüntü almasını engellemek
için defalarca saldırdılar ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine
polisler oturma eylemindekileri
çembere alıp işkence yaptılar. Görüntü alınmasını engellemek için de
gözaltı araçlarına kadar olan bölgede çift kişilik koridor oluşturup;
bir grup gözaltına alınanlara, bir
grup da çekim yapan basına saldıracak şekilde yerlerini aldı AKP’nin
işkenceci polisleri.
Saldırılarıyla Yürüyüş dergisi
muhabirlerini durduramayan polisler canlı yayın yapan muhabirimiz Ufuk Anıl Çalımlı’yı işkenceyle
gözaltına aldı. Bunu engellemeye
çalışan bir diğer muhabiriyse itekleyip, dövmeye çalışarak koridorun
dışına attılar. Yürüyüş muhabirleri
de halka, bir gün içinde 2 kez yapılan saldırıyı ve işkenceleri belgeleyen tek yayın organı olduklarını
anlatarak, devrimci basının hiçbir
zaman AKP’ye hizmet etmeyeceğini vurguladılar. Muhabirler halkla beraber “Devrimci Basın Susturulamaz”, “Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” sloganlarını attılar.
2. kez TAYAD’lıların toplanması
karşısında şaşkın ve hazırlıksız kalan polisler, eyleme katılan herkesi sürükleyerek araçlara bindirdikten sonra yeni ekipler ve TOMA
aracını Konsolosluk önünde hazır
tutmaya başladı. 5 çevik aracı ile
Taksim adeta polislerin ablukası al-

tındaydı.
Saat 22.00’de tekrar bir araya
gelen TAYAD’lı Aileler, bir kez
daha Yunanistan Konsolosluğu
önünde oturma eylemine geçtiler.
Oturmaya başlayan kitleyi tekrar saran polis kalkanlarıyla vurarak arka
sokağa sürükledi. Yaptıkları işkenceyi çeken Yürüyüş muhabirini
gözaltına almaya çalışan AKP’nin
katil polisi halkın sahiplenmesi
karşısında gözaltına alamadı.
Akşam ise öğle saatlerinde ilk
saldırıda gözaltına alınan 9 kişi ve
2. saldırıda alınan 16 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Saat 00.15’te
tekrar toplanan TAYAD’lı Aileler,
oturma eylemine geçerek sloganlar
atmaya başladılar; etraflarını çeviren katil polisi teşhir ettiler. Halkın
etrafta toplanması ve sahiplenmesini gören polis, halkın üzerine yürüdü. Bunu gören TAYAD’lı Aileler ajitasyonlarla “Bugün burada 7
kez saldırıya uğradık, yılmadık direndik direnmeye de devam edeceğiz.” dediler. Polisin saldırmasıyla
halk, alkışları ve yuhlamalarıyla TAYAD’lı Aileleri sahiplendi. Yaka
paça ara sokağa sürüklenen TAYAD’lı Aileler burada bırakıldılar. Daha sonra tekrar Yunanistan
Konsolosluğu’na sloganlarla çıkan
TAYAD’lı Aileler eylemlerinin iradi bir şekilde bitirdiklerini ve ertesi gün saat 13.00’da tekrar Yunanistan Konsolosluğu önünde olacaklarını söylediler ve halkı bu eylemi sahiplenmeye davet ederek
eylemlerini sloganlarla bitirdiler.
29 Ekim günü, eylemin 2. gününde de polis TAYAD’lılara defalarca saldırdı. İlk saldırı saat
14.00’da konsolosluk önündeki basın açıklaması başlarken yapıldı.
Açıklama başlar başlamaz AKP’nin
polisleri TAYAD’lılara ve özel olarak da süresiz açlık grevindeki Aygün Kumru’ya saldırdılar. Polisler
TAYAD’lı Aileleri yerlerde sürükleyerek ara sokağa kadar itti. Bu saldırı esnasında Taksim’de kutlamalara katılanlar da TAYAD’lılara
destek verdiler. Polislere, “O üniformayı çıkartın, onurunuzla yaşa-

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

yın, evinize helal ekmek götürün” diyen yaşlı bir kadın da polisler tarafından tartaklanarak aşağı itildi.
TAYAD’lılar itildikleri ara sokaktan tekrar İstiklal Caddesi’ne çıkmak isterken polisler yeniden saldırdı. Aileleri sıkıştırarak ve çekim yapan basına kimlik sorgusu gibi yöntemlerle çekimlerini engellemeye çalıştı.
TAYAD’lılara peşpeşe yapılan 3.
saldırının çekimini engellemek isteyen
polisler, Yürüyüş dergisi muhabirlerini
sıkıştırarak basın kartı ve GBT kontrolü yapmak istedi. Muhabirler ise
kimliklerini hiçbir koşulda vermeyeceklerini belirtti ve tartışmaların ardından yayın için yeniden yerini aldı.
TAYAD’lılar toplanarak bir süre oturma eylemi yaptılar, saat 16.00’da yeniden toplanmak üzere dağıldılar.
TAYAD’lı Aileler saat 16.00’daki eyleme daha kalabalık katıldılar.
Eylem için toplanan TAYAD’lılar
daha açıklama başlamadan polislerin
saldırısına uğradı. Çevrede toplanan
insanlar yapılan saldırıya tepki göstererek polisleri çembere aldılar. Polislerle yapılan tartışmaların ardından,
coplarla ve plastik mermilerle saldırı başladı. Polisler azgınca halka saldırdı, bu esnada biber gazı silahının
kabzasıyla, cop ve kalkanlarla TAYAD’lıları sürüklediler. Saldırıyı görüntüleyen Yürüyüş dergisi muhabiri polisler tarafından sıkıştırıldı, fotoğraf makinesini kırmaya çalışan
polisler, çekim yapmamızı engelle-

yemeyince bu kez de muhabirimizi
hedef alarak kafasına coplarla vurdular.
Ara sokağın başında polis barikatını aşmak isteyen TAYAD’lılar
tekrar yüklenerek İstiklal Caddesi’ne
çıkmaya çalıştı. Bu sırada yoldan
geçenler de eyleme destek vermek
için direnişçilerle beraber oturdu,
sloganlara destek verdi. Sesli konuşmalar yapan TAYAD’lılar AKP polislerinin Suriyeli çetecilere, uyuşturucu tacirlerine destek çıkıp halkı için
mücadele edenlere, demokratik haklara saldırdığını anlattı. Çevreden, polislerin de emir kulu olduğunu söyleyip, yapılan işkenceleri masumlaştırmaya çalışanlara karşı da polislerin
hiçbirinin farklı olmadığı, hepsinin işkencede payı olduğu vurgulandı ve
“Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” sloganı
atıldı. Polis kalkanlarının önünde
oturma eylemi yapan TAYAD’lılar
marşlar ve sloganlarla eylemi sürdürdü.
Saat 18.00 ve 20.00’de TAYAD’lılar polis barikatlarını tekrar
tekrar zorlayarak İstiklal Caddesi’ne
çıktı. Sokağın başına gelene kadar da
polisler daha şiddetli saldırmaya başladılar. Barikatın önünde oturanlara
dahi katlanamayarak saldırdılar, biber
gazı ve plastik mermi kullanarak
TAYAD’lıları ara sokaktan aşağı kadar zorla sürüklemeye çalıştılar. Polisin tüm gücüyle yaptığı saldırıya karşı TAYAD, genciyle yaşlısıyla son ana
kadar direndi. Direniş karşısında ça-

Özgür Tutsaklık Direnerek Üretmektir,
Kendini Tecrite Ezdirmemektir
Ankara’da Sakarya Caddesi’nde 21 Ekim günü TAYAD’lı
Aileler tarafından özgür tutsaklarla dayanışma kermesi açıldı.
Bir hafta süresince sabah saat 10:00’dan akşam saat 19:00’a kadar açık tutulan kermese halkımızın ilgisi yoğun oldu. Kermeste,
özgür tutsakların ürünleri (kolyeler, bileklikler, baskılı resimler ), Boran ve Haziran yayınları kitapları, Yürüyüş dergisi, Tavır dergisi, TAYAD’lı analarımız tarafından hazırlanan börek,
çörek, kek, sarma türü yiyecekler ve çay satışı yapıldı.
Kermese çevredeki esnaflar, temizlik görevlileri ve dershaneye giden gençler de ilgi gösterdi; standlara gelerek sohbetler
ettiler. Grup Yorum şarkılarının çalındığı kermeste DevGenç’liler de halay çektiler.

resiz kalan polisler, ara sokağın başında, sonunda ve Tarlabaşı Bulvarı’nda Akrep denilen araçlarıyla beklemeye, plastik mermiyle TAYAD’lılara saldırmaya başladı. Tüm
bunları canlı yayında kaydeden Yürüyüş muhabirleri ise 4 kez polislerin
saldırısına uğradı, çekim yapmasını
engelleyemeyen polisler gözaltına
almaya çalıştı, daha sonra da 2. kez
kameraya saldırdı ve sonunda kamerasını çaldılar. Bu saldırılara karşı direnen muhabirlerin birine coplarla, birine de plastik mermiyle saldırdılar.
Onları ise TAYAD’lılar sahiplenerek
saldırılara karşı direndiler.
TAYAD’lılar arasında bu saldırılarda
çok sayıda yaralananlar oldu. Aygün
Kumru, Suat Hatırnaz, Bahar Kurt, Nagehan Kurt, Özgür Karagöz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye
gitmeyenlerin de neredeyse tamamı
yaralı şekilde direnişe devam ettiler.
Okmeydanı Hastanesi’nde tedavi gören 5 TAYAD’lının isimleri
şöyle:
Özgür Karagöz: Durumu en ağır
olanlarından. Vücudun da gaz yanıkları var.
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Suat Hatırnaz: Yüzünde gazdan
kaynaklı yanıklar var.
Bahar Kurt: Beline darbe aldı.
Nagehan Kurt: Kafasından darp
edildi.
Murat Can: Kafasından darp
edildi, dikiş atıldı.

Tutsaklarımızı Sahiplenelim,
Dayanışmayı Büyütelim
Mersin Haklar Derneği'nde 25 Ekim günü dayanışma yemeği verildi. Çiğköfte malzemeleriyle
gelen misafirlerle birlikte dernekte çiğköfte yoğruldu. Yemekte yapılan sohbette, Yunanistan'daki özgür tutsakların açlık grevinden söz edilerek,
1 Kasım günü saat 11.30’da Mersin Merkez Postanesi’nden Yunanistan'daki özgür tutsaklara
toplu olarak mektup gönderileceği söylendi.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yemeğe 11 kişi katıldı.
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Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan

Tutsak Dev-Genç’liler Dahil AKP’nin Tecrit
Hücrelerindeki 2776 Öğrenciyi Sahipleniyoruz!
AKP, Gençliği Asla Teslim Alamayacak!
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AKP Hükümeti tam 11 yıldır iktidarda. Ancak kendisinden
önceki düzenbazlar gibi yine halka kan kusturmaya devam
ediyorlar. Attığı her adım, söylediği her söz yalandır.
İktidara geldiklerinden beri özelleştirme adı altında ülkenin bütün değerlerini emperyalizme peşkeş çektiler. Yalanlarla pisliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Kendilerine ses çıkartan gençliği de üniversitelerden, liselerden, daha da ilerisi değerlerinden koparmaya çalışıyorlar.
Ancak bizler Dev-Genç’liler olarak
44 yıllık direngenlik geleneğimiz ışığında, AKP’nin tüm gerici, anti bilimsel, yobaz politikalarına karşı
mücadele ediyoruz.
Bizler diyoruz ki; GENÇLİK
İstanbul
GELECEKTİR.
Bizler istiyoruz ki; ülkemiz gençliği okullarda ilerici, bilimsel, politeknik bir eğitim sistemiyle tüm
halkımıza yararlı olabilsinler. Vatanımızın kalkınmasında başrolde
olsunlar istiyoruz.
Diyoruz ki; YOZLAŞMAYA,
ÇETELEŞMEYE HAYIR!
Ancak bugün AKP uşaklığı gereği gençliği uyuşturucuya, fuhuşa, Çanakkale
kumara itiyor. 1980 darbesiyle hesaplaşmaya (!) gidiyorum diyor;
oysa darbenin ürünü olan YÖK’e
yeni yetkiler vererek öğrenci gençliği apolitikleştirme, yozlaştırma,
kültüründen uzaklaştırma çabalarını arttırıyor.
Biz Dev-Genç’liler olarak
“PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK” diyoruz.
Edirne
Bakıyoruz ki; AKP Hükümeti
“eğitimi daha fazla nasıl ticarileştiririm”in peşinde. İşte AKP’nin
pervasızlıkları ortadadır. Kendi politikalarını eleştiren, karşı çıkan
her kesime kükrüyor, prangalar
vurmak istiyor. Nitekim DEVGENÇ’lileri de yine bu politikaları gereği tecrit hücrelerinde çürütmeye, kendilerince ıslah etmeye çaHatay
lışmaktadırlar.

Ülkemizin geleceği olan gençlikten toplam 2776 öğrenci
şu an AKP’nin tecrit hücrelerinde bulunmaktadır. Bu öğrenciler neden tutuklanmıştır?
Çünkü onlar Parasız Eğitim İstediler.
Çünkü onlar Sınavsız Gelecek İstediler.
Çünkü onlar Yozlaşmaya
Karşı Çıktılar.
Çünkü onlar Eğitimin Ticarileştirilmesine Karşıydılar.
Çünkü onlar Faşizme Karşı
Demokrasi Savaşı Veriyorlardı.
Çünkü onlar Kapitalizme
Karşı Sosyalizm Mücadelesini
Savundular.
Çünkü onlar BAĞIMSIZ
Bir Ülke İstediler…
İşte bunlardır 2776 öğrencinin
suçları(!). Halkını ve Vatanını
sevmek... Şimdi bu suçların(!) bedelini ödüyorlar onlar.
Peki bizler ne yapacağız?
Onları kaderlerine mi terk edeceğiz?
Onlar kendileri için mi mücadele ettiler? Hayır.
Onlar, bizler için, tüm halkımız için kendilerini bir adım
daha öne çıkardılar. Şimdi gençliğe düşen görev; onları her
alanda, bölgede, birimde, mahallede savunmak, mücadelelerini büyütmek, yeni yeni mevziler yaratmak ve bu mevzileri kazanmaktır.
Tutsak Dev-Genç’liler ve
tüm öğrenciler için varımızı
yoğumuzu ortaya koymalıyız.
Onların boşluğunu gücümüzle
doldurmalıyız. Onları hiçbir zaman zulmün zindanlarına terk etmeyeceğiz. AKP’nin tecrit hücrelerinden arkadaşlarımızı çekip
alacağız.
AKP yalanların, Biz ise gerçeklerin peşinden gidiyoruz.
BİZ KAZANACAĞIZ!
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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 Faşist Baskılarla Sindirilemez
Liseli gençlik üzerinde baskı,
korku ve yıldırma politikaları hiçbir zaman eksik olmaz. Liseli gençliğe “politik olma, politikayla ilgilenme de, ne yaparsan denir. “ Bildiri mi dağıttın, afiş mi astın, disiplin
cezalarından, soruşturmalara, gözaltından tutuklamalara uğramadığı
saldırı kalmaz. Diğer taraftan her
türden ahlaksızlık, yozluk, çeteleşme, uyuşturucu kullanma, satmak
serbesttir... Uyuşturcunun okul kantinlerinde satıldığı artık kabullenilen bir gerçeklik olmuştur.
Gülsuyu Mahallesi’nden halkın
anlatımları var; ilkokulda uyuşturucu çetelerinin adamları zorla çocuklara uyuşturcu içirmeye çalışıyor. Okul müdürü durumdan haberdar ama bir şey yapmıyor. Fakat
buna karşılık öğrenciler eğitim sistemini eleştirdiği zaman, ya da
elinde siyasi bir dergi, kitap, afiş bildiri olduğu zaman okul müdüründen
özel güvenlikçilerine kadar her türlü yetkiyle donanıveriyorlar.
Liselerde gençlik mücadelesi
devletin bu saldırılarına rağmen bedeller pahasına sürüyor. Geçmişte olduğu gibi bugünde mücadele engellenmeye çalışılıyor. Öğrenciler
okullarda söz haklarının olmasını,
kantin fiyatlarının düşürülmesini istiyor, yani parasız,bilimsel ve demokratik eğitim görmek istiyorlar.
Bu nedenle AKP iktidarı okulları adeta F tiplerine çevirmiştir.
Okul müdürü hapishane müdürüne
dönmüş, öğretmenler gardiyana
dönmüştür. Liselileri duyarsız öğrenciler haline getirmik için adeta
bir çaba içindedirler. Sürekli öğrencileri susturma, haklarını aramalarını engellemeye çalışmaktadır.
Liseliler bu baskılara karşı daima faşizme İrfan Ağdaş’larla, Birtan Altunbaş'larla cevap vermişlerdir. Liselileri faşist baskılarla susturmayı
başaramayacaklar.

Malatya

Ne Not Tehditleri Ne De
Dayak... Susmayacağız!
Öğretmenler sözlerini geçiremediği
öğrencileri notlarla tehdit ederek, liselileri sindirmeye çalışıyorlar. Liseliler notlarının düşmesi korkusuyla, sınıfta kalma korkusuyla okullardaki faşist sistemin kölesi haline dönüşüyor.
Sistem hem öğrencilere ezberci bir eğitim dayatıyor hem de not baskısıyla
eğitim kalitesini daha da düşürüyor.
Okul idareleri notlarla sindiremedikleri öğrencileri bu seferde dayakla sindirmeye çalışıyor. Liseye okumak
için gelen öğrenciler en ufak bir hatalarında hakaret, küfür ve dayakla karşılaşıyorlar ve bu durum öyle meşrulaşmış ki kimse bu konuda ses çıkartmıyor bu olanlara dur demiyor.
BU BÖYLE SÜRECEK Mİ ? HAYIR!
AKP'nin okullarda sürdürdüğü faşizme karşı mücadele edenler de var:
LİSELİ DEV-GENÇ..!
Bizler liseli Dev-Gençliler olarak
okullarda baskının, dayatmanın nedenini görüyoruz ve buna karşı mücadele ediyoruz. Parasız, demokratik
ve bilimsel eğitimin hakkımız olduğunu biliyor haklarımızı alana kadar
mücadelemizi büyütüyoruz. Bu baskılara ve dayatmalara karşı tüm liseli gençliği ölüme direnen liseli Berkin
olmaya çağırıyoruz. Liseli Dev-Genç
saflarında örgütlenelim, kazanalım!

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!
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AKP Faşizmine Direnmek Suç
Değil, Onurdur
İstanbul

Direndiği İçin Tutsak Edilen
2776 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın...
Dev-Genç’lilerin, “2776 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın”
başlıklı kampanyası, 25 Ekim
günü merkezi olarak yapılan eylemlerle başladı.

İstanbul:

Balıkesir

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

Malatya

Dev-Genç’liler 25
Ekim günü Galatasaray Lisesi
önünde “2776 Tutsak Öğrenci
Serbest Bırakılsın” kampanyası
kapsamında eylem yaptılar. Basın
açıklaması yapan Dev-Genç’liler,
ardından 1 saatlik oturma eylemi
yaptılar. Masanın da açıldığı eylemde, 2776 tutsak öğrencinin
serbest bırakılması için imza toplandı. Eylemi gören halktan her
yaştaki insanlar imza attılar ve
desteklediklerini bildirdiler. Eylem
türküler eşliğinde 1 saat boyunca
devam etti.

Ankara:

Bursa

Antakya

Dev-Genç’liler 25
Ekim günü basın açıklaması ve
oturma eylemi yaparak, Ankara’da da kampanya çalışmalarını
başlattılar. Yüksel Caddesi’nde
yapılan açıklamada, “Birer direniş mevzisi olan hapishanelerde
tutsak olan öğrenci arkadaşlarımızın dışarıdaki sesi olup, kulakları duymayanları sağır edeceğiz. Çünkü biz öğrenciyiz, haklıyız kazanacağız” denildi.
20 kişinin katıldığı ve Alınteri’nin de destek verdiği eyleme
halkın ilgisi yoğun oldu. 30 dakika
boyunca söylenen türkülere eşlik
eden, Dev-Genç’lilerle birlikte
oturan halkımızla yapılan sohbetlerde bir teyze, “Siz çok çektiniz yavrularım. Allah yardımcınız olsun” deyip alkışladı. Genç
birisi ise “Ben de sizinleyim. Ne
yapabilirim sizin için” dedi ve o
da oturma eylemine katıldı.

Bursa: 25 Ekim günü Fomara
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Edirne

Meydanı’nda basın açıklaması
yapıldı. 6 kişinin katıldığı açıklamada, “2776 Tutsak Öğrenci
Serbest Bırakılsın Bursa DevGenç” pankartı taşındı.
Eylem, “Bizler öğrenci gençlik olarak diyoruz ki füze kalkanı değil parasız ve sınavsız bir eğitim sistemi getirin. AKP her geçtiğimiz gün pervasızca halka saldırmaya devam ediyor. Bugün
hapishanelerde 2776 öğrenci tutsaktır. Taleplerimiz çok açıktır. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın,
okullarda paralı eğitime son verilsin sınav sistemi kaldırılsın
Orta Doğu’nun baş düşmanı Amerika ülkemizden defolsun” denilerek, atılan sloganlarla bitirildi.

Malatya: 25 Ekim günü PTT
önünde yapılan basın açıklamasında, Malatya’da tutuklanan liseli
öğrenci Mustafa Hakkı Aksu’nun
serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. Açıklama da DevGenç’li Mustafa’nın sadece parasız bilimsel demokratik eğitim
istediği için tutsak olduğu dile getirildi.
Açıklamanın ardından DevGenç’liler, halkı 7 Kasım’da Malatya Adliyesi’nde yapılacak olan
Liseli Dev-Genç’li Mustafa’nın
mahkemesine sahiplenmeye ve
desteğe çağırdı. Açıklama atılan
sloganlarla bittikten sonra, insanlarla sohbet edilerek bu eylemlerin neden yapıldığı ve destek beklendiği anlatıldı.

Balıkesir: 26 Ekim günü DevGenç’liler, Balıkesir TÜİK önünde basın açıklaması yaparak, tutsak öğrencilerin serbest bırakılmasını istediler. Sloganların atıldığı eyleme 10 kişi katıldı.
İzmir: 25 Ekim günü Karşıyaka Çarşısı’nda, 10 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı

Ülkemizde Gençlik
ve tutsak öğrenciler serbest bırakılsın
talebi dile getirildi. Eylemden iki
saat önce Dev-Genç masası açılarak,
dergi ve kitap dağıtımı yapıldı. Eylemin her hafta Cuma günü saat
18.00’da Karşıyaka Çarşısı’nda yapılacağı belirtildi.

Edirne:

25 Ekim günü DevGenç’liler basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdiler. Saraçlar
Caddesi PTT önünde başlayan basın
açıklaması yarım saatlik oturma eylemi de yapılarak sonlandırıldı.
Öğlen arasına çıkıp eylemi gören
lise öğrencileri eylemi alkışlarla desteklediler. Çevreden geçen halk da alkışlarla veya sözlü olarak desteklerini ilettiler. “Destekliyoruz, arkanızdayız” sözleri duyuldu.

Antakya: 25 Ekim günü, Ahmet
Atakan’ın katledildiği yerde “2776
Tutuklu Öğrencinin Serbest Bırakılması” için kampanya başlatıldı.
10 kişinin katıldığı eylemde Öğrenci Meclisleri’nin öneminden de
bahsedildi.

Bolu: Bolu Gençlik Derneği Girişimi 27 Ekim günü yazılı bir açıklama yaparak, “Biz halkız! Halkın çocuklarıyız!.. 2776 arkadaşımız, halkımız aç kalmasın, halkımız evsiz
barksız kalmasın, halkımız yarınsız,
geleceksiz kalmasın diye caddelerde,
alanlarda haklarını savundukları için
tutuklu! Halbu ki onların yanı halkımızın yanıdır, onların yanı bizim yanımızdır. Onların özgür olmaları için,
onları hapishanenin soğuk duvarları
arasından çekip almamız için, bizim
onları can pahasına sahiplenmemiz
gerekir. İşte bu nedenle şimdi buradayız! İşte bu nedenledir ki, 2776 tutsak öğrenci serbest bırakılsın, diyoruz” dediler.

Çanakkale:

Dev-Genç’liler 27
Ekim günü İskele Meydanı’nda “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın”
kampanyasını bir basın açıklaması düzenleyerek başlattılar. “2776 Tutsak
Öğrenci Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı, “Orta Doğu’daki Em-

peryalist İşgale Son”, “Sınavsız Gelecek İstiyoruz”, “Okullarda Polis
Terörüne Son” dövizlerinin taşındığı
eylemde yapılan açıklamada, faşist
AKP iktidarının başa geldiği günden
bu yana halkın üzerinde terör estirdiği
belirtilerek, tutsak öğrencilerin serbest
bırakılması istendi.

6 Kasım’da Ankara’ya
Hesap Sormaya
29 Ekim günü İstanbul’da Cevahir AVM önünde 6 Kasım’da Ankara Kızılay Meydanı’nda yapılacak
olan ''YÖK'e Hayır'' yürüyüşü için
masa açılarak, bildiri dağıtımı ve
afişleme yapıldı. Bildiri dağıtımından
önce Şişli Meydanı’nda ve Cevahir
önünde kuşlama yapıldı. Halkın ilgisi son derece yoğun oldu. DevGenç’liler halka sesli konuşma yaparken; YÖK hakkında bilgisi olmayan birçok insana YÖK'ün ne olduğu
anlatıldı.
Dev-Genç’liler yaptıkları çağrıda,
gençliğin geleceğinin ezberci eğitime
ve birkaç saatlik sınavlara hapsedilemeyeceğini söyleyerek; parasız,
bilimsel, demokratik eğitim, sınavsız
gelecek istediği için tutsak düşen
öğrencileri sahiplenmek için, 6 Kasım’da Ankara’dayız dediler.

Yoksul Halk Çocuklarıyız,
Parasız Eğitim İstiyoruz
Vermezseniz Alacağız!
Bursa Hürriyet Endüstri Meslek
Lisesi, Anadolu Teknik ve Teknik Lisesi’nde keyfi para toplamaları devam
ediyor. Okulda, bir öğrenciden 580,
başka bir öğrenciden 200, bir başka
öğrenciden de 100 TL para alındı.
Farklı miktarlardaki bu ücretler, okul
idaresinin keyfiyetini ve “kimden ne
koparırsam kar” zihniyetini gösteriyor.
580 TL alınan öğrenci, dilekçe vererek keyfi para alınmasının nedenini sordu. Bunun üzerine açılan soruşturma sonucunda, tehditlerle, öğrencinin ve ailesinin şikayetlerini
geri almaları istendi.
Okula girişte kayıt parası alınırken;
meslek lisesi olduğu için 10. sınıfta
yeniden 50 TL alan kayıt parası alı-

nıyor. 12. sınıfta ise staj dosyası parası ve bunların devamında her yıl beden parası, temizlik parası, katkı parası her dersin her sınavı için yazılı parası, fotokopi parası… alınıyor. Bununla da bitmiyor; mezun olurken de
diploma parası alınıyor.
Bursa Hürriyet Endüstri Meslek
Lisesi, Anadolu Teknik ve Teknik Lisesi Öğrencileri ile Bursa Dev-Genç,
toplanan bu paralarla ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Hürriyet E.M.L A.T.L ve T.L öğrencileri
olarak soruyoruz nereye gidiyor bu
haraç gibi toplanan paralar? Kantinlerimiz gereksinimlerimizi karşılamıyor, yemekhanemiz var evet fiyat
uygun gibi gösteriliyor ama bu yenemeyecek yemekler için olağan olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda dışarıda büfelerden yemek zorunda kalıyoruz, çoğu öğrenci arkadaşımızın
maddi durumuna yetmiyor. Günlük 5
TL harçlık alan arkadaşımız var, hatta alamayan bile var. Bu 5 lirayı ulaşım ve o günkü yemek parası olarak
değerlendirmek zorundadır, bu durumda 3 lira ulaşım için ayrıldığında
2 lirayla tüm gün karnını tok tutmaya çalışıyor. Bu da büfelerdeki fiyatlarla zor. Simit yemek isteyen arkadaşımız ise kantinde simit bulamıyor.
Okul kantininde simit dışındaki yiyeceklerin fiyatlarının büfelerden bir
farkı yok. Ailelerimizin maddi durumu ortada istisna çok az öğrenci dışında okul öğrencilerimizin maddi durumu budur, ailelerimiz bu durumda
bizim gereksinimlerimizi karşılayamadığı için huzursuzluklar çekmekte, bundan etkilenen çoğu öğrenci arkadaşımız okulu bırakıp çalışmaktadır. Bazı arkadaşlarımız ise bataklığa
sürülmektedir. Kimimiz bir kavgada
can veriyor kimisi ise uyuşturucu, hırsızlık gibi bataklıklara saplanmıyor.
Bizler arkadaşlarımızın bu şekilde hayatlarını şekillendirmesini istemiyoruz daha iyi bir gelecek istiyoruz” denildi.
Keyfi para toplanmasına karşı
okulda, 25 Ekim günü öğrencilere parasız eğitim hakkıyla ilgili bilgi verildi. Okul öğrencisi Liseli/DevGenç’lilerin sorunlarını yazdığı açıklama dağıtıldı, sınıf konuşmaları ya-
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Çanakkale

Çanakkale

Sayı: 389

Yürüyüş

YÖK’e Hayır

3 Kasım
2013

YÖK’e Hayır

Edirne

pıldı, okulda kantine kapılara
panolara açıklamalar asıldı.
Ardından Liseli/Dev-Genç’liler, beden eğitimi dersinde öğretmenin istediği spor parasını sınıfça eleştirerek “Parasız eğitim istiyoruz, sorunumuz sizinle değil parayı toplatanlarla” deyip öğretmenlerine, verdikleri
hak mücadelesinin meşruluğunu
anlattı. Buna karşı “olumlu” tutumlarda bulunan öğretmen, öğrencilere verilecek cezalardan
bahsederek “iyi niyetle caydırmak” istese de, Liseli/DevGenç’lilerin ve sınıfın birlikteliğiyle kararlılıklarını bir kez daha
açıklayarak, haklı mücadelelerinde karşılaşacakları tehditlere
baş eğmeyeceklerini, gereken
bedelleri ödemeye hazır olduklarını belirttiler.
Bu durumda öğretmenleri Liseli/Dev-Genç’lilere ve tüm sınıfa üzülerek bu durumu müdüre iletmesi gerektiğini söyledi ve
tüm sınıftan aynı kelimeler çıktı. “Bizim yanımızda olmanız elbette bizim için destektir, olmanızı da istiyoruz fakat burada sorumlu siz değilsiniz, belirttiğimiz
gibi sorumlu sistem ve onun yöneticileri yani müdür ve idaredir”
dendi. Öğretmen, öğrencilerin
kararlılığı karşısında olumsuz
bir tepki sergileyemedi.
Bursa Liseli Dev-Genç,
“Birlikteliğimiz ve kararlılığımızla haklarımızı kazanacağız ne
yapsanız da kararımız ve taleplerimizden taviz vermeyeceğiz”
diyerek eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Müşteri Değil
Öğrenciyiz
Öğrenciyiz Haklıyız
Kazanacağız!
İzmir Mopak Endüstri Meslek Lisesi’nde “Kantin fiyatlarında %25'lik indirim” kampanyası, kazanılan zaferin ardından
okul komitesi tarafından alınan
kararla iradi olarak bitirildi. İmza
toplanan ve kantin boykotu ya-

Malatya
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pılan kampanya ile dışarıda yemek hakkı ile alternatif yiyecek
hakkı kazanıldı.
Mopak Endüstri Meslek Lisesi Komitesi, bir yıl boyunca
sürdürdükleri ve okul idaresinin
toplantılarında baş gündem olan
boykotlarıyla elde ettikleri kazanımla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Dolu dolu 73 gün,
ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin unutabileceği bir irade savaşı! Her zaman, her yerde göğsümüzü gere gere BİZ KAZANDIK diyoruz!”

Devrimci Gençlik
Halkın Can Damarıdır
Gençliği Tehditlerle
Susturup, Halkın Can
Damarını Kesmelerine
İzin Vermeyeceğiz!
Kars’ta 23 Ekim günü, üniversite 3. sınıf öğrencisi olan
Gençlik Derneği girişimi üyesine, kendilerini İsa, Savaş ve
Mehmet olarak tanıtan sivil polisler tarafından rahatsız edildi.
Polis, Gençlik Derneği girişimi
üyesinin kişisel bilgilerini söyleyerek tedirgin etmeye çalıştı.
“Senin gibi içine kapanık öğrenciler belirli gruplar tarafından
kandırılarak çeşitli yasal olmayan
faaliyetlerin içine katılabilir. Yanlış yollara çekilebilir. Sizin gibi
öğrenciler bazı gruplar tarafından
terör faaliyetlerinin içine çekilebilir. Bir bakmışsın ki canlı bomba olmuşsun. Bizler sizin gibi öğrencileri kurtarmaya kazanmaya
çalışıyoruz” diyerek, geziye davet ettiler. Daha sonra telefondan
arayarak, geziye katılması için rahatsız ettiler.
Gençlik Derneği Girişimi, 24
Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, polisin taciziyle ilgili şu
değerlendirmede bulundu: “Hiçbir şekilde uyguladığınız baskılar bizi yıldıramaz. Sizlerin korkulu rüyalarınız olmaya devam
edeceğiz.”

Özgür Tutsak Ali Osman Köse’nin Mektubundan

Onurlu Gazeteci Deniz Teztel’i
Saygıyla Anıyoruz!
Deniz Teztel'in ölüm haberini
okuduk gazetelerden. Donanmadan
- İzmit'ten İstanbul'a sevkedilip Selimiye’ye getirildiğimde görmüştüm
ilk kez. Tabii ki kimdir-nedir bilmiyordum. Gerçekten de gazeteciliğin
hakkını verenlerden biri olmuştu.
Edirne F Tipi Hapishanesi
Ali Osman Köse
24 Eylül 2013’de uzun süredir
tedavi gördüğü kanser hastalığına
yenik düşen Deniz Teztel, 12 Eylü l
askeri darbesinden sonra sıkıyönetim
mahkemelerinin açtığı çok sayıda
siyasi davanın tanığıydı. 54 yaşında
yaşamını yitiren Deniz Teztel Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalıştı.
Teztel, 12 Eylü l Askeri Darbesi’nin ardından başlayan Devrimci
Sol, DİSK, Barış Derneği gibi toplu
siyasi davaları gerçek bir gazeteci
duyarlılığıyla takip etti. Selimiye

Kışlası, Metris
Baştabya’da kurulan toplu davaları
izleyen Teztel, hukuk dışı yargılamaların yakın tanığı
olarak, yaşanan baskıları dönemin koşulları elverdiğince
okurlara aktardı.
Teztel daha sonraki yıllarda tanık
olduğu işkenceleri, hukuk dışı uygulamaları yazı ve haberleriyle, röportajlarıyla aktardı. Kaç kişinin gözaltına alındığı, işkence görenlerin
sayısı gibi 12 Eylü l’ü n hak ihlalleri
bilançosunun hazırlanmasına bü yü k
katkı da bulundu.
Deniz Teztel’in siyasi duruşu ve
tanıklıklarını kamuoyuyla paylaşan
gazeteciliğinin karşılığı olarak “gizli
örgü t kuryeliği” suçlamasıyla 14 Haziran 1991 tarihinde Devrimci Sol
ü yelerinin dışarıyla haberleşmesini

sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
28 Haziran 1991’de “gizli örgü t kuryeliği” iddiasıyla tutuklanarak Eskişehir Özel Tip Cezaevi’ne konuldu.
Yoğun işkencenin uygulandığı Eskişehir Cezaevi’nin kapatılması istemiyle yapılan açlık grevi eylemine
katıldı. Teztel’in tutuklanması, dü nya
çapında gazeteci meslek örgü tleri,
Uluslararası Af Örgü tü tarafından
tepkiyle karşılandı. Ankara Devlet
Gü venlik Mahkemesi’nde 17 Ocak
1992’de tahliye oldu.
Deniz Teztel onurlu bir gazeteciydi, saygıyla anıyoruz.

Emperyalizme Direnenleri Birleştiren Kardeşlik Zincirini
Kopartamayacaklar!
Hatay Halk Cepheliler, 26 Ekim günü Antakya/ Harbiye Şelaleleri önünde Suriye halkı için kardeşlik
zinciri oluşturdu. Şelale önünde
toplanan 80 kişi, emperyalistlerin gerçek yüzlerini
teşhir ettiler.
Ahmet Atılgan tarafından
yapılan açıklamada, emperyalistlerin yalanlarla girmeye
çalıştığı Suriye’de gerçeklerin
açığa çıktığı anlatıldı. Açıklamada ayrıca Hatay’da katledilen taksiciden, ÖSO ordusu tarafından kadınlara tecavüz edilmesinden bahsedilerek; Haziran Ayaklanması
şehitlerinin sayılarıyla dalga
geçilmesi eleştirildi. Açıklamadan sonra kardeşlik zinciri oluşturuldu.
Marşlarla, sloganlarla
oluşturulan kardeşlik zinciri, Harbiye Şelalelerinden,
Dikken Ğabbudlara kadar ulaştı. Dikken Ğabbud önünde
tekrar basın açıklaması okundu ve sloganlarla eylem
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sona erdi.
AKP’nin polisleri, Abdullah Cömert,
Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan’ın
hesabını sorma kararlılığında olan Hataylı gençleri keyfi kimlik kontrolleri
ile korkutmaya çalıştı. Keyfi kimlik
kontrolleri yaptıkları gençler kimliklerinin olmadığını, adlarının AHMET soyadlarının ATAKAN olduğunu söylediler. Arabaların korna çalarak eyleme destek vermesi
de, katil sürülerini rahatsız etti. Eylem,
sloganlarla son buldu.
Halk Cepheliler, kardeşlik zincirini
oluşturmak için 17, 18, 20, 21, 22 ve
23 Ekim günlerinde Çekmece, Armutlu, Harbiye, Gümüşgöze ve Samandağ’da toplam 4 bin 500 afiş
asarak, kapı çalışması ile 5 bin bildiri
dağıttılar.
25 Ekim günü afişleme çalışması
sırasında Hatay Özgürlükler Derneği üyesi Özgür Kaba,
işkenceciler tarafından gözaltına alındı. Kaba, öğleden
sonra serbest bırakıldı.

MAHALLELERİMİZDEN DEFOLUN!
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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” konulu sempozyuma katılan Venezüella’dan Adrian Krmpotic , Şili’den Margarita Pena, Brezilya’dan Edson Manoel ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
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Yürüyüş: Sempozyumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hak alma mücadelesinde
hukukun yeri nedir?
Adrian Krmpotic: (Venezuella)
Bana göre sempozyumun en
önemli tarafı, diğer halklardan insanların düşüncelerini almak. Öncelikle bu Türkiye’deki halk mücadelesinin ne
durumda
olduğunu
öğrendik ve
aynı zamanda avukatların uğradıkları
haksızlıkları öğrendik.
Hukuk müAdrian Krmpotic
cadelesi,
(Venezuella)
belli normlara bağlı
bir mücadele biçimidir. Bu normlara
bağlı mücadele biçiminde bir anti
terör yasası bunu bir başka tarafa taşımaya çalışıyor ve bu iki yasanın
karşısında hakların korunmasında
avukatlar bir sınır durumunu meydana
getiriyorlar. Burada en önemli şeyden
bir tanesi, teröristin tanımıdır. Devletler herkesi terörist ilan edebiliyorlar.
Yani bu o kadar açık bir hukuk du-

rumu ki, her durumda her yerde birden bire terörist olabilirsiniz. Bu genişletilmiş bir cezalandırma biçimi.
Sınırları olmayan bir cezalandırma
biçimi.
Burada iki tane ayrı önemli şey
var. Bir tanesi, bir kere Amerika bu
hukukun her yerde uygulanmasını
istiyor. Bütün devletlere bunun için
bastırıyor. Bu yüzden de herhangi
bir olayda, sadece o ülkenin kendi
hukukuna göre değil, Amerika’ya
karşı da bir suç işlemiş duruma düşüyor. Ve ikinci nokta da, Amerika
diğer ülkeler üzerinde baskı kurarak,
eğer o ülke seni terörist olarak kabul
etmiyorsa bu sefer Amerika devreye
girip o ülkeyi bu şekilde kendisi terörist ilan ediyor. Yani ABD’nin bir
baskısıyla oluşan bir terörizm durumu
var.
Özellikle Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, aslında dünyada insan
haklarının savunulduğu tek organizma
olarak görülüyor. Ancak aslında insan
hakları mücadelesini olumsuz olarak
etkiliyor. Çünkü o aynı zamanda anti
terör yasasına kapılarını açıyor, böylece bu yasaya meşruluk sağlıyor.

Tabii ki onlar bir mahkumiyet kararı
verince, bu bütün dünyaya göre haklı
görülen bir mahkumiyete dönüşüyor.

Yürüyüş: Uluslararası boyutta
ele aldığımızda hukuk var mı?
Varsa nasıl bir hukuktur?
Libya’da meşru bir iktidar
zorla yıkıldı. Libya emperyalist
ülkeler tarafından yağmalanıyor, Suriye’de Esad iktidarı
“muhalif” denilen işbirlikçiler
desteklenerek yıkılmaya çalışılıyor. Bunlar hukuka uygun mu?
Margarita Pena: (Şili)
Özellikle 1990 yılından önce emperyalizm ayrı ayrı ülkelere saldırıp
iktidarları değiştirmeye çalışıyordu,
yöntemi buydu. Ama 1990’dan sonra
bütün dünyada açılan bir pazar durumu söz konusu oldu ve dolayısıyla
emperyalizm bütün dünyayı birlikte
yönetebileceği ayrı bir yöntem geliştirmeye çalıştı. Bu tür saldırıların
altındaki temel mesele bu.
Bu yüzden de 1990’dan sonra
artık kapitalistler de dediler ki başka
bir alternatif yok. Tek bir alternatif
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Margarita Pena
(Şili)
var o da kapitalizm. Ve bunun içinde
kim hangi düzeni istemiyorsa onu
değiştirmiyorsa, yani kendi düzenlerini benimsemeyen herkesi düşmanları ilan ettiler. Özellikle 1990
yılından sonra Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla da, kapitalizmden başka
bir alternatif kalmadı.
Şili mesela özellikle sınıfsız bir
toplum için yaptıkları büyük halk
hareketiyle bir işçi hükümeti oluşturdu. İşçi hükümeti kurdu. Vicemhe
Huidobra’nın söylediği: “Senin, halkını Tanrıdan daha fazla düşünmen
lazım.”

atıyorlar. Buradaki mesele, sadece
hangi kanunun olması, hangi kanunun
uygulanması değildir. Esas mesele
o kanunu yaşamda, toplumsal bir
muhalefet aracı olarak nasıl sürdürmek gerekir. Yani biz sadece burada
bu kanunu uygulamıyorlar dediğimiz
zaman hiç bir şey değişmiyor. Önemli
olan bütün dünyadaki diğer ülkelerde
bir direniş durumu yaratarak, o kanunun uygulanmasını zorlamak durumundayız. Bu arkadaşlarımızın tutuklanması da böyle bir şey zaten.
Buna karşı örgütlenme anlamında
da aynı benzer bir direnişin örgütlenmesi gerekmekte. O nedenle mutlaka karşılıklı olarak mesela Brezilya’daki kanunlar neyi, Türkiye’deki
kanunlar neyi söylüyor ve bunlara
karşı deneyimimizi birbirimize aktararak kendi savunma alanlarımızı
daha da genişletmemiz gerekiyor.
Böylece bir sınıfın kimliği bir mücadelenin kimliğini savunan avukatlar
ortaya çıkar. Ancak bu, mücadelenin
daha çok geliştirilmesini temel nedenlerinden bir tanesi...

Yürüyüş: Devrimci, vatansever
bir hukukçu nasıl olmalıdır?
Hukuk mücadelesi nasıl sürdürülmelidir?
Adrian Krmpotic: Şimdi devrimci

Edson Manoel
(Brezilya)
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?
Edson Manoel: (Brezilya)
Şunu çok iyi anlıyoruz ki, artık
hiçbir sınır tanımadan avukatları da,
halkı savunanları da hapishanelere

avukat, devrimci işçi devrimci mühendis ... Burada bizim esas söylemek
istediğimiz o insanların bir avukat
mı, bir devrimci mi olduğu ve insanlar
önce devrimci sonra avukat olmalı.
Önce devrimci sonra mühendis olmalı. Bu şu anlama geliyor. Aslında
bizim hukuk diye savunduğumuz
şey Fransız Devrimi’nin ortaya koyduğu bir şey. Fransız Devrimi’nde
ortaya çıkan minimum bir hukuksal
durumla ilgili savunuyoruz. Şimdi
öbür türlü doğrudan karşı çıktığında
zaten, o tür bir isyana dahil olduğunda, bir sürü isyancı olarak cezaevinde varlar. Avukat, hukuku iyi
bilmek zorunda. Hukukla aynı fikirde
olmak zorunda değil.
Yani hukuku da iyi bilerek isyanın
içerisindeki bütün diğer o karşı çıkan
insanların hakkını savunmak zorunda.
Yani o hukuku iyi bilmezse, devrimci

bir avukat olamaz aslına bakarsanız.
Sadece devrimci olması, yani önce
devrimci olması gerekiyor ama sadece
devrimci olması iyi bir avukat olduğunu da göstermiyor.

Yürüyüş: Şu an Türkiye’deki
F tipi hapishanelerde 526 tane
hasta tutsak bulunmaktadır. Orada ölüme terk edilmişlerdir. Bu
konudaki düşünceleriniz nedir?

Margarita Pena: Öncelikle şunu
söylemeliyim ki Şili’de son iki yılda
82 tane mahkum hapishanede öldü.
Bunlar terminolojiye göre normal
adli mahkumlar. Fakat onlar için
aynı zamanda bütün mahkumlar politik mahkumlardır. Onları devlet atmıştır o cezaevlerine. Bu 526 tane
hasta olan tutuklunun bırakılmaması
bir şiddettir. Çünkü önemli olan onların özgürlüklerini çaldı. Çünkü hiçbir düşünce insanın yaşam hakkını
elinden alamaz. Ve insanların hastalıktan cezaevlerinde ölmesinin tek
sorumlusu devlettir.

Yürüyüş: Gezi olaylarıyla başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan
ayaklanma boyunca altı kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi işkenceye uğradı. 12 kişi gözünü
kaybetti. Ve sorumlulardan hiçkimse yargılanmadı. Sizce adalet
bunun neresinde?
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Edson Manoel: Kapitalizmin barbarca sürdürülmesi ve barbar kapitalizmin uygulamalarından biri işçi
sınıfına karşı emekçilere karşı. Tabi
ki bundan çok üzüntülüyüz. Bu o
kadar çok durumu açığa çıkartıyor
ki işçilerin, emekçilerin mücadelesinin
ve bu sistemi değiştirme gerekliliğinin
zorunluluğunu daha da açıkça ortaya
koyuyor. Sınırsız olarak bütün işçilerin, emekçilerin mücadelesi ve bütün dünyada bir devrim gerekliliğini
açıkça ortaya koyuyor. Bu yüzden
bütün dünyada benzer hareketler olmasıyla, yeni bir barışa da ulaşabilmesi için halkın taleplerinin gerçekleştiği bir barış olması gerekiyor.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
AKP, Üniversite Adını Değiştirerek Bizi
Kandıracağını Sanıyorsa Yanılıyor
AKP'nin Demokratikleşme Paketini
Tanımıyoruz!
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AKP faşizmi, bir karabasan gibi
halkımızın üzerine çökmüş, gençlerimizi sokak ortasında katledip, sömürüyü gün be gün artırırken; utanmadan demokratikleşme paketleri
açmaya devam ediyor.
AKP, demokrasiden söz etti mi,
biz anlıyoruz ki bu aslında yeni saldırılar geliyor demektir. Faşizme faşizm denilse zaten kendi ayaklarına
sıkmış olurlardı... Hitler, iktidara gelirken "nasyonal sosyalist" adını
kullanmamış mıydı? AKP de, "demokrasi"den söz ediyor.
Haziran Ayaklanması’nın etkisi
AKP'nin “iktidarda kalabilecek miyim?” korkularını o kadar büyütmüştür ki; halkın önüne kırıntılar atarak
ömrünü uzatmaya çalışıyor.
Haziran ayaklanması boyunca
Aleviler var olan örgütlülüklerinden
bağımsız, halk olarak ayaklanmaya
çok yoğun bir şekilde katıldı. Sadece
bütün ayaklanma şehitlerinin Alevi
olması bile bunun göstergesidir.
Ve hala da Alevi halkımız AKP
iktidarına karşı büyük bir öfke ve
kin duymaktadır. Bu öfke, bu kin
örgütsüz olsa da düzene karşı devrimci bir öfkedir. Alevi halkımız devrimcilerle omuz omuza düzene karşı
çatışmaktadır.
AKP’nin korkusu da bundandır.
Alevi halkımızın düzenden kopmasından ve devrimcileşmesinden korkmaktadır.
Onun için İzzettin Doğan gibi işbirlikçi, düşkün Alevi dedelerini soktular devreye. Fethullah’ın cami-

cemevi projesi, AKP’nin Nevşehir
Üniversitesine Hacı Bektaşi Veli
adını vermesi bu korkusunun sonucudur. Alevi halkımızın inançlarına,
demokratik, kültürel haklarına zerre
kadar saygıları yoktur. Osmanlı’dan
günümüze Alevi halkımızı egemenler
hep düşman olarak görmüşlerdir.
AKP iktidarı Alevi halkımızdan
seçimlerde kendilerine çok büyük
oylar gelmeyeceğini bilir. Ki bugüne
kadar Alevi halkımızdan aldığı oy
oranı hep çok sınırlı olmuştur.
AKP’nin asıl hedefi Alevi halkımızın oyunu almaktan ziyade, Alevi
halkımızı devrimcilerden koparmak
ve düzen içi örgütlenmelerle ya da
İzzettin Doğan gibi düşkünlerle düzen
içinde tutmaktır.
Faşist düzenin parçası haline getirilen Alevilik aynı zamanda
Aleviliğin de sonu demektir.
Tayyip, demokratikleşme paketini
açıkladığında isim değişikliğini şöyle
duyurmuştu: "Böylece, tarihimizin
bir büyük şahsiyetinin, bir gönül
dostunun, gönül mimarının ismini,
kabrinin bulunduğu Nevşehir'deki
üniversitemize veriyoruz."
Ve isim değişikliği, geçtiğimiz
hafta TBMM Milli Eğitim Kültür
ve Gençlik Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
3. Boğaz köprüsüne Alevileri katlederek namını salmış bir Osmanlı
padişahının, Yavuz Sultan Selim'in
adını veren AKP, Alevileri susturmak
için “Nevşehir Üniversitesine de Hacı
Bektaşi Veli’nin adını verdik, artık
sesinizi kesin” diyor. Yavuz Sultan
Selim’in geçmişteki Alevi katliamını
görmezlikten gelin diyor. Sadece
Yavuz Sultan Selim’i de değil,
Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı, Gazi’yi
görmeyin
diyor.
Haziran
Ayaklanmasında katledilenlerin hesabını sormayın diyor... Geçmişi,

tarihi unutun diyor.
Bu Alevi halkımızı susturma operasyonudur.
Cami-cemevi meselesinde olduğu
gibi emrivaki yapılırken; bir de bize
lütufta bulunulmuş havası veriyorlar.
AKP, tescilli bir Alevi düşmanıdır.
Halk düşmanıdır. Değil, Alevilere
haklarını vermek, en küçük fırsatta
Alevi halkımızı yok etmek istemektedir.
İbadethanelerimizi tanımıyorlar,
bizi dinsiz ilan ediyorlar, cemevlerini
kendi denetimlerinde tutabilmek için
cami-cemevi projeleri dayatıyorlar...
Ondan sonra “biz ayrım yapmıyoruz”
diyorlar.
Alevi inancı haksızlıklara karşıdır.
Adaletsizliğe karşıdır. Zulme karşıdır.
Tarihleri, adaletsizliğe, zulme isyanların tarihidir.
Bugün de AKP’nin faşizmine,
zulmüne, terörüne karşı devrimcilerle
birlikte Tuzluçayır’dan Hatay’a,
Gülsuyu’ndan Gazi Mahallesi’ne direnmektedir.
Ankara Tuzluçayır'da devrimcilerin öncülüğünde Alevi halkımız
Fethullah'ın dayatmasını kabul etmiyor.
Alevilerin safı, faşizme karşı, halk
düşmanlarına karşı devrimcilerin yanıdır. AKP'nin üniversite ismini değiştirmesi iki yüzlülükten, riyakarlıktan, sahtekarlıktan başka birşey
değildir.
Amaçları Alevilerin devrimcileşmesini engellemek, düzen içine çekmek ve asimile etmektir.
AKP'nin asimilasyon saldırısına
karşı Aleviler olarak devrim safında
mücadele etmeliyiz. Haklarımızı almanın başka yolu yoktur.
Camiye de Cemevi'ne de karşı
değiliz, Alevi halkımızı asimile etmenin aracı olarak gündeme getirilen
Fethullah’ın Cami Cemevi Projesine
karşıyız. Ve izin vermeyeceğiz!
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Kendi Kendimizi Yöneteceğiz, İnançlarımızla İlgili Kararları
AKP Faşizminin Eline Bırakmayacağız
Camiye de Cemevine de Değil Asimilasyon Politikasına Karşıyız
Yapımı süren cami-cemevi inşaatına karşı halkın neler yapabileceğini konuşmak amacıyla 26 Ekim günü Tuzluçayır’da halk toplantısı yapıldı. Halk Cephesi’nin düzenlediği toplantı Tuzluçayır Meydanı’nda yapıldı.
Toplantı öncesinde Cepheliler 3 gün kapı çalışması yaptı ve el ilanları dağıttılar. Mahallenin merkezi noktalarına asılan ozalitlerle de toplantının duyurusu yapıldı. Çalışma sırasında özellikle inşaat çevresindeki sokaklardaki evlerin kapıları çalındı. İnşaat başladığı günden bu yana
mahallede yaşanan saldırılar konuşuldu.
26 Ekim günü yapılan toplantıda önce ÇHD’li Av. Aytaç Ünsal söz aldı. Saldırının başlangıcının atılan temel değil, kentsel dönüşüm denen emperyalist yıkım politikasının
başladığı 2006 yılı olduğunu anlattı. Gecekondu mahallelerinin birliğini parçalamayı hedefleyen saldırılardan örnekler veren Ünsal, Ankara’daki diğer direnişleri anlattı. Devletin direnişle karşılaştığı yerlerde geri adım atmak
zorunda kaldığını belirtti. Tuzluçayır’daki direnişin diğer
illerde yapılması planlanan cami-cemevi inşaatlarının kaderini belirleyeceğini vurguladı. Ünsal, “Tuzluçayır’da
oturduğu için saldırıya uğruyor olmak haksızlığın en büyüğüdür.” dedi. Ardından halkın haklarını nasıl arayacağına dair, yaşananlar üzerinden soru cevaplarla konuşma
devam etti.
Daha sonra İdilcan Kültür Merkezi’nden Can Ardıç konuştu. Ardıç, mahallenin genci olduğunu, ilk günden bu
yana direnişin içinde olduklarını ve halkın kazanması için
çalıştıklarını belirterek konuşmasına başladı. İnşaatın
henüz engellenemediğini, yapımının sürdüğünü ama

AKP’nin Katil Polisleri
Ne Yapmaya Çalışıyor?
Kars Gençlik Derneği Girişimi yazılı bir açıklama yaparak 23 Ekim Çarşamba günü üniversitede 3. sınıf öğrencisi olan dernek üyesinin İSA, SAVAŞ ve MEHMET
ismiyle tanınan sivil polislerin tacizine uğradığını duyurdu.
Bu konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada da;
"Arkadaşımızın yalnız oturmasını fırsat bilerek masasına
oturmuşlardır ve 'Senin gibi içine kapanık öğrenciler
belirli gruplar tarafından kandırılarak çeşitli yasal olmayan faaliyetlerin içine katılabilir. Yanlış yollara çekilebilir. Sizin gibi öğrenciler bazı gruplar tarafından
terör faaliyetlerinin içine çekilebilir. Bir bakmışsın ki
canlı bomba olmuşsun. Bizler sizin gibi öğrencileri kurtarmaya kazanmaya çalışıyoruz' denilerek tehditte
bulunmuşlardır. Daha sonrada iyi polis rolüne bürünerek
geziye davet edilmiş ve katılması konusunda ısrar edilmiştir. Daha sonrada polisler arkadaşımızı telefondan
arayarak gezi için ısrar etmiş ve rahatsız etmişlerdir.
Hiçbir şekilde uyguladığınız baskılar bizi yıldıramaz. Sizlerin korkulu rüyalarınız olmaya devam edeceğiz" denildi.

buna karşı mücadelenin de sürdüğünü söyledi. Son olarak da Halk
Cephesi adına Semiha Eyilik
konuştu ve mücadele çağrısı yaptı.
Toplantıya katılanlar
arasında mahalleden Arzu
Abla, gaz bombası nedeniyle ağır sağlık sorunları
yaşadığını anlattı. Polisin
mahalledeki işgalinin herkesi rahatsız ettiğini belirten Arzu
Abla, 2 kere çöp dökmeye çıktığında ayağının önüne gaz bombası düştüğünü söyleyip, polisin düşmanlığının 24 saat sürdüğünü belirtti.
Esnaftan Orhan Abi de polisin işgal edip keyfi olarak
kapattığı yol yüzünden işyerlerinin mağdur olduğunu söyledi. Mahalleden bir başka insan da “Biz bu mahalleyi ellerimizle yaptık. Evleri, okulu, yolları yaptık. İhtiyaç duysak cami de yapardık. Bunun bizim yapımıza uymadığı
buradan belli.” dedi.
Toplantı sonunda avukatlar ve Cepheliler, birlikte yeniden kapı çalışması yapıp evlerdeki hak gasplarının tespit edilmesi ve dava açılması; ayrıca genel bir dilekçe yazılarak toplu dava için imza toplanması kararlaştırıldı. Toplantıya 25 kişi katıldı. Toplantının yapıldığı meydanda Yürüyüş standı da açıldı ve halka derginin direnişle ilgili sayıları ulaştırıldı.
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16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mehmet Ekinci Kimin Avukatlığını Yapıyor?
26 Ekim 2013 günü Ankara Yüksel Caddesi’nde, her hafta olduğu gibi Ankaralı Kamu Emekçileri Cepheli memurlar tarafından 19 Şubat komplosuna karşı eylem yapıldı. Kamu Emekçileri Cephesi imzalı “Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartının açıldığı eyleme 30 kişi katıldı.
Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu olan, KEC üyesi Serap Dursun’un hapishaneden yazdığı mektubun da okunduğu
eylemde yapılan konuşmada, “İstanbul’daki KESK üye ve yöneticilerinin davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci ve heyeti, AKP’nin polisinin 26
ilde çöken komplosunu verdiği kararlarla devam ettirmektedir.
Öyle ki hayal ürünü polis komploları ile hazırlanan sözde delillerle
tutuklanan KEC’liler 26 ilde tahliye edilirken; aynı suçlamalarla
İstanbul’da yargılanan KEC’liler tahliye edilmiyor. Bu kararlar
ile Mehmet Ekinci ne gibi beklentiler içerisindedir doğrusu merak ediyoruz? Evet bu uygulamalardan da görüldüğü gibi bozuk
düzende sağlam çark bulunmamaktadır.” denildi.
Atılan sloganların ardından oturma eylemi yapıldı. 28
Ekim’de Ankara Adliyesi’nde görülecek Ethem Sarısülük davasına çağrı yapılan eylem, Yüksel Caddesi’nde yapılan bildiri
dağıtımı ile sona erdi.
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Avrupa’da

İade Kararları İptal Edilsin!

Devrimci Tutsaklar
Açlık Grevinin 40. Gününde!
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Koridallos Hapishanesi’nde bulunan Özgür Tutsaklar, Almanya, Fransa ve Türkiye’ye iadeleri hakkında verilen kararlara, iade politikalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevlerini 40. gününde sürdürüyorlar.
23 Ekim Çarşamba günü, tutsakları ziyaretlerine izin
verilmeyen doktorlar heyeti, avukatların ve doktorların girişimleri ve oluşturdukları baskı sonucunda 24 Ekim Perşembe günü tutsakları ziyaret edebildiler.
Sabah saat 09.00’da tutsakları ziyaret eden heyet, durumları hakkında bilgi alarak muayenelerini yaptılar. Muayenenin ardından ziyaretlerini bitiren doktor heyeti, saat
10.00 civarında hapishaneden ayrıldılar.

ken Halk Cepheliler pankartı asmaya başladılar, bu defa
da polis pankarta yöneldi. Halk Cepheli ve Yunanlı komite
üyeleri ile destek için gelen Yunanlılar polise karşı çıktılar.
“Türkiyeli Devrimciler 24 Eylül 2013 Tarihinden
beri Koridallos Hapishanesi’nde İadelere, Baskı ve Tutuklamalara Karşı Açlık Grevi Yapıyorlar” pankartı asıldı. Pano asıldı ve stant kuruldu. Komite üyelerinin ve destek için gelen Yunanlıların kararlı tutumu sonucu polis geri
çekildi. Kenardan eylemi izlediler. Eylemde basın açıklaması metni değişik aralıklarla devamlı yüksek sesle okundu. Eylem saat 20.00’a kadar sürdü.

Selanik’te Süresiz Açlık
Greviyle Dayanışma Eylemi!
Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013
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Selanik’te 24 Ekim günü süresiz açlık grevine destek
için eylem yapıldı.
Saat 18.00’de başlayan eyleme Yunanistan solu da katıldı. Eylem boyunca sloganlar ve Grup Yorum şarkıları
çalınarak halka devrimcilerin neden açlık grevinde oldukları anlatıldı. Meydana asılan pankartta, “Yunan Devleti Türkiyeli devrimcileri iade ediyor! Devrimciler 24 Eylül’de süresiz açlık grevine başladı. İadelere Hayır!” yazıyordu. Eylem 1,5 saat sonra sonlandırıldı.

Syntagma Meydanı’nda Engelleme
Girişimine Rağmen Stant Açıldı ve
Basın Açıklaması Yapıldı!

Atina’da Açlık
Grevinin
31. Gününde
Basın Toplantısı
Düzenlendi!

Koridallos Hapishanesi tutsakları ile dayanışma için
15 Ekim’de Syntagma Meydanı’nda açlık grevine başlayan Fadik Adıyaman’ın direnişine polis, 8 günde 7 kez saldırarak 21 gözaltı yaptı ve eylemcilere çevreye zarar vermekten dava açıldı. En son gelinen noktada masa açmaya, pankart ve döviz asmaya polis izin vermiyordu. Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, Fadik Adıyaman’la birlikte Syntagma Meydanında toplanıp basın açıklaması yaparak bu yasağı fiilen kaldırmış oldu.
Öğle saatlerinde Propilya, Monastraki ve Eksarhiya’da
saldırıları anlatan ve eyleme çağrı yapan bildiriler dağıtıldı. Aynı bildiriler Syntagma Meydanı’nda da saat
16.00’dan itibaren dağıtılmaya başlandı.
25 Ekim günü saat 17.30’da Syntagma Meydanı’nda
toplanıldı ve saldırıları anlatan fotoğrafların sokak lambasına asılmasıyla birlikte alanda bulunan polislerin müdahale etmesi bir oldu. Polisler dövizi indirmeye çalışır-

Koridallos Hapishanesi’nde iadelere karşı
sürdürülen açlık grevinin 31. gününde (24 Ekim 2013) Yazarlar Sendikası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Salona, açlık grevlerini anlatan Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi imzalı pankart asıldı. Türkiye ve Syntagma Meydanı’ndaki saldırıları anlatan “Türkiye’de demokrasi
yok, Türkiye’nin demokratikleştiği bir yalandır, Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmek suç değildir”
sloganlarıyla hazırlanan fotoğraflı panolarla baskılar teşhir edildi.
Basın açıklamasına, SYRIZA milletvekili Dimitris Cukalas, Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi Girişimi
Temsilci Mihail Deligrammatakis, tutsaklarla dayanışmak
için destek açlık grevi yapan Halk Cepheli Fadik Adıyaman ve Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
temsilcisi katıldı.

AKP’NİN POLİSLERİ, ÇETELERİ

Hiç Kimse İllegal Değildir, Faşist Kontrollere Son!
SPD'den oluşan Hamburg hükümeti, şehrin merkez tren
istasyonu yakınında kurdukları bir çadırda ve St. Pauli Kilisesi‘de yaşam mücadelesi veren mültecilere karşı, aylardır
vurdumduymaz tutumunun ardından, tam da Afrika'dan,
İtalya'nın Akdeniz'de bulunan Lampedusa adasına geçmeye
çalışırken yüzlerce mültecinin ölüm haberleri geldiği sırada, polis Hamburg sokaklarında Afrikalı mülteci avına
çıktı.
29 Ekim akşamı mültecilere yönelik polisin ırkçı saldırıları 1000 kişi tarafından protesto edildi. Polisin saldırdığı eylemde “Kalma Hakkı Herkes İçin”, “Hiç Kim-

Emperyalizme Karşı
Mücadele Eden Halkların Dostu

Antonis Karas Vefat Etti!
Antonis Karas 85 yaşında olmasına rağmen, son nefesine kadar mücadele içinde yer almış mücadele eden
tüm halkların, kişi ve çevrelerin dostuydu. PASOK’un
kuruluş sürecinde bulunmuş, cunta yıllarında direnişin
içinde yer almış, milletvekilliği de yapmış, her grevde,
her yürüyüşte saf tutmuş biriydi.
2000 Ölüm Orucu ile dayanışma içinde olmuştu. Son olarak
da devrimci tutsakların Türkiye'ye iade davalarında yine bir
dost olarak yerini almıştı. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

129 A/B Yasalarıyla
Devrimciler Cezalandırılıyor!
27 Ekim tarihinde Berlin’in Kreuzberg semtinde 129
a/b yasalarına karşı ve ayrıca 26.06.2013 tarihinden
beri, kendine “Hukuk Devleti” diyen Almanya devletinin
hukuksuzca hapishanede tecritte tuttuğu Özkan Güzel için
bir dayanışma mitingi düzenlendi. Berlin Anadolu Federasyonu çalışanlarının çağrısı ile saat 14.00’da toplananlara yapılan açıklamada kısaca; “Alman Devleti,
129/a-b yasalarıyla ülkesindeki haksızlığa karşı mücadele
eden devrimcilere örgütlenmeyin, mücadele etmeyin diyor. Mücadele edenleri tutsak edip ağır tecrit altında tutuyor. Öte taraftan NSU davasında ise faşistleri ödüllendiriyor.
Norveç’te 75 insanı katleden Nazi artığının yaptığı katliamı hastalık gibi gösteren raporu hazırlayan, akıl hastanesinde tedavisinin yapılmasını sağlayan profesör ünvanlı Norbert Layraf, Özkan Güzel’in raporları olmasına
rağmen tutsaklığının devam etmesi yönünde karar vermiştir.
Özkan Güzel, iyi şartlarda tedavi edilmesi için serbest bırakılmalıdır” denilerek eylem sloganlarla bitirildi.

se Kaçak Değildir, İllegal Değildir”, “Faşist Kontrollere
Son” sloganlar atıldı.
25 Ekim günü de, St. Pauli takımı ile SV Sandhausen
karşılaşması sonrası, 10 bin kişilik taraftar grubu, sosyal
demokrat eyalet hükümetini protesto etti.
Taraftarlar ellerinde “Hiç Kimse İllegal Değildir” ve
“Herkese Kalma Hakkı” yazılı dövizleriyle yürünüldü.
26 Ekim günü de Sterscanze’den Altona Altstad’a ve
tekrar Sterschanze’ye kadar süren bir yürüyüş yapıldı. Yapılan eylemlere Halk Cepheliler de kızıl flamaları ile katıldı.

Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz
Yunanistan Koridalos Hapishanesi’nde bulunan özgür tutsaklar Sinan Oktay Özen , Mehmet Yayla, Hasan
Biber, Erdoğan Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel 24 Eylül’den beri hukuksuz, geri iade kararlarını protesto etmek için süresiz açlık grevine
başladılar. Avrupa’nın bir çok şehrinde
devrimci tutsakların açlık grevine
destek için dayanışma eylemleri yapılmaya devam ediyor.
25 Ekim günü Paris Place Maginot Meydanı’nda açlık grevi yapıldı. 2 gün süren açlık grevi ve bilgilendirme stantında yüzlerce bildiridi dağıtıldı.
25 Ekim 2013 günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Yunanistan’ın Koridallos Hapishanesi’nde süresiz açlık grevinde bulunan Özgür Tutsaklarla Dayanışma ve dışarıda açlık grevi yapan Fadik Adıyaman’ın direnişine yönelik saldırıları protesto eylemi yapıldı.
Eylemde Almanca "Siyasi Tutsakların İadelerini
Durdurun" yazılı pankartı ve "8 Günde 7 Saldırı, Artık
Yeter!" ve direnişçilerin isimlerinin yer aldığı dövizler
açıldı.

Sayı: 389

Yürüyüş
3 Kasım
2013

Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin
Merhaba...
Öncelikle selam ve saygılarımı iletiyorum. Yunanistan'da, Avusturya'da, Almanya'da... Saldırıyor emperyalizm. Demek ki, canlarını yoluyoruz.
Emperyalizmin, başta Amerika olmak üzere öncelikli
saldırı hedeflerindeniz. Demekk ki, bozuyoruz hesaplarını, korkutuyoruz. O halde doğru yoldayız. Yunanistan'da,
Avusturya'da açlık grevleriyle direniyoruz. Ben de 5 günlük simgesel bir açlık greviyle emperyalist saldırıları protesto ediyor direnişteki devrimci tutsaklarımızı destekliyorum. Direnmek kazanmaktır, kazanan biziz. Ülkemizin geleceğini de kazanacağımıza inançla kucaklıyorum.
20.10.2013 Sevgi ve Saygılarımla
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 Kasım - 16 Kasım
Muharrem Çetinkaya, 1972 Malatya, Doğanşehir Suçatı Köyü doğumludur. 1991ʼde katıldığı mücadelenin çeşitli alanlarında yer aldı. Aralık 1993ʼte Dersim dağlarında gerillaya katıldı.
1996 sonlarında tutsak düştü. F tipi hapishanelere ve tecrite karşı gerçekleştirilen Büyük Direnişʼte yer alan bir ölüm orucu direnişçisiydi. 5.
Ölüm Orucu ekipleri içinde ölüm orucunu sürMuharrem
dürürken, Küçükarmutlu Katliamını protesto etÇETİNKAYA mek için Sincan F Tipi Hapishanesi hücrelerinde bedenini tutuşturan Muharrem Çetinkaya,12
Kasım 2001ʼde kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Ölümü Sevda
gök kubbeye sığmaz
kanlarla çizilmiş haritalar.
et ve kemikten örülü
zulmün sarayı Ninova'da
destanlar yazılacak,
ölümü sevda
kavgayı kardeş belleyenlerce

"Benim yaşım küçük falan değil, atölyelerde, tarlalarda
çalışırken kimse çocuk olduğumu söylemiyor. Ama
gerillaya katılırken bana çocuk diyorsunuz. Ben nasıl ki
alın terimle çalışıp para kazanabiliyorsam, pekala bu
yaşta savaşmayı da bilirim"

Erkan Dilsiz
Kıymet Hanoğlu, 1967 Sivas Divriği doğumludur. Devrimci bir memurdu o. Memurların,
Devrimci Memur Hareketi önderliğinde zincirlerini parçaladığı, haklarını söke söke aldığı süreçte,
bu mücadelenin içinde yer aldı. Eyüp Belediyesiʼnde Elektrik ve Sanayi İşleri Bölümü'nde mühendis olarak çalışıyordu. Ama o bunu bir “statü” farkı olarak görmedi, tüm emekçilerin çıkarKıymet
larının, geleceklerinin bir olduğunun bilincinHANOĞLU
deydi. ʻ91 yılından itibaren BEMSENʼde örgütlü
olarak memurların hak alma mücadelesine katıldı. 1992'de yapılan BEM-SEN Genel Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreteri olarak yönetimde yer aldı. Kıymet, 13 Kasım 1993
günü İstanbul Kartalʼda, iki akrabasıyla birlikte kaldırımda yürürken bir kömür kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Onu, insan yaşamına değer vermeyen, trafik cinayetlerinin zemini yaratan düzen aramızdan aldı.

Turgut İpçioğlu, 1959 doğumlu. Liseli DevGenç kadrolarındandı, Liseli Dev-Genç mücadelesinde önemli görevler yüklenmişti. 10 Kasım
1978ʼte İstanbul Bakırköyʼde Aydınlıkçı hainler
tarafından katledildi.

Muharrem Çetinkaya
Turgut İPÇİOĞLU

Anıları Mirasımız

du. Kemal Abi, yoldaşı kendi mevzisine getirip yerleştirdi. Kendisi de başka bir sağlam yerde mevzilenmek için
oradan ayrıldı. Biraz uzaklaşmıştı ki yanına bir havan
mermisi düştü. Bu patlama sonrasında sağ dizinden ve
Kır Gerilla Birliğinden Yoldaşları
kulağından yaralandı. (Ayağına bir şarapnel saplanmştı. Bu şarapneli bir yıl ayağında taşıdı. Daha sonKadir Güven’i Anlatıyor:
ra yapılan küçük bir ameliyatla şarapnel çıkarıldı. Ke“Benim için İnsanlar Partiyi Ne Derecede mal Abi bu şarapneli Emirgan Direnişiʼnin anısı olarak
saklıyordu. )
Korur, Sahiplenirse O Derece Değerlidir”
Kemal Abi yoldaşlarına değer verirken bir ölçüsü vardı: “Benim için insanlar Partiʼyi ne derecede korur, sa95 yılında kış aylarında barınakta kalıyorduk. Kemal Abi müfhiplenirse o derece değerlidir.”
rezemizin eğitmeniydi. Bir çalışma programı çıkarmıştık. Her
O, tüm halka da değer verirdi. Yaşlı kadınlardan çocuklagün belli saatlerde siyasi eğitim çalışması veriyordu. Çalışmalara
ra kadar her yaştan insanla kısa sürede çok sıcak ilişkiler kuhazırlıklı gelirdi. Kendisi konuşur, anlatır, anlattırırdı. Özellikle
rardı. Onların gönüllerini fethederdi. İnsanların kişilik yapılarıtarihimizi teferruatıyla biliyordu. Konuyu öylesine öğretici, annı hemen çözer, ona uygun ilişki kurardı. İlişkilerinde laubalililaşılır anlatırdı ki, herkesi çalışmaya katardı. Yoldaşlarının koğe kesinlikle müsaade etmez, mutlaka sınır koyardı. Konuşurken
nuştuklarını, öğrendiklerini görünce mutluluktan uçar gibi olurhalka tepeden bakmadığı gibi, tumturaklı sözler de kullanmazdı.
du. Kemal abi, yoldaşlarını eğitmek istediği kadar da korurdu.
Böyle yapanlarımızı da sert bir dille eleştirirdi. Halkın anlayaHiç birine bir şey olmasını istemezdi. Birimiz hastalandığımızbileceği bir üslup kullanırdı. Bizi, tarihimizi, şehitlerimizi ve dida, başucumuzda ilk onu görürdük. Masaj yapar, krem sürer,
renişlerimizi anlatır, onların bizi tanımasını sağlardı. Sohbet etağrı kesiciler verirdi. Bir an önce iyileşmemizi isterdi. Hastatiği her insanın üzerinde iz bırakırdı.
lanmamamız için de geceleri kalkar, üstümüzün açık olup olO, halkı sadece ajitasyonla, konuşmayla örgütlemeye çamadığına bakardı. Biz, “Kemal Abi, bir şey olmaz” derdik balışmazdı. Halkın kültürünü, yaşamını, değer yargılarını, hatta
zen. O ise, “canım kardeşim, bu can sizin değil, Partiʼnindir. Parbeğenilerini öğrenmeye büyük bir önem verirdi. Çünkü O, örtinʼin malını hor kullanmamalıyız. Size bir şey oldu mu, Parti bir
gütlenmek için, halkı her yönüyle tanımanın zorunlu olduğunu
insanını kaybeder” diyerek gerçekleri kavratırdı. Özellikle hasbilirdi. Halka bazen gazetelerimizi, bazen Grup Yorum, Ruhi
ta, sakat, yaralı arkadaşları canı pahasına sahiplenir, korurdu.
Su'nun kasetlerini veriyordu. Amacı sıcak, samimi bir ilişki kurBir müfrezemiz çatışmaya girmişti. Daha önceden ayağı burmanın önünü açmaktı. Bazı zamanlarda ise halk türkülerini söykulan, yürüyemeyecek durumda olan bir arkadaşımız vardı, Onu
ler, onların duygularına seslenirdi. Kemal abi Ruhi Su'yu çok
çatışma alanından adeta “koltuk değneği” olarak çıkarmıştı. Emirseviyordu. Onun kasetlerini dinler, dinlettirmeye çalışırdı. Halgan Çatışmasıʼnda da benzer tavırlarını görmek mümkün. Çakın dinlediği, önem verdiği, kendisini içinde bulduğu halk türtışmada arkasına mevzilendiği kaya kurşun almıyordu. Yakınında
külerini söylerdi. Köylülerin sağlık problemlerine müdahale eder,
mevzilenen bir kadın yoldaşımızın mevzisi ise kurşun alıyorilaç ve tavsiyelerde bulunurdu.

Oligarşi, 1994ʼte
13 Cephe gerillasının katledildiği Emirgan çatışmasının
ardından Cepheʼnin
ilişkilerine yöneldi.
Köyler boşaltılıyor
Hasan ÇİÇEK
Müslüm AYDIN ve yakılıyordu. Hasan Çiçek ve Müslüm Aydın, oligarşinin dayatmaları karşısında köylerini terketmeyi reddettiler ve gözaltına alınıp katledildiler.
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat doğumludur.
Derviş Cemal Aşiretiʼndendir. 1938 Dersim İsyanıʼnda
13 yaşındadır ve katledilenlerin cesetleri altında kalarak sağ kurtulmuştur. Cephe taraftarı, gerillanın ilişkisiydi. Hozatʼın Şamaşi (Beytaş) Köyüʼne bağlı Dereko Mezrasıʼnda 9 Kasımʼda gözaltına alındı, 12
Kasımʼda ağaca bağlanıp yakılarak katledilmiş
halde bulundu.
Müslüm Aydın da, Cephe taraftarı ve gerillanın ilişkilerindendi. Oligarşinin baskılarına boyun eğmedi, Hasan Çiçek gibi askerler tarafından gözaltına alınan köylülerden biriydi, Kasım 1994ʼte Hozatʼın Dürüt deresinde yakılarak katledildi.

Kadir GÜVEN

Devrim Aslan
GÜLER

Erkan DİLSİZ

Dersimʼin Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık Köyü
yakınlarında 12 Kasım 1996ʼda çatışmada şehit düştüler.
Kadir Güven, 1958 Malatya doğumludur. 1980
öncesinde mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrası Devrimci İşçi Hareketi içinde çalıştı. Tutsak düştü, tahliye olduktan sonra yine mücadeleye koştu. 1993
Şubatıʼnda Dersim dağlarında gerillaydı.
Devrim Aslan Güler, ʻ77 Hozat doğumludur.
Gerillaya katılmadan önce demokratik alanda çeşitli faaliyetlerde bulundu.
Erkan Dilsiz, 1981, Hozat doğumludur. O da erken büyüyen çocuklarımızdandı. Faşizm onu katlettiğinde 15 yaşında bir Cephe gerillasıydı.

Birol KARASU

Birol Karasu, 1966 Giresun
Şebinkarahisar doğumlu. İstanbulʼda büyüdü. 1988'de devrimcilerle tanıştı ve 1990'lı yılların ikinci yarısında çeşitli örgütlülükler
içinde yer aldı. 6 Kasım 2006ʼda,
yozlaşmaya karşı mücadelede
ölümsüzleşti.

DÜZELTME
Yürüyüş dergisinin 389. sayısında yer
alan Yitirdiklerimiz köşesinde, Birol
Karasu yerine Bilal Karakaya’nın fotoğrafı kullanılmıştır. Ailesinden ve yoldaşlarından özür dileriz.

Gerçeklerin Sesi Alanlarda!
Yürüyüşümüz Sürüyor!
Burjuva basının gerçekleri gizlemesine, yalan haberlerle halkımızı
kandırmaya çalışmasına, iktidarın karşı devrimci propagandasına
karşı Yürüyüş’ü halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
İstanbul; Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin
dağıtımı yapıldı. Yoksul bir mahalle olan Kuruçeşme’de, halkımız
dergi dağıtımında Halk Cephelilere her zaman destek olacağını söyledi. Dergi dağıtımında genel olarak mahallelerde olan sorunlardan
bahsedildi.
Özellikle de uyuşturucu kullanımının küçük yaştaki çocuklara
kadar düştüğünü söyleyen mahalleliyle, uyuşturucuya karşı verilen mücadele ve Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı mücadele
ederken şehit düşen Hasan Ferit Gedik anlatıldı. Kuruçeşme halkı uyuşturucuya karşı verilen mücadelede şehit düşenleri sahipleneceğini dile
getirdi. Kahvelere gidildiğinde halkımız tarafından çay
ikram edildi. 2
saat süren dergi dağıtımında
70 dergi Kuruçeşme halkına
ulaştırıldı.
Ankara
Ankara;
Dev-Genç’liler, 27 Ekim günü Sakarya Caddesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 13 kişinin katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren dağıtımda 85
adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Yapılan sohbetler ve sesli konuşmalarda AKP beslemesi çetelerin Hasan Ferit’i nasıl katlettikleri, 14 yaşındaki Dev-Genç’li Berkin Elvan’ın sağlık durumu, Muharrem Karataş’ın nasıl şehit düştüğü halka anlatıldı.
Bursa; 27 Ekim günü Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi okurları tarafından derginin 386. ve 387. sayısının tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Toplam 17 adet yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

Bayramlar Paylaşmaktır,
Birlik Beraberliktir Bayramlarda
Dayanışmayı Büyütelim!
Çorum Milönü Meydanı’nda bulunan Pir Sultan Abdal Derneği’nde 18 Ekim günü bayram kutlaması yapıldı. Program, misafirlere kolonya ve şeker sunulması ve dernek adına yapılan bir
konuşmayla başladı. Konuşmada; Kurban Bayramı’nın anlamı
anlatılarak, “Kurban kesmenin asıl amacı, ihtiyacı olan insanlara
lokma dağıtmaktır. Bir elma, bir salkım üzüm dağıtarak da kurban veya adak yerine getirilebilir” denildi. Alevi inanç ve kültürünü yansıtan deyiş ve duazların yanı sıra, bir gencin Muharrem Karataş anısına söylendiği türküler ve dernek semah ekibinin semah sunumuyla program devam etti. 30 kişinin katıldığı
program, dağıtılan ikramlar yenildikten sonra Kurban Bayramı
üzerine yapılan sohbetlerin ardından son buldu.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Ata Sözü
"Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye,
dede dede olmaz gitmekle tekkeye."
Bir işte asıl olan öğrenmeye açık olmak ve
samimiyettir. Bunlar olmadan bir işi görünüşte
ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz.

Şiir
Vatan ve Yoldaş Sevgisi
Bulutlar tepeleri sardı,
Tepeler bulutları kucaklıyor,
Irmak tertemiz ve berrak,
ayna gibi parlıyor,
Batı dağlarının tepesinde
yüreğim kabarıyor düşündükçe
Güney semalarına
bakarken eski dostlarımı
hatırlıyorum.
HO CHİ MİNH

Kısadan Hisse
geldim bak!”

EMEK
Ulu bir kavak ağacının yanında
bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar
ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş
hızla büyümüş ve neredeyse kavak
ağacıyla aynı boya gelmiş.
Bir gün dayanamayıp sormuş
kavağa:
- Sen kaç ayda bu hale geldin
ağaç?

Doğru demiş kavak...
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında
kabak önce üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça
da aşağıya doğru inmeye başlamış.
Sormuş endişeyle kavağa:
- Neler oluyor bana ağaç?
- Ölüyorsun.
- Niçin?

- 10 yılda, demiş kavak.
"10 yılda mı?" diye gülmüş ve
çiçeklerini sallamış kabak “Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya

- Benim on yılda geldiğim yere
sen iki ayda gelmeye çalıştığın
için...

Fıkra
Profesör, öğrencileri ile birlikte Karadenizli hastanın yatağının başına gitmiş... Onlara yeni bir hastalığın belirtilerini öğretecek. Yatakta bitkin, kendinden yarı geçmiş vaziyetteki hastayı göstererek konuşmaya başlamış:
-Bakın yüz rengi sarıya yakın.. Gözler içeriye doğru çökmüş, o yüzden burun daha sivri görünüyor.. “Bakın, kaslar tepki vermediğinden ifade anlamsız..
Çene aşağıya sarkmış duruyor.” Hasta da öğrenciler gibi dikkat kesilmiş
dinliyor..
Profesör:
- “Bu bir batın sendromu belirtisidir” diyecekken, yerinden zorlukla dikilmeye çalışan hasta fırsat vermemiş. Zor bela mırıldanmış:
-"Sen sanki dunya cuzelisun"

Karikatür

