İçindekiler
4 İstiyoruz Yapacağız: Savaşmak
halkların şahdamarıdır

7 Devrimci İşçi Hareketi:
10

Direnişin ve zaferin öncüsüdür
BELTAŞ işçileri Beşiktaş
CHP İlçe Binasını işgal etti
Direniş günleri...

13
15 Devrimcileri DİSK’ten tasfiye
16

etmelerine izin vermeyeceğiz
Devrimci İşçi Hareketi:
Taşeronluk patrona cennet,
işçiye cehennemdir!
Taşeronluğu yıkacağız!-4

Ülkemizde Gençlik
19 YÖK’e, faşizme karşı

20

Dev-Genç ayakta!
Protesto etmiyoruz,
hakkımızı istiyoruz!
Ülkemizde Gençlik:
Tutsak öğrenciler serbest
bırakılsın, gençlik üzerindeki
baskılara son verilsin!

23 Sınıf Kini:

42 Liseliyiz Biz: Liseliler, Dev-Genç

“Bizim düşmanımız var”

saflarında birleşelim

24 Devrimci Okul: Bireysel çalışma
26 AKP’nin yeni gelir

43 Kamu Emekçileri Cephesi:

kaynağı: Fuhuş
28 Cepheli:
Devrim için savaşmayana
sosyalist denmez
29 Devrimci Alevi Komitesi:
Alevilerin tarihi
direnişlerin tarihidir

7 ilde tutuklu bulunan
KEC’liler tahliye edilirken
İstanbul’dakiler tahliye
edilmiyor
44 Yürüyüş dergisi mahallelerde

45 TAYAD’lı Aileler:

31 Bizim Mahalleden:
Çocuklarımıza
şehitlerimizin
isimlerini vermeliyiz
32 Halk İsyanları:
Kınalı Hasan
33 Özgür Tutsaklar’dan:
Hasan Ferit’e

35 Savaşan Kelimeler: “Varoş”
36 Adalet istiyoruz
38 Halkın Hukuk Bürosu: Hasan

47

54

56
58 Basından: “Yanımdaki gençler

Ferit’in gömleğini istiyoruz!

40 Amerika tüm dünyayı dinliyor,
işbirlikçi AKP’nin
sesi çıkmıyor

TAYAD’lılar oldukça
dünyanın neresinde olursa olsun
Özgür Tutsaklar yalnız
kalmayacak
Röportaj: Özgür Tutsaklar
geleneği dünyanın neresinde
olursa olsun üç kişi de olsa,
bir kişi de olsa
direnişlerle yaşatılıyor
Avrupa’da Yürüyüş:
Yunanistan’da Özgür Tutsaklar
içeride, Halk Cepheliler
dışarıda ölümüne direniyor
Yitirdiklerimiz...

59

yaralanmıştı”
Öğretmenimiz:
Her sorunun mutlaka
devrimci bir çözümü vardır

YA T İ Y
PA O R
C U
A Z
Ğ
IZ

İS
Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

SAVAŞMAK HALKLARIN
ŞAHDAMARIDIR

Direnmeyen çürür dedik...
Direndik...
Şimdi savaşmayan ölür diyoruz...
Savaşmak insanlığın şahdamarıdır.
Halkların varolma nedenidir...
Savaşmayan kendi şahdamarını
kesiyor demektir...
Bunun için savaşacağız.
Halkımızın savaşını örgütleyecek;
bu damara kan olacağız...
Çünkü savaşmakta kararlı; devrim
de iddialıyız.
Çünkü tarihsel zorunluluk ve halk
sevgimiz bizlere bu akışı ileriye taşıma sorumluluğunu yüklüyor.
İşçi sınıfı varolduğundan itibaren
burjuvazinin feodaliteye karşı verdiği
ilerici savaşı destekledi.
Siyasal iktidarın burjuvazi tarafından ele geçirilmesinden sonra sosyalist düzeni kurmak için de burjuvaziye karşı savaşa girişti.

Bu Savaş Tarihin
Bütün Akışını
Belirleyecektir
İşte biz; bu savaşta güçler dengesini halklar, emekçiler ve tüm ezilenler lehine değiştirmek ve tarihin
akışını belirlemek için SAVAŞACAĞIZ.
Çünkü; düşman varsa ona karşı
savaşmak zorundayız.
Düşmanın düşman olduğunu; yüzyılların sınıf kini ile saldırdığını, bizi
yok etmek için herşeyi yapacağını
aklımızdan çıkartmadan SAVAŞACAĞIZ.
Tarih boyunca insanlığın şahdamarı kesintiye uğramamıştır.
Tarihi yazanlar gerçekte sadece
direnenler, savaşanlardır... Çelişkilerin
derinleştiği yerde öne atılanlar, direnişleriyle halklara yüzyıllar boyunca
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umut olanlar onlardır...
Bunun için halkların mücadelesi
hiçbir zaman geriye gitmez.
Birileri ölür, imha olur... Ama bir
başkası mutlaka gelir ve bayrağı devralır...
Kesintisizlik devam eder...
Baba İshaklar "toprakta hakça
bir düzen" dediler.. Şeyh
Bedreddinler, "hak ve adalet" için
ortaklık düzenini kurdular... Pir
Sultanlar “Kadılar müftüler fetva
yazarsa işte kement işte boynum
asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün ben dönmezem
yolumda" diyerek padişah zulmüne
karşı direndiler. Mahirler bu isyan
bayrağını devraldılar.
Fiziki olarak imha olmak, ölmek
önemli değildir.
Asıl olan geçmiş ile gelecek arasında sağlam durabilmek; kesintisizliğin köşe taşlarını oluşturabilmektir.
Zulüm, zorbalık, her türlü saldırı
karşısında dik durabilmek, direnmek;
yeri geldiğinde ölmek ama teslim
olmamaktır.
Sadece direnenler geçmiş ile gelecek arasında sağlam halka olabilirler.
Bugünün dünyasında MarksistLeninist olmak budur.

Savaş Gerçektir
ve Savaşmak
Zorunluluktur
Savaş gerçektir...
Hiç kimse kendi subjektif niyetlerini gerçeğin yerine geçiremez.
İşte ülkemizin hali...
İşte dünya halklarının yaşadığı
acılar, yoksulluklar... Emperyalist işgalin, saldırıların ardarda yaşandığı
topraklar....

Gözlerimizi nereye çevirsek orada
savaş gerçeği karşımızda duruyor.
Üsleri, işkence merkezleri, tecavüzleri, halkların başına musallat ettiği
islamcı örgütleri, operasyonları, halkları
birbirlerine düşman eden politikaları,
yalanları, sansürleri, tecritleri ve daha
sayısız yöntemleriyle Amerikan emperyalizminin saldırısı altındayız.
Faşist AKP iktidarı tüm halkımıza
nefes dahi aldırmak istemiyor.
Hergün yeni saldırı yasaları geçirmeye çalışıyor; polise yeni silahlar,
gazlar, elektroşok tabancaları alarak,
eğitimler vererek halka saldırmaya
hazırlanıyor. En küçük bir hak arama
eylemi dahi polisin saldırı nedenidir.
Yargı kararı olmadan dinleme ve
polise gözaltı yetkisi vermenin yollarını arıyorlar...
Her şey gözdağı ve baskının bir
aracı haline dönüşmüş durumdadır.
Bizzat AKP’li bakanlar futbol taraftarlarını tehdit ediyorlar.
Bir maçta slogan atmak dahi tutuklanma nedeni olabilir.
ODTÜ ormanlarına gece yarısı
yapılan operasyonun yapılış biçimi
bile gözdağının bir parçasıdır.
Amerikan işbirlikçisi faşist AKP
iktidarı emperyalist politikaları uyguluyor. İşsizlik, taşeronlaştırma, esnek çalışma, kıdem tazminatlarının
gasp edilmesi; kentsel dönüşüm dedikleri yağma ve talan; asimilasyon,
aşağılama vb. hepsi emperyalizmin
politikalarıdır.
AKP iktidarı "demokrasi paketleri"
hazırlayarak, 14 yaşındaki Berkin’in
hastane yatağında fişini çekmeye çalışıyor... Hasan Ferit’in cenazesini
günlerce bekleterek işkence yapıyor;
yozlaşmaya karşı mücadele edenleri
tutuklayarak uyuşturucu çetelerinin
sırtını sıvazlıyor...
Bakan Babacan, Washington da
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yaptığı bir konuşmada İstanbul’un
dünyadaki ilk 10 finans merkezlerinden biri olmasını planlandığından sözediyor.
Kentsel dönüşüm dedikleri saldırıyla binlerce, milyonlarca insanı
şehir dışına sürgün edecekler.
Denizleri, köprüleri, otoyolları,
akarsuları, dereleri; mahalleleri ne
var ne yoksa hepsini satıyorlar...
Olmadı iki denizi birbirine bağlayacak
yapay kanal yapmaya kalkıyorlar.
AKP iktidarı yabancı sermayeye
yoktan rant alanları yaratmak için
elinden ne geliyorsa yapıyor.
Berkinlerin, Hasan Feritlerin beyinlerinin asfalt yollara akıtılmasının
nedeni budur..
Memleketimizi pazarlamak için,
parsel parsel satmak için yapıyorlar...
Emperyalist politikaların söz konusu olduğu yerde faşizm dışında
bir yönetim biçimi düşünülemez...
AKP iktidarının demokrasi, barış
demagojilerinden beklentisi olanların,
reformistlerin ve her tür düzen içi
politikadan medet umanların artık
hareket alanı kalmamıştır. AKP faşizminin halka açtığı savaş tüm açıklığıyla ortadadır...
Biz bu saldırı altında savaşarak
kendi yolumuzu açacağız.
Ülkemizde faşizmin nasıl siyasal
ve bilimsel bir olgu olduğunu biliyorsak, silahlı mücadelenin de aynı şekilde
bir zorunluluk olduğunu biliyoruz.
Bizi savaşmak kurtarır...
Önderlerimiz Mahir Çayan ve
Dayı, her zorlu süreçlerde silahlı
mücadeleyi yükseltmişlerdir.
Çünkü savaşmak gelişmenin önünü açmaktır.

Cepheliler Aldıkları
Her Nefesi
Silahlı Mücadeleyi
Büyütmek İçin
Verecekler
Herkesi savaştıracağız... Savaşı
halklaştıracağız; halkı savaştıracağız...

Cepheliler savaşı her
hücrelerinde hissetmeli; savaşa
sıradan bakmamalıdırlar... Savaş
için verilen karar sınır tanımaz...
Şehitlerimizden,
ideolojimizden, geleneklerimizden
aldığımız güç her türlü zorluğu
aşarak yolumuza devam etmemiz
için yeterlidir...
Kuralımız; herkesin yapabildiği
kadarını bizim doğrularımızla yapmasıdır.
Halkı eğiteceğiz... Komitelerden
meclislere, sopalı, sapanlı savunma
komitelerinden milislere kadar...
60-65 yaşında torun sahibi yaşlılardan, 50-55 yaşında ev kadınlarına;
14 yaşındaki Berkinden Ölüm
Orucu şehitlerimizin ailelerine kadar
herkesi savaştıracağız...
Nerede ve nasıl gerekiyorsa halkı
öyle örgütleyeceğiz...
Cepheliler savaşı her hücrelerinde
hissetmeli; savaşa sıradan bakmamalıdırlar... Savaş için verilen karar
sınır tanımaz...
Şehitlerimizden, ideolojimizden,
geleneklerimizden aldığımız güç, her
türlü zorluğu aşarak yolumuza devam
etmemiz için yeterlidir...
Bu cüret,
Bu bağlılık,
Bu ısrar,
Bu feda ile,
Bu halk yenilmez.
İdealize etmemek gerekir...
İdealize etmek gerçeklere gözünü
kapatmaktır.
Her şeyi kendi dışında görmek
ve başkalarından beklemektir...
Devrim, mükemmel insanların
savaşıyla olmayacak... Onuru zedelenmiş, çaresiz insanlar savaşacak...
Onları
biz
eğiteceğiz...
Savaştıracağız...
Halka görev vermeyen halka inanmaz... Onların politik kararlar alabileceğine inanmaz... Bazen aman ürkütmeyelim mantığı da vardır...
Düzenin krizi, saflaşma, devrimci

mücadelenin meşruluğu, örgütün
gücü halkı örgütleyecektir... Biz
halka güvenelim...
Bizim devrimimiz başka devrimlerden ödünç alınmayacak...
Kendi topraklarımız üzerinde,
kendi gök-yüzümüzün altında
kurulacak...
Sorunlarımız bize özgü, insanımız bize özgü, savaşımız
bize özgü yol ve yöntemlerle ilerleyecek...
Her sorunun çaresini hayatın ve
pratiğin içinde arayacağız.. Tarihimiz
ve ideolojimiz yol gösterecektir.
Şu sorulara cevap aramak yeterlidir:
-Kitap ne diyor,
-Hayat ne diyor,
-Biz ne diyoruz?
Her Cepheli bunu yapabilir...
Her Cepheli savaşı yönetebilir...
Savaşın yasalarını öğrenmenin ve
uygulamanın tek yolu akıl ile cüreti
birleştirmektir.
Bizim yöneticilerimiz akıllı ve
cesur; girdikleri savaşları genel olarak
kazanan, aklı cesaretle birleştiren olmalıdırlar.
Yetinmeyen; öğrendikleriyle kendisi arasında bağ kurabilen; pratikten,
hayattan, düşmandan ve kitaplardan
öğrenmeyi bilen yönetici akıllı ve
cesur olmayı başarır.
Savaşın asli unsuru insandır...
Her sorunun çözümü insandadır;
her engel insan emeği ve cüreti ile
aşılır.
Olanaksızlık mı?
Onu yenmenin tek yolu yine
insanın yoğunlaşmasıdır...
Temel sorun savaşmaya hazır olmaktır. Herşeyi savaşmaya hazır kadrolar belirler...
Cepheli yöneticiler kendilerini,
yoldaşlarını, halkı örgütlemeli ve
eğitmelidirler. Savaşı halklaştırmanın
ve büyütmenin başka yolu yoktur...
İdeoloji her sınıfın savaşta kullandığı silahıdır. Sınıflar birbirlerini
o silahla vururlar...
İçimizden veya dışımızdan, nere-
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den ve nasıl, hangi görünüm altında
gelirse gelsin; örgütü işletmeyen,
kendini dayatan, savaşı gerileten,
insanları moral bozukluğuna sürükleyen; birliğimizi zayıflatan her şey
ve herkes düşman cephesinden sayılmalıdır...
Bunu görebilmek için yaşadığımız pratiğin sınıfsal tahlilini yapabilmeli; politik bakabilmeliyiz.
Aksi halde duygusal bakmaktan,
saflıklardan çıkamayız... Düşmanımızı
göremez, kendi misyonumuzu kavrayamayız.
Moralimizi ve otoritemizi bozan
düşmanımızı tanımak zorundayız...
Bu eğitimimizi arttırmakla mümkün olur.
Sonuçta iki ideoloji savaşacak ve
biri ölecektir... Hangisinin yaşayacağına, hangisini öleceğine biz karar
vereceğiz.
Kazanacağız!
Her tür düşmana karşı uzlaşmaz
çizgimizle kazanacağız....
Mahir Çayanın sözü ile ifade
edersek:
"Savaş açıktır. Savaşanlar da
açıktır ve ortadadır. Savaşmaya azimli
olanlar aktif mücadeleye hazır olanlar
ve bizzat savaşanlar DEVRİM MEYDANINDA KALMIŞTIR"
Her yerde direniyoruz...
Yurtdışında, Avrupa hapishanelerinde zorla müdahale işkencesiyle
hafızası çalınan tutsaklarımızla;
AKP faşizminin saldırılarına karşı
savaşan insanlarımızla sokaklarda,
okullarda, iş yerlerinde direniyoruz...
Halkın adaletini yerine getiren
savaşçılarımızla düşman kuşatmalarına direniyoruz... Bugüne kadar direnmenin güç biriktirmek; direnmenin
çoğalmak olduğunu anlattık. Şimdi
"savaşmak yaşamaktır" diyoruz; savaşmayanın öleceğini anlatıyoruz.
Savaşmak şah damarımızdır. Bu
şah damarını besleyecek olan şeyler;
insan, silah, eylem, her türlü olanaklar
olacaktır.
Bu görev tüm Cephelilerindir.
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İçimizden veya dışımızdan
nereden ve nasıl, hangi
görünüm altında gelirse gelsin;
örgütü işletmeyen, kendini
dayatan, savaşı gerileten,
insanları moral bozukluğuna
sürükleyen; birliğimizi
zayıflatan her şey ve herkes
düşman
cephesinden sayılmalıdır...

İdeolojik Netliğini
Kaybeden Her Şeyini
Kaybeder
A. Cabral "çağımız dünyasında
kurtuluşları için savaşan ve çile çekenleri desteklemek için yiğit olmak
zorunlu değildir. Haysiyetli olmak
yeterlidir" diyor.
İşte meselenin özü de budur.
Direnmek bir tercihtir. Direnmemeyi
tercih edenlerin değerleri kalmamıştır... Yiğitlik, haysiyet, vatan sevgisi....
vb. yoktur.
Yıllar boyunca sınıf mücadelesini
kenarda izleyenler değer biriktirmemişlerdir.
Değer biriktirmeyenler direnmez,
direnmeyenler de çürür... Çürüme
ise ancak savaşın içinde atılabilir.
Türkiye solunda ÇKP'ye AEP'ye
SBKP'ye bağlı olarak; 12 Mart, 12
Eylül cuntalarından; sosyalist ülkelerdeki kapitalist restorasyonlara;
yeni dünya düzenin dünya genelinde
estirdiği karşı devrim dalgasının sonucuna kadar sayısız savrulmalar yaşanmıştır.
Taktik anlamda legaliteden illegaliteye, illegaliteden legaliteye silahlı
savaştan legal particiliğe savrulmamış,
örgütsel anlamda daha önceki önderliklerini şu yada bu zamanda sağ
sapmayla, tasfiyecilikle mahkum etmemiş bir hareket bulmak imkansızdır. İstisnası Parti Cephe'dir.
Marksizm-Leninizm’e dayanmayan örgütler er yada geç düzene savrulacaktı.
Son 40 yılda sol, adım adım düzen
içi politikaların savunucusu haline
geldi. En keskin komünist örgütlerden
daha sağda duranlara kadar hepsinin

geldiği nokta reformizm ve düzenle
uzlaşmak olmuştur.
Marks ve Engels "Demokratik
reformlar için savaşmak yetmez,
bütün burjuva rejimini değiştirmek
bir yenisi ile insanoğluna daha iyi
bir rejim kurmak gerekir. Yeni rejim
için yeni bir dünya anlayışı hazırlamak kurmak kaçınılmazdır" demişlerdir....
Marks ve Engels’in sözünü ettiği
"yeni bir dünya anlayışı"na ülkemiz
solu hayli uzaktır.
Düzeniçi ve icazetçi bir anlayışla
hareket etmek artık solun çizgisi haline gelmiştir.
Oysa "banane, nasıl olsa bana
saldırmıyorlar" diyerek faşizmin
şiddetinden kendilerini kurtaramazlar... "Birgün sıranın herkese geleceği"
faşizmin çok bilinen özelliğidir.
Ancak ülkemiz solu bu gerçeği
bilmesine rağmen bedel ödemekten
kaçtığı için görmezden gelir. Hatta
savaşanları da "faşizmin saldırılarına neden olmakla" suçlar.
Sınıf mücadelesinin evrensel ilkesi
bellidir: Düşmanla uzlaşmak zulmü
durdurmaz, tam tersine arttırır.
Hz. Hüseyin yüzyıllar öncesinden
şöyle demiştir:
"Her isteyen her istediğine boyun
eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali
nice olacak? Sanılmasın ki boyun
eğmemek bir kibir işidir. Ben de
boyun eğerim. Ama bilirim ki Yezidin
önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalacağına çoğalacaktır."
"Sınıf savaşının özünün iktidar
savaşı" olduğu gerçeğini savaşımızla,
ideolojik mücadelemizle sola göstermeye devam edeceğiz; anti-emperyalist anti-faşist cepheyi büyütmeye çalışacağız.
Savaş saflaştıracak ve halkın birliğini sağlayacaktır.
Faşizmin saldırılarına karşı halkımıza umut, güven, adalet ve gelecek
sağlayacak olan tek güç biziz...
Bu sorumluluğu tarihimiz ve şehitlerimizden aldığımız güçle yerine
getireceğiz.
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Devrimci İşçi Hareketi
Direnişin ve Zaferin Öncüsüdür
 Devrimci İşçi Hareketi işten atılan, hakları gasp edilen
her işçinin yanındadır!

 Devrimci İşçi Hareketi
Hukuk Komisyonuyla ihtiyacı olan her işçiye hukuki
yardım sunar

 Devrimci İşçi Hareketi en
küçük hakların dahi büyük
bedelleri göze almadan kazanılamayacağını bilir!

 Devrimci İşçi Hareketi
onun için reformistler, potron
sendikacıları gibi “Hukuk
mücadelemiz sürüyor” diyerek direnişleri tasfiye etmez.
İşçilerin direnişini örgütler
ve zafere kadar direnir!
 Devrimci İşçi Hareketi
direnişleri sadece hak alma
boyutuyla sınırlı tutmaz, her
direnişi işçi sınıfının iktidar
mücadelesine atılan bir adım
olarak görür!
 Devrimci İşçi Hareketi
sendika yönetimlerine çöreklenen patron sendikacılarına
karşı savaşır!

 Devrimci İşçi Hareketi
sendikalı, sendikasız, tüm işçilerin meşru örgütüdür!
İŞÇİLER!

 Devrimci İşçi Hareket’inde örgütlenelim, örgütlü gücümüzü büyütelim, direnelim, kazanalım!

Direnen Kazova İşçileri
Devrimci İşçi Hareketi Öncülüğünde
Fabrikayı İşgal Edip Makinalara El koydular!
Türkiye’de Bir İlk Yaratarak Zaferi Kazandılar!
Şimdi Kazova İşçileri Hem Üretip Hem Yönetiyor!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
gücünü işçi sınıfının tarihsel haklılığından ve meşruluğundan alır.
İşçi sınıfının mücadelesini verirken
düzenin çizdiği yasal sınırlara hapsolmaz. Meşruluk temelinde mücadeleyi geliştirir. Faşizmin baskısı, saldırıları terörü karşısında direnerek meşruluk yaratır.
İşçi sınıfının mücadelesini ekonomik demokratik mücadeleyle sınırlamaz. Ekonomik demokratik mücadeleyi
iktidar mücadelesinin parçası olarak
görür.
Devrimci İşçi Hareketi’nin kökleri
15-16 Haziranlarda DİSK yönetiminin
reformist, uzlaşmacı tavırlarına rağmen
işçilerle birlikte direnen Dev-Genç’lilere dayanır.
Kurulduğu 1978’den bugüne işçi
sınıfı içinde Tariş’ten Migros direnişine,
Paşabahçe’den Maga Deri’ye, Toros
Güber’den Eminönü ve Türkan Albayrak direnişine, 3 Ocak Genel Grevinden Taksim 1 Mayıs Alanı’nın kazanılmasına kadar işçi sınıfının mücadele tarihine geçmiş çok sayıda grev
ve direnişler örgütlemiştir.
Örgütsüzlüğün, uzlaşmanın, sendikal mücadelenin dibe vurduğu sadece
son bir yıl içinde, hem de örgütsüzlüğün
en fazla yaşandığı tekstil işçileri içinde
işçilerin umudu olmuş, zaferler kazanmış, Türkiye işçi sınıfı tarihinde
ilkler yaratmıştır.
“Performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten atılan Cansel Malatyalı’nın

TMMOB yönetimine karşı 242 gün süren direniş ve zaferi,
Roza Tekstil işçilerinin 120 gün
süren direniş ve zaferi, işten atılan
Darkmen Tekstil işçilerinin tazminatlarını almak için başlattıkları 90 gün
süren direniş ve zaferleri,
İflas ettim diye maaşları, tazminatları
ödenmeden işten atılan Akçay tekstil
işçilerinin fabrika işgali ve fabrikadaki
tüm makina ve mallara el koyarak tüm
alacaklarını almaları,
BEDAŞ işçilerinin direnişindeki öncülüğü, ısrarla direnişi sürdürmesi ve
zaferi,
Çerkezköy’de Doluca şarap fabrikasından atılan DİH’li bir işçinin 35
gün süren direniş ve zaferi, İstanbul
Sarıgazi Bölge Hastanesi’nden atılan
temizlik işçilerinin 15 gün süren direniş
ve zaferi DİH tarafından örgütlenen direnişler ve kazanılan zaferlerdir.
Devrimci İşçi Hareketi, devrimci
kitle sendikacılık anlayışını savunur.
İşçi sınıfının mücadelesini sendikal mücadeleyle sınırlı tutmaz. İş yeri komiteleri, işçi meclisleri gibi işçilerin söz
ve karar hakkına sahip olduğu meşru
taban örgütlenmelerini savunmaktadır.
Faşizm koşullarında ölüm dahil her
türlü bedeli göze almadan hiçbir hakkın
kazanılamayacağını bilir.
Onun için Devrimci İşçi Hareketi
ısrarlı, kararlı bedel ödemeyi göze alarak
sonuç alana kadar direnmeyi esas alır.
Kazandığı tüm zaferleri bu bakış açısına
borçludur.

İŞÇİLER; DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NDE ÖRGÜTLENELİM!

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013
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BU UĞURDA İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ
İÇİNDE ONLARCA ŞEHİT
VERMİŞTİR. ÇOK BÜYÜK
BEDELLER ÖDEMİŞTİR.
TARİHİMİZE ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA YARATILMIŞ DEĞERLER BIRAKMIŞTIR.
Sendikaların ya iktidar yanlısı ya
da düzenin çizdiği sınırların dışına
çıkamadığı günümüzde, tüm işçiler
için hak almanın ve kazanılmış hakları
korumanın yolu DEVRİMCİ İŞCİ
HAREKETİ ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLENMEKTİR. Tüm işçileri
Devrimci İşçi Hareketi çatısı altında
örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

İşçi Sınıfının
Tarihinde Bir İlk:
Kazova Direnişi
Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013
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Devrimci İşçi Hareketi direnen
tüm işçilerin yanındadır. İşten atılan,
hakları gaspedilen, direnen tüm işçilere Hukuk Komisyonu ile her türlü
hukuki yardımda bulunur. Maddi
manevi destek verir. Bunların da ötesinde bifiil direnişlere öncülük yapar.
Meşru mücadele ve direniş çizgisiyle
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ZAFERİN GARANTİSİDİR.
Türkiye işçi sınıfının tarihinde
bir ilk olan Kazova direnişi ve zaferi
Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülüğünde bu mücadele anlayışıyla kazanılmıştır.
4 aylık maaşları, ihbar ve kıdem
tazminatları verilmeden işten atılan
Kazova işçileri DİH’ten hukuki yardım istediğinde onlara her türlü hukuki destek verilmiş ancak kazanmak
için esas olarak direnmekten başka
yol olmadığı anlatılmıştır.
Örgütsüz, hayatlarında bir kez
bile eyleme katılmamış işçileri direnişe ikna etmek o kadar kolay olmamıştır. Başlangıçta basın açıklamasına
katılmaya bile çekinen Kazova işçileri
direnişin içinde gerçekleri gördüler.
Dostu düşmanı tanıdılar.
AKP polisinin hırsız patronları
nasıl koruduğunu gördüler. Gasp edi-

len haklarını almak için saldırılara
uğradılar.
Direnmeyi ve korkmamayı öğrendiler. Kazanmak için mücadeleyi
büyütmek, daha büyük bedelleri göze
almak gerekiyordu. Fabrika önüne
çadır kurdular, yetmedi. Devrimci
İşçi Hareketi kazanmak için fabrikayı
işgal etmek gerektiğini, AKÇAY
Tekstil’de olduğu gibi makinalara
fabrikada bulunan herşeye el konulması gerektiğini söyledi. İşçileri buna
ikna etti.
Fabrika işgaliyle Kazova direnişinin sesi tüm dünyada duyulmaya
başladı. Çünkü Kazova işçisi artık
direniş içinde hem öğreniyor, hem
öğretiyor. Kazova direnişi tüm işçiler
için okula dönüştü.
Kazova işçileri işgal ettikleri fabrikada makinaları tamir ettiler. Hırsız,
asalak patronları sırtlarından atıp üretime geçtiler. Her şeyi üreten, yaratan
işçiler, yönetmek için başlarında asalak
patronlara ihtiyaçlarının olmadığını
tüm dünyaya gösterdiler. Kazova işçileri artık hem üretip hem yönetiyorlar.
Kazova direniş okulunda işçiler Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülüğünde
bugünden yarını yaratıyorlar...

Sendikalar İşçilerin
Örgütüdür!
Devrimci İşçi Hareketi
Patron Sendikacılığına
İzin Vermeyecek!
Devrimci İşçi Hareketi işçi sınıfının başına musallat olan sarı sendikacılığa, reformizme ve düzen içi
sivil toplumcu anlayışlara karşı kesintisiz mücadele etmiştir ve etmektedir.
Kazova işgalinin yapıldığı fabrika
ile DİSK Genel Merkez binası arasında 300 metre mesafe yoktur. Dünyanın öbür ucundan sendikacılar duyup direnişle dayanışma içinde ol-

dular, direnişten çok şey öğrendiklerini açıkladılar. Kendi
sınıfı adına ders çıkartmak için
patronların dergisi Forbes bile
gelip işçilerle direniş ve işçilerin
hem üretip hem yönetmeleri
hakkında röportaj yaptı. İstisnalar dışında DİSK, KESK dahil
ülkemizdeki işçi sınıfının mücadelesini verdiğini söyleyen sendikalarsa
ne direnişi ziyaret ettiler, ne de destek
verdiler.
İşte Türkiye’deki işçi sendikalarının durumu, vaziyeti bu... İşçiler
adına değil, patronlar adına sendikacılık yapıyorlar. Asgari ücretle çalışan bir işçinin en az 10 katı maaş
alıp yapıştıkları koltukları korumak
için patronların kölesi olmuş durumdalar. İşçileri örgütleyerek sendikacılık
yapmıyorlar, patronların çıkarlarını
koruma garantisi vererek sendikacılık
yapıyorlar.
Şişli Belediyesinde örgütlü olan
Genel İş Sendikası’nın Şişli Şube
Başkanı Mevsim Gürlevik’in sendikacılığına bunun için son verilmiştir.
Şu anda Beşiktaş Belediyesi’ne
bağlı taşeronda çalışan BELTAŞ işçilerinin sendika ve toplu sözleşme
hakkını gasp eden belediye yönetimine ve sendika yönetimine karşı
direniş bu amaçla sürdürülmektedir.
Devrimci İşçi Hareketi BELTAŞ’da sendikal haklarını gasp etmek
isteyen belediye yönetimine ve patron
sendikacılığına karşı yeni bir direniş
daha büyütmektedir.
DİSK; adı Devrimci İşçi Sendikası. Fakat öyle bir yönetimi var ki,
ne devrimcilikle, ne de işçiyle bir
ilgisi yoktur. Şişli Beldiyesi’nde işçilerin çıkardığı listenin karşısında
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün
listesine destek verdiler. İşçiler seçimi
kazanmasına rağmen hile yaparak
seçimi iptal ettirdiler.
DİSK Genel Merkezi’nde çalışan
devrimci işçi Berna Yılmaz ve devrimci Avukat Taylan Tanay’ın AKP
iktidarı tarafından tutuklandı diye
işine son verdiler.
Genel-İş Genel Merkez yönetimi
örgütlülükleri büyütmek yerine ken-
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dilerini desteklemeyen
İstanbul’daki bölge başkanlıklarını kapattılar.
Devrimci İşçi Hareketi tarihe yazılan işçilerin direnişlerini örgütlerken, mücadele tarihinde ilkler yaratırken bir
taraftan da bu işçi düşmanı patron sendikacılığına karşı direnmektedir.
Devrimci İşçi Hareketi’nin bu direnişleri de en az diğer direnişler
kadar sınıf mücadelesi açısından
önemli ve bir o kadar onurlu direnişlerdir.
Çünkü işçilerin başına, hem de
“sol”, “devrimci” söylemlerle musallat olmuş bu patron sendikacılığına
son vermeden sendikalar işçi sınıfının
lehine değil, aleyhine faaliyet yürüteceklerdir. İşçilerin pasifleştirilmesinde, hareketsiz kalmasında en büyük
pay patron sendikacılarınındır.
Patron sendikacılığına karşı da
direnişleri büyüteceğiz. Patron sendikacılığına izin vermeyeceğiz.

Devrimci İşçiler;
Yeni Direnişler, Yeni
Zaferler Bizimdir!
Tüm DİH’li işçiler büyük bir misyonun sahibidir, yaratıcılarıdır. Her

DİH’li bu misyonun bilinciyle alanına
sahip çıkmalıdır. Şehitlerle yazılan
bir tarihin sahibiyiz. Ve her DİH’li
işçi bu tarihin birer parçasıdır. Bu
onurlu mirasın taşıyıcılarıdır. Bugün
işçi sınıfının mücadele tarihini yazmaya devam ediyoruz. Bu tarihe
yeni sayfalar eklemek, DİH’i sürekli
büyütmek öncelikli görevimizdir.
DİH’li olmak işçi sınıfının mücadelesi için ortak bir ruhla, ortak
bir coşkuyla mücadele etmektir.
DİH’li işçiler birbirinin yoldaşıdır.
Yoldaşlık aynı dava uğruna birbirimiz
için canımızı esirgemeyeceğimiz devrimci ilişki biçimidir.
Bir DİH’linin başı ağrıdığında
tüm DİH’liler o acıyı hissetmelidir.
DİH’li olmak paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaktır. Sınırsız sahiplenme duygusudur. Bunu yaratmak tüm DİH’lilerin
öncelikli görevidir. Bu da pratik mücadele içinde yaratılmaktadır.
Bugün işten atılan işçinin umut

olarak DİH’i görmesi, tek tek her
DİH’liye büyük
görevler yüklemektedir.
Şu anda, Ankara’da Genel-İş
Genel Merkez’inde, DİSK Genel
Merkezi’nde patron sendikacılığına
karşı, BELTAŞ’ta ve Kazova’da aynı
anda 4 yerde direnişler sürmektedir.
Patron sendikacılığına karşı direnişleriyle öne çıkan Şişli işçileri
İşçi Meclisi Girişimi çalışmalarında
önemli bir mesafe katetti. İşçi Meclisleri’nin ete kemiğe bürünmesi tüm
işçiler için örnek olacaktır.
İşçi meclisleri işbirlikçi patron
sendikacılarına karşı, patronların işçileri köle gibi görmesine karşı en
etkili silahımızdır.
Ve yine aynı zamanda taşeronluğa
ve AKP’nin kıdem tazminatlarımızı
gasp etmesine karşı kampanyamız
sürmektedir.
Sonuç olarak, önümüzdeki süreçte
her DİH’liye daha büyük görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Her
DİH’linin görevi bir adım öne çıkmak, bir iken iki olmaktır. Yeni direnişler örgütlemek, yeni zaferle kazanmaktır.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Kıdem Tazminatı Hakkımıza Sahip Çıkalım
Şişli Belediyesi’nde çalışan Devrimci İşçi Hareketi’nden
işçiler, 1 Kasım’da yaptıkları yazılı açıklama ile, Kasım
ayında kıdem tazminatının kaldırılıp yerine kıdem tazminatı
fonu kurulmasına ilişkin düzenlemenin TBMM’de görüşülerek yasalaşmasına karşı eylem çağrısında bulundu.
Açıklamada işçilere şöyle seslenildi:
“AKP Kasım ayında TBMM gündemine getirmeyi
hedeflediği yeni İş Kanunu’nda değişiklik yapacak yasayla
kıdem tazminatı hakkımızı ortadan kaldıracak, taşeronluğu
genelleştirecek, özel istihdam büroları kurarak bizleri
köle haline getirecek.
Kıdem tazminatının kaldırılıp yerine kıdem tazminatı
fonu kurulmasına ilişkin düzenleme yasalaşırsa fiilen
kıdem tazminatı hakkımızı kaybedeceğiz. Şöyle ki;
-Yasa geçerse 10 yıl geçmeden kıdem tazminatı alamayacağız.

-İşveren kıdem tazminatı ödemekten kurtulacağı için
istediği zaman işçi atabilecek.
-Kıdem tazminatının hesaplanmasında bugün son brüt
ücret temel alınırken yasa çıkarsa son 5 yılın ortalama
ücreti temel alınacak. Böylece kıdem tazminatının hesaplanmasında 1 aylık brüt ücret yerine 10 günlük ücret
temel alınacak. Yani kıdem tazminatımız 1/3’e inecek.
Kıdem tazminatı hakkımızı tamamen ortadan kaldıracak
bu değişikliğe karşı mücadele edelim.
Bizler Şişli Belediyesi’nin taşeron işçileriyiz. Ama
temizlik, su, park ve bahçelerde çalışıyoruz. Yani yasa
gereği belediyenin kadrolu işçisi olmamız gerekir. Kadrolu
işçilerle aynı haklara sahip olmamız gerekir. Ama taşeron
işçisi sayılıyoruz. Bu nedenle bizler belediye başkanlığına
karşı dava açıyoruz. Sizleri de dava açmaya çağırıyoruz”
diye işçilere çağrı yapıtılar.

İŞÇİLER; DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NDE ÖRGÜTLENELİM!
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BELTAŞ İşçileri CHP İlçe Binasını İşgal Ettiler!
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı BELTAŞ
İşçilerinin Sendikal Haklarını Tanımalıdır!

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ şirketinde çalışan
taşeron işçileri 2010 yılı Ekim ayında DİSK Genel-İş’te örgütlenmiş,
hali hazırda toplu sözleşme yapamamışlardır. 3 Ekim’den bu yana
Beşiktaş Belediyesi önünde kurdukları çadırda geceli gündüzlü direnen
BELTAŞ işçileri, iki haftadır da
Beşiktaş CHP İlçe Binasının önünde
bir saatlik oturma eylemi yapıyorlar.
3 Kasım’da CHP önüne giden
BELTAŞ işçileri, yaptıkları eylemde,
yaşadıkları süreci ve neden CHP
önünde olduklarını anlattılar. Patronları CHP’li Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın sendikanın BELTAŞ’ta
yetki almaması için sürekli yasal bahanelerle AKP’nin mahkemelerine

başvurmakta olduğunu, sendika şube
başkanı Hikmet Aygün’ün de bu bahanelere sığınarak işçilerin sendikal
mücadelesinin önüne set çekmeye
çalıştığını söylediler.
İşçiler şube başkanlarına, “senin
yerin patronların yanı değil, işçilerin
yanıdır”, diyerek yanlarında olma
çağrısı yaptı. Patron sendikacısı olma,
dediler.
Oturma eylemine Abbasağa, Kocamustafapaşa forumları, İşçi Mücadele Derneği destek verdi. Oturma
eylemi sırasında Abbasağa Forumu,
BELTAŞ işçilerini destekleyen imza
kampanyası için masa açtılar. İmza
topladılar. İşçiler şiirler okudu, marşlar söyledi. Oturma eylemine 21 kişi
katıldı.

CHP önündeki eylemin ardından,
1 ayı aşkındır, grevli-toplu sözleşmeli
sendika hakları için direnen Beşiktaş
Belediyesi’nin BELTAŞ adlı şirketin
taşeron işçileri, polis ve zabıta saldırısı
sonucunda darp edilerek, çadırları
ve tüm malzemeleri gasp edildi.
BELTAŞ işçilerinin direniş çadırına önce zabıta ordusu geldi. Kendileri de belediye çalışanı olan bu zabıtalar kendi sınıflarına ihanet içinde;
polisin desteğiyle, direnen işçilere
saldırdı ve önce işçilerin çadırını
söküp daha sonra da çadır yerine vinç
eşliğinde büyük çiçek saksıları koymaya çalıştı.
Sendikal hakları için direnen BELTAŞ işçilerine emekçi dostları desteğe
gelerek slogan attılar. Hep birlikte

DİRENEN BELTAŞ İŞÇİLERİNİN BAŞINA GELECEK EN UFAK BİRŞEYİN BİLE
SORUMLUSU;BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'Nİ, CHP'Yİ VE İŞÇİ DÜŞMANLIĞINI KENDİNE
İŞ EDİNMİŞ GENEL-İŞ 1. ŞUBE BAŞKANI HİKMET AYGÜN'Ü SORUMLU TUTACAĞIZ!
BUNLARIN HESABINI SORACAĞIZ!

CHP İşgalindeki BELTAŞ İşçisi Rıdvan Çalışkan Koa Krizi Geçirdi!
Beşiktaş Belediyesi’nin BELTAŞ adlı firmasında
çalışan taşeron işçiler, grevli-toplu sözleşmeli sendika hakları için bir ayı aşkın süredir Beşiktaş Belediye binası önünde direnişteydiler. CHP’li yetkililerle görüşmelerine rağmen sürekli oyalanan ve Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın
sendika yetkisine karşı açtığı davaları geri çekmeyerek, kendilerine sürekli zabıta ve polisle müdahale ettirmesine isyan eden işçiler, 4 Kasım Pazartesi günü CHP Beşiktaş İlçe
binasını işgal etmişlerdi.
6 Kasım günü, 3 gündür eylemlerini sürdüren işçilerden Rıdvan Çalışkan adlı BELTAŞ işçisinin, bir önceki
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akşamdan bu yana öksürüğünün kesilmemesi ve durumunun ağırlaşması sonucu arkadaşları ambulans çağırdılar.
Saat 13.30’da gelen sağlık ekibi işçinin Koa krizi geçirdiğini söyleyerek iğne yapıp, serum taktılar. Durumu
şuan iyi olan Çalışkan’a 2 gün boyunca sabah-akşam iğne
yapılacak. Çalışkan, "direnişimiz haklarımızı alıncaya
kadar sürecek" dedi. Arkadaşları için endişelendiklerini, ancak şuan iyi olduğunu söyleyen işçiler, “CHP’li yetkililer
tarafından henüz atılmış herhangi bir adım yok” dediler.
Yarım saatte bir camdan sloganlar atarak işgal eylemlerini sürdürdüler.
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zabıta saldırısına barikat olan işçiler,
vince engel oldular ve vincin üstüne
çıkarak saldırıyı protesto ettiler.
Bu direnişin karşısında zabıta geri
çekildi. İşçiler yeniden çadırlarını
ve direniş mevzilerini kurmaya çalıştılar. Bu kez iki otobüs çevik kuvvet polisi geldi.
CHP ve AKP’nin polislerinin çıkarları söz konusu olduğunda nasıl işbirliği içinde olduklarının göstergesi
oldu bu saldırı. İşçi ve emekçilerin hakları karşısında CHP, AKP’nin polisini arkasına alarak, sendikal haklarına
sahip çıkan işçilere saldırıya geçti.
İşçiler bu saldırı karşısında direnerek sloganlarla karşı koydu. Saldırıda iki işçi yaralandı. İşçilerin avukatı
da polis saldırısına uğradı. Saldırı sonrası polis çadır yerine çevik kuvvet
arabasını çekti. Ve çevik kuvvet ile barikat oldu. İşçiler ise barikatın önünde oturma eylemine devam ettiler.
Tüm diyalog yollarını deneyerek
CHP’li yetkililerle görüştüklerini,
ancak sürekli oyalandıklarını söyleyen işçiler, son yaşadıkları saldırının
ardından 4 Kasım Pazartesi günü
saat 14.30’da Beşiktaş CHP İlçe binasını işgal edip, başkan odasının
camından “CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Sendikal Haklarımızı
Gasp Etti! Örgütlenme Hakkımız
İçin Direniyoruz! /Direnen Beltaş
İşçileri” yazılı pankartı açtılar.
Bu esnada işçilerin, yetkililer sorunu çözene kadar oradan ayrılmayacaklarını belirtmeleri üzerine, bir grup
parti yetkilisi olduğunu söyleyen kişiler işçilerin üzerine yürüyerek, polis
çağıracaklarını söylediler. Ve kısa süreli bir arbede yaşandı. On dakika sonra sivil polisler, iki resmi polis ile birlikte içeri girdi.
Bu duruma karşı işçiler, “AKP’nin
polisinden medet umuyorsunuz. Bizi
işkenceyle dışarı mı attıracaksınız?”
diyerek tepki gösterip, camdan “CHP
Halka Hesap Verecek”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Direne Direne

Kazanacağız” sloganlarını attılar.
Aşağıdan sesi duyan kalabalık kitle
işçileri alkışlayarak destekledi. Tüm
bu tepkiler karşısında polis binadan
çıktı. Ancak işçiler odanın kapısını kilitleyip, içeri kimseyi almayacaklarını ve sorun çözülene kadar binayı
terk etmeyeceklerini tekrarladılar.
2 çevik polis otobüsü ve onlarca
sivil polis binanın önünde beklerken,
işçiler aralıklarla camdan sloganlar
atarak taleplerini anlattılar.
İşçilerin eylemi 5 Kasım günü de
devam ederken, CHP İl Başkanı, bir
avukat, belediye başkanlığının avukatı, CHP İl Genel Merkezi’nden bir
yönetici ve Beşiktaş İlçe yönetiminden bir yöneticinin katılımıyla işçilerin avukatları bir toplantı yaptı.
Toplantı esas olarak ve kısaca
CHP’nin halka ve işçilere bakışını
yansıtan bir toplantı oldu. Sanki işçilerin hiçbir sorunu yok, sanki CHP demokrasicilik oyunu oynamıyor, sanki CHP’li bir belediye işçilerin haklarını gasp etmemişti. İşçiler tam da
seçim arifesi CHP’yi kötülemek için,
provokasyon amaçlı olarak CHP’yi işgal etmişlerdi.
Görüşmede, direnen işçiler açıkça
tehdit edildiler. Eğer 6 Kasım 2013 tarihine kadar ilçe binasından çıkmazlarsa, Genel-İş Şubesiyle birlikte bir
basın toplantısı düzenlenip, bu direnişin sendikanın kararıyla yapılmadığı, CHP’yi küçük düşürmek amaçlı
yapıldığı açıklanacakmış. Ardından da
polis çağrılıp işçiler CHP binasından
atılacaklarmış.
Devrimci İşçi Hareketi, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada işçilere yönelik
bu tehdidi şöyle değerlendirdi: "Şunu
baştan belirtelim. Direnişte elbette
Genel-İş yoktur. Bu durum işçilerin direnişinin haksız olduğu anlamına gelmediği gibi, sorumluluğun da işçilere
ait değil sendikaya ait olduğunu gösterir. Öyle bir sendika aymazlığı vardır
ki, kendisinin yok oluşu anlamına gelecek bir şekilde işçilere sendika hak-

kı için birkaç yıl beklemelerini tavsiye
etmektedir. İşçiler sendika yönetiminin belediye yanlısı, icazetçi, patron
sendikacısı anlayışlarını aşmıştır. Elbette artık sayının önemi yoktur. Direnen BELTAŞ işçileri belediyeye ve
sendika şubesine rağmen direnmektedir. Ve bu durum da Genel-İş yöneticilerinin utancıdır."
Sendika yönetiminin olmadığı
toplantıda, CHP'nin sendika adına da
konuşuyor olmasıyla ilgili aynı açıklamada, sendika şube yönetiminin
ne kadar CHP denetiminde olduğunun
açığa çıktığı vurgulandı.
CHP heyetinin tehditleriyle binadan çıkma istemine işçiler kararlı
bir şekilde cevap verdiler. Taleplerinin açık ve net olduğunu, talepleri yerine getirilmeden binadan çıkmayacaklarını, polis operasyonunu da
göze aldıklarını açıkladılar.

BELTAŞ Direniş Günlüğü
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CHP İlçe Binası İşgalinin 3.Günü
Basit çözülecek meseleler, imkansızmış gibi gösterilmeye çalışılınca komediler de başlıyor. 1. Şube Başkanı Hikmet Aygün hala internetten
açıklama yapıyor, “işgalle ilişkimiz
yok, eylemi kınıyoruz” diye.
CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yapıyor. 'İşgalciler 'sendika
üyesi değilmiş!
İsmail Ünal ise 'Eylemcilerin
BELTAŞ ile ilgisi yok' diyor.
Kimse pankartın üzerinde vermek
istediğimiz mesajı okumak istemiyor.
“CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı
Sendikal Hakkımızı Gasp Etti”.
Ünal’ın mahkeme kararlarını geri çekmesi. Zaferi işe alması. Bu kadar basit basit basit... Belediye Başkanı işgalin sonlanması için toplantı yapmış.
CHP İl Hukuk Danışmanı ve İl Başkan Yardımcısı Merve Topaloğlu
Hanım haber verdi. Toplantı katılımcıları Güya Sendika Temsilcimiz Hikmet Aygün, Belediye Başkanı İsmail
Ünal, belediyenin avukatları, yaptık-
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ları kendi aralarında top çevirmek.
Üyelerini sahiplenmeyen bir şube
başkanı, sendikamızın yetkisine itiraz
eden bir belediye başkanı, bir de
kendilerini hukukçu gören, hilebazlıklara hukuki kılıf arayan avukatlar.
Merve Topaloğlu bu tiyatral toplantıyı bize aktarırken Ankara’dan
CHP Kadın kolları başkanı geliyor
ziyaretimize yardımcısıyla birlikte.
Yarım saat süreci anlatıyoruz. Tam
yarım saat bize sordukları soru 'Siz
niye işten atıldınız?’
Bizim mücadelemiz, sınıf ve kitle sendikacılığı.
29 Ekim
Bugün Cumhuriyet Bayramı.
Halkımızın genelindeki algı, kendi

kendimizi yönetiyoruz biçiminde.
Öyle işlediler ki bizlere 7 yaşımızdan
beri. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi diye. Ne gariptir ki
bugün bizler Cumhuriyetin kurucusu
partinin yönettiği belediye tarafından
sendika hakkımız gasp edildiği ve bir
arkadaşımız bize destek verince işten
atıldığı için direniyoruz. Ve 27 gün
oldu. Bu demek oluyor ki işçi sınıfının
tüm ekonomik taleplerinin çözümü,
bu rejimde değil, sosyalizmde. Tabii
buna ulaşmak için daha çok yolumuz
var.
30 Ekim
Şube başkanımız Hikmet Aygün,
Beyoğlu CHP İlçe Başkanı İnan Güney aracılığıyla ki akraba olurlar.
Arkadaşlarımız Fevzi ve Zafer’i Beyoğlu’na çağırıyorlar. İşin ilginç yanı

arkadaşlarımıza telefonda Hikmet’ten
bahsedilmiyor. Onlar oraya vardıklarında Hikmet sürpriz olarak karşılarına çıkıyor. Çadırda mücadele etmek, direnmek ne kadar öğretici.
Daha da öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz.
Görüşmede, devrimci bir federasyona bağlı sendika şube başkanının ne
kadar alçalabildiğini, zavallılaşabildiğini gördük. Sarı sendikacılığın
maskesi düştü. CHP’li olduğunu övünerek söyleyen Hikmet Aygün, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı’nın
“Çadırı kaldırmamız halinde, işlerimize geri dönebileceğimiz, çok iyi
maaş alabileceğimiz garantisini verdiğini” iletiyorlar arkadaşlarımıza.
Ayrıca Aygün, kendisinin de “Bu
sözlerin takipçisi olacağının garantisini” veriyormuş.

Şehitler Pahasına Mahallelerimizde Çeteleri Barındırmayacağız
Duyanlar Duymayanlara, Bilenler Bilmeyenlere Söylesin
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3 Kasım akşamı İstanbul Bağcılar Yenimahalle yürüyüş yolunda kendini çete zanneden üç beş tane serseri grubu uyuşturucu kullanıp bir esnafa saldırarak,
haraç almaya çalıştı. Esnafın ve mahalle halkının Cephelilere haber
vermesiyle, Cepheliler yürüyüş
yolunda esnafları dolaşarak serserileri ve onlara yardım edenleri teşhir etti.
Bunun üzerine çeteler kısa bir
süre sonra mahalle halkının ve devrimcilerin gözünü korkutmak için bir
genci devrimcilerin yanına göndererek
“Silahlandık bekliyoruz” haberini ilettiler. Cepheliler ve mahalle halkı, sopalı ve silahlı olarak yürüyüş yoluna çıkarak, serserileri aramaya başladılar. Korkularından
gelemeyen serseriler bir daha mahallede görülmedi. Esnafların dükkanlarını kapatacağı saate kadar Cepheliler yürüyüş yolunda devriye atarak güvenlik aldılar. Halkın yoğun ilgisi ve alkışlarıyla devriye sonlandırıldı.
Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi, 4 Kasım akşamı
mahalledeki çeteleşmeye karşı 30 kişilik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında ajitasyonlar çekilerek, sloganlar atıldı. “Kendini nimetten sayan 3-5 tane serseri mahalle halkından ve esnaflardan para toplamaya çalışmışlardır. Çeteleşmeye çalışan çakallaradır bu çağrımız; cesaretiniz varsa bir de bizim karşımıza çıkın, buyrun bekliyoruz. Çalışmadan, emek harcamadan, onuruyla namusuyla çalışan halkımızdan, mahalle esnafımızdan para top-

lamaya çalışanları tanıyanların muhatabı devrimcilerdir. Bizler Cepheliler olarak bu mahallede çeteleşmeye, fuhuşa, uyuşturucuya, kumara izin vermeyeceğiz. Pislik yuvalarını dağıtacak, mahallede bir
tanesini bile barındırmayacağız” diyerek halka çağrıda bulunulurken,
serserilere de gözdağı verildi. Korkularından mahalle sokaklarına çıkamayan serseriler mahallede barındırılmayacaklarını bildiklerinden
tanıdıkları aracılığıyla, mahalleden
gittiklerine dair haber göndermeye çalışıyorlar. Sloganlarla biten bir saatlik yürüyüşe DHF de destek verdi.

İstanbul Alibeyköy'de de Çetelere ve
Yozlaşmaya Karşı Çalışmalar Yürütülüyor
Son 3 haftadır Alibeyköy'de, yozlaşmaya karşı mücadele konusunda 4 toplantı yapıldı. Kültür-sanat, şehit-tutsak aileleri, yozlaşma bataklığına yeni yeni batmakta olan
gençlerle ve aileleriyle görüşme noktasında çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 3 Kasım'da, mahallenin gençlerinden oluşturulan 10 kişilik bir ekiple Akşemseddin Mahallesi ve Cengiz Topel bölgesindeki parklar dolaşıldı.
Parkta insanları rahatsız edenler uyarıldı. Her türlü yozlaşmayla mücadele edileceği ve bu pisliklerin mahallelerimizde barındırılmayacağı halka anlatıldı. Yapılan bu
çalışma halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Direniş Günleri Film Festivali’nin İlk Günü
Gerçekleştirildi Sanat Direnenlerindir!
Kazova Direnişi Kültür Sanat Komitesi’nin haftalardır çalışmalarını
sürdürdüğü Film Festivali’nin ilk
günü 1 Kasım’da başladı. Şişli Camisi
önünde toplanan kitle, Sambistanbul
Ritim Grubu’nun çaldığı ritimler eşliğinde, Şişli ve Bomonti ara sokaklarında “Yaşasın Kazova Direnişimiz”, “Direne Direne Kazanacağız,
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları eşliğinde yürüyerek direniş ve
işgal fabrikasının önüne geldiler.
Fabrikanın önünde ilk olarak Marmara Üniversitesi öğrencilerinden Melisa ve Simge yan flüt ve keman dinletisi sundular. Ardından sözü alan
Kazova işçilerinden Aynur Aydemir
‘Hakkınızı alamazsınız’ dediler, fabrikanın önüne çadır kurarak direnişe
başladık. Fabrikadan makineleri ve
malları kaçırmasınlar diye çadır kurduk.
Sonrasında ise fabrikayı işgal ettik. Makineleri tamir ederek üretime geçeceğiz
dedik yapamazsınız dediler. Onu da
başardık. En son geçen hafta makinelere haciz koyarak yeni yerimize
taşıdık. Geçtiğimiz ay bir defile
yapmıştık. Kültür Sanat Komitesi olarak şimdi de bir film festivali örgütledik. Bu gün bunun için burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.
Ardından Devrimci İşçi Hareketi
adına söz alan Münevver Aşçı ise, bu
direnişin işçi sınıfı mücadelesinde
önemli bir yere sahip olduğunu ve
birçok ilki de içinde barındırdığına
değindi. En önemli yanlarından birinin ise Haziran ayında başlayan ayaklanma ile halkın duyarlılığının direnişle birleştirilerek, sahiplenmenin
en üst seviyeye ulaştığını söyledi.
Kazova Direnişi Kültür Sanat Ko-

mitesi adına söz alan Meral Yıldırım
Gökoğlu ise, bu komitenin Kazova işçileri, Devrimci İşçi Hareketi, Ötekiler
Kültür ve Sanat Merkezi ve İdil Kültür
Merkezi FOSEM (Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri) olarak oluşturulduğunu
belirterek, “Buradayız çünkü burada bir
tarih yazılıyor. Dünyada birçok örneği
olmasına rağmen, yaşanan bu direniş
ülkemizde ilk olarak işçi sınıfı mücadelesinde onurlu yerini almıştır.
Tüm sanatçılar burada olmalı bunun
için de çaba sarf ediyoruz” dedi.
Festivalin oluşumunda emeği
geçen yönetmen Okşan Dede ise
“Onlar Emek Sinemasını yıka dursun,
bizler ayağımızın bastığı her alanı, fabrikaları, mahalle başlarını, depoları
sinema yapmasını çok iyi biliriz.
Yaşasın ters dönmüş kamera diyorum.
Kazova işçileri ezberleri bozdu. Bizde bu imkanla sinemanın da, festivalin
de ezberini bozacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Sambistanbul Ritim Grubu sahne aldı. Coşkulu ritimlerle herkes sahnede dans
etti. Basının katıldığı film festivalinde Avusturya televizyon kanalı da çekim yaptı. Konuklar arasında sürekli işçileri ziyarete gelen, gelemediği
zaman da arayarak soran, DİSK Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu da vardı. Sahneye
çağrılan Küçükosmanoğlu; “Bu bir
avuç işçi, Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde çok büyük bir iş başararak işçi sınıfı mücadele tarihinde onurlu yerlerini aldılar. Sendikal mücadelenin dibe vurduğu şu süreçte bizler de elimizden geldiğince, MNG
işçileriyle birlikte destek olmaya,
dayanışmaya çalıştık. Sınıfsız,

sömürüsüz bir dünya kurulana kadar
da bu mücadelemiz sürecek” dedi.
Yaklaşık 1 aydır grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakları için direnen
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ
adlı firmada çalışan taşeron işçiler adına Zafer Gültekin söz aldı. Henüz 45 günlük işçiyken arkadaşlarının
haklı mücadelesine destek verdiği
için işten çıkartıldığını Genel-iş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Hikmet
Aygün’ün kendilerine sahip çıkmadığını belirtti. Konuşmasının devamında; “Henüz sendikalı dahi değilim. Buradan DİSK’e de çağrı yapıyorum. Duysunlar bizi. Bu haklı mücadelemize sahip çıksınlar” dedi.
Bu konuşmaların ardından ise Özlem Sarıyıldız, Fatih Aydın ve FOSEM’in ayrı ayrı Kazova Direnişini anlatan ve henüz yapım aşamasında
olan belgesel çalışmalarının kolajları
kurulan dev bir perdede izlendi.
Saat 20.30’ da kısa bir ara verildi.
Bu esnada;
- Ertesi gün saat 15.00’da BELTAŞ işçilerinin Beşiktaş CHP İlçe binası önünde yapacakları eylemin,
- Kazova İşçilerinin 12 Kasım’da
Çağlayan Adliyesi’nde kaçırılan makineler için açtığı davanın,
- Berkin Elvan için 9 Kasım’da
Çağlayan Adliyesi önünde yapılacak
adalet zinciri eyleminin duyuruları
yapıldı.
Arada Grup Yorum türküleri çalınarak yakılan ateşin etrafında halaylar
çekildi. Aradan sonra ise Amerika’daki
göçmen temizlik işçilerinin sendikalılaşmak için verdikleri mücadeleyi konu alan “Ekmek ve Gül” adlı
film izlendi. 150 kişinin katıldığı ilk
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günkü program saat 23.00’da sonlandı.
Kazova Direnişi Kültür Sanat Komitesi, film günlerinin tanıtımı için 30
Ekim’de tekstil fabrikaları ve atölyelerinin bulunduğu Bomonti sokakları ile
Feriköy, Kurtuluş, Osmanbey ara sokaklarında afişlemeler yaptı. 2 saat süren çalışmada 140x100 cm ebadındaki 35 adet afiş asıldı.

Kazova Direniş
Merkezi Olmuştur
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8 aydır direnen ve geçtiğimiz hafta fabrikadan alacaklarına karşı makinaları alarak yeni yerlerine taşıyan
Kazova Tekstil işçilerine destek ziyaretleri devam ediyor.
30 Ekim’de sanatçı Pınar Aydınlar
ziyarete geldi. Sıcak sohbetiyle işçilerin
her an yanında olduğunu belirten

Aydınlar’ı, işçiler Direniş Günleri Film
Festivali’ne davet ettiler.
Aylardır fabrika işgalinde olan Fenİş işçileri de ziyarete geldiler. Önlüklerini giyen ve “Kazova İşçisi Onurumuzdur” sloganlarını atarak çadıra
gelen işçileri Kazova İşçileri “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla
karşıladılar. Hep birlikte oturularak
çaylar içilip sohbet edildi.

Kazova Onurumuzdur
Direnen Kazova Tekstil İşçileri, 30
Ekim’de Şişli Camisi önünde bir araya
gelerek, “Üretimden Gelen Gücümüzle Kendimiz Üretiyoruz/ Direnen Kazova İşçileri Meclisi” yazılı pankartı
açarak, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attılar. Bomonti’deki

Dersim Halkı, Tekellerin Madenlere Geçit Vermeyecek
Dersim, Ovacık İlçesi’ne bağlı Cevizlidere Köyü’ne Tunç
Pınar ve Rio Tinto maden şirketleri ortak olarak maden ocağı kurarak Dersim’in doğasını ve ormanlarını katletmek istiyorlar. Maden şirketleri sırtlarını Türkiye’nin dört bir yanında talan edilmedik, satılmadık bir yer bırakmayan AKP
iktidarına dayayarak ve onlardan aldıkları “Üstün Kamu Yararı” kararıyla Dersim-Ovacık’ta bulunan ormanları katletmek istemektedirler.
26 Ekim’de maden ocağının kurulması için yol yapım
çalışmasına gelen araçlara geçit vermeyen Ovacık halkı 2
Kasım günü Dersim merkez ve çevre ilçelerden gelenlerin
katılımıyla yürüyüş düzenledi.

Cemaatin Projelerini
Mahallelerimizde Uygulatmayacağız!
2 Kasım günü Tuzluçayır'da Cepheliler tarafından korsan eylem düzenlendi. Cami-cemevi inşaatının, molotoflarla
yakılmasıyla başlayan eylem, polisin saldırılarına karşı direnişle devam etti. İnşaatın yakılmasının ardından mahallede gezen gençler de bir süre sonra ellerine taş alıp kendilerinin de bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Kitlenin giderek kalabalıklaşması üzerine katil polisler TOMA
ve akreplerle kitleye saldırdı. Saldırıların püskürtülmesinin
yarattığı coşku ile kitle Cephelilerin öncülüğünde bir kez daha
cami-cemevine yürüdü. Eylemde, “Umudun Adı DHKP-C,
Katillerden Hesabı DHKC Soracak” sloganları atıldı.
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işgal ve direniş fabrikasının önüne kadar yürüyen işçilere çevreden alkışlar
ve ıslıklarla destek verenler oldu.
Fabrika önünde yapılan basın açıklamasında; “Bizlerin 8 aydır sürdürdüğü
bu direniş sadece alacak mücadelesi olmaktan çoktan çıktı. Sürecin başından
beri birlikte hareket ettiğimiz Devrimci İşçi Hareketi ile birlikte geçen hafta
alacaklarımıza karşı makinalara haciz
koyarak, yeni yerimize taşındık. Bu
zaferimiz tüm işçi sınıfına örnek teşkil
edecektir, bunun bilincindeyiz. Hedefimiz Üretim Kooperatifi kurarak, kaliteli ve ucuz fiyata kendi emeğimizle bizleri kimse sömürmeden, halk için üretmektir” denildi.
Atılan sloganların ardından, fabrikanın önünde yapılacak Film Festivali’ne de çağrı yapılarak eylem sonlandırıldı.

Ovacık girişinde yer alan cemevinden yürüyüşe başlayarak, Ovacık Belediyesi’ne kadar yüründü. Yürüyüşte “Madencilik Projeleri İptal Edilsin, Dersim’de Kültürel ve Ekolojik Kırıma Hayır!” pankartı taşındı ve kortejin önünde de
Ovacık’ta kurulacak olan madenlerin ölüm olduğunu simgeleyen kefenler giyilerek yüründü.
Açıklamada; “Şirketler ormanlarımıza, suyumuza el koyarak bizi yurtsuzlaştırma, yaşam alanlarımızı ve doğamızı katletmeyi amaçladıklarının farkındayız” denilerek,
buna izin verilmeyeceği belirtildi. 2 bin kişinin katıldığı
eylem, yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Ovacık esnafının tamamı da kepenk kapatarak destek verdi.

Aleviler Oy Kaynağı Değildir
5 Kasım’da Sarıgazi Cemevine Alevi yurttaşlarla oruç açmaya
gelen İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş ile Sancaktepe AKP Belediye Başkanı İsmail Erdem Halk Cepheliler tarafından
cemevinden kovuldu. “Siz daha düne kadar cemevlerine ‘cümbüş evi, terör yuvası’ dediniz. Cemevlerini seçim için bir araç olarak kullanmanıza izin vermeyeceğiz. Defolun gidin buradan”
diyen Halk Cepheliler tarafından dışarıya çıkartıldılar. Dışarıya çıkartılan Kadir Topbaş'a cemevine orucunu açmaya gelen Alevi halk da tepki gösterdi.
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Devrimcileri DİSK’ten Tasfiye
Etmelerine İzin Vermeyeceğiz
eğer yine adım atılmazsa destek açlık grevine başGenel-İş Sendikası üyesi işçiler, Şişli Belediyesi İşçilayacaklarını duyurdular. 50 kişinin katıldığı eylem, nöleri Meclisi ve Direnen BElTAŞ İşçileri, 1 Kasım günü ikinci kez yaptıkları eylemle, sendika tüzüğü hiçe sayılarak
betçiler yukarıda bırakılarak sonlandırıldı.
görevleri ellerinden alınan ve şuan için Ankara’da Genelİş Sendikası’nın Genel Merkezi’nde açlık grevinde olan
Patron Sendikacılarının
İstanbul Bölge Başkanları Veysel Demir ve Mehmet KaDİSK İçinde Yeri Yok
ragöz’ü sahiplendiler.
Devrimci İşçi Hareketi, DİSK önündeki oturma eyİstanbul Şişli’deki DİSK Genel Merkezi önünde tolemlerine devam ediyor. 30 Ekim’de “Berna Yılmaz, Av.
planan işçiler, pankartlarını açarak, “Bölge Başkanları OnTaylan Tanay İşe Geri Alınsın! DİSK ve Genel-İş’te Paturumuzdur, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını atron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankart açan
tılar. Burada işçiler adına kısa bir konuşma yapan Savaş
devrimci işçiler, bir açıklama yaptılar. Açıklamada; “Bu
Doğan, geçen hafta yine burada olduklarını, eğer DİSK
alçak ve utanmaz sendikacıların DİSK ve Genel-İş’te yeri
ve Genel-İş Başkanı Kani Beko ve diğer yöneticileri bu
yoktur. Derhal istifa etmelidirler” denildi.
sorunu çözmezlerse eylemlerine devam edeceklerini söyAçıklamanın ardından pankart yere serilerek oturma
lediklerini, bu yüzden de o gün orada olduklarını ve açıeylemine
başlandı. “Patron Sendikacılığına İzin Verklamalarını binanın en üst katında toplantı odasında yameye-ceğiz”,
“Patron Sendikacıları İstifa, İşbirlikçi Senpacaklarını duyurdu.
dikacı İstemiyoruz” sloganları atıldığı sırada DİSK yöHep birlikte binanın toplantı salonuna çıkan işçilerin
neticileri ve Başkanı Kani Beko sendikaya girdi. Bu esyanında bölge başkanı Mehmet Karagöz’ün ailesi de vardı.
nada pişkince “Kolay gelsin” diyebilen Kani Beko’ya karşı
Binanın ön ve arka cephesine taleplerin yazılı olduğu iki
sloganlar daha gür atıldı. 1 saatlik oturma eylemi, okunan
pankart asılarak basın açıklaması yapıldı.
marşlar ve şiirlerle sonlandırıldı.
Açıklamada, işçiler hafta içinde Kani Beko ile yüz yüze
DİH’liler, 31 Ekim ve 1 Kasım günleri de DİSK Gegörüşüp; “Sen 20 yılık mücadele arkadaşlarını nasıl sendika
nel Merkezi önünde 1 saatlik oturma eylemi yaptılar.
tüzüğünü hiçe sayarak tasfiye edersin? Açlık grevinde olan
bu insanları nasıl görmezden gelirsin” diye sorduAKP’den Çocuklarımızın, Gençlerimizin
lar. Kani Beko’nun ise bu sorunu çözeceği sözünü
Emeklerinin Hakkını Alacağız
vermesine rağmen çözmediğini tansiyon ve şeker
hastası olan Mehmet Karagöz’ün şekerinin 50’ye
Çalıştırılma Usul ve Esasları
Devrimci İşçi Hareketi, 2
düşerek hastaneye kaldırıldığını ve iyileşince tekr- Kasım günü Ankara Sakarya
Hakkındaki Yönetmelik”deki
değişikliğe
değinildi. Bu değişiCaddesi’nde,
işçi
ölümlerine
ar eylemine devam ettiğini, tüm bu yaşananlara rağklik
kapsamında
16 ile 18 yaşve
iş
kazalarına
dikkat
çekmek
men hiçbir adım atılmadığı için tekrar orada olları
arasındaki
genç
çocuk işçiiçin
bir
eylem
yaptı.
10
kişinin
duklarını söylediler. Ve bölge başkanları işe alınalerin
maden
ocakları
da dahil
katıldığı
basın
açıklamasında,
na kadar da oradan ayrılmayacaklarını belirttiler.
tehlikeli
işlerde
çalışmalarının
AKP’nin
25
Ekim
2013
tariİşçiler 1 haftalık nöbet çizelgesi hazırlayarak
önünün açıldığı belirtildi.
dönüşümlü olarak sürekli burada olacaklarını, hinde sessiz sedasız yaptığı
“Çocuk ve Genç İşçilerin
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Devrimci İşçi
Hareketi
Taşeronluk yazı dizimizin son
bölümünde taşeronluk sisteminin işçiler için ne demek olduğunu daha somut olgularla ele alacağız.

Teşeronluk Patrona Cennet
İşçiye Cehennemdir!

Taşeronluğu Yıkacağız!-4
Taşeronlaşma Emperyalizmin Politikasıdır!

Taşeronlaşma İşçiler
İçin Açlık Demektir!

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013
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Günlük 26 TL, aylık 803 TL asgari ücret. Taşeronlaşma
asgari ücretle çalışmadır.
803 TL patronların gömleğinin kol düğmesinin fiyatı bile değildir.
Onların kuaför parası bile değildir.
Patronlar için günlük cep harçlığı bile değildir
Ama işçi, bu ücretle çalışsın isterler patronlar! Hatta
taşeron işçisine ücretlerin asgari ücret olduğu söylenir fakat çalışma saati 23-15 saati bulduğu için ve mesai vb.
ücret ödenmediği için işçinin ücreti agari ücretin yarısı
bile etmez...
Patronların cep harçlığı bile olmayan bu para bir işçi
için açlık demektir.
Gömleğinin yakasını ters çevirerek giymesi demektir.
Çocuğuna ekmek, ilaç, defter alamamak demektir.
Her gün makarna, bulgur yemek demektir Bunları
patronlar da bilir.
Ama açgözlüler, daha fazla nasıl bu ücreti düşürürüm
diye düşünmektedirler. Bunu taşeronlaşmayı yaygınlaştırarak yaparlar.
Patronlar taşeronlaşmayı asgari ücret ve altında ücretle
işçi çalıştırmak için isterler.
Bu nedenle devletin açıklamalarına göre asgari ücretli
çalışan işçi sayısı 5 Milyon 659 bin’dir. Yani kayıtlı sigortalı işçilerin yarısı asgari ücretlidir.
Bunun nedeni taşeronluktur.
TAŞERONLAŞMA ÖLÜM DEMEKTİR!
“Lüks otel inşaatında 11 işçi yanarak öldü.”
“Türkiye’nin en büyük yol inşaatında 5 işçi öldü.”
“Maden göçüğü 30 işçi öldü.”
“Ölen işçilerin hepsi taşeron firmanın işçileriymiş.”
Sık sık duyarız bu haberleri. Sebebi bellidir aslında.
Patronlar daha fazla kazansın diye alınmayan iş güvenliği tedbirleri!
Taşeronlaşma arttıkça öldürülen işçi sayısının artması
önemli değildir patronlar için.
Açıklamaları bellidir büyük firmanın “Bizimle alakası
yok. İşi verdiğimiz taşeron firma işçileri öldü.”
Taşeron firmanın da savunması hazır “Biz çalıştırdığımız işçi sayısına göre kanunlarda belirlenen tedbirleri aldık.”

Suç kimin o zaman! Tek suçlu ölen işçi gösterilir.
Patronlara göre her türlü tedbir alınmıştır. “İşçi kurallara uymamış” denir. İşçinin eğitimsizliği denerek suçlu işçi
gösterilir. Ölen işçinin ailesine de üç-beş kuruş sus payı
verilip susturulur.
Oysa gerçekler daha farklıdır. İş kazası demek gerçekleri gizlemektir. Olan düpedüz cinayettir. Yine sadece burjuva basında çıkan haber başlıklarından bile baksak bu çıplak gerçeği görürüz.
“2002-2011 arasında on yılda 10.723 işçi öldü.”
“Ortalama günde 4-5 işçi ölüyor.”
“İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada
üçüncüyüz.”
“İş kazalarının %98’i alınacak tedbirle önlenebilir.”
“Ölen işçilerin çoğunluğu taşeron firmada çalışıyor.”
“Taşeronlaşma arttıkça işçi ölümleri arttı.”
Bu gerçekleri patronlar da, devlet de çok iyi bilir.
Yıl içinde bir günlük kazançlarını iş güvenliğine ayırsalar ve taşeronlaşmayı kaldırsalar ölümler büyük oranda azalacak.
Ama tüm hedefleri taşeronlaşmayı her alana yaymaktır.
Bile bile cinayet işlerler.

Taşeronlaşma İşsizlik Demektir!
Taşeronlaşmayı işsizliğe çözüm diye yutturmaya çalıştılar sömürenler. “İş çoğalacak, yabancı yatırım artacak”yalanlarıyla. Ama öyle olmamıştır. Daha fazla kar
etmek için taşeronlar işçiye: “İşi bu kadar fiyata aldım.
İşin maliyeti gereği ve işi şu kadar sürede yapabilmem
için senin 14-15 saat çalışman gerekir. Üç işçinin yapacağı
işi tek işçinin yapması gerekiyor”demektedirler.
Onların yalanlarını kendi açıkladığı rakamlar bile kanıtlamaktadır.
Patronlar kriz olsun veya olmasın her zaman zenginleşmektedir.
Bir de bunu utanmadan açıklıyorlar. İSO ikinci 500
Büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre tekellerin karı
krize rağmen patladı.
Buna karşılık istihdam azaldı. Kayıtdışı istihdam 37,7
yükseldi.
İşsizlik oranı devlete göre 2 milyon 526 bin, “iş bulursam çalışırım”diyenleri de kapsadığı geniş işsizlik 4
milyon 556 bin.
Gerçekte işsizlik ise 6 milyon. İşsizliğin nedeni ta-
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şeronluktur.

Taşeronlaşma İşten
Atılma ve Hakların
Gaspı Demektir!

Taşeronlaşma
Yoksullaşmanın
Artması Demektir!

Türkiye
İstatistik
Kurumunun (TÜİK) 2012
yılında yaptığı araştırmaya
Bir sabah işçi işyerine gittigöre, nüfusun üst tabakağinde patron: “Seni işten çıkasındaki yüzde 20 Türkiye’deki
rıyorum, yerine başka işçi alacağım,
EKİM AYINDA 109 İŞÇİ İŞ
gelirin yüzde 46.6’sını kazacanım öyle istedi. Alacaklarını ve
tazminatını ödemiyorum. Sana ve- CİNAYETİNDE KATLEDİLDİ! nırken, en alttaki yüzde 20’lik
receğim parayı yeni işçiye veririm” 2013 YILININ 10 AYINDA TOP- nüfus gelirden sadece 5.9’luk
diyerek işten atabilir.
LAM 1017 İŞÇİ KATLEDİLDİ! pay alabiliyor. Ülke nüfusunun
yüzde 10’luk en zengin tabaBu kadar basittir taşeron patKATİLİ BU DÜZENDİR!
kası ülke gelirlerinin 31.1’ini
ronlar için işçi atmak. İşçi de taşealırken, en yoksul yüzde 10’un
ronda çalışırken tazminat vb. sosyal
payı
sadece
yüzde
2.2’de
kalıyor.
haklarının olduğundan haberdar değildir. Bunu devlet bile
Yani Türkiye’nin üst tabakasındaki yüzde 20 ülke gekıdem tazminatlarını gasp etmek için gerekçe olarak göslirlerinin yarısını elde ederken, nüfusunda yüzde 80’i ise
teriyor. Taşeron işçisi tazminat alamıyor, kıdem fonuyla
diğer yarısını alabiliyor.
tazminat alacak diye herkesi kandırmaya çalışıyor. Oysa
TUİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 30’u
taşeron işçisi tazminat alamaz diye bir yasa yoktur. Tam
yoksulluk sınırında yaşıyor. Nüfusun yüzde 86’sı ekonotersine İş kanunlarına göre bir işçinin sahip olduğu her hakmik koşullar nedeniyle evinden uzakta 1 haftalık tatil yaka taşeron işçisi de sahiptir. Ancak devlet taşeronların işi
pamazken yüzde 79’una yakını ise eskimiş olan eşyala“kitabına uydurmasına” göz yumar. Taşeronların kanunrını dahi yenileyemiyor. Halkın yüzde 47’si ısınma sorusuzluk yapması, yasaları uygulamamasına devlet göz yunu yaşarken, yüzde 60 ise borçla yaşıyor.
mar. Onun için işçiler sahip olduğu hiçbir hakkı alamaz.
Ancak TÜİK’in yaptığı araştırmada; ücretli, maaşlı çaİşçilerin haklarını alabilmesi için hukuken de önlerine binbir türlü engel çıkartılır.
lışanlar bordrolarında yazan geliri beyan ederken, özellikle sermaye sahibi, varlıklı yurttaşların gelirlerini daha
Örneğin; patronlar işçiyi atınca işçilerin yüzde 90’ı bunu
bir kader gibi görüp hiçbir hak arama girişiminde bulundüşük beyan etmeleri nedeniyle bölüşülen gerçek pasta ormaz. Diyelim ki mahkemeye gidip hakkını arayacak: Önce
taya çıkmıyor. Bu nedenle, gelir dağılımındaki uçurum,
“aylık kazancının iki katı harç parası yatır”denilir.
kağıt üzerinde, gerçekte olduğundan da küçük çıkıyor. Buna
İşçi zaten işten atılmıştır ve beş kuruşa muhtaç durağmen gelir düzeyindeki adaletsizlik oldukça yüksektir.
rumdadır. Parası yoktur. Ancak çok az işçi dava açabilir.
Her geçen gün de artmaktadır.
Yıllar süren dava sonucunda davasını bile unutan işçi hakTekellerin karları ister kriz olsun ister olmasın her zakında:
man artmaktadır. AKP iktidarı döneminde eskiden 5
“Asıl iş verenin işçisi değilsin. Taşeronun işçisinin.
olan milyarder sayısı 11 yıl içinde 44’e çıkmıştır.
Sayı olarak çalıştığın iş yerinde 30 işçinin altında işçi çaTam tersi alttaki halkın durumu ise her geçen gün kölıştığı için işe iade talebinin reddine. Tazminat talepletüleşmektedir. Borcunu ödeyemediği için cinnet geçirinin reddine”diye karar verir mahkeme.
renlerin sayısı artmaktadır. İnsanlarımız çocuğunu, eşini
Bazen ise açılan dava olumlu sonuçlanır. Patron veya
ve kendisini öldürmektedir.
devlet kararı uygulamaz. Taşeron firma ortada yoktur. Eski
Sonuç olarak taşeronlaşma yoksullaşmayı arttırmakpatron yeni firma kurmuş veya naylon firma vardır ortatadır.
da.
Taşeronlaşma Örgütsüzlük Demektir!
Devlet de, patronlar da bilir bu durumu. Ama haksızİşçiler sendika ve grev haklarını kazanmak için büyük
lığın nedeni taşeronlaşmayı yaygınlaştırırlar. İşçi ise aybedeller
ödemek zorunda kalmıştır. Hiçbir hak işçilere, patlığını, tazminatını alamaz. İşi yoktur artık.
ronlar ya da devlet tarafından kendiliğinden verilmemiştir.
Taşeronlaşma sadece bu gasp için gerekli değildir söİşçilerin kazandığı hakların içini boşaltmak ve mücademürenler için.
lesini engellemek için sarı sendikalar kurmuşlardır.
Onlara iş yerinde çalışan işçi sayısına bağlı hakların
gaspını sağlar.
Sendika ağaları yetiştirmişlerdir. Bunlar da yetmediği için
İş yeri hekimi bulundurmama, işçi için yapılması getaşeronlaşmayı kurmuşlardır. Sarı sendikalara ve sendireken spor tesislerini yapmama, işçi tüketim kooperatifika ağalarına da tahammülleri yoktur bugün.
Taşeron işçilerin çoğunluğu sendikasızdır. Bunun neni kurmama, mühendis veya teknik eleman bulundurma
deni
sendikaların kendi hataları dışında taşeronlaşmadır.
zorunluluğundan kurtulma vb. hak gaspı olanakları.
Patronlara sorulduğunda en sevdikleri işçi tarifinde “örTaşeronlaşma hakların gaspı demektir.
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gütsüz, hakkını aramayan işçi en sevdiğimiz işçidir”demektedirler.
Bunun için taşeron patronlar, en ufak hakkı için örgütlenen işçiyi bile hemen işten atmaktadır. Örgütlülük patronların en büyük korkusudur. Taşeronlaşmadaki birinci
amaç zaten işçilerin örgütlenmesini engellemek var
olan örgütlenmeleri de bitirmektir. İşçilerin örgütlülüğünü yok ettikten sonra zaten çorap söküğü gibi gelir.
Kapitalizmin tekelleşmesiyle birlikte üretimin binlerce işçinin bir arada yapması, yani üretimin alabildiğine toplumsallaşması işçi sınıfının bilinçlenmesinin, örgütlenmesinin ve büyük bir güç haline gelmesinin nesnel zeminini
oluşturmuştur.
Taşeronlaşma sistemi işte işçi sınıfının emperyalist sistem için en büyük tehdit olan bu nesnel zeminin ortadan
kaldırmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Yine binlerce işçi
aynı fabrikada çalışmaktadır fakat üretim yüzlerce taşerona bölünerek örgütlenmenin önüne çok büyük bir engel çıkartılmıştır.
Grev, işçinin hakkını almak için en önemli silahıdır.
Patronlar grev silahını zayıflatmak için birçok yöntemler
kullanırlar. Bunlardan taşeronlaşma en etkili silahtır.
Taşeronluk işçiyi asıl patronun işçisi, taşeronun işçisi diye bölmektedir. Bu iki kesimden birisi greve gittiğinde
diğeri devreye girmektedir. Bu şekilde patronların işleri
greve rağmen sürmektedir. Ve böylece grevler artık işçiler için etkili bir silah olmaktan çıkmış olur. Bunun en somut örneği halen sürmekte olan THY grevidir.
Taşeronlaşma arttıkça grev ve toplu sözleşme yapmak
sürekli azalmaktadır.
Taşeronlaşma da sendikasız çalışma oranı çok yüksektir.
Ülkemizde işçilerin % 8,8 sendikalıdır.
Taşeronlaşmanın yoğun olduğu inşaat sektöründe %
2’dir.
Taşeronlaşma arttıkça zaten varolan düşük sendikalı işçi
sayısı her geçen gün daha da azalacaktır.

Taşeronlaşma Kölelik Demektir!
Klasik kölelikte, kölelik açıkça kabul edilirdi. Köle sahipleri köleleri, ev kölesi-tarla kölesi-kürek kölesi diye adlandırırdı. Sömürü esas, fakat adlar farklıydı.
Bugün kapitalizmde kadrolu işçi-taşeron işçi- kiralık işçi Bunlar da bugünkü köleliğin değişen adlarıdır.
Her iki sistemde kölelerin sömürülmesi esas, fakat köleler sömürülme derecelerine göre sıralanmaktadırlar.
Kiralık işçilik taşeronlaşmadan daha azgın sömürüdür.
Onun için taşeronluğun doğurduğu açlık, işsizlik, örgütsüzlük daha da artacaktır.
Bugün patronlara taşeronlaşma da yetmemektedir. Onun
için işçinin daha sömürülmesi demek olan kiralık işçilik
sistemini getirmek için her şeyi yapıyorlar.
Bu sistemde patron işçinin bağlı olduğu firmaya
“bana şu kadar işçi, şu kadar süre lazım”diyecektir.
İşçinin patronu da işçiye “seni şu patron istiyor. Şu
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kadar süre orada çalış. Sonra şu kadar başka iş yerinde çalış. Hadi bakalım, sonra da başka iş için seni ararım”diyecektir.
İşçi gitmem dediğinde işten atılacak ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
Kiralık işçilikte işçinin patronu kiralık işçi bürosudur.
İşçi tüm haklarını kiralık işçi bürosundan talep edecektir.
Bu da naylon firmaların artması demektir.
Kiralık işçilik, işçilerin çalıştığı saate göre ücret alması
demektir. Yani asgari ücretinde altında ücret almak demektir.
Taşeronlaşma olan kiralık işçilik sistemi ondan da ağır
sonuçlar doğuracaktır. Köleliğin en azgın sömürü şeklidir. Patronlar için kiralık işçi, kürek kölesidir.
Peki bütün bunlar işçi sınıfının kaçınılmaz kaderi midir? Elbette değildir. Tekellere, AKP iktidarına kalırsa sahip olduğumuz tüm haklarımız bir bir gasp edilecektir.
Haklarımızı tekellerin ve onların iktidarlarının insafına bırakarak koruyamayız. Sonuçta taşeronluk sistemi işçi sınıfına karşı tekellerin yürüttüğü savaşta kazandıkları bir
mevzidir.
Patronlar için cennet, işçiler için cehennem olana taşeronluk sistemini mezara gömmek bunun bir savaş olduğunu kabul etmek ve kendi cephemizden düşmana darbeler vurmakla mümkündür. Taşeronluk sisteminin birinci
amacı işçilerin örgütlenmesinin nesnel zeminini ortadan
kaldırmak ve örgütlenemez hale gelmiş bir çalışma düzeni
kurmaktır. O zaman bizim yapmamız gereken şey her koşulda örgütlenmek ve taşeronluk sistemini mezara gömmektir.
Taşeronluk sistemi bugün çalışma hayatının çok büyük
bir alanına hakim olmuş durumdadır. Bunun nedeni devrimci mücadelenin gerilemesidir. Ancak bu değişmez kader değildir. Taşeronluğu ısrarlı, kararlı bir mücadeleyle
ve örgütlenerek işlevsiz hale getirebiliriz. AKP hangi yasaları çıkartırsa çıkartsın belirleyici olan işçilerin örgütlü, ısralı, kararlı militanca mücadelesi olacaktır.
Devrimci İşçi Hareketi tüm işçileri taşeronluğa karşı
örgütlenmeye ve direnmeye çağırıyor.
TAŞERONLUĞU CEHENNEME GÖMELİM!
Bitti
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Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF)

OKMEYDANI

YÖK'E VE FAŞİZME KARŞI DEV-GENÇ AYAKTA!
PROTESTO ETMİYORUZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ!
UMUDUN ADI ŞİMDİ İŞGALLERLE BÜYÜYOR!
Sayı: 390

FABRİKALARDAN, PARTİ BİNALARINA, PARTİ
BİNALARINDAN, SENDİKALARA, ÜNİVERSİTELERE...

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Hakkımızı Almak İçin İşgal Ediyoruz!
6 Kasım günü saat 13.00’da DevGençliler tarafından Ankara’nın çeşitli
yerlerinde YÖK’e karşı eylemler yapıldı.
Ankara Yüksel Caddesi'nde yapmış olduğu Parasız Eğitim ve YÖK’ü
protesto eyleminde polis yürümek
isteyen Dev-Genç’lilere biber gazı
ve plastik mermiyle müdahale etti.
Kolej’e doğru çekilen Dev-Gençliler
yolu keserek tekrar polis barikatına
yüklendi. Eylem saat 15.00'da sona
erdi.

Yürüyüş Ardından İşgal!
Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) ise
10 Dev-Genç'li, dekanlığı işgal ederek
YÖK’ü ve dekanlığın öğrenciler üzerindeki faşist baskısını protesto ettiler.

13.00’da başlayan işgal 16.00’a kadar
sürdü. Okula itfaiye ve özel harekatın
girmesi ile Dev-Genç’liler işkence
yapılarak gözaltına alındılar.
Ankara DTCF’deki işgal devam
ederken saat 15.30 sularında Kızılay
Güvenpark’ta “Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Genç’liler” yazılı bir
pankart açtılar. Pankart açıldıktan
kısa bir süre sonra katil polis DevGenç’lileri sürükleyerek ve işkence
yaparak gözaltına aldı.
Bütün bu eylemlerde 30 DevGençli gözaltına alındı. Bunun üzerine
Dev-Genç’liler Yüksel Caddesi'nde
oturma eylemi başlattı, gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılana
kadar Yüksel Caddesi'nde oturacak
söyleyip tüm halkı desteğe çağırdılar.

Okmeydanı'nda DTCF
İşgaline Pankartlı
Destek Dev-Genç’lilerden
6 Kasım DTCF İşgal
Eylemine Pankartlı
Selamlama
Ankara’da YÖK protestosunu
DTCF işgaliyle yapan Dev-Genç’liler
İstanbul’dan Ankara’daki eyleme
pankartla selam yolladılar.
Okmeydanı Sağlık Ocağı’na “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç’liler!” sloganları eşliğinde
“YÖK’E HAYIR! YAŞASIN DTCF
İŞGALİMİZ!- DEV-GENÇ” imzalı
pankart asan Dev-Genç’liler İstanbul’dan Ankara’ya YÖK’e, faşizme
karşı mücadelenin öncülüğünü yap-
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YÖK’ü İstemiyoruz, Öğrenci
Gençlik Üzerindeki Baskılara Son
maya devam ediyorlar…
YÖK’ün kuruluş yıldönümü
olan 6 Kasım’da Dev-Genç’liler
tarafından yapılan eylemlerin duyurusu yapıldı.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

İstanbul; İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Konanbay
Lisesi’nde 4 Kasım’da Liseli DevGenç'liler kuşlama yaptı. Ajitasyonlarla öğrencilere çağrıda bulunuldu ve 2 Liseli Dev-Genç'li
lise içerisine duvardan pankart
astılar.
Ankara; Dev-Genç’liler 31
Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki Hukuk, Siyasal, İletişim ve Eğitim Fakültelerine toplam 6 adet ozalit astılar. Kampüs
ve çevresine 15.000 kuşlama yapıldı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde girilen 10. sınıfta tahtalara yazılar yazıldı, sıralara bildiriler bırakıldı, 1000
adet de kuşlama yapıldı.
Liseli Dev-Genç’liler tarafından yürütülen çalışma kapsamında
ise Seyranbağları ve Öğretmen
Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’nde
9 adet afiş, 1000 adet de kuşlama
yapıldı. Kuşlama yapıldığı sırada
polis okulun içine kadar girip
Dev-Genç’lileri korkutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Ayrıca Kızılay, Kurtuluş, Kolej
ve Konya Yolunda da kuşlamalar
yapıldı.
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31 Ekim’de Dev-Genç’liler
6 Kasım YÖK eylemi için Hacettepe Üniversitesi’nde 3 adet
ozalit astı, yaklaşık 2000 adet
kuşlama yaptı. Kuşlamaya öğrencilerin ilgisi büyüktü. Ayrıca 3
adet Yürüyüş dergisi de halka
ulaştırıldı. Yine okul içindeki kafelerde bildiri dağıtımı yapıldı.
Tekirdağ; Dev-Genç’liler,
1 Kasım’da Namık Kemal Üniversitesi önünde yaptıkları çalışma
ile 6 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan “YÖK’e Hayır” eyleminin duyurusunu yaptılar. 500
adet bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Yapılan sohbetlerde birçok öğrenci
YÖK’ün kaldırılması gerektiğini
belirtti. Bu çalışmayı hazmedemeyen katil polis Dev-Genç’lilerin
yanına gelerek yapılan çalışmayı
engellemeye çalıştı. Fakat DevGenç’lilerin kararlılığı sonucunda
geri adım atarak oradan uzaklaştılar. 2 Kasım’da ise Tuğlalı
Park’ta, 750 adet bildiri halka
ulaştırıldı.
İzmir; Dev-Genç’liler Ege
Üniversitesi'nde 5 Kasım Salı
günü masa açtılar. Açılan masada
öğrencilere YÖK’ün 12 Eylül faşizmin bir ürünü olduğu ve uygulamalarının meşru olmadığı anlatılarak 6 Kasım’da Ankara Kızılay Meydanı’na çağrı yapıldı.
3 saat içinde 4 dergi halka ulaştırıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Edirne

İzmir

Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın,
Gençlik Üzerindeki Baskılara Son Verilsin!
AKP, gençlik üzerindeki baskılarını arttırarak sürdürüyor. Son olarak öğrenci evlerini denetim altına alacaklarını açıklayan AKP’nin asıl amacı kendi yaşam tarzını
dayatmak ve gençliği susturmaktır. Bunun en önemli kanıtı da hapishanelerde bulunan 2776 tutsak öğrencidir. DevGenç’liler, tutsak öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle
başlattıkları kampanyalarını sürdürüyorlar.

İstanbul
1 Kasım günü Dev-Genç'liler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Bomonti Kampüs’ünde 12 Eylül artığı YÖK'ü teşhir etmek için 6 Kasım’da Ankara Kızılay’a
gidileceğinin duyurusunu yapmak için masa açtılar. 6 Kasım’da AKP'den hesap sormak için Ankara Kızılay’da olunacağına dair bildiriler dağıtıldı. Ayrıca 2776 tutsak öğrencinin serbest bırakılması talebiyle imza toplandı.
Kampüs içinde "Tutsak 2776 Öğrenci Serbest Bırakılsın" pankartı açılarak basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasında AKP iktidarının faşizmi teşhir edildi. Tüm
baskılara rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini ve tutuklu öğrenci arkadaşlarını sahipleneceklerini vurgulayan DevGenç'liler, bütün gençliği aynı amaç için saflarına davet
ettiler. Orada bulunan öğrenciler açıklamayı ilgiyle dinlediler ve alkışlayarak destek verdiler.
19 kişinin katıldığı eyleme DÖDEF, İstanbul Anarşi İnisiyatifi ve HDP’de destek verdi. Eylem basın açıklamasının ardından yapılan yarım saatlik oturma eylemiyle sona
erdirildi.

Ankara
Dev-Genç’liler 1 Kasım’da “Tutsak Öğrenciler Serbest
Bırakılsın” kampanyası kapsamında eylem yaptı. Bu
hafta Güvenpark’ta toplanan Dev-Genç’lilerin basın
açıklamasına devrimci memurların da desteğiyle 40 kişi
katıldı.
Basın açıklamasının ardından 10 kişiyle devam eden
yarım saatlik oturma eyleminde ise marşlar ve sloganlarla

talepler dile getirildi, tutsak öğrencileri sahiplenmeye davet edildi. Eylem, yapılan kuşlamalar ve 6 Kasım’da yapılacak olan “YÖK’e Hayır!” eyleminin çağrısıyla sonlandırıldı.

Eskişehir
Eskişehir Adalar Migros önünde 25 Ekim’de basın açıklaması yapıldı. "Tutsak 2776 Öğrenci Serbest Bırakılsın"
pankartının açıldığı açıklamada parasız eğitim, sınavsız
gelecek, üniversitelerde polisin olmaması ve Ortadoğu’daki
emperyalist işgale son taleplerine yer verildi.
15 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Edirne
1 Kasım’da Edirne Lisesi önünde Dev-Genç’liler tarafından basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi. 6 kişinin katıldığı açıklamada parasız eğitim istedikleri, yozlaşmaya karşı oldukları, bağımsız bir ülke istedikleri için tutuklu bulunan binlerce gencin olduğu söylendi. Ayrıca yapılan açıklamada “Şimdi gençliğe düşen
görev; onları her alanda, bölgede, birimde, mahallede savunmak, mücadelelerini büyütmek, yeni yeni mevziler yaratmak ve bu mevzileri kazanmaktır” denilerek, tutsak
gençlere sahip çıkılması gerektiği ve bu sahip çıkmanın
nasıl yapılacağı anlatıldı.
Oturma eylemi sırasında Edirne Lisesi idarecileri, öğrencilerin okuldan çıkışlarını ve eyleme destek vermelerini engellemek için okul kapısında bekledi. Bu kişilere
okul idaresinin tüm çabalarına rağmen öğrenciler eylem
bitimine kadar afiş ve pankartı okumaya çalışarak baskıların kendilerini engelleyemeyeceğini gösterdi.

İzmir
Kampanya dahilinde Dev-Genç’liler İzmir Bornova
Metro çıkışında 4 Kasım Pazartesi günü basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasında AKP faşizminin
öğrenciler üzerindeki baskısına değinildi. 12 Eylül fa-
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Antakya

Mersin
şizminin ürünü YÖK’ün faşist uygulamaları teşhir edildi. 7 kişinin katıldığı açıklama sloganlarla bitirildi.

AKP Faşizmi Dev-Genç’lileri Korkutamaz

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

1 Kasım’da Dev-Genç’liler Ankara Uğur Mumcu
Bulvarı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından
önce 20’ye yakın sivil polis Dev-Genç’lilerin arkasına geçerek beklemeye başladı.
Dev-Genç’liler “Burada 5 kişiyiz AKP’nin polisleri 5
kişinin karşısına 20 sivil polisle çıkıyor burada bizleri çekerek korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Korkmuyoruz biz
her Cuma basın açıklaması yapmaya devam edeceğiz ” dediler. Halk alkışlarla Dev-Genç’lilere destek verdi. Polisler
de “Biz korkutmaya gelmedik.” diye kendilerini aklamaya
çalıştılar.

Dev-Genç’liler Geleceklerini Çalan
AKP İktidarından
Hesap Sormak için Ankara’da
6 Kasım günü Ankara Kızılay’da yapılacak olan
YÖK Hayır eylemi için yola çıkacak olan Dev-Genç’liler 5 Kasım günü saat 22.00’de Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’ında toplandılar. Ateşlerin yakılarak Ankaraya gitmenin coşkusu içinde olan Dev-Genç’lileri uğurlamaya
gelen Grup Yorum türkü ve marşlarıyla Dev-Gençliler ile
birlikte oldu. Yakılan ateş etrafında halaylar çekildi Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler sloganı sık sık
atıldı. Gece saat 00.00 da yola çıkan Dev-Genç’liler 6 Kasımda YÖK’ten, geleceklerini çalan AKP iktidarından hesap sormanın coşkusu ile yola çıktılar.

Umudun Çocuğu Berkin İçin Adalet
İstiyoruz
Berkin hala gözlerini açamadı. Diren Berkin diyen yoldaşları onun için adalet istemeye, dilek feneri uçurmaya
devam ediyor. Berkin gözlerini açmadıkça öfkemiz büyüyor. Adalet istiyoruz.

Mersin
1 Kasım’da Dev-Genç'liler Berkin Elvan için dilek feneri uçurdu. Mersin Pozcu Sahil ve Kazanlı Sahil’de aynı
zamanda uçurulan dilek fenerlerinin ardından DevGenç'liler Berkin için Grup Yorum’un “Büyü” şarkısını
söylediler. Eylemde sık sık “Berkin Elvan Onurumuzdur”
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Adana
sloganı atan Dev-Genç'lileri sahildeki halk alkışlarla
destekledi. 14 kişinin katıldığı dilek feneri uçurma eylemi Dev-Genç'lilerin çektikleri halaylarla sonlandırıldı.

Hatay
Hatay Samandağ’da Halk Cepheliler tarafından Berkin Elvan için adalet talebi her hafta olduğu gibi Abdullah Cömert alanında saat 13.00’da dile getirilmeye devam
ediyor. 9 kişinin katıldığı açıklamada açıklamayı okuyan
Güney Arslan “Bir olalım iri olalım diri olalım” çağrısında
bulunarak, “OTDÜ’de gençlerimiz, Ankara Tuzluçayır Mahallesi’nde Alevi halkımız direnmeye devam ediyor.
Berkin Elvan direnmeye devam ediyor. Bizler, direnme
kültürümüzü tarihimizden biliyoruz.” dedi.

Adana
Adana’da 4 Kasım İnönü Parkı'nda Halk Cephesi üyeleri Berkin Elvan için bir eylem yaptı. Eylemde okunan
açıklamada; AKP politikasının katilleri ve koruduğu ve aklamaya çalıştığı belirtildi. Berkin Elvan’ın katilinin neden
bulunamadığı, katletmenin devletin ve AKP’nin yapısını oluşturulduğu halka anlatıldı.

Antalya
Berkin Elvan'ı vuran AKP polisinden hesap sormak ve
adaletin yerini bulması için Antalya Halk Cephesi de 3 Kasım saat 13.00' da Kışlahan Meydanı'nda basın açıklaması
yaptılar. 26 kişinin katıldığı eylemde “Diren Berkin Antalya Seninle”, “Umudun çocuğu Berkin Elvan”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” ve Katil Devlet Hesap Verecek" sloganları atıldı.
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
“BİZİM DÜŞMANLARIMIZ
VAR” SÖZÜNÜN
ALTINI DOLDURMAKTIR
Evet, bizim düşmanlarımız var.
Ve düşmanlarımızı tanımalıyız. Onların ideolojilerini,
sınıfsal köklerini ve tarihsel süreçlerini öğrenmeliyiz.
Tüm emperyalistler ve işbirlikçileri bizim düşmanımızdır. Bu düşmanlık bizim onları, onların bizi yok etme
gerçeği üzerine kurulu bir savaştır.
Bu savaş ideolojik olarak proletaryanın ideolojisiyle,
burjuvazinin ideolojisinin savaşıdır. Bu savaşta iki dünya
görüşü çatışır. Birisi Marksist-Leninistlerin beslendiği materyalist felsefe iken, diğeri de burjuvazinin beslendiği ve
halklara empoze etmeye çalıştığı idealist felsefedir.
Bu savaş sınıfsaldır. Sermaye ve emek çatışmasında
somutlanır. Yeryüzündeki tüm insanlık bu savaşın ama bilinçli ama bilinçsiz bir tarafıdır. Nasıl ki sermaye-burjuvazi daha çok sömürebilmek için halklara her türlü zulmü yaparak bu savaşın bilinçli tarafıysa, ezilen emekçi
halklar da diğer tarafıdır. Ezilen emekçi halklara bu bilinci
taşıyacak olanlarsa halkların kurtuluş mücadelesini veren
Marksist-Leninistlerdir. Yani bizleriz. Köleci toplumda kölelerin sınıfsal olarak düşmanları köle sahipleriydi. Ve yüzyılların sınıf kini ile bir gün karşılarına Spartaküs’ler dikildi. Ta ki köleci düzenleri yıkılana kadar Spartaküs’ler
karşılarında hiç eksik olmadı. Bu, haklılığımızın ve bugünkü düşmanlarımızı yok edeceğimiz gerçeğine tarihin
tuttuğu ışıktır.
Bugün düşmanlarımız, egemen sınıf olmalarının olanaklarından dolayı güçlüler. Ama asla ezilen halklardan
daha güçlü olamazlar. Ezilen halklara bu gerçeği ancak
Marksist-Leninistler kavratabilir.
“Bizim düşmanlarımız var” sözünü ideolojik, sınıfsal
ve tarihsel olarak yerli yerine oturtursak ancak, hayatın
içinde altını doldurabiliriz.
Çünkü günlük yaşamda karşılaştığımız birçok sorunda düşmanı ideolojik olarak tanımak bize ışık tutacaktır.
Ve sorunlara kendi ideolojimiz ışığında yaklaşabildiğimizde
sonuç alacağız.
Erdal’lardan Muharrem’lere, düşmana olan kinimizin
kaynağı ideolojik netliğimizden gelir. Şehitlerimizin hayatları, "Bizim düşmanlarımız var" sözünün altını

Cezayir ulusal kurtuluş mücadelesindeki olanaksızlıklar içinde halk düşmanları iple
boğarak cezalandırılmıştır. Tek bir silahın,
tek bir merminin olmadığı yerde, çözümsüzlüğe teslim olmayız. Düşmanı yok etmek için taş, sopa, benzin, tiner, bıçak,
jilet... her şeyi silaha çevirmeliyiz.
dolduran niteliktedir. Hayatlarının her ayrıntısında bunu
görmek mümkündür. Şehidimiz Erdal Dalgıç'ın, "Silahım
olmasa dahi taşla, taş olmasa bile dişlerimle hesap sorarım" yaklaşımı bunun bir örneğidir. Bu örnek, düşmanlarımızla aramızda sürdürdüğümüz savaşta sınıfsal kinimizin bir göstergesi olduğu gibi, hiçbir zaman çözümsüz kalmayacağımızın da bir göstergesidir.
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Cezayir ulusal kurtuluş mücadelesindeki olanaksızlıklar
içinde halk düşmanları iple boğarak cezalandırılmıştır. Tek
bir silahın, tek bir merminin olmadığı yerde, çözümsüzlüğe teslim olmayız. Düşmanı yok etmek için taş, sopa, benzin, tiner, bıçak, jilet... her şeyi silaha çevirmeliyiz.
Evet, bizim düşmanlarımız var. Evet, onlar bizi, biz onları yok etmek istiyoruz. O yüzden çözümsüz kalamayız.
Yaşadığımız her soruna böyle bakabilmeliyiz. Mesela derneklerimizde işlerimiz mi aksadı, dergilerimiz mi birikti, insanları eyleme mi taşıyamıyoruz, kişisel eğitimimiz mi geri kaldı... Bu örneklerin hepsinde düşmanlarımız olduğu gerçeğini unutuyoruz demektir. Çünkü düşman hiç boş durmuyor. Bizi yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bizler beynimizi tetikte tutmalıyız. Tıpkı eli
tetikte olan bir savaşçı gibi Düşmanımızın karşımıza çıktığı her yerde, her olayda, her konuda çatışmalıyız... Yok
etme savaşında kazanmamız bunu zorunlu kılıyor.
Düşman tek tek insanlarımızla uğraşıyor. Birini bile
düşmana vermemeliyiz. Düşülen, yenilenen zamanlar da
olabilir, ama asla vazgeçemeyiz. Savaşmalıyız. Çünkü düşmanlarımız hep vardı ve biz onları yok edene kadar da olacaktır.
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yindeki üstlerini geride bırakarak önce
batıya doğru ilerlediler. Yunan’dan
Okumalıyız
sonra Yang Çe’nin yukarı kısmındaki
Bireysel eğitidar ve vahşi boğazlardan geçtiler. Timin en temel faalibet’in eteklerinden dolaşıp Çin Türyetlerinden birisi
kistan’ına vardılar. Sonra kuzeye ilerokumaktır.
lediler. Moğolistan’a komşu Şensi
Savaştayız. Böyeyaletinin kuzey bölgesinde durdular.
lesi bir durumda
Ortalama 13 bin kilometre yol yürümüş
okumak çok zordur denir...
ve yürürken kendilerini takip eden
Çan Kay Şek kuvvetleriyle çarpışEvet, zordur ama zor anlarda bilmak zorunda kalmışlardır.
gilerini tamamlamayan kişi, başka bir
zamanda daha az işi olduğu halde
Uzun yürüyüş başlarken komüdinlenmesi gerektiğini çok rahat söynistlerin kuvveti 100 bin kişiydi. Bitleyebilir.
tiği zaman ise açlık, kış ve bazı firarlar
yüzünden 30 bine inmişti. Buna rağAyrıca YENİ BİLGİLER TAM
men bu yürüyüş komünistler tarafından
DA O ZOR ANLARDAKİ SORUNbir zaferin belirtisiydi. Komünistler bu
LARI ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİyürüyüşle hem çevrilip yok edilmekDİR. Ayrıca dışarıdan baskı olmadan
ten kurtulmuş hem de daha güvenli bir bölgeye yerleşmişlerdi."
Böylesine varlık yokluk koşullarında, bin bir meşakkatle
sürdürülmüş bir yürüyüşte zorluklar sadece eğitimle aşılmıştır.
Mao insan eğitiminde çok ısrarcı olmuştur. Gruplar ardı ardına
yürürken, arkadaki önde yürüyenin sırt çantasının üzerine kitabını koyarak okumaya devam
etmişlerdir. Böylece hem ülkeyi
boydan boya yürümüşler hem de
okumuşlardır.
İdeolojik eğitim dışında böylesi bir saldırıyı boşa çıkarmanın
başka bir yolu yoktur.
Ya devrimciler var olmaya ve
İZMİR
büyümeye devam edecekler, ya
bilgi edinmek daha da güçtür. Dışarıda yok olacaklardır.
dan gelen baskı insanın aynı yerde durDevrimciler, 100 bin kişiyi 30 bin
mamasına, sürekli kendisini geliştirkişiye indiren türlü zorluklara, olamesine yardım eder.
naksızlıklara ideolojik eğitimle karşı
Okumak zorunludur. Bunu hayatın
koymuşlardır.
kendisi istiyor. Ve insanları bizzat haOkumak için zaman ayırmamak bir
yatın eğitime katkıda bulunduğu yerdevrimci için gerekçe olamaz. Kendilerde eğitmek çok daha kolaydır. Bu nemizi eğitmezsek hiç kimseyi eğitemedenle zorluklar, sorunlar içinde eğitim
yiz. Devrimi ve devrimciliği büyütehem zorunludur; çünkü o sorunlara çömeyiz.
züm bulmak için yeni bilgilere ihtiyaç

Ders: BİREYSEL
ÇALIŞMA
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Elbette emperyalizme ve faşizme
karşı yürüttüğümüz devrim mücadelesi
her birimize büyük görevler yüklüyor.
Bu görevleri layıkıyla yerine getirmek
için eğitimimizi sürekli kılmak zorunludur. Bireysel eğitimimiz önemlidir.
Bireysel eğitimimiz, dünümüzü, bugünümüzü, geleceğimizi öğrenmek,
süreçle bağını kurmak ve sürecin ihtiyaçlarına cevap vermek demektir.
Bireysel eğitim neyi neden
ve nasıl yaşayacağımızı öğretecek nitelikte olmalıdır.
Eğitimimizin muhtevası basit, sade ve yalın olmalıdır.
Soru sormayı, doğru cevaplar vermeyi, doğru düşünmeyi öğretmelidir.
Her devrimci sonsuz bir
merak duygusu ve öğrenme isteği taşımalıdır. Sürekli bir gelişme içinde olmalı; bir program
ve hedefe doğru adım adım
ilerlemelidir.
Her şeyin özünü emek oluşturur. Emek en yüce değerdir.
Her işimiz için, en küçük devrimci faaliyetimizden kendi eğitimimize
kadar her konuda emek vermek zorundayız.
Ancak yoğun bir emek sonucu
devrimci irademizi güçlendirir; dolayısıyla da örgütümüzü büyütürüz.
En önemlisi de, bireysel eğitimin,
kolektif eğitimden bağımsız olduğunu
düşünmemek gerekir. Bireysel eğitimin
önemini kavrarsak bunu kolektif emekle birleştiririz ve devrimin, örgütün büyümesi için değerlendirebiliriz.
Kısacası örgütün ve devrimin büyümesi her devrimcinin kendi bireysel
eğitiminin önemini kavramasına bağlıdır.
Kolektif tartışma esas yöntem olan
bağımsız öğrenme ile birleşmelidir.

Sürekli

Geleceği Kolektivizmle
Yaratacağız
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vardır...
Hem de kolaydır; çünkü yeni bilgileri bütünleyen, onlara katkıda bulanan hayatın öğreticiliği yanımızdadır.
1934’te Mao Çin’de "uzun yürüyüş" ü başlattığında 100 bin kişiydiler.
"Kiangsi’yi ve Yang Çe’nin güne-

Eğitimin Temel Yükü
Bireylerin Üzerindedir
Eğitimde amaç devrimci hareket
içinde yer alacak kadroların yetişmesini sağlamaktır.
Her militanın inisiyatifini kullan-

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

Eğitimi ihmal etmek, önce
nin olduğu yerde kalıcı dava
ması, yenilgi ve başarı alanlarınprogramsızlık ve disiplinsizlik,
adamları var demektir.
da dürüst kararlar vererek, doğru
dar bir sınıra hapsolarak düşüntaktikler ışığında savaşması; genel
Eğitimi ihmal etmek önce
mek, politika üretememek, günüolarak devrimci teoriyi kavramaprogramsızlık ve disiplinsizbirlik çalışmalar içinde boğulsına ve bu teoriyi yaratıcı düşünlik, dar bir sınıra hapsolarak
mak, yetinmecilik gibi... sorunları
ce ile pratiğe uygulamasına bağdüşünmek, politika üretemeyaratır. Sonra gitgide bürokratlıdır.
mek, günübirlik çalışmalar
laşır; ruhsuzlaşma ve coşku yitiOkumak, ele geçen her türlü
içinde boğulmak, yetinmecimine neden olur.
kitabın okunması ya da entelektüel
lik gibi... sorunları yaratır.
bilgi edinilmesi değildir. HedefSonra gitgide bürokratlaşır;
lenen bir program dahilinde okunruhsuzlaşma ve coşku yitireysel çalışmalar aksatılmadan yürüması, eğitim yapılması ve düşmanla samine neden olur. Devrimciliği sotülebilir. Ancak o zaman kağıt üzerinvaşılmasıdır.
rumluluk duygusuyla yapmaktan
deki devrimci eğitim, üzerimize aldıKolektif eğitim elbette çok önemuzaklaşır; bir "yük"; salt bir "görev"
ğımız kararlar, bürokratik kararlar ollidir. Ancak kolektif eğitim esas yönolarak görmeye başlar.
maktan çıkar, somut günlük eğitim bitem olan bağımsız öğrenme ile birleşBireysel çalışma, ciddiye alınçimine döner.
melidir.
madığında pratikte yaşamın zorlukları
‘Yürüyen devrim arabasına ben
Aksi, ruhsuzlaşma ve gerilemektir.
karşısında sorunlar büyümeye başlar.
de omuz vereyim, benim de payım olÖğrenen, öğrenmeye açık olan, kenKüçük engeller bile aşılamaz gibi gesun işte’ biçimindeki tutum tümü ile medi eğitimini devrimin gelişmesinden
lir.
kanik bir tutumdur. Bu tutum kişiyi edilayrı görmeyen, devrimciliği gerçek
Dergi dağıtmak sorun olur, bir pikgenliğe iter. Zor anlarda ise döneklibir ruh ve coşkuyla; "yurtseverlik"
niği organize etmek sorun olur vb...
ğe götürür. Sorun arabanın itilme eyduygusu ile yapıyor demektir.
En küçük işlerin önünde bile abartılemine katılma durumu değil, sorun tüm
Bireysel eğitimin siyasi önemini
lacak engeller görülmeye başlanır. Giolanakların seferberliği ve devrim için
Mahir Çayan şöyle tanımlar:
derek iddia ve kendine güven azalır.
sorumluluk yüklenebilme sorunudur.
"Görülüyor ki kadrolaşma hareBireysel eğitimi sürekli kılmak, DEVBu da bir yerde devrimci coşkuyu
ketinde, kişinin teorik formasyon duRİMCİLİĞİ KORUMAK için zokarşı devrimci güçlere karşı zorluğu,
rumu çok önemli rol oynamaktadır.
runludur.
hıncı gerektirir.
Kadronun, yığınların önderi olarak
Bireysel çalışma yazı yazmakUzun devrim günlerinde bizi ayakdoğru çizgide eylem yapması, bağımtan,
kitap okumaktan ibaret değildir.
ta tutan yıkıcı gücün bu devrimci coşsız örgütçü olarak çalışması, bu niteBireysel
çalışma kendimizi ideolojikku ve hınç olduğunu bilelim, nasıl siliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Eğitimin tepolitik
olarak
büyütmektir. Teorik
lahını yitiren ordu, orduluk niteliğini
mel yükünün, bireylerin omzunda olve
pratik
gelişmektir.
Politik olyitirirse, yurtseverlik coşkusu taşımaması kaçınılmazdır.
maktır;
sorunların
gerçek
kaynağını
yan devrimci de devrimcilik niteliğini
Öğretmenin, öğrenme için etkin
görebilmek;
onlarla
iktidar
arasındayitirir." (Mahir Çayan, Bütün Yazılar,
bireysel çalışmanın devrimci bir görev
ki bağı kurabilmektir. Sorunların çözsayfa 28)
olduğu unutulmamalıdır. Devrimcilime gücüne sahip olmaktır. Zaaflarıyla
Eğitimin önemi sadece teoride kalğin statik, mekanik bir iş, genel anlaçatışıp yerine yenisini koyabilmektir.
mamalı, pratiğe de yansımalıdır.
mıyla bir meslek değil, bir ruh, bir coşHer koşulda, her süreçte devrimin ihBunun için Mahir’in söylediği gibi
ku, bir yurtseverlik duygusu olduğu çıktiyaçlarına cevap verebilecek bir geeğitimin önemini benliğinde hissemayacak biçimde kafamıza kazınmalişme
hızını yakalayabilmektir.
den, bunu bir ihtiyaç olarak gören
lı. Eğitimin bu ruhun, bu coşkunun bir
Sevgili okurlar... Haftaya başka bir
yani devrimciliği gerçek bir yurtseverlik
gereği olarak birinci görev olduğu, benkonuda görüşmek üzere...
duygusuyla yapan olmak gerekir.
likte biçimlenmeli. Ancak o zaman
Hoşça kalın...
Bu sahiplenmedir. Sahiplenmedevrimci eğitimin temelini oluşturan bi-
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AKP Çocuklarımızı Eğitemez! Çürümüş Eğitim Sistemine Karşı
Halk Okullarında Buluşalım
Ankara Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği’nde
Halk Okulu çalışması tekrar başladı. 2-3 Kasım günleri
dernekte, Halk Okulu’na kayıt yaptırmak isteyen çocuklar
ve aileleriyle tanışıldı.
Lise, ortaokul ve ilkokul derslerine yardımcı olunacak kurslar verilecek Halk Okulu’na gelen veliler artık

devlet okullarında bile para vermekten bıktıklarını, çocuklarının gelecekleri konusunda endişe duyduklarını belirttiler. Mahallelerde çoğalan uyuşturucu çetelerine,
birlik olunarak karşı gelinebileceği üzerine sohbetler edildi. 5 çocuğun kesin olarak katılacağı Halk Okulu’nun duyurusuna önümüzdeki günlerde de devam edilecek.
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BORDROLU 3 BİN
TESCİLLİ 15 BİN
KAYITDIŞI 50 BİN...
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Bu rakamlar neyi anlatıyor olabilir.
Bir alanda çalışanların sayısını gösteriyor değil mi? Peki bu istatistiğin
fuhuş için yapıldığını söylemesek,
bu rakamların fuhuş rakamları olduğu
aklınıza gelir miydi?
Bunlar açıklanan son resmi rakamlar. Ancak daha önce Emniyet
Müdürlüğü’nün de açıkladığı rakamlar var. Türkiye’de gayrı resmi olarak
ev, otel ve sokaklarda çalıştırılan kadın sayısının 100 binden fazla olduğu,
50 binin ise henüz çocuk olduğu,
fuhuş yaşının ortaokul seviyesine
düştüğü belirtilmişti.
Yine Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin’in bir soru önergesine verdiği yanıtta 2007'den 2012
Temmuz'una kadar çocukların cinsel
istismarı iddiasıyla kolluk birimlerine
29 bin 988 müracaat yapıldığı açıklanmıştı.
Fuhuş sayısındaki bu hızlı artış
AKP iktidarının başarısıdır. AKP
önce fuhuşu arttırdı şimdi gelir kaynağına dönüştürmeye çalışıyor. Fuhuşun vergilendirilmesi için çalışmalara başlamış. Habere göre "Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ile koordinasyon halinde;
günlük kiralanan evlerde ve sokaklarda kayıtdışı fuhuş yapan kadınları
yakın takibe aldı. Yaklaşık 50 bin
kayıtdışı fuhuş yapan olduğu belirtilirken; çalışmaya göre, tespit edilen
kadınlar ve bunun için ev kiralayanlar; kazançlarının yüzde 2 ila
4'ünü devlete vergi olarak ödeyecek.
Emniyet bir yandan fuhuşa karşı önlemler alırken diğer yandan Maliye
Bakanlığı ile vergi kaçağını önlemek
için kayıtdışı fuhuş yapanları takibe
alıyor. Bu kapsamda otel gibi çalışan
stüdyo tipi dairelerde, günlük kiralanan ve merdivenaltı diye tabir
edilen evlerde fuhuş yapan, sokaklarda çalışan kadınlar için çalışma
başlatıldı."

AKP'NİN YENİ GELİR
KAYNAĞI: FUHUŞ

AKP vergilendirmeyi fuhuşu önlemek
için yaptıklarını iddia ediyor. Fakat bilinir ki, devlet gelir elde ettiği yeri
hiçbir zaman yok etmemiş aksine geliştirmiştir.
Esas olarak fuhuşu vergilendirerek bir şekilde
meşrulaştırmış, hatta resmileştirmiş oluyor.
Bugün kamuoyuna
yansıyan fuhuş operasyonları da,
fuhuş ile mücadele etmek için
değil, fuhuş yapanları kayıt altına
alıp, onlardan gelir elde etmek
için yapılıyor. AKP, “fuhuş yapacaksanız benden habersiz
yapamazsınız, fuhuşu da ben
yaptırırım diyor.” Kontrol dışı fuhuşu
kontrol altına alıp paraya çeviriyor.
Fuhuş vergilendirip aleni ve meşru
hale getirmeye çalışıyor. Bunun halk
diliyle karşılığı pezevenkliktir. Devlet
pezevenklik yapıyor.
Ayrıca vergilendirme hiçbir zaman
fuhuşun yayılmasını engellemez. Kabahatler Kanunu’na göre zaten fuhuş
suçtur. Hem hapis, hem para cezası
ile cezalandırılmaktadır. Bunlar caydırıcı olmazken vergi uygulaması ile
caydırıcı olacağını iddia etmek tam
da AKP’ye yaraşan bir ikiyüzlülüktür.
Aksine bu uygulama fuhuşun artmasına hizmet edecektir. Devlet gelir
elde ettiği için bunun önünü açacaktır.
Ayrıca AKP iktidarının böyle bir hedefi yoktur. Çünkü;
1-AKP muhafazakar kimliği ile
fuhuşun, uyuşturucunun, kumarın
himayesini yapmaktadır.
AKP halkı yozlaştırıp susturmaya,
sindirmeye çalışıyor. Fuhuş, uyuşturucu, kumarhaneler bu işe yarar.
Mahallelerde pavyonlar, barlar, kumarhanelerin önü açılır. Fuhuş mahallelere girer, sıradan ev kadınları,
genç kızlar pırıltılı yaşamların özen-

dirmesi ile bir süre
sonra fuhuş bataklığı içine çekilir.
Devlet bunları engellemez, aksine
destekler. Özellikle devrimci hareketin örgütlü olduğu mahallelerde
bu yozlaştırma iradi olarak yapılmaktadır. Buralarda fuhuş ve uyuşturucu çeteleri korunur. Halkın bu
yöndeki şikayetleri dikkate alınmaz.
Bunun yerine fuhuşa karşı mücadele
edenler tutuklanır. Fuhuş yapan kadına iki tokat atılması, fuhuş yapanın uyarılması, çetelerin teşhir
edilmesi, uyuşturucuya el konulması, yakılması suç sayılır. Onlarca
devrimci fuhuş yapan, uyuşturucu
satıcısı olanların yaptığı şikayet ve
verdiği ifadeler ile tutuklanıyor.
Gülsuyu Mahallesi’nde aylardır
herkesin gözü önünde yaşanan olaylar
ortadadır. Fuhuşa, uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı mücadele eden Hasan
Ferit Gedik devletin desteği ile katledildi. Delilleri polis tarafından çalındı. Devlet uyuşturucu çetelerine
göstermelik operasyon düzenledi,
katiller önce tutuklanıp sonra serbest
bırakıldı. Yozlaşmaya karşı mücadele
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eden devrimciler ise tutuklandı. Hasan Ferit katledildikten sonra Gülsuyu
Mahallesi’nde 19 kişi tutuklandı. 53
yaşındaki Emine Cansever bile tutuklandı. Ve savcı onlara "neden
uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve
yozlaşmaya karşı" olduklarını soruyor. Aynı mahallede 2012 yılında
yozlaşmaya karşı mücadele edenler
tutuklanmış ve ağırlaştırılmış müebbet
ile yargılanıyor. Buna karşı mahallelerdeki yozlaştırma çalışmaları ise
tüm hızıyla devam ediyor, çeteler
polisin desteği ile halka saldırıyor.

2- AKP Halkı
Yoksullaştırdı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı sosyal yardım
istatistikleri bültenine göreyse,
2012’de 23 milyon 668 bin 942 kişi
yoksul ve muhtaç durumda sosyal
yardım ve ödeme alarak en asgari
düzeyde yaşamaya çalışıyor. Bu açlığa
4 Ocak - 22 Nisan 2013 tarihleri
arasında 1 milyon 468 bin 460 kişi
daha katılmış. Dolayısıyla her üç kişiden biri yoksul ve muhtaç durumda.
Açlığın ve yoksullugun olduğu yerde
halkın ya direnişi artar ya da yozlaşır.
AKP halkın direnişini engellemek
için yozlaşma politikalarıyla halkı
yozlaştırıyor.
Yoksullar yaşadıkları sorunların
nedenini sorgulamamalı ve öfkelerini
devlete yöneltmemeliler. Değerlerine
yabancılaşmalı, bireyselleşmeli, kişisel, anlık mutluluk ve her türlü
sapkınlığı yapmalılar. AKP'nin 12
yıllık iktidarı boyunca uyguladığı
politikalar, büyük ahlaki ve sosyal
çöküntülere sebep oldu. Toplumsal
değerler, aile yapısı, hiçbir dönem
AKP'nin 12 yıllık iktidarında bozulduğu kadar bozulmamıştır.
Bakın AKP iktidara geldiği 2002
yılında fuhuş sayısı 25 bin civarındaydı. 11 yıllık iktidarında fuhuşu
dört katına çıkartmayı başardı. Yine
Fuhuş suçundan 2002 yılında 2 bin
669 kişi hakkında dava açılmışken,
bu sayı AKP’nin 2010 yılında 8 bin
409’a ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle
2002-2010 yılları arasında yaklaşık
yüzde 220’lik bir artış görülmüştür.

3- AKP'nin Ahlaki
Değerleri Çürümüştür
Başbakan ve bakanları konuşmalarında din, imam, ahlak, erdem, gelenek kelimelerini eksik etmezler.
Gerçekte ise AKP'nin dini imanı
paradır. Para için satamayacağı değerleri yoktur.
Diyor ki vergisini veriyorsan
her şeyi yapabilirsin. Geçen yıl yayımlanan bir haberde; Maliye'nin hazırladığı “özelge”ye göre genelevde
bir işverene bağlı çalışan kadınların
bordro üzerinden; medyumların ise
serbest meslek sahibi gibi vergi ödeyeceği belirtilmişti. Maliye Bakanlığı'nın her yıl eylül ayında açıkladığı
vergi yüzsüzleri listesinde O.B. adlı
bir mükellefin esas faaliyet konusu
karşılığında ‘genelev hizmetleri' ifadesi yer almıştı. Yani Medyumluk,
fuhuş bir hizmet sektörü olarak
kabul ediliyor.
AKP muhafazakarlık adı altında
herkese laf söylüyor , ahkam kesiyor.
İnsanların giyimine, yaşamına, nerede,
ne zaman hangi biçimde gezeceğine,
ne içeceğine karışıp buna uygun düzenlemeler yapıyor.
Şimdi öğrencilerin yurtlarına,
öğrenci evlerine ilişkin düzenlemeler yapacaklarını açıkladılar.
Halkımızın güzel bir sözü vardır.
“Dinime söven müslüman olsa”
diye. AKP zihniyetinin din kisvesi
altında yapmadığı ahlaksızlık, sapkınlık yoktur.
AKP yozluğun, ahlaksızlığın, üç
kağıtçılığın, riyakarlığın simgesidir.
Hatırlatalım AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik bir yarışma
programında Gözde Kansu isimli sunucunun göğüs dekoltesi için “dünyada kabul edilemez” diyerek giyimine tepki göstermiş ve sonra sunucunun işten atılmasına neden olmuştu. AKP zihniyetindekilerin gözleri kadının cinselliğinden başka birşey görmüyor. Kadın görünce cinsellikten başka bir şey düşünemeyen
sapkınlardır. Onlara göre bir kadın
ve bir erkek sadece cinsel ilişki için
bir araya gelir. Başka türlü bir arada
bulunmasının anlamı yoktur. O da

eğer evli değillerse kadın ve erkeklerin
aynı ortamı paylaşmaları sakıncalıdır.
Beyinleri böyle çalıştığı için yasaları,
yasakları da ona göre düzenliyorlar.
Daha doğrusu yaşamları böyledir.
Böyle yaşamasalar, böyle sapkınlık
düşünemezler. Herkesi kendileriyle
aynı görüyorlar...
Herkese ahlak dersi vermeye kalkan Hüseyin Çelik; sekreteriyle ayrı
bir ev tutup, birlikte yaşamaya başlayan ve bu durumdan ötürü eşinin
Emine Erdoğan’a şikayet ettiği, Çelik’in ise "Evet sekreterimle birlikte
yaşıyorum. Ama imam nikahı kıydım” dediği kişidir. Öğrenci evlerine
yönelik düzenleme yapmayı düşünen
Başbakan Erdoğan, AKP Başkanyardımcısı Hüseyin Çelik gibi kafası
kirli insanlar için ne düşünüyor?
Yine Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Ç., gece özel otomobilinde, yaşları 13 ve 17 olan 2
kızla birlikte fuhuş yaparken gözaltına
alındı. Ve bununla birlikte son dönemde Kars, Adana, Ankara gibi pek
çok ilde yapılan fuhuş operasyonlarında AKP yöneticilerin de yer aldığı
görüldü.
Başka bir örnek ise muhafazakar
AKP’nin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı Taksim Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocuklara,
devletin görevlileri eliyle fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı. Zinayı suç olmaktan çıkaran da AKP’dir. AKP
muhafazakarlık perdesi altında her
türlü pisliği, ahlaksızlığı, çürümüşlüğü
yaşamaktadır. Yozluk o kadar ayyuka
çıkmıştır ki, Fethullahın gazetecisi
Mehmet Baransu “Diyanet bana
fetva verebilir mi? Camide korkan
bir kızı öpmek mi, yoksa uçakta,
belediyede masada, yurtdışında zina
yapmak mı büyük günah…. milletvekilleri, basın bilmem neleri. Camide görüntü gösteren şahıs, Rusya’da ki görüntünü göster.” diye
tweet atarak bakanların ahlaksızlıklarını anlatıyor. Başbakan’dan bakanlarına hiçbiri diğerinden farklı
değildir. Bu durum kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen davaya
da yansımıştı. Dava dosyasına giren
yazışmalara göre Cumhurbaşkanlığı,
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Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı,
Emniyet Genel
Müdürlüğü ve
hatta Diyanet İşleri Başkanlığı
personelinin, soruşturma kapsamında tutuklanan ve
'bulaşıcı zührevi
hastalık' teşhisi konulan eskort kızlarla irtibatlı olduğu
tespit edilmişti.
Yani fuhuşa karışmayan kurum kalmamıştır. Fuhuş ile
böyle iç içe olan
AKP, fuhuşu yok
edemez. Çünkü
kaynağı kendisidir.
Sonuç olarak;
AKP’ye göre Para
getirsin de, fuhuşla
getirsin... AKP halkı bir yandan ağır
baskı koşulları ile
kuşatıyor, örgütlenmsini engelliyor,
her muhalif sese
baskı uyguluyor diğer yandan ise
uyuşturucunun, fuhuşun, her tür sapkınlığın önünü açıyor.
Çünkü sömürü
ve soygun düzeni
ancak bu çürümüşlük ve baskı ile
ayakta durabilir.
Devrimciler bu nedenle baskıya direndikleri gibi ne
pahasına olursa olsun, yozlaşmanın
her türlüsüne karşı
mücadale ediyorlar.
Halkın değerlerine
sahip çıkarak, dayanışmayı örgütleyerek devletin baskı
ve yozlaşmasına
karşı direnmeliyiz
ve savaşmalıyız.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Devrim İçin Savaşmaya
Sosyalist Denmez...
Aklını Cüretiyle Birleştiren
Cepheliler Olmalıyız...
Öğrenmeliyiz, her şeyden öğrenmeliyiz.
Kitaplardan, hayattan, kendimizden.
Yani hareket halindeki her şeyden öğrenmeliyiz...
Biliyoruz ki, düşüncelerimizi belirleyen
hareket halindeki maddedir. Yani maddi dünyadır.
Emek vermeden; düşünemeyeceğimizi,
beynimiz çatlayana, kalbimiz terleyene kadar
düşünmeliyiz.
Gerektiğinde bir dakika bile dinlenmeden,
hiçbir şeyden yetinmeden düşünmeliyiz ve
öğrenmeliyiz.
Hiçbir şeyi idealize etmeyeceğiz, mükemmeli aramayacağız, eldekilerle ne yapacağımızı
düşüneceğiz. Elimizde ne varsa onunla savaşmasını öğreneceğiz.
Benzinse benzinle, molotof ise molotofla,
ip ise iple, roket ise roketle... Her şey bizim
için savaş araç ve gerecidir. Öğrendiğimiz her
yeni şeyle kendi aramızdaki bağı kuracağız.
Her bilginin bilince dönüşebilmesi için
mutlaka pratiğe girmesi gerekiyor. Kendimizle
bağ kurmadığımız hiçbir bilgi pratiğe giremez
ve bize mal olamaz. Soyut, uçuk bilgiler
olarak bize yük olur, zamanımızı çalar.
İdeolojimizden güç alacağız... Hiçbir rüzgardan etkilenmeyeceğiz... Düşmanın saldırıları
karşısında moralimizi bozmadan tek başımıza
da kalsak savaşmaktan geri durmayacağız.
Savaşmayanın sonu ölümdür bu dünyada...
bu düzende... Onun için bize karşı olan her
şeyle savaşmak zorundayız. Mücadele etmeyi,
savaşmayı seveceğiz.
İdeolojik netliğimizi asla kaybetmeyeceğiz.
Her konuda bakışımız net, duruşumuz sağlam
olmak zorundadır.
Ayaklarımız yere sağlam basacak, kafamıza
koyduğumuz bir şeyi yapmanın önünde ken-

dimizin
bile engel
olmasına
izin vermeyeceğiz...
Unutmayacağız!..
İktidar mücadelesi
veriyoruz ve bu mücadelede iki sınıf var.
Bunlar birbirilerini silahlarla vuruyorlar, bunu
bilerek düşmandan bir adım önde olacağız.
Silahlı mücadeleyi örgütleyeceğiz. Yani
halkı örgütleyeceğiz... Silahlandıracağız...
Örgütlü halk yenilmez gerçeğinin peşinden
koşacağız.
Kimin öleceğine biz karar vereceğiz. Bu
savaşta kazanmak istiyoruz. O zaman düşmanımızı tanıyacağız. Düşmanımızı tanımak demek
onun nerede ne yapacağını bilmek demektir.
Düzene egemen olan onlar olsa dahi biz
onların ördükleri ağlardaki delikleri bulmalıyız
ve o deliklerden girerek onları vurmalıyız.
Savaşın yasalarını unutmayacağız! Savaşın
en temel yasası ölmek ve öldürmektir.
Ama buraya gelene kadar hayatın içinde
karşımıza onlarca sorun çıkacaktır. Bunlara
teslim olmayacağız. Koşulları kendi lehimize
çevirebilecek gücü sürekli kendimizde bulacağız.
Ancak koşulları yenenler savaşabilir.
Onun için akıllı ve cüretli olmalıyız.
Akıllı ve cüretli olmadan bu savaşı kazanamayız...
Akıllı ve cüretli olmak doğru düşünme
ile ideolojik netliğin birleşmesinden ortaya
çıkar.
Onun için bu iki silahımızı çok iyi birleştireceğiz.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
AKP, İşbirlikçi Düşkünlerle
Düzenin Alevisini Yaratmaya Çalışıyor!

Alevilerin Tarihi Direnişlerin
Tarihidir, İşbirlikçiliğin Değil!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Alevileri AKP’nin
alevileri haline getirme çabası içersinde olduklarını dile getirdi bir kez
daha. Gazetelere verdikleri demeçte
“Cemevleri yoktur diyemiyoruz,
fiili olarak var. Fiili olarak varsa
bunların statüsünü belirleyip ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Cemevlerini İBADETHANE olarak ele aldığımız zaman teolojik tartışma başlıyor. Bir başka açıdan köklü bir
hukuki çözüm bulalım dediğimiz zaman
da devrim kanunları çerçevesinde bir
tartışma başlıyor. Hem teolojik hem
de hukuki tartışmalar çözüm üretmedi.
Oysa cemevlerinin varlığı fiili bir durum. Fiili durum olarak statü verilmeli
ve onlar da bazı haklardan yararlanmalıdır. Daha sivil bir statü verilmeli. Çeşitli kaynaklardan, kamu
da dahil yararlanmalarının önü açılmalı. İhtiyaçları karşılanmalı. Cemevlerine arsa tahsisi ve kendilerine
gönül verenlerden bağış toplama imkanı sağlamak gerekiyor” diyor.
Bu konuşmalara dikkat ederseniz
Aleviliğin bir inanç, cemevlerini bir
ibadethane olarak kabul edileceğinden bahsedilmiyor. AKP, tepeden,
padişah havasında ukalaca, alttaki
“avam” takımına “ulufe” dağıtır gibi
“onlar da bazı haklardan yararlanmalıdır” diyerek “hak” dağıtıyorlar.
“Onlar” dedikleri de Aleviler oluyor.
Şu küstahlığa bakın, bunlar Alevi
halkının sorunlarını çözecekler...
“Teoloji”ymiş, “devrim kanunları”ymış... demagojilere bakın... İstedikleri zaman ne kanun tanıyorlar,

ne yasa... O da gerekirse, bir gecede
yasa yapıyorlar...
Teoloji tartışma söylemi altında
Aleviliğin bir inanç olduğunun tartışmalı olduğunu, hukuki olarak bir
statü vermenin ise devrim kanunlarına
aykırı olduğunu söylüyor. Yani cemevlerini tekke, zaviye, türbe niteliğinde yerler olduğunu belirtmektedir.
Aleviliği bir tarikatcılığa indirgemektedir. Oysa Aleviler tam da yüzyıllardır buna direniyorlar. Alevilik
dini bir inancın ötesinde özelliklere
sahiptir. Alevilik içinde inanç boyutu
kadar kültürel, sosyal, siyasal boyutları da barındırmaktadır. Bunlar
Aleviliği Alevilik yapan özelliklerdir
ve hiçbirini yok sayamazsınız. Ve
Cemevleri sadece klasik ibadetlerin
yapıldığı yerler değildir.
Her şeyden önce Aleviler için ibadet belli bir zaman, mekan ve biçimle
sınırlandırılmaz. Aleviler için ibadet,
yaşamın kendisidir. Alevilikte “öbür
dünyalık” bir ibadet biçimi yoktur.
Cemevleri de Alevi inancının tümünün yansıtıldığı merkezleridir. Örneğin cemevleri kimi zaman mahkeme alanıdır, eleştiri-özeleştiri mekanı, kimi zaman sorunların tartışıldığı, sevinçlerin ortaklaştırıldığı,
acıların paylaşıldığı mekanlardır.
Alevi halkımız birliğini ve dayanışmasını cemevlerinde dile getirir.

AKP Alevileri Eğitemez!
AKP Aleviliği
Tanımlayamaz!
Faruk Çelik açıklamalarında Alevilerin eğitimini üstleneceklerini de
açıklıyor. Dedelerin eğitimini üstlenerek onları devşirmeyi amaçlıyorlar. Faruk Çelik demecinin devamında diyor ki “Türkiye’de 2 binin
üzerinde dede var. Dedelerin eğitimi
son derece önemli. Araştırma merkezleri var. Bunlar enstitüye dönüş-

türülebilir. Bilgi merkezli, bilgiye
dayalı bir yaklaşım özellikle gençler
açısından önem taşıyor. Şifahi kültürden yazılı ve kaynaklara dayalı
bir anlayışa geçilecek. Dedeler, Alevi
kaynaklarının ne olduğunu bilecek,
öğrenecek, öğretecek. Dedelerin böyle
bir misyonu var. Ama böyle bir imkandan yoksun bırakırsanız nesillere
etkinliği azalmış bir dedelik kalır.
Bilgi az olunca da ‘Ali’siz Alevilik’ ,
‘İslam’sız Alevilik’, ‘faklı bir din olarak Alevilik’ yorumları başlıyor. Bunların hepsi marjinaldir ve Anadolu
Aleviliğiyle ilgisi yoktur.”
Yine 100’ün üzerinde Alevi dedesinin parası devlet tarafından karşılanacak ve Avrupa gezisine gönderilecekmiş.
Faruk Çelik, dedeleri cahil, eğitimsiz ilan edip Alevi inancını da
hurafiliğe benzetiyor. Aleviliği bizim
yazacağımız kaynaklardan öğreneceksiniz, sizi biz eğiteceğiz diyorlar.
Deyişleri, sözlü kültürü yok sayıyorlar. AKP kime neyi öğretiyor?
Herkesi aşağılama anlayışına sahip
olan AKP kimseye bir şey öğretemez.
AKP Aleviler üzerine ne zaman
bir söz söylese onları aşağılamakta
ve hakaret etmektedir. Başbakan’ın
cemevlerine ucube demesi ile Faruk
Çelik’in sözleri arasında içerik açısından bir fark yoktur. Bakan Faruk
Çelik sözlerini biraz daha süsleyip
yumuşatmış, statü verelim sözleri ile
tepkileri yumuşatmaya çalışmaktadır
sadece. AKP’ye göre Alevilik islamın
bir koludur. Geleceğe öyle aktarılmalıdır. Ne var ki Alevilik tarihsel
gelişimi boyunca çok zengin bir kültüre kavuşmuş, hak, adalet için direnmek yaşam anlayışına dönüşmüştür. Alevilerin zulme karşı direnmelerini, kültürlerine sahip çıkmalarını marjinallik olarak yorumluyor
ve kendilerine göre Aleviliğin ne ol-
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
duğunu anlatıyorlar. AKP Aleviler’e
aleviliği anlatamaz.

AKP Alevilere Hiçbir Şey
Veremez AKP Bugün’ün
Muaviye’sidir
AKP yaptığı çalıştaylar, öne sürdüğü öneriler, yasal düzenlemeler
yoluyla Alevilerin inançlarına saygı
göstermek, Anayasa’da tanımlanan
düşünce ve inanç özgürlügünü tanımak yerine, Alevileri asimile etmeye,
inançları üzerinde baskı kurmaya devam etmektedir. Eskiden Alevileri
yok etmeye çalışırlardı. AKP ise aleviliği yok etmek istemektedir. Bunun için kendi anlayışına uygun aleviler yaratmaya çalışmaktadır. Ma-

dımak Katliamı’nı aklayan, zorunlu
din dersini kaldırmayıp üç yeni din
dersini daha ekleyen, Aleviler üzerindeki baskıyı arttırarak "cemevleri
yerine camiye gelin" diyen AKP’dir.
AKP, 12 yıllık iktidarı boyunca Alevi
halkımızın sorunlarını çözmek bir
yana Alevilere karşı keyfi, hukuksuz,
uygulamaları sürdürmekten asla geri
durmamıştır. AKP Alevilerin diğer
inanç sahipleri gibi onlarla eşit
hak/hukuk sahibi olmasını asla kabul
etmemekte. Tam tersine Alevileri
asimile edecek, Alevileri alevi olmaktan çıkaracak faaliyetler içerisinde
bulunmaktadırlar.
AKP İzzettin Doğan gibi düşkünleri kullanarak Alevi halkımızı faşist

AKP düzenine destekçi yapmaya çalışıyor. Cami-Cemevi projesi, Dedelerin eğitilmesi, onlara aylık bağlanması, Dedelerin yurtdışına gönderilmesi ve Cemevlerini inanç merkezleri olarak özerk, bağımsız bir
statü halinde tanımak yerine kendine
bağlamaya çalışmak gibi politikalarla
Aleviliği dört bir yandan kuşatıyor.
Alevileri asimile ederek düzenin bir
parçası haline getirmeye çalışıyor.
Bunda en büyük desteği de İzzettin
Doğan gibi işbirlikçi düşkünlerden
alıyor. Alevi halkımızın tarihinde işbirlikçilik yoktur, tarihi direnişlerin
tarihidir. Kerbela’dan bu yana yarattıkları kültür ve inancı korumanın
başka yolu yoktur.

Devletin Alevisi Olmayacağız,
İnanç Özgürlüğü İstiyoruz
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3 Kasım Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen Aleviler, Kadıköy Rıhtım’da toplanarak
taleplerini dile getirdi. On
binlerce Alevi “İnkarcılığa,
Asimilasyona Karşı Eşit
Yurttaşlık ve İnanç Özgürlüğü” başlığı altında toplanarak yürüdü.
Devrimci Alevi Komitesi
de eyleme destek veren katılımcılar arasındaydı. DAK’lılar, “Kerbela’da Hüseyin,
Dersim’de Seyit Rıza, Sivas’ta Pir
Sultan’ız”, “İşte Buradayız, Astınız,
Kestiniz, Kurşunladınız Pir Sultan’ları Bitiremediniz” ve “Aleviyiz, Haklıyız, Kazanacağız” pankartlarıyla 800 kişilik kortej oluşturup
Haydarpaşa Garı’ndan yürümeye
başladılar. Yürüyüş boyunca gezi
şehitleri ve Hasan Ferit Gedik anılarak, sloganlar atıldı. Coşkulu geçen
yürüyüşte sık sık “Mahir, Hüseyin,
Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla beraber Haklıyız Kazanacağız marşları söylendi. Miting
alanına girişteyse polisin üst aramasını dayatması üzerine DAK’lılar,
“Polis Simit Sat, Onurlu Yaşa”

sloganını attılar ve üst araması yaptırmadan miting alanına girdiler. Mitingde direnen BELTAŞ işçileri de
DAK’lılarla omuz omuza yürüdü.
Miting öncelikle şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Saygı duruşu boyuncu Devrim şehitleri ve Sivas, Çorum ve
Maraş katliamlarında ölen canlar ve
Gezi şehitlerinin isimleri tek tek
okunarak selamlandı. Ardından Alevi
Bektaşi derneklerinden konuşmacılar
bir bir sahnede konuşmalar yaptılar.
Özellikle Gezi Direnişi şehitlerinin
Alevi oluşu ve Devletin Alevilere
olan düşmanlığı üzerine konuşmalar
yapıldı. Tuzluçayır’daki direniş se-

lamlandı. Alevilerin
düşkünü İzzettin Doğan ve onun yandaşları
sıklıkla yuhalandı, Alevileri bu düşkünlerin,
işbirlikçilerin temsil
edemeyeceği aktarıldı.
Mitingde Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Grup Yorum ve Gülcihan Koç sahne aldı.

Camiye Cemevine Değil
Asimilasyona Karşıyız
Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi çalışanları 3 Kasım günü Kadıköy'de Alevi dernek, kurum ve örgütlülüklerinin yapacağı mitingin
afiş, el ilanları ve çağrı çalışmasını
yaptılar.
Bağcılar'ın çeşitli yerlerine, inkarcı
asimilasyoncu, politikalara karşı eşit
yurttaşlık ve inanç özgürlüğü için
Kadıköy’deyiz çağrısının olduğu afişler asıldı ve el ilanları dağıtıldı.
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“Duvar yoksulların matbaasıdır”

Çocuklarımıza Şehitlerimizin
İsimlerini Vermeliyiz

Devrim Şehitleri
Onurumuzdur!

Halkı ve Vatanı İçin Canını Feda Etmiş
Şehitlerimizin İsimlerinden
Daha Güzel İsim Yoktur

Bizim Mahalleden
Yozlaşma arttıkça çocukların isimleri de değişiyor… Özenilen sanatçı
müsveddelerinin, hatta bunların çocuklarının isimleri konuluyor çocuklarımıza. AKP, çocuklarımıza koyacağımız isimleri bile seçiyor bizim
yerimize… Şu şu isimler konulamaz
diye listeler hazırlatıyor.
“İsmiyle yaşasın” der halkımız…
Verilen isim önemlidir, hayatının geri
kalanında ona yol gösterecektir…
Bazen bu dünyadan göçmüş sevdiklerinin isimlerini verirler, bazen hayatta da olsa çocuğunun benzemesini
istediği yakının adını verirler…
Peki biz çocuklarımıza ne isim
vereceğiz?
Burjuvazi dilimize, düşüncelerimize
etki ederek; anlamsız, yeni türetilmiş,
herkesten farklı olması istenilen isimleri
teşvik ediyor… Aileler, “Bizim çocuğumuzun ismi en güzeli olmalı, tek
olmalı, eşsiz olmalı, ‘modern’ olmalı”
diyerek, fark etmeden halk kültüründen
kopuyorlar. Hatta yabancı dilde isimler
bile verilmeye başlandı.
Halkımız, çocuklarına en sevdiklerinin ismini vermiştir hep… Öyle
de olmalıdır.
Bizim içinse; halkına öncülük etmiş, onun için gözünü kırpmadan
ömrünü vermiş “Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik” diyerek düşmanına meydan okumuş devrimcilerdir en sevdiklerimiz…
Mahir, Deniz, Ulaş… Herkesin
bu isimlerde bir tanıdığı vardır mutlaka. Mahirler ölmüş, kavgaları bitmemiştir. Kavgayı omuzlamaları umuduyla çocuklara verilmiştir bu isimler.
Çocuklarımız onlara benzesin, onlar
gibi yiğit olsunlar, onlar kadar halkını

sevsinler diye devrimcilerin isimlerini
veriyoruz onlara, vermeliyiz.
Burjuvazinin her türlü yozlaştırmasına karşı halkın değerlerine, devrimcilere, şehitlerimize sahip çıkmak
için bu isimleri vermeliyiz… Şehit
isimlerinden daha güzel isim olmadığı
için vermeliyiz… Bizim adil, eşit,
özgür bir dünyada yaşamamız için
kendi hayatını feda etmiş; mücadelenin
bugünlere gelmesinde emeği büyük
şehitlerimizi yaşatmak için vermeliyiz…
Halk düşmanlarının suratına “Bir
ölür, bin doğarız” diye çarpabilmek
için vermeliyiz… İşte, yakın zamanda
şehit verdiğimiz Hasan Ferit de ismini böyle almıştır. 12 Temmuz
1991’de İstanbul’da şehit düşen Devrimci Sol Askeri Komite Üyesi Hasan
Eliuygun ile, 27 Aralık 1990’da İstanbul Göztepe’de DMO’nun bombalanması eyleminde şehit düşen
SDB Komutanı Ferit Eliuygun’un
isimlerini almıştır Hasan Ferit…
Ve şimdi Hasan Ferit adıyla yeni
bir şehitlik vardır önümüzde.
Şehitlerimizin isimleri çocuklarımızda yaşayacak.
Şehitlerimizin ölümsüzlüğü böylece her defasında tekrar tekrar haykırılacak.
Çocuğa bir ömür birlikte taşıyacağı
isim verilirken, aile içinde törenler

de yapılır. İsmi kulağına
3 kez fısıldamak gibi...
Biz de kendi törenlerimizi yapmalıyız.
Sovyetler Birliği’nde, Çarlık döneminden kalma eski gelenekleri yıkmak için,
yerine yenisini koyuyorlar. Vaftiz törenleri
yerine, sosyalistlerin
geleneğini yaratmak
için şöyle yapıyorlar:
“Bu fabrikada, yeni
doğan çocukların nüfusa kaydedilmesi
törenlerine de tanık olmuştum. Sovyet
yurttaşlarının çoğu, uzun süredir,
çocuklarını vaftiz ettirmiyorlardı.
Çocuğun nüfusa kaydedilmesi genellikle devlet nüfus memurluğu bürolarında gerçekleştiriliyor, bu bürolar çocuk için bir nüfus cüzdanı
sureti veriyorlardı. Doğumu kutlama
töreni, aile arasında, ana-baba ve
en yakın dostlarla beraber kutlanıyordu. Bu aile toplantılarından başka,
bazen de halk arasında törenler düzenleniyordu. Bu törenlerden bir tanesine ben de katıldım.
Tören salonuna sekiz mutlu aile
çağrılmıştı. Bu aileler, beraberlerinde
yakınlarını, çalışma arkadaşlarını ve
ekip şeflerini de getirmişlerdi. Bebekler
babalarının kucaklarındaydı; annelerin elleri de çiçeklerle doluydu.
Kent işçilerinin milletvekillerinden
oluşan Sovyet’in başkanı, ana babalara çocuklarının nüfus cüzdanı suretini teslim etti ve onları Odessa
halkı adına kutladı. Fabrikada sosyalist yaratıcı-yarışma galiplerinden
seçkin bir işçi, aynı zamanda çalışma
arkadaşları olan ana babalara, bütün
personelin iyi dileklerini aktardı, çeşitli
armağanlar sundu ve bir de yeni
doğan çocuğun rüştünü kazandığında
açıp okuyacağı bir mektup verdi.
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İşte mektubun metni:
Sevgili evladım,
Bu mektubu, sana, 1970 yıllarının
insanları yazıyorlar. Bizler, senin,
rüştünü ispatladığın gün, kimin sayesinde yetişkin bir insan, sözcüğün
en soylu anlamıyla yetişkin bir insan
olduğunu bilmeni istiyoruz. Bizler,
yaşadığın dünyayı senin için fethedenin, bizim kuşağın insanları olduğunu bilmeni istiyoruz.
Bizler, geçmiş kuşağın, köhne bir
dünyanın kalıntıları arasından senin

göz kamaştırıcı geleceğini nasıl yükselttiğini bilmeni istiyoruz. Olağanüstü, zeki ve yetenekli nice genç insanın faşizme karşı savaş sırasında
can verdiğini, senin geleceğinin tehlikelere gebe olmaması için yaşamlarını feda ettiğini bilmeni istiyoruz.
Sovyet halkının, senin yaşayacağın
komünist toplumu kurmak için nice
büyük başarılar kazandığını bilmeni
istiyoruz.
İşte, sana emanet ettiğimiz görev:
Bizim senin uğrunda yaptıklarımızı,

sen de çocukların ve torunların için
yap. Geleceğin insanı, senin için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı hiçbir
zaman unutma. Sen de gelecek kuşaklar
için elinden geleni esirgeme.
Mutlu ol!
1970 yıllarının insanları." (Sosyalist Yaratıcı Yarışma)
İşte biz de tıpkı böyle, kendi geleneklerimizi yaratmalı, şehitlerimizi
isimleriyle yaşatırken; çocuklarımıza
kimi örnek almaları gerektiğini göstermeliyiz.

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da
Sayı: 390
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Osmanlı devleti döneminde halk, imparatorluk tarafından sömürülen ve fetihlerde ölecek asker yetiştirendi.
Bu savaşlarda da oluk oluk kanını dökerdi. Askerlik de
yoksulun ödemesi gereken bedellerdendi, gidiş olup dönüşünün zor olduğu koşullar vardı. Durum her ne kadar
böyle olsa da halkın bilincinde savaşa katılmak vatanı
korumaktı. Vatan onurdur, namustur, geçmiş ve geleceğidir
halkın; bu nedenle de yaşamını savunmak vatanını savunmaktan geçer. Bu nedenle de halk savaşlara evlatlarını
davullarla zurnalarla gönderir. Ailenin korunması için birilerinin feda edilmesi gerekir ki bu da o dönem erkek çocuklardır.
Bu öykülerden biri de Kınalı Hasan’ın öyküsüdür.
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda taraflar
arasındaki çekişmenin bir sonucu olan Çanakkale Savaşları
sırasında halkın genç evlatları kısa bir eğitimden sonra
akın akın cepheye sürülüyorlardı. Savaş egemenler
arasında olsa da, halkın bilincinin bunu ayırt etmesi
mümkün değildir. Ve de yaşamını savunmak için başka
çaresi yoktur. Zamanın koşulları içinde değerlendirmek
gerekir.
Anlatılan odur ki, “Yeni erleri denetleyen komutan
Sırrı Bey genç er Hasan'ın saçındaki kınayı görüp ona
takılır.
- Hiç erkek adam saçına kına yakar mı?
- Bilmiyorum komutanım anam yakmıştır!
Genç adam gerçekten de anasının neden saçına kına

Kınalı Hasan
yaktığını bilmez. Anasına bir mektup yazarak neden
böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduğunu sorar.
Anasının cevabı halkın askerliğe bakışını özetler:
- Oğlum aslanım sen bu yaşa gelene kadar bu
vatanın ekmeğini yedin, suyunu içtin, artık bu vatana
borcunu ödeme vaktin geldi. Sen babanın, benim,
kardeşlerinin bu vatana bir kurbanısın. Oğlum söyle
kumandanına bizim buralarda kurbanlık diye ayrılan
koyunlar kınalanır. Bende seni evlatlarımın arasından
vatana kurban adadım onun için saçını kınaladım.
Ne yazık ki kınalı Hasan mektubu kumandanına okuyamadan girdiği çatışmada yaralanmış ve kurtulamamıştır.
Kınalı Hasan'ı defnetmeden evvel üzerindekiler alınır.
Cebinden anasının mektubu da çıkar; o anın heyecanı
ile bitmemiş bir şiir yazmıştır.
Anam yakmış kınayı, adak diye
Ben de vatan için kurban doğmuşum
Anamdan Allah'a, son bir hediye
Kumandanım!
Ben İsmail doğmuşum...”
Halkımızın askerlik bilincinin kökenleri eski zamanlara
kadar gider. Vatan savunması halkımızın geleneğidir.
Halk, evlatlarını savaşa gönderirken, yaşamak için zorunluluk olduğunun bilinciyle hareket eder. En genç, en
güçlü, en cesurlar bu savaşta kurban olurlar. Ve bu fedakarlıkları şehitlik ünvanıyla ödüllendirilir, hep hatırlanırlar.
Unutulmamalı ki, her halk kendi değerleri ve gelenekleri
üzerinde yaşar.
Cepheliler halkın bu geleneğini anlamalı, kavramalı
ve halka dostu düşmanı göstermelidirler. Kınalılar, emperyalistlerin ve onun işbirlikçi uşakları oligarşinin
çıkarları için değil; halkın çıkarları için, sömürüye ve
zulme karşı dövüşmelidirler. Ancak o zaman savaşlar ve
halkın evlatlarını feda etmesi son bulacaktır.
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Özgür Tutsaklardan
Hasan Ferit’e

Özgür Tutsaklardan

Merhaba
Büyük Direnişimiz 20 Ekim
2000'de başladı.
Hasan Ferit, sekiz yaşındaydı.
Büyük Direnişimizin 122 şehidi halkın elinde bayraklaşarak,
umudu ve onuru Hasan Ferit'lere
ulaştırdı. Ki Büyük Direnişimiz
halkın yenilmezliği ve kahramanların ölümsüzlüğüdür.
İşte o yenilmezliğin adı Alişan'dır. Muharrem'dir, Hasan
Ferit'tir.
O yenilmezliğin meydana çıkardığı Haziran Halk Ayaklanmasıdır.
Selam Olsun 122'lerimize...
Halkın Yenilmezliğine BİN
SELAM....
Kandıra 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar
Bugün de Hasan Ferit'le gelmiş
olayım yanına.
"... Ferit'le ilk olarak Armutlu'da tanıştım. Mahallede herkes,
bütün arkadaşlar, Ferit diye hitap
ettiğinden bende de öyle bir alışkanlık olmuş. Asıl adı Hasan Ferit... her iki adının da ayrı bir anlamı, önemi ve güzelliği vardır.
Şehitlerimiz Hasan Eliuygun
ve Ferit Eliuygun'un adlarını almıştır.
Hasan Eliuygun 12 Temuz
1991'de, Ferit Eliuygun 27 aralık
1990'da şehit düşmüşlerdi. Hasan’lar, Ferit’ler ölümsüzdür. Çün-

kü onlar halkın ölümsüzlüğünde yaşarlar, biliriz. Ve öyle olur.
1992'de İstanbul'un Küçükarmutlu Mahallesi’nde bir çocuk dünyaya gelir. Dedesinin
Hasan Ferit’idir O.
Dedesi ki, şehitlerimizi iyi tanır ve severmiş. Ve en çok sevdiği
canının bir parçası torununda onları yaşatmak istemiş.
Hasan Ferit baba tarafından Tokat,
anne tarafından Erzincanlıdır. Ben
de onu hep Erzincan'lı olarak görmüş ve öyel hitap etmişimdir. Ki
dedesine de (annesinin babası)
çok benzer.
Hasan Ferit, mahallemizin delikanlılarındandır. Bizim delikanlımızdır. Esprili, neşelidir Hasan
Ferit. Moralini bozan birşey olmadıysa gülüşü, tebessümü yüzünden eksik olmaz. Olumsuz bir
şey varsa da hemen yüzüne yansır. İçi nasılsa dışı da öyledir yani.
Mahallenin delikanlısıdır ve
kavga gerekiyorsa sevdiklerine,
değerlerine bir saldırı olduysa
muhakkak orada olurdu. Armutlu'da da çetelere, uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelede yer alır.
Akşamları mahalle halkıyla sokak
sokak dolaşır, nöbet tutar, çetelere, hırsızlara, uyuşturucu satıcılarına karşı mahallesini savunur.
Zaman zaman öne çıktığı gerilediği dönemler olur. Ama her
zaman devrimcilerin içinde kalır.
Çürümüş, yozlaşmış bu düzenin
saldırılarına rağmen temiz kalmayı
başarır.
Ocak 2012'de, uyuşturucu çetelerini korumak için polis Ar-

mutlu'ya operasyon yapar ve
o operasyonda Hasan
Ferit de gözaltına
alınır. Dört gün
gözaltında kalır
ve mahkemeden serbest bırakılır. Bu operasyonun ilk
mahkemesi 14
ay sonra olur.
Mahkemede ifade
vermez, çünkü bir
kaç ay önce avukatları
tutuklanmıştır. Devrimci avukatları sahiplenir. İkinci mahkemede hakim ve savcının karşısında
kendinden emin bir şekilde konuşur. Ve uyuşturucu satıcılarına,
çetelere karşı mücadelenin haklılığını anlatır.
Ve son olarak Hasan Ferit'in resmini bir sabah Tv'nin bir köşesinde gördüm. Küçük bir fotoğraf,
Gülsuyu diyordu Hasan Ferit diyordu... Çeteler diyordu. Ve o son
söz "öldürüldü" oldu. Hasan Ferit...
Gülsuyu'nda çeteler tarafından katledilmiştir. Aylardır çeteler, Gülsuyu’nda halka açıkça saldırıyordu.
Ve son olarak bir gün öncesi bizim
eylemimize saldırmışlar, arkadaşlarımız yaralanmıştı. Hasan Ferit de
ertesi gün Gülsuyu’nda yerini aldı.
“Çeteler Halka Hesap Verecek”
diyordu. Ve o kahpe eller tarafından
kurşunlarak şehit düştü. Selam olsun Hasan Ferit’e...
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Muharrem'in Hasan Ferit'in
sıcaklığıyla, umutla, hasretle
kucaklıyoruz.
Adalet uğruna Muharrem oluyoruz. Değerlerimiz uğruna Hasan Ferit oluyoruz, milyonlar adına umut
oluyoruz. Biliyoruz milyonlar da
olacağız. Dünyayı bir kez de Ana-
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dolu'dan sarsıp, bu yüzyılı halkların
yüzyılı yapacağız. Dikmen'de, Armutlu'da, Gülsuyu'nda, Gazi'de elinde silahı, dilinde sloganıyla konuşan
halkmız o büyük zaferin muştusunu
verdi. Umut, milyonları kurtuluş savaşına çağırdı. Öfkesini, sazını, sözünü, inandığı değerlerini kuşanan
milyonlar Muharrem'in, Hasan Ferit'in çağrısına geliyor, gelecek...
Emperyalizm ve beslemelerinin yalanları, demagojileri irademiz altında kalıyor, eziliyor... Krizlerini atlatamamanın, yönetememenin acizliğini, bizi yenememenin acizliğini
yaşıyorlar. Dalgalandırdığımız her kızıl bayrak, haykırdığımız her slogan,
lav olup akan öfkemiz onların yenilgilerini büyütüyor. Halklara güçlü olduklarını öğreten karanfillerimizin değerli anıları önüde saygı ve
bağlılıkla eğiliyoruz.
6 Ekim 2013
Raşit Dörtyol
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***
Cephe'nin, Armutlu'nun yetiştirdiği mahallenin delikanlı genci Ferit...
Mahallede kaldığım 2 aylık süreçte tanıdım onu. Kısa bir süre belki ama Ferit'i tanıyacak ve onunla hiç unutamayacağım anları yaşayacak kadar da
uzun bir süreydi benim için. Şimdi o benim yakından tanıdığım ilk şehidimiz
olması yanıyla da yüreğimde yer etti.
Bir mahalle delikanlısında olabilecek tüm özelliklere sahip, hatta
daha fazlasına. Çünkü doğduğundan
itibaren Armutlu'da olması nedeniyle hep devrimcilerin yanında büyümüş. Ve Cephe kültürünü taşıyan
biri. Düzenin mahallemizde yaratmaya çalıştığı apolitik, yoz gençlerin
aksine inanılmaz politik ve teorik olarak birikimli biriydi. Gündemi takip
eder, dergimizi okur ve mahalleye
dair, gündeme dair konuları insanlarla
her fırsatta tartışırdı. Hatta sürekli internetin, facebook'un başında olmasından kaynaklı da az tartışmamıştık
onunla. O interneti kullanarak devrimcileri anlattığını, Cephe’nin propagandasını yaptığını ve internetin
önemli bir araç olduğuna ikna etmeye çalışırdı beni. Her ne kadar bu tar-

tışmaları yaptıysak da, o, uğruna şehitler vererek, bedeller ödeyerek kurduğumuz, her sokağında, her taşında
kanımızın, emeğimizin olduğu Armutlu Mahallesi için çok şey yaptı.
Şehitliği de bunun son noktasıdır. Birebir devrimcilik yapmamasına rağmen söylediği, tartıştığı herşey mahalleye, şehitlerimize, harekete bağlılığının ifadesiydi. Birçok kez kafasını bizim örgütlenme anlamındaki eksikliklerimiz ve bunları nasıl çözebileceğimize dair konulara yorduğuna
tanık oldum. Bizi eleştirdiği konular
da böyle konular oluyordu genelde.
Mahallenin bıçkın delikanlısı olarak mahalleye dair bazı şeylerin hemen
olmasını istiyordu. Sabırsızdı, bir
Cepheli olarak bizim mahalledeki örgütlülüğümüzün ve gücümüzün büyümesini, olanaksızlıklar nedeniyle
vaktinde yapılmayan, yarım kalan
işlerin hemen yapılmasını isterdi.
Örneğin mahalledeki sınır, ev
gibi sorunlarda insanların çıkarcı
davranmalarına kızar, örgütlülüğümüzün yeterli olmadığı için böylesi
sorunların yaşandığını söylerdi. Biz
de bazı sorunların hemen çözülemeyeceğini bunun için herkesin emek
harcaması gerektiğini söylerdik.
Ama Ferit bu sorunlara sabırsız
yaklaşmasına rağmen mahallenin bir
çok sorununa kafa yorması, sahiplenmesi yönüyle örnek biriydi. Çünkü o, hiçbir emek harcamadan eleştirip gidenlerden olmadı. Ne olursa
olsun başımıza birşey geldiğinde arkamızdan Ferit'in geleceğine olan güveni taşıdık içimizde.
Çetelere karşı mücadelenin bedel
gerektiren bir şey olduğunu biliyordu. Ama asla mahallesinin uyuştucu
çetelerinin rahatça dolaşacağı bir
yer olmasına izin vermedi. Her daim
Cephe'nin yaptığı militan eylemliliklerin içinde oldu. Çetelerden hesap
sormak için yanıp tutuştu. Onu üzen
tek şey mahalle gençliğinin bu konuda duyarsız davranmasıydı. Sık sık
bundan bahseder ve nedenlerini düşünürdü. Tabii buna en büyük nedenin aylar öncesinde mahalleye yapılan örgütlülüğümüze yönelik operasyonların olduğunu biliyordu. Bir-

çok arkadaşımız bu uğurda tutsak
düşmüştü. Birçok mahalle genci gibi
onun yüreğin de silahlı mücadelenin
yükselmesi ve mahalledeki gücümüzün, milis eylemliliklerimizin artması yatardı.
Bir işte çalışmaya başlamıştı.
Cemevine gelemiyordu. Ancak bu süreçte de buna rağmen emin olduğum
bir şey vardı ki, bize yönelik (çete
veya polis) herhangi bir saldırıda ilk
gelecek olan arkadaşlarımızdan biriydi Ferit.
Çünkü mahallede daha öncesinde
de çalışan şehitlerimiz, arkadaşlarımız
onda bir iz bırakmışlardı. Ve Ferit umudun devrimcilerde olduğunu biliyordu.
Devrimciler olmadan yapamazdı. Bazen uzaklaşsa da, dilinde ve yüreğinde hep Cephe olurdu, bunu bilirdik.
Çok saygılı biriydi. Arkadaşlarıyla
olan ilişkisi çok iyiydi. Kendi aralarında dayanışmanın güzel örneklerini sergiliyorlardı. Ferit konuşmalarıyla, insanlarla ilişki kurma noktasında da çok girişken biriydi. Özellikle
genç arkadaşları etkiliyordu.
Bir keresinde arkadaşlarla mahallede dolaşalım dedik. O da vardı.
Uyuşturucu çetesinden birinin arabasını gördü Ferit. Taş atmaya başladı.
Biz de arabanın arkasından koşmaya
başladık. Ara sokaklara girdiğimizde
20-25 kişinin bizi beklediğini gördük.
Üzerimizde kendimizi savunacağımız hiçbir şey yoktu, içlerinde çetenin
liderlerinden biri de vardı. Biz 6 kişiydik. Bazı arkadaşlar korkmuşlardı.
Ferit'in tavrı burada da çok belirleyiciydi. Hemen kendimizi savunmak için
kalas, sopa, taş vb. aradık yerlerde. Ancak hiçbir şey bulamadık. Ve öylece
onlarla karşı karşıya kaldık.
Kalabalıklardı, ancak içlerinden
birinin havaya kurusıkı tabanca sıkmasının dışında hiçbir şey yapmadılar. "Bizden ne istiyorsunuz, niye bizimle bu kadar uğraşıyorsunuz?" diyorlardı. Bir tanesi üzerimize geldi.
"Bizimle uğraşmayın" diye ancak
kendi arkadaşları araya girdi. Olay
çıksın istemiyorlardı.
Bize dokunmaya cesaret edemediler. Biz de bu mahallede uyuşturucu
satmalarına izin vermeyeceğimizi

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

söyledik ve geri çekildik. Sayımızın az olmasından ve elimizde bir şey olmamasından
kaynaklı onlara bir şey yapamadan geri çekilmiştik.
Yine bizden bir arkadaş mahalle meydanında çetelerden
birilerini görmüş ve tek başına
eline sopayı alıp o kişilerin
girdiği kahveyi basmıştı. "Bizi
yarı yolda bıraktınız" dediğimiz
arkadaşlar da, bunlara Ferit de
dahil arkadaşın peşinden onu
korumak için gitmişlerdi. Yani
ne kadar bizimle tartışırlarsa tartışsınlar bizi ilk koruyan, sahiplenenler de Ferit ve onun
gibi Armutlu'nun yetiştirdiği
gençler oluyordu.
Gezi ayaklanması olduğunda aklıma ilk gelenlerden
biriydi Ferit. Biz tutuklanmadan önce o, çalıştığı ve cemevine gelmediği için görüşemememize rağmen ayaklanmada ön saflarda çatıştığından emindim. Çünkü bizim
mahallelerimizin yetiştirdiği
delikanlılar böyleydi. Çatışma, korsan, eylem dedin mi onlarsız olmazdı.
Ferit'le kısa sürede birçok
anımız oldu. Bir keresinde
cemevine mahalleden bir abla
gelmişti. "Eşim içki içip bize
huzur vermiyor, kurtarın bizi"
demişti. Hep birlikte o eve gittik. Ablanın eşiyle konuştuk.
Ancak adam çok sarhoştu. "Karıma, çocuklarıma birşey yapmayacağım" demişti ama güvenmemiz mümkün değildi.
Ferit adamın çocuklarına bir
şey yapmasından korkuyordu.
O nedenle uzun süre o evde
kaldık. Ferit evden ayrılmak istememişti. Hep birlikte evden
çıktığımızda Ferit; ablaya, eşiniz size zarar vermeye kalkarsa biz buradayız, bize haber ver
demişti.
O gün konuştuğumuzda "Benim babam da çok içerdi, biz de
kötü şeyler yaşadık. O insanların neler yaşadığını anlayabili-

yorum" demişti. Çok etkilenmiştim. Bizler yoksul
halk çocuklarıydık ve yaşadıklarımız da hep aynı oluyordu. Hepsi de yoksulluğun
getirdiği şeyler... Ferit'de bu düzenin adaletsizliklerini yakından tanıyan biri olarak tek kurtuluş yolumuzun savaşmakta olduğunu biliyordu. Öyle de şehit
düştü.
Bu yanıyla yoksul insanları ve mahalledeki arkadaşlarını olabildiğince korumaya çalışırdı. Bir keresinde arkadaşlarından birini bıçaklamışlardı.
Hemen onların evine gitmişti.
Tekrar evi basıp saldırabilirler
diye arkadaşını ve ailesini yalnız bırakmamıştı.
F Tipi Film gösterime girdiğinde galasına gidecektik, o
da çok heyecanlıydı. Ancak o
gün bir arkadaşımızın evinde
yangın çıktı. Orada yaşananlar
da Ferit'in kişiliğini özetliyordu. O evin tekrardan yapılmasında en çok emeği geçenlerden
biridir. Arkadaşlarıyla kurduğu
bağ çok hesapsızdı. Onlar için
her şeyi yapabilirdi. Bu yanıyla saygınlık uyandırıyordu. Savaş büyüyor, gençlerimiz gözlerini kırpmadan kurşunların
önüne atılıyor. Ferit tüm mahalle gençlerinin örnek alması
gereken biridir.
Onun şehit düştüğü yerde
son kez onunla birlikte halk
düşmanlarından hesap sormayı
çok isterdim. Bunu yine yapacağım, Ferit’de bize bıraktıklarıyla yanımızda olacak. Armutlu'nun nice Ferit’ler yetiştireceğine inancım sonsuz. Bedeninden 6 kurşun çıkarmışlar.
Ferit'e bunu yapanları bulacağız. 6 kurşunun bedelini ödeyecekler. Ferit Armutlu'nun
tüm gençlerine sorulacak bir hesap bırakmıştır. Anısı önünde
saygıyla eğiliyorum.

Bakırköy Kadın
Hapishanesi

Savaşan
Kelimeler
“Varoş” Burjuvazinin
Halkı Aşağılamasıdır,
Gecekondulu Olmak
Onurumuzdur
Halkın yaşam gerçekliği ile bütünleşmiş, bilinçlerde yer etmiş kelime ve kavramların karşısına yeni kelime ve kavramalar çıkartılması; küçümsemek, hor görmek, aşağılamak ya da olduğundan farklı gösterme çabasındandır.
Bunlardan bir tanesi de varoş sözcüğüdür. Gecekondular kapitalizmin ürünüdür. Dünyanın birçok ülkesinde farklı isimler altında, halkın ilkel,
denetimsiz, sağlık koşullarından yoksun, başlarını soktukları konutlar olarak karşımıza çıkar.
Gecekondular, kapitalizmin gelişip şehirlerde
iş imkanlarının artmasıyla birlikte, şehirlere göç
eden insanların konut ihtiyacından doğmuştur.
Halkımız gecekonduları, zabıtaya yakalanmamak için “bir gecede” yaptıkları için her sabah çoğalan bu evler “gece-kondu” olarak adlandırılmıştır. Gecekondular halkın sosyal, kültürel
ve toplumsal açıdan durumunu ifade eder. Kapitalizmin halka reva gördüğü yaşam biçiminin, düzenle olan çelişkilerinin adıdır gecekondular.
Burjuvazinin varoşları ise, “ikinci sınıf” sayılan insanların yaşadığı, şehirlerin dışında kalan kenar mahalleleri ifade eder. Kentlerde yaşayan asil, birinci sınıf insan değildir onlar.
Yeryüzündeki tüm kötülüklerin kaynağı varoşlardır. Neler yoktur ki oralarda? Cahiller, görgüsüzler, hırsızlar, katiller, ayyaşlar… Ne kadar pislik varsa hep oralardadır. Onlar kentli değil, dıştan
gelmiştir. Kentliler asildir, yerlidir… Bu yüzden küçümseyerek, aşağılamak için kullanılır “varoş” kelimesi. Varoş çocuğu, varoş giyimi, denir…
Oysa her şeyi yapan da üreten de o “varoşlar”dır. İliklerine kadar sömürdükleri, kene gibi
kanını emdikleri halktır. Hem halkı böyle bir yaşama mahkum etmek, hem de böyle aşağılamak,
hor görmek kapitalizmin küstahlığıdır.
Burjuvazinin ürettiği bu kavramı en çok onun
çanak yalayıcıları, yazar-çizer takımı kullanıyor.
Öyle olduğunu kanıksatmaya çalışarak bilinçlere yerleştirmeye çabalıyor.
Biz halkın saflarındayız, halkın yaşamından,
halkın tarafından bakarız. Kendi kendimizi alçaltan
kavramlara dilimizde yer vermeyiz, vermemeliyiz. Varoş değil, gecekondu demeliyiz.
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Hasan Ferit Gedik’in Kanlı Gömleğini Çalan Polisler
Şimdi de Gökhan Aktaş’ın Başındaki Mermi Çekirdeğinin Peşinde!

Gökhan’ı Vuranlar Ferit’in Gömleğini
Kaybedenler AKP’nin Polisleridir!

Adalet İstiyoruz!
 İstanbul Adliyesi’nde Gökhan ve
Hasan Ferit İçin Adalet İsteyen
Halk Cepheliler’e AKP’nin
Polisleri Yine Saldırdı!

 Kanlı Gömleği Çalan, Gökhan’ın
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Başındaki Kurşunun Peşine

çalışmıştı. Halk Cepheliler sağlık görevlisi
Düşen Polisler, Katilleri Koruyor! kıyafeti giyen bu iki
kişiyi suçüstü yakalamış, ellerinden kanlı
Kanlı Gömleğin ve Katillerin
gömleği almışlardı.
Bu iki kişi kendilerini
Peşini Bırakmayacağız!
hastanede bir odaya
kilitleyerek Halk Cepheliler’in öfkesinden
kurtulmaya çalışmış
ve daha sonra bu iki
hırsız polis diğer polislerden yardım istemişti. Onlarca polis
Gülsuyu’nda ve diğer gecekondu
hastanenin
içinde
Halk Cepheliler’e
mahallelerinde uyuşturucuyu mahalsaldırıp
gözaltına
almış
ve kanlı gömlelerimize sokanın AKP olduğu açığa
leği
çalan
polisleri
kurtarmıştı.
çıkmıştır. Uyuşturucu çeteleri
Kanlı gömlekteki barut izlerinden
AKP’nin emrinde çalışan, devletin
Hasan
Ferit’e sıkılan kurşunların
korumasında olan çetelerdir.
hangi mesafeden atıldığı ortaya çıPolislerin Hasan Ferit’in vurulkacağı için polis bu delilleri yok etduğu ilk gün kanlı gömleği çalmak
mek istemiştir. Polis yıllardır katiliçin o kadar riske girmesi polis ile
lerini korumak, infazlarını aklamak
çeteler arasındaki ilişkinin açığa çıkiçin aynı yönteme başvurmuş, delilleri
masını engellemek içindir.
kaybetmiştir.
Biz tekrar hatırlatalım. Hasan Ferit
En son Yürüyüş dergisi satarken
Gedik vurulup hastaneye kaldırıldığı
sırtından
vurulan Ferhat Gerçek’in
ilk gün, iki polis üzerlerine sağlık
kanlı
gömleğini
çalmıştı polisler. Hagörevlisi kıyafeti giyerek Hasan Ferit
san
Ferit’in
giysilerini
çalarken suç
Gedik’in kanlı gömleğini çalmaya



 ADALET İSTİYORUZ!

HESAP SORACAĞIZ!
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üstü yakalandılar. Ancak vazgeçmediler. Hasan Ferit’in savcılık emanetinde olması gereken giysilerini
daha sonra yine çalmışlardı. Hasan
Ferit’in giysileri kayıp.
Yine Hasan Ferit’in vurulduğu
yerde başından ve çeşitli yerlerinden
vurulan Gökhan Aktaş hala hastanede
yoğun bakımda. Başından giren kurşun omirilik soğanının yakınlarında
kalmış. Ameliyat ile alınması durumunda hayati sorun taşıdığı için kurşun şimdilik alınamıyor.
Fakat AKP’nin polisleri Gökhan’ın başındaki kurşunun peşindeler.
Sürekli doktorları sıkıştırıp kurşunu
ne zaman çıkartacaklarını soruyorlar.
Doktorlardan kurşunu çıkartıp kendilerine teslim etmelerini istiyorlar.
Polislerin bu çabası katillerin
açığa çıkmasını engelleme, katilleri
koruma ve uyuşturucu çeteleri ile
devlet arasındaki ilişkinin alenen
ortya çıkmasını engelleme çabalarından başka bir şey değildir.
Bu da göstermektedir ki;
Birincisi; KATİLLER AKP’NİN
POLİSLERİDİR!
İkincisi; Eğer katiller AKP’nin
polisleri değilse AKP’nin beslediği
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ve görevlendirdiği çeteleridir.
Polislerin Ferhat’ın kanlı
giysilerini çalmasının ve kurşunun peşine düşmesinin nedeni budur. AKP, katillerin ortaya çıkmasını engellemeye
çaşlışıyor.
Katillerin Peşini Bırakmayacağız! Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!
AKP, katilleri ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, ne
kadar korumaya çalışırsa çalışsın. Biz katillerin kimler olduğunu biliyoruz.
Polis de, çeteler de
AKP’nindir.
Hasan Ferit’i katleden ve
Gökhan’ı vuranlar ister polis olsun,
ister çeteler; emri veren AKP’dir.
Katilleri azmettiren AKP’dir.
Katillerin peşini bırakmayacağız.
Polisler de, çeteler de, AKP’nin koruması altında Halk Cepheliler’e sal-

karşı işlenen suçlarda devletin
polislerini koruma ve aklama
görevi görmüşlerdir.
Polisler yıllardır devrimcileri
açık infazlarla katletmiştir. Büyük çoğunluğunda infaz davası
bile açılmadan mahkemeler katilleri korumuşlardır. Açılan infaz
davaları ise ya daha başından
aklanmış, ya da on yıllarca sürümcemede bırakılıp zaman aşımıyla dosya kapatılmıştır.
Hasan Ferit’in katledilmesinde ve Gökhan’ın vurulmasında da durum aynıdır. Polis
büyük
bir çabayla delilleri yoGökhan Aktaş
ketmek için çalışırken mahkemeler de polise destek oluyor.
dırmaya devam ediyor. AKP, saldırarak,
Halk Cepheliler’in Adalet isteğine
katlederek bizim korkacağımızı, Adalet
saldırı bunun bir parçasıdır.
istemekten vazgeçeceğimizi sanıyor.
Adalet istemekten vazgeçmeyeKatillerin yakasını bırakmayacaceğiz. Bu düzenin mahkemeleri kağız. AKP’nin mahkemelerinin bunu
tilleri korursa halkın adaletine hesap
yapmayacağını da çok iyi biliyoruz.
vermekten kurtulamayacaklar.
On yıllardır bu mahkemeler halka

İstanbul Adliyesi’nde Adalet
İsteyen Halk Cepheliler’e
Polis Terörü!
1 Kasım günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde
Halk Cepheliler H. Ferit Gedik’in hesabını sormak için
eylem yaptı. 3. kattan “Gökhan’ı vuranlar, Ferit’in Gömleğini Kaybedenler Polistir, Adalet İstiyoruz - Halk
Cephesi” yazılı pankartı asan Halk Cephelilere polis
azgınca saldırdı ve yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Bununla da yetinmeyip Yürüyüş muhabiri Mehmet
Emin Kaçmaz’da gözaltına alındı.
Çetelerle işbirliği içinde devrimcilere saldıran, ormanlarda arama yaparak devrimcilere yönelik katliam
hazırlıkları yapan AKP’nin polisi, Ferit’in kanlı gömleğini
çaldığı, Gökhan’ın başındaki kurşun kendisine ait olduğu
için bu kadar pervasızca saldırıyor bir pankart eylemine.
Halk Cepheliler, Hasan Ferit’in kanlı gömleğini
istiyor. Katilleri yakalatacak olan gömlek sivil polisler
tarafından güpegündüz hastaneden çalınmıştı. Gökhan
Aktaş, başından çıkartılmayan kurşun ve aldığı yaralanma
nedeniyle sakat kaldı. Halk Cepheliler, Gökhan’ı vuranlar,
Hasan Ferit’i katledenler cezalandırılsın dedikleri için
yerlerde sürüklendiler.
Adaleti İstanbul Adliyesi’nde istemek doğal bir
taleptir. Adı üstünde “Adalet Sarayı” ama adalet halk
düşmanlarının elinde zulme dönüşmüştür. Uyuşturucuya,
çetelere, yozlaşmaya karşı mücadele edenlerin üzerine

“Gökhan’ı Vuranlar,
Ferit’in Gömleğini
Kaybedenler Polistir,
Adalet İstiyoruz
Halk Cephesi”
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silah sıkan polis ve onun sahipleri adaleti uygulayamazlar.
Bu nedenle adaletsizlik teşhir edilmeye devam edilecektir.
Halk Cepheliler, Gökhan için, Hasan Ferit Gedik’in
katilleri cezalandırılana kadar adalet istemeye devam
edeceklerini söyleyerek, “Katiller yargılanana kadar
durmak yok bize, hesap sorulana kadar durmak yok
bize.” dediler. Adliye’den gözaltına alınan Halk Cepheliler
akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Hasan Ferit Gedik’in
Gömleğini İstiyoruz!

AKP, yeni bir rant alanı yaratabilmek için Gülsuyu’nu “dikensiz gülbahçesi”ne çevirmeye ve halkı tırnaklarıyla kazıyarak kurdukları mahallelerini terk etmeye zorluyor.
Gülsuyu çetesinin polis desteği ile
mahallede terör estirdiğini, devrimcilere kurşun sıktıklarını, esnafı haraca
bağladıklarını, mahalle halkını tehditle sindirmeye ve korkutmaya çalıştıklarını polisin desteği olmadan tüm
bunları yapamayacaklarını herkes biliyor.
Bu nedenle de halkın, Gülsuyu’nda
hem çetelere, hem de polise karşı mücadele etmesi zorunludur. Halkın mücadelesi kimi zaman teşhir, kimi zaman
mahallede düzenlenen yürüyüşler ile
sürüyor. Bu eylemlerden bir tanesinde,
Hasan Ferit Gedik 29 Eylül’de polis
destekli çeteler tarafından katledildi.
Hasan Ferit Gedik ve Gökhan Aktaş’ın vurulmasının ardından hastaneye kaldırılan iki devrimci için önce tedavi edecek hastane bulunamadı. Kısa
sürede durumu ciddileşen Hasan Ferit’i
Kartal Devlet Hastanesi kabul etmek
zorunda kaldı ve yaklaşık 3 saat sonra ise Hasan Ferit Gedik yaşamını yitirdi. Daha Hasan Ferit hastane odasında bekletilmekteyken bir anda içeri teknisyen kılığında iki polis girdi ve
Hasan Ferit’in gömleğini yok etti!
Gömlek, atış mesafesinin anlaşılabilmesi, yani kısa mesafeden mi yoksa uzaktan mı ateş edildiği ve atış yapılan silahın niteliğinin tespiti açısından önemliydi. AKP polisi, çetecileri
bulmak ve Hasan Ferit’in katillerini yakalamak yerine tüm enerjisini ve zamanını delil karartmaya harcadı. Hastane odasına teknisyen kılığında iki polis girdi ve ilk iş; güya Hasan Ferit’in
“silah kullanıp kullanmadığını anlamak.” Gerçekte ise Hasan Ferit’in
katledilmesini yalan ve komployla
makul(!) gösterebilmek için el svabını almaya çalıştılar (silah kullanıldığı
zaman elde atış artığı kalır ve el svabı
alınarak kişinin silah kullanıp kullanmadığı, ateş edip etmediği tespit edilebilir). Ailesi ve arkadaşlarının fark et-
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mesi üzerine kaçamayıp kendini odaya kilitleyen polislerin ardından gömlek kayboldu! Bu sırada Hasan Ferit’in
katilleri ise sokakta gezmeye devam
ediyordu.
Hasan Ferit’in katledilmesinin ardından Kartal Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim’de avukatları tarafından
verilen dilekçe ile Hasan Ferit’in tüm
eşyalarının muhafaza altına alınması,
eğer kayıp olan bir eşya varsa hastane
kameralarının çektiği görüntülerin tamamının getirtilerek delil karartan kolluğun tespiti istendi. Savcının talepleri kabul etmesi ve polise talimat vermesinin ardından ise yine “bir anda”
dosya Kartal Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınarak “özel yetkili” İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.
Hasan Ferit’in katledilmesi olayı, 30
Eylül sabahı polis beslemesi çetelerin
ipini sağlamlaştırmak ve çeteleri halkın öfkesinden korumak için Gülsuyu’nda yapılan baskınlarda gözaltına
alınan 22 çetecinin faaliyetlerinin güya
“soruşturulduğu” dosya kapsamına
sokuldu. Fakat özel yetkili savcılık Hasan Ferit’in katledilmesi ile ilgili delil
toplamadığı gibi bu konuda gözaltındaki çete üyelerine de soru yöneltilmedi. Ancak çeteciler henüz gözaltında ve Hasan Ferit’in cenazesi henüz
defnedilmemişken Halkın Hukuk Bürosu tarafından dinletilen tanık ile katillerden biri teşhis edilmiş oldu. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle 1 Ekim 2013 tarihinden bu yana
verilen dilekçelere yanıt verilmeyip
dosya inceletilmediği gibi, Hasan Ferit’in katillerinin tespiti açısından
hiçbir “gerçek” işlem yapılmadığını
da biliyoruz.
Hasan Ferit, biri sırtından, biri boynundan, biri yüzünden ve biri alnından
olmak üzere 4 kurşunla katledildi. Sırtından giren kurşunun hangi mesafeden
ateşlendiğinin tespiti, ancak gömlek
üzerinde yapılacak inceleme ile mümkündü. 30 Eylül gecesi gömleği kaybedenler aynı gecenin sabahında Adli
Tıp önünde bekleyen avukatların, çe-

şitli bahanelerle otopsi işlemine girmesini de engellediler. Hasan Ferit’in vurulmasından, hastaneye alınmamasına, hastane odasına giren polislerden, gömleğin kaybedilmesine
ve avukatların otopsiye girmesinin
engellenmesine kadar her aşamada
polisin eli vardır.
Gelelim esas sorumuza;
Polis Hasan Ferit’in gömleğini neden çaldı?
Bu durumda iki ihtimal vardır; ya
kurşunu sıkan bizzat polistir- ki Ferhat Gerçek polis tarafından sırtından
vurulduğu zaman da gömleğini kaybetmişlerdi- ya da polis yetiştirdiği ve
halkın üzerine saldığı çeteleri korumak
istemektedir. Her iki ihtimalde de söylenebilecek tek şey; Hasan Ferit’in katili AKP’nin polisidir. Yani aslında
polis en başta kendi suçunu gizlemeye çalışmıştır.
Bugüne kadar devlet, mafyacılarla,
çetecilerle ortak çalışmış, çeteler bizzat polis eliyle yönlendirilmiştir. Çetepolis - devlet işbirliği en net Susurluk
kazasıyla açığa çıkmış ancak o durumda bile çeteler ve çeteleri yönetenyönlendiren polis cezalandırılmamıştır. Bu ülkede, işkenceciler, katliamcılar ya hiç yargılanmaz ya da yargılama
sonunda beraat ederler. Es kaza verilmiş bir ceza varsa da Mehmet Ağar gibi
1 yıl otel gibi bir hapishanede ağırlanıp serbest bırakılırlar.
Bugün Gülsuyu’nda buldukları
uyuşturucuyu yakan ve uyuşturucu
satıcılarını teşhir eden devrimciler,
“anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla ve müebbet hapis
cezası ile yargılanırken, çeteciler AKP’li
Belediye Başkanları ile poz veriyorsa
hiç izaha gerek duymaksızın söyleyebiliriz ki; AKP, iktidarını ve yozlaşmış
“anayasal düzeni” uyuşturucuyla, fuhuşla ve çetelerle koruyor.
Bu nedenle bugün çetelere karşı
mücadele; katil, tecavüzcü, rüşvetçi, çeteci polise karşı ve AKP iktidarına karşı mücadeledir. Hasan Ferit’in katillerinden hesap sormanın tek yolu AKP
iktidarına karşı mücadele etmektir.
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AVRUPA’dakiBİZ

Alman Polisi Türkiyeli Gencin Parmağını Kopardı

Suçlu Yine ‘Suça Meyilli Türkler’ Oldu!
Almanya'da göçmen gençlerle
ilgili ara ara istatistik rakamlar çıkarılır, araştırmalar yapılır. Türkiyeli
gençlerin ne kadar 'şiddete meyilli'
olduğu ile ilgilidir bunlar.
Ama şu şekilde bir araştırmaları
yoktur örneğin; Aynı suçu işlemesine rağmen bir Alman gencine verilen
ceza ve bir Türkiyeli gence verilen
ceza arasındaki fark. Asıl Almanya’da
yapılması gereken araştırma budur.
Yani günlük yaşamdan, eğitime, çalışmadan yargıya kadar yansıyan ırkçılık araştırılmalıdır.
- 2008'de Hagen kentinde Adem
Özdamar'ı karakolda dövmüş, komaya giren Özdamar ölmüştü.
- Bu yıl mart ayında Kiel'de yaşayan 31 yaşındaki Ertuğrul Çom, bir
arkadaşıyla tartışırken olay yerine
gelen polisler tarafından hastanelik
edilinceye kadar dövülmüştü.
- Haziran ayında Westerburg kasabasında 27 yaşındaki bir Türk gencin
elleri kelepçeliyken polis tarafından
sokakta dövüldüğü görüntüsü basına
yansımıştı.
- Geçen Ramazan ayında
Offenbach'ta teravih namazından
çıkan Türk gençleri, kendilerine kimlik soran polis tarafından dövüldüklerini dile getirmişlerdi.
- Hamburg'da da bir grup genç,
Temmuz'da polisin tavrından şikâyetçi
olmuş ve yürüyüş düzenlemişti.
- Yine hatırlarız hepimiz, Serkan
adlı genç, bir Almanı dövdüğü için 8
yıl ceza almış, mahkemeye elleri
kelepçeli kafası önde getirilmişti. Bir
de dönüp katil ırkçı Zschape'ye bakalım. Kahramanlar gibi 'popstar' gibi
karşılanıyor mahkeme salonlarında. Bu
adaletsizliği, ırkçılığı hayatın her alanında görüyor ve yaşıyoruz.
Gençlerimizin öfkeli olmasının
onlara göre 'şiddet yanlısı' olmasının
nedenlerine bir örnek verelim. Son olarak Almanya’nın Limburg kentinde,
eşyalarını almak için ayrıldığı Alman

kız arkadaşının evine giden Erkan
Baş, tartışma çıkınca eve gelen polisler tarafından işkence gördü. Erkan
Baş'ın bu sırada parmağı koptu. Kopan
parmağı ise hastaanede dikilemedi.
Erkan Baş Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, eve gelen polislerin
evden ayrılmasını istediğini, kendisinin de ifade vermeyi talep ettiğini
belirtiyor.
Polislere ifade vermek istediğini
söyleyince çok sert bir tepkiyle karşılaştığını ve azarlandığını anlatan Baş,
polislerin, “Defolup git buradan,
sana ifade falan yok” dediğini söyledi.
“Sonra bir polis eşyalarımın bulunduğu kutuyu havaya kaldırıp fırlatınca
dağılan eşyalarımı toplamak istedim” diyen Baş, şöyle devam etti:

Köpek Isırdı, Parmağımı
Kelepçe İle Sıkıştırdılar
‘İki dakika zamanın var’ dediler.
Ben de ‘yaptığınız insanlığa sığıyor
mu?’ diye sordum. Polis de ‘benimle
laf mı yarıştıracaksın’ diyerek üzerime
yürüdü. ‘Böyle olmaz’ dedim. Topa
vuruyormuş gibi eşyalarımın olduğu
kartona tekme attı. Yere eğilip toplamak isterken bir polis tekme tokat girişti. Bir polis de köpeği üzerime saldı.
Köpek, kolumu değişik yerlerden ısırdı. Kolumu büküp, parmağımı çevirip
kelepçe ile sıkıştırıp bastırdılar.
‘Parmağım çok acıyor’ dedim, hiç
oralı olmayıp daha da bastırdılar.
Parmağım kopup yere düştü. Kanlar
saçıldı. Kanı görünce bayılmışım.
Ayıldığımda tekme tokat tekrar tekrar
giriştiler. Sonra ambulansla Limburg
St. Vincenz Hastanesi’ne götürdüler.”

Kopan Parmağın
Dikilemeyeceğini
Söylediler
Hastanede kopan sağ el orta parmağının yerine dikilemeyeceğinin
kendisine söylendiğini anlatan Baş,

yaşadığı travmadan dolayı psikiyatri servisine getirildiğini ifade etti.
Baş, "Bu olay savcılığa intikal
etti. Parmağının kopması köpek
ısırmasıyla mı yoksa polis tarafından mı gerçekleşti savcılık karar
verecek" dedi.

Alman Polisinin Köpekten
Farkı Var mı?
Köpek ısırmasıyla mı yoksa polis
tarafından mı koparıldığına karar
verilecekmiş. Diyelim ki köpek ısırığıyla koptu, ne olacak? Olacak olan
şu polislere hiç bir soruşturma açılmayacak. Köpek de cezalandırılmayacağına göre "Özel mülke zorla girmeye teşebbüs nedeniyle kendimizi
savunduk" diyecekler.
Bizim insanlarımızın bu kadar
değeri var işte. Çok az olay vardır eğer
bir Türkiyeli ve Alman kavga ediyorsa
Alman’ın suçlu çıktığı. Yasaları da ona
göre uydururlar. Bu kaçıncı olay, kaç
kez gençlerimiz Alman polisi tarafından
öldüresiye
dövüldü.
Karakollardan ölüleri çıktı. Tek nedeni kara kafalı ve Türkiye olmalarıydı.
Sonuç olarak; Bir; Alman polisi her zaman taraf olmuştur.
Demokrasi Türkiyeliler ve devrimciler
söz konusu olunca işlemez.
İki; Şiddete meyilli olduğunu
söylediğiniz gençlerimizin sizin bu
politikalarınız sonucu yaratılıyor.
Öfkemiz sebepsiz değildir.
Üç; Almanya'da adalet yoktur.
Şimdiye kadar ceza alan polis bir elin
parmaklarını geçmez bunlar da sadece soruşturmaya tabi olmuşlardır.
Erkan Baş'ın parmağının kopmasının sorumlusu polis köpeği değil,
polisin kendisidir!
Polis işlediği suçların hesabını
vermelidir. Alman devletinden bunun
hesabını soracağız! Anti-faşist, antiemperyalist mücadeleyi daha da yükselteceğiz! Adalet istiyoruz.
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Liseli Gençlik

Liseli Dev-Genç Saflarında Birleşelim
Yaşasın Liseli Dev-Genç, Yaşasın Liseli Dev-Genç’liler
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Liseli Dev-Genç’liler, 1 Kasım’da yapacakları Berkin
Elvan’ı ziyaret ve 3 Kasım’da YÖK için yapacakları seminer için bir dizi eylem düzenlediler.
30 Ekim günü Liseli Dev-Genç’liler Şair Abay Konanbay Lisesi’nde kuşlama yaptılar. Camlardan atılan
ve tüm okul bahçesine saçılan kuşlamalara öğrencilerin
ilgisi yoğun oldu; alkış, ıslık ve sloganlarla destek verdiler
eyleme. Aynı gün okulun kantininde de kuşlamalar ve
çağrılar yapılarak, Cuma günü yapılacak ziyaret duyuruldu
ve Berkin’e en çok liselilerin sahip çıkması gerektiği bir
kez daha anlatıldı.
Aynı gün Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplanan
Liseli Dev-Genç’liler oradan yürüyerek Bakırköy Lisesi’ne
gittiler. Halk düşmanı YÖK ile ilgili yapılacak seminerin
bildiri ve davetiyelerini dağıtan Dev-Genç’lilere öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi. Okulun faşist öğretmenleri bildiri
dağıtımını engellemek istediler. “Hadi dağılın buradan
burada kimse almaz” vb. sözler söyleyerek tehdit ederek
Liseli Dev-Genç’lileri korkutabileceklerini sandılar. Ama
korkan onlar oldu. Sesli çağrıya başlayan Liseli DevGenç’liler, öğretmen geri geri giderken bile onun üstüne
gidip takip ettiler. Sloganlarla eylemlerini bittirler.
Ardından, Berkin Elvan için her gün hastane önünde
yapılan eyleme geçildi. Bir saat süren oturma eylemi,
slogan ve marşlarla devam etti.
31 Ekim günü Liseli Dev-Genç’liler, İzzet Ünver
Anadolu Lisesi’nde kuşlama yaparak YÖK eylemine
çağrı yaptılar. Kuşlama sonrası telaşa düşüp okulda her
köşede Dev-Genç’lileri arayan öğretmenler, Sena Batmaz’ı
idareye çağırarak sorgulamak istediler. Sena Batmaz’ın
kararlı duruşu karşısında afallayan okul idaresi ve okul
müdürü sus pus olurken, okula gelen Batmaz’ın babası
da ona sahip çıktı ve kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
Buna rağmen Batmaz’a, haklarını savunduğu ve öğrencilere
demokratik bir hakkı olan eylem çağrısı yaptığı için 2
gün uzaklaştırma cezası verildi. Asıl cezanın da ilerleyen
günlerde belirlenecek olan 1 ile 20 gün arasında başka
bir uzaklaştırma cezası olduğu ve bu cezayı alacağı da
söylendi.
İzzet Ünver Anadolu Lisesi’nde Dev-Genç'liler,
“YÖK’e Hayır” kampanyası kapsamında kuşlamalar
yapıp bildiri dağıttılar. Ardından “Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız”, “YÖK’e Hayır” ve “Keyfi Disiplin Cezalarına
Son” sloganları atıldı. Okulun güvenlik görevlisinin kışkırttığı bir grup ortamı germeye çalıştı. Bu sırada güvenlik
görevlisi ise eline sopa alarak korku vermeye çalıştı,
Dev-Genç'lilerin üzerine yürüdü. Ancak Dev-Genç'liler
iradelerini ortaya koyup “yine geleceğiz” diyerek DevGenç Marşı ile basın açıklamasını iradi olarak sonlandırdı.
Bu açıklamaya destek veren öğrenciler, Dev-Genç'lileri

alkışlarla uğurladılar.
31 Ekim günü Liseli Dev-Genç’liler İstanbul Sultangazi’deki Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi önünde 3
Kasım’da YÖK’le ilgili yapacakları seminer için davetiye
dağıtıp, “YÖK’E HAYIR!” yazılı 3 bin adet kuşlama
yaptılar. Öğrenciler kendileri gelerek kuşlama yapmak
istediklerini söylediler. Kuşlamaları yerden toplayıp
eyleme geleceklerini söylediler. Okulun önü kuşlamalardan
gözükmüyordu.
1 Kasım’da Liseli Dev-Genç’liler İstanbul Okmeydanı’nda, Anadolu Kahvesi durağından İTO Anadolu
Lisesi ve çevresine kadar 3 bin adet kuşlama yaptılar ve
akşam yapacakları Berkin Elvan eyleminin çağrısını yaptılar. Halk kuşlamaları dikkatle takip etti. Yere düşen
kuşlamaları alarak okudu ve bazıları cebine koydu. Otobüslerden bile kuşlamaları alanlar oldu.
1 Kasım akşamı Okmeydanı SSK Hastanesi önünde
toplanan Liseli Dev-Genç’liler, Berkin Elvan’ın ailesini
ziyaret ettiler. Aileyle Berkin’in durumu hakkında sohbet
eden liseliler ailenin bir ihtiyacı olup olmadığını ve neler
yapabileceklerini sordular. Bir süre aileyle beraber bekledikten sonra hastaneden ayrıldılar.
Berkin’in vurulduğu yere gelen Liseli Dev-Genç’liler,
“Diren Berkin” yazılı bir pankart açarak yürüyüşe başladı.
“Diren Berkin Dev-Genç Seninle!”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Yaşasın Liseli Dev-Genç’liler”,
“Berkin Elvan Onurumuzdur!”, “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan” sloganlarıyla yürüdüler. Her iki eyleme de 17
kişi katıldı.
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3 Kasım tarihinde Liseli Dev-Genç'liler YÖK'ün faşistliğini, gericiliğini, bilimsel eğitimin önünde nasıl
engel olduğunu Okmeydanı Başka Kafe'de 37 liselinin
katıldığı bir seminer ile liselilere anlatı. Yıllardır YÖK'e
karşı verilen mücadeleyi, YÖK nedir, neden karşıyız, liselileri neden ilgilendiriyor, şimdiye kadar yapılan YÖK
eylemleri nasıldı gibi liselilerin aklında soru oluşturabilecek
konular konuşmacılar ve sinevizyonlar ile anlatıldı.
Parasız eğitim, sınavsız gelecek hakları hakkında bilgiler
verildi. Liseliler arasında ilgi gören konuşmalar sık sık
alkışlarla kesildi. İlgi gören seminerin sonlarına doğru
hep beraber liselilerin hazırladığı kurabiye ve pastalar
yenildi. Ardından türküler eşliğinde halaylar çekilip
türküler söylendi. Bir dahaki toplantının daha kalabalık
bir şekilde yapılacağı sözü alınarak seminer sona erdirildi.

Parasız Eğitim İstiyoruz, Spor Parası
Vermiyoruz
25 Ekim’de Bursa’da Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi’nde başlatılan “Parasız Eğitim İstiyoruz, Spor Parası
Vermiyoruz” kampanyası eylemleri devam ediyor. 1 Kasım’da sınıflarda YÖK hakkında bilgiler verildi. 2 sınıfta

sınıf konuşmaları yapılarak, YÖK’ün kuruluş yıldönümü
olan 6 Kasım’da yapılacak eylem anlatıldı, bunun dışında
Liseli Dev-Genç’liler okulda sürdürdükleri mücadeleyi
anlattılar arkadaşlarına. Aldıkları tepkiler olumluydu,
büyük bir dikkatle dinledi arkadaşları Liseli Dev-Genç’lileri. Sonunda verdikleri mücadele vurgulanarak konuşmayı
bitirdi.
Yapılan eylemin ardından, Liseli Dev-Genç’li Durukan
Adıyan, okul idaresi tarafından sorgulandı ve “Elimizde
okulda yapıştırdığın bildiriler var ve bunları yapıştırırkenki
görüntülerin de… Seni savcılığa şikayet edeceğiz” sözleriyle tehdit edildi. Ailesinin çağrılmasıyla da tehdit
edilen Adıyan, “Çekinecek bir şeyim yoktur, ailem istediğim zaman gelir. Bu yapmak istediğiniz caydırma
çabanız bizi vazgeçtirmeyecek. Okulda arkadaşlarımın
yaşadığı zorluklar ortada. Geçen yıl bir kavgada ölen arkadaşımızın hayatını kaybetmesinin sebebinin sistem
olduğunu ve bunun gibi intihar eden nice yaşıtlarımızın
sebebi bu nedenlerdir.” dedi.
Buna karşı okul arkadaşları Adıyan’ı sahiplenerek
“Bize de versinler aynı cezayı” dediler. Bursa Hürriyet
E.M.L, A.T.L ve T. Lisesinde Liseli Dev-Genç’liler haklı
mücadelelerine devam ediyor.

Amerika Tüm Dünyayı Dinliyor
İŞBİRLİKÇİ AKP’NİN SESİ ÇIKMIYOR
ABD’nin dünya halklarını, kendi halkını, muhalifleri
ya da "potansiyel tehlike" olarak gördüklerini dinlediği herkes tarafından
biliniyor ve "meşru" görülüyordu.
Şimdiyse "müttefikleri"ni yani
diğer emperyalist devletlerin başkanlarını "dinlediği"nin belgelerle ortaya
çıkması başka bir tartışmaya yol
açtı.
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)
nın ve CIA’nın eski ajanı Edward
Showden’ın, İngiltere’deki Guardian gazetesine verdiği 2006 tarihli belgeye göre NSA diğer ülkelerin başkanlarının dinlenmesi
için çalışanlarına talimat vermiş...
Buna göre NSA, 200 kadar
telefon numarasını kayıt altına
almış; bunlar arasında 35
tane devlet başkanı, başbakanın telefon numarası da bulunuyor...
"NSA diplomatik temsilciliklere kapalı devre kamera
yerleştiriyor. Ayrıca, aynı yerlerin bilgisayar ağlarına
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casus program indiriyor. Bu programla bilgisayarlara
giriyor, elektronik posta ve yazışmaları izliyor" (20 Ekim
2013, Hürriyet, syf 14)
Bundan birkaç ay önce de yine Snowden’ın
verdiği bilgilere göre
ABD istihbaratının,
Almanya haberleşme
sistemini izlediği ortaya
çıkmıştı.
Fransa’daki gazeteler,
ABD nin sadece bir ay
içinde 70 milyon Fransız’ın
telefonlarını "izlediği"ni
yazdı.
Buna diplomatlar da dahildi.
Avrupa Birliği misyonlarının, yine Amerika tarafından
izlendiği ve birçok gizliliği olan
ekonomik bilginin ele geçirildiği söylenmişti.
Brezilya’da devlet görevlileriyle, milli petrol şirketi arasındaki konuşma ve yazışmalar;
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İtalyan hükümetinin çalışmaları ABD
tarafından "dinlendi" ve "izlendi"
Buna benzer pek çok bilgi basında
yer almaya devam ediyor.
"Dinlenenler" arasında en çok
"gürültü çıkaran" "Amerikaya kafa
tutan" Almanya oldu.
Snowden’ın basına verdiği belgelere göre;
NSA, Merkel’in şahsi cep telefonunu da dinlemişti.
Merkel, ABD başkanı Obama’yı
arayarak açıklama istedi; Alman Dış
İşleri Bakanı, Amerikan Büyükelçisi’ni çağırdı... Elçiye Almanya’nın
olayı "akıl almaz bulduğu" ve "çok
öfkelendiği" vb. söylendi.
Emperyalist ülkelerin her biri "tencere dibin kara, seninki benden kara"
durumunda elbette... Çıkar çatışmalarının sonucu olarak birbirlerini de
dinliyorlar. Dünyadaki bir numaralı
haydut "Amerika", herkesi ve her
şeyi denetim altında tutmaya çalışırken, diğerleri de güçler dengesindeki
yerlerine göre konum alıyorlar... Bu
nedenle ABD istihbaratının yaptığı
"dinleme" faaliyetleri açığa çıkınca
en çok Almanya’nın sesi çıkıyor...
Bununla beraber dinlendiği belgelerde ortaya çıkan her ülkenin yetkilisi, başkanı, başbakanı mutlaka
tepkisini gösteriyor...
Obama’yı telefonla arıyorlar...
Uyarıyorlar;
açıklama
istiyorlar.."Neden dinlediniz" diye
soruyorlar...
Türkiye’nin de "dinlenenler listesi"nde adı var... Ancak AKP iktidarının gıkı bile çıkmıyor. Neden
dinlediniz diye göstermelik de olsa
sorma zahmetine de girmiyorlar...
Oysa Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
"dostu Obama"yla yaptığı telefon
görüşmeleri meşhurdur... Her telefon
görüşmesinden sonra bunları cümle
aleme duyurur.
Biraz arayı açsalar "Obama’nın
sesini özlemişim" der... Şimdilerde
ise Tayyibin sesi soluğu çıkmıyor,
Obama’dan daha fazla bu olayın üzerini örtmeye çalışıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande,

dinlendikleri ortaya çıkar çıkmaz,
Obama’yı telefonla arıyor, neden dinlediklerini soruyor... Merkel yine
öyle..
Brezilya Başkanı Dilma Rousselff,
ABD’ye yapacağı ziyareti iptal ediyor.
Benzer dinleme olayı Meksika’nın
eski cumhurbaşkanının başına geldiğinde de yine araya "soğukluk" giriyor
vb.
AKP iktidarı açıklama dahi yapmıyor...
Çünkü; dinleme yapmak onlar için
çok "normal" bir durum... Neredeyse
tüm halkın dinlendiği, teknik takip
yöntemleriyle izlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizde kimi zaman dava
dosyalarındaki deliller salt "dinleme"
kayıtlarından oluşabiliyor... Hatta delil
yoksa "yaratılıyor." Komplolar düzenlenerek insanlar onlarca yıl hapis
yatırılıyor... Artık tek tek insanlar
değil, bütün mahalleler topyekün şehirler aynı anda dinleniyor.... Oligarşi
içi çatışmada telefon dinlemeleri en
önemli silah haline gelmiş durumda...
Birbirlerine karşı güç toplamak, tasfiye
etmek ya da tehdit, şantaj vb’ne başvurabilmek için kamera kayıtları, telefon kayıtları artık "sıradan" araç durumundadır... Yakın zamanlara kadar
AKP iktidarının "tetikçiliği"ni yapan
basın organlarında "kaseti çıkacak"
olan burjuva politikacılarının listeleri
yayınlanıyordu...
Daha saymakla bitirilemeyecek kadar dinleme ve izleme konuları ülkemizde ayyuka çıkmıştır. Ve bunun başlıca sorumlusu AKP iktidarıdır. İktidarını
ayakta tutabilmek, halkı terörle, baskıyla
yönetebilmek için elinden geleni ardına
koymamıştır. Birbirlerini dinleyen, gözleyen, tehdit eden... bir ahlakın temsilcisidir onlar...
Haliyle uşak AKP, efendisi Amerikaya "beni neden dinliyorsun"
diye soramaz...
Kaldı ki efendisi, uşağına göstermelik de olsa yalanlama yapmıyor.
Diğer ülkelere "şu anda sizi dinlemiyoruz" gibi cevaplar veriyor. Türkiye’yi dinlediğini ise gizlemiyor...
ABD Dışişleri sözcüsü Marie Harf

dinlememe garantisinin "her müttefik
için geçerli olmadığını" söylüyor.
"Harf, Erdoğan’ın odasında geçen
sene bulunan böceklerle ilgili 'Bu
türden dinleme faaliyetlerine ABD’
nin dahil olmadığı garantisini Türklere verdiniz mi' sorusuna, 'Ben
bunu duymadım' yanıtını verdi ancak
'dinlemedik' demedi." (26 Ekim
2013, Sözcü, syf 4)
Efendi-uşak ilişkisinin doğası gereği böyle. Uşak soramıyor bile. Efendi ise açıkça "istediğimi yaparım,
hesap vermem" diyor.
Zaten işbirlikçi AKP nin, ABD
den gizlisi saklısı mı var?
Her konuda birebir Amerika’dan
talimat alıyorlar; onlara rapor veriyorlar...
Ülkemizde emperyalistlerin yönlendirmediği tek bir iş, işgal etmedikleri
tek karış toprak kalmamıştır. Haliyle
"dinlenmek" AKP yi rahatsız etmez...
"NSA, Marshall yardımı ve Truman doktriniyle karışık, 1947’ den
bu yana Türkiye’de. 1958’de isim
değiştiriyor, adı Jussmat oluyor,
1994’te Jammat adını alıyor. Amerikan İşbirliği Ofisi(ODS) artık kimlerle işbirliği yapıyorsa, Türkiye Özel
Kuvvetler Komutanlığı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı, Merkez Orduevi, Kara Harp Okulu gibi askeri
kurumların ortasında bulunuyor."
(30 Ekim 2013, Hürriyet, Yalçın Doğan)
NSA’nın ülkemize nasıl getirildiğine, ilişkide olduğu kurumlara bakmak bile ülkemizdeki "emperyalizm
ve işbirlikçilik" ilişkisini görmemize
yetiyor.
AKP nin Amerikaya "bizi neden
dinledin" diye sorması aynı zamanda
kendi suçlarını da sorması anlamına
gelir.
"Suç ortaklığı" buna engeldir. Zaten AKP nin varlık nedeni bu "suç
ortaklığı"dır.
Katil ya da hırsız kendisini ihbar
eder mi?
Halka karşı işlenen suçların hesabını ise sadece halk soracaktır.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

Ankara

Aynı Davadan Aynı Suçlamalarla 7 İlde Tutuklu Bulunan
KEC’liler Tahliye Edilirken, İstanbul’da Tahliye Edilmiyorlar!
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Ekinci AKP Adına Suç İşliyor!

Adalet İstiyoruz!
Kamu Emekçileri
Cephesi üyeleri, 1 Kasım’da İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde,
KESK’li tutsakların
iddianamelerinin işyerlerine gönderilmesi
ve komplolarla tutukİzmir
lanan tüm illerdeki
devrimci memurların
serbest bırakılmasına
rağmen, İstanbul’daki
tutsak devrimci memurların serbest bırakılmaması ile ilgili eylem yaptılar. Kamu
Emekçileri Cepheli
ve
İstanbul Adliyesi memurlara
KESK’li tutsak ailelerine polis saldırdı.
İstanbul Adliyesi
önünde “Tüm İllerdeki
Tutsak Kamu Emekçileri Serbest Bırakılırken 16. Ağır Ceza
Hakimi,
Mehmet
Ekinci Neyi Bekliyor?” yazılı pankart
açmak isteyen KEC üyelerine saldıran polis, devrimci
memurları ve ailelerini yaka paça işkence yaparak alanın
dışına çıkardı ve alana geri gelmemeleri için barikat
kurdu. Barikatın önünde ajitasyon çeken Kamu Emekçileri
Cepheliler; “Adana’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da,
Malatya’da aynı iddialarla tutuklanan kamu emekçileri
serbest bırakılırken; İstanbul’daki arkadaşlarımızı hangi
yasaya dayanarak hala tutuklu bulunduruyorsunuz?” dediler. Polise de; “Çeteler mahallelerde her gün bir insa-

nımızı katlederken bir taneniz bile ortalıkta gözükmüyorken; adalet isteyen bizlere yüzlerceniz barikat kuruyor,
işkence yapıyorsunuz. Ama sesimizi kısamazsınız. Hapishanelerde tek bir arkadaşımız kalmayıncaya kadar
alanlarda olmaya devam edeceğiz.” dediler. Eylem sloganlarla sona erdi.

İzmir’de 7 KEC’li Tahliye Edildi
KEC üyesi memurların yargılandığı davada ilk mahkeme operasyondan 10 ay sonra, 30 Ekim günü görüldü.
31 Ekim’e sarkan duruşma sonunda tutuklulardan Serap
Dursun, Zeynep Yılmaz, Hayri Aktaş, Ali Gün, Çağlar
Çevik, Ersin Ceylan ve Arzu Yetik tahliye edildiler. 19
tutuklunun bulunduğu dosyada 12 kişi tutuklu yargılanmaya devam edecek.
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7 kişinin tahliye edilerek, AKP’nin komplosunun
boşa çıkmasının ardından İzmir Halk Cephesi, her hafta
yaptığı eyleme 2 Kasım’da devam etti. Yapılan açıklamada
“7 kişinin tahliye edilmesi, daha şimdiden komplonun
iflas ettiğinin göstergesidir. Bu komployu boşa çıkartacağız.
23 Ocak gününe ertelenen mahkemede yine tutsaklarımızı
sahipleneceğiz. Komployla tutuklananların hepsi serbest
bırakılana kadar mücadelemiz devam edecek” denildi.
12 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdirildi.

Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!
Ankara’da da Yüksel Caddesi’nde 2 Kasım’da, Kamu
Emekçileri Cepheli memurlar tarafından 19 Şubat komplosuna karşı basın açıklaması yapıldı; tutsak KEC’lilerin
serbest bırakılması istendi. Kamu Emekçileri Cephesi
imzalı “Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı. 20 kişinin katıldığı
eylem, sloganlar eşliğinde yapılan oturma eylemi ile
sona erdi.
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Yürüyüşün Ulaştığı Her Ev, Çaldığımız Her Kapı Faşizmin
Sansür Duvarına Açılmış Bir Gediktir
Faşizmi Yenmek İçin Gedikleri Büyütelim
AKP faşizmi baskıları artırdıkça
sansür de artıyor. Gerçekler halka ulaşmıyor. Her gün burjuva medyadan
AKP’nin yalanları kusuluyor. Yalanlara
karşı gerçek silahını kullanmalıyız. Burada en büyük görev Yürüyüş okurlarına
düşüyor. Dergimizi daha fazla insana
ulaştıralım, dergi satışını çiftleyelim.
Beşiktaş

İstanbul
Devrimci İşçi Hareketi, 29 Ekim’de
Beşiktaş Meydanı’nda Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Megafondan derginin
konu başlıklarının okunmasıyla sürdürülen dergi tanıtımı iki saat sürdü.
Çalışmaya 4 kişi katıldı.

Ankara
İzmir

Halk Cepheliler, 2 Kasım günü
Batıkent İlkyerleşim Mahallesi ve Batıkent metro çıkışında dergi dağıtımı
yaptı. 2 saat süren ve 4 kişinin katıldığı
çalışmada 32 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

İzmir

İzmir

İzmir

Mersin

1 Kasım günü Halk Cepheliler
Karşıyaka Çarşı’da Yürüyüş dergisi
masası açtılar. 13 derginin halka ulaştırıldığı masaya gelen AKP'nin katil
polisleri, Halk Cepheliler’i taciz ederek
masayı kaldırmaya çalıştı. Polisin
teşhir edilmesinin ardından polisler
oradan ayrıldılar. Yaklaşık iki saat
açık kalan masada, 13 adet Yürüyüş
dergisi ile 2 adet Tavır dergisi halka
ulaştırıldı.
3 Kasım günü de Güzeltepe Mahallesi ve Konak Meydanı’nda Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Güzeltepe
Mahallesi’nde kapı çalışması yapılarak,
Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Konak Meydanı’nda ise halka Yürüyüş dergisi
tanıtıldı. Toplamda 40 adet dergi halka
ulaştırıldı.
4 Kasım’da Dev-Genç’liler Ege
Üniversitesi’nde masa açtı. Açılan masada Yürüyüş dergisi ve kitapların tanıtımının yanı sıra Ankara’da YÖK’e
karşı yapılacak eylemin duyurusu da
yapıldı. 4 saat açık olan masaya gelen

insanlarla sohbetler edilerek, 6 Kasım’da Ankara’ya çağrı yapıldı.

Mersin
31 Ekim’de Dev-Genç’liler, Mersin
Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Merkez Çarşısında masa açtı. Sabahın
erken saatlerinde kampüse giren DevGenç’liler stant açılan masaların değiştirilip diğer masaların ise yere sabitlenmiş olduğunu fark ettiler. Rektörlük üniversitedeki hareketlilikten
ve Dev-Genç’lilerden korkusunu bu
şekilde göstermiş oldu.
Rektörlüğün yeni uygulamasına ve
ÖGB’lerin engellemesine karşın masa
açıldı ve masaya gelen öğrencilere
ÖGB'ler teşhir edildi; parasız eğitim
ve tutsak olan öğrenciler hakkında
sohbet edildi. 6,5 saat açık kalan masada Yürüyüş dergileri ve tutsak ürünleri de öğrencilere ulaştırıldı.
2 Kasım günü Dev-Genç'liler Mersin Karaduvar'da esnafları gezerek
Yürüyüş dergisi tanıtım ve dağıtımını
yaptılar. Arap-Alevisi halkın yoğunluklu olarak oturduğu Karaduvar'da
esnaflarla Amerikan emperyalizminin
Orta Doğu politikaları, AKP’nin yönetememe krizi, halkın her kesimine
pervasızca saldırması ve şu an hapishanelerde tutsak olarak 2776 öğrencinin
bulunması hakkında sohbet edildi.
Yaklaşık 3 saat süren dergi dağıtımında
52 dergi halka ulaştırıldı.

Antalya
29 Ekim’de Antalya Kışlahan Meydanı'nda Dev-Genç'liler kitap ve Yürüyüş dergisini tanıttıkları bir masa
açtılar. 4 saat açık kalan masada halka
yüksek sesle, Gülsuyu'ndaki direniş
ve Hasan Ferit Gedik anlatıldı. AKP'nin
politikaları teşhir edildi. Halka, uyuşturucuya karşı verilen mücadele anlatılarak, Dev-Genç'in tarihi, misyonu
konusunda halkla sohbet edildi.
Ayrıca 3 Kasım'da Antalya- Altınova'nın Sinan Mahallesi'nde dergi dağıtımı
yapıldı. İki dergi okuruyla yapılan çalışmada 15 dergi halka ulaştırıldı.

TAYAD’lılar Oldukça Dünyanın
Neresinde Olursa Olsun Özgür
Tuksaklar Yalnız Kalmayacak
TAYAD’lı Aileler

10 GÜNDE 24 SALDIRI...
YILMAYACAĞIZ!
Yunanistan’da bulunan devrimci tutsakların Türkiye’ye
iadelerine karşı sürdürdükleri açlık grevlerine destek olmak, iadelerin durdurulması ve Özgür Tutsaklar’ın ailelerinin vize işlemlerinin engellenmemesi için İstiklal
Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde süresiz açlık grevine başlayan Aygün Kumru ve TAYAD’lılara 30 Ekim günü polis saldırarak İstiklal Caddesi
üzerinden Balo Sokak’a buradan da Tarlabaşı Caddesi’ne
kadar sürüdüler. Süresiz açlık grevinde olan Aygün Kumru Yunan Konsolosluğu ile görüştüklerini konsolosluğun
önünde eylemi engelleyenin AKP polisi olduğunu ve Yunanistan’daki devrimci tutsakların açlık grevi devam ettikçe Yunan Konsolosluğu önünde olacaklarını, ERTESİ
GÜN yine konsolosluk önüne geleceklerini söyledi.
31 Ekim’de de Yunanistan Konsolosluğu önüne giden
TAYAD'lı Aileleri çevik kuvvet yığınağı ve konsolosluk
önüne konulmuş bariyerler karşıladı. Pankartlarını açarak
basın açıklamasını okuyan ailelere polis "Dağılın" anonsu yaptı. TAYAD'lı Aileler eylemlerine devam edince polis saldırarak Zeynep Yayla, Aygün Kumru, Nagehan Kurt,
Musa Kurt, Nuri Cihanyandı ve Orhan Eski’yi gözaltına
aldı.

Polis 1 Kasım günü yine saldırdı
Galatasaray Lisesi önünde bildiri dağıtımına başlayan
TAYAD’lılar halka tutsakların Türkiye’ye iadelerini niçin
istemediklerinin, neden açlık grevi yaptıklarının ve beş gündür yaşanan saldırının anlatıldığı bildirileri dağıtarak, sohbet ettiler. Yunan konsolosluğu önüne gelen TAYAD’lı-

lar, üzerinde “Yunanistan’daki Açlık Grevi 40’lı Günlerinde Destek İçin Süresiz Açlık Grevindeyiz” yazılı pankartı açarak açıklama yapmaya başladılar.
Süresiz açlık grevinde olan ve açlık grevine başladığı ilk günden itibaren polisin saldırısına uğrayan Aygün
Kumru okuduğu açıklamada iki gün önce Yunan Konsolosu ile yaptıkları görüşmede, Konsolosluğun önünde eylem yapılması konusunda herhangi bir şikayetlerinin olmadığını polisin keyfi uygulama yaptığını söylediği esnada polis yine keyfi olarak TAYAD’lıları çembere aldı.
Bu sırada basının görüntü almasını engellemek isteyen polisin bu çabası başarılı olamadı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Zeynep Yayla çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken “Benim oğlum devrimci. Onu size öldürtmeyeceğim” diyerek anaların öfkesini bir kez daha gösterdi. Zorla gözaltına alınan TAYAD’lılar Kasımpaşa Karakolu’na götürüldü. Gözaltına alınan TAYAD’lılar aynı gün
akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.
Yunanistan Koridallos Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsakların Türkiye’ye iadesini engellemek için süresiz açlık
grevindeki Aygün Kumru, eylemin 6. gününde yeniden işkence gördü, Zeynep Yayla ise tekrar gözaltına alındı.
Süresiz açlık grevinin 6. günündeki Aygün Kumru ve
TAYAD’lı aileler süresiz açlık grevine destek için 2 Kasım’da Tramvay Durağı’ndan Konsolosluk önüne kadar
bildiri dağıtımı yaptılar.
Açıklama yapmak üzere pankart açılır açılmaz, polisler
saldırıya geçti. İşkencelerle yerlerde sürüklenerek götürülen Aygün Kumru açlık grevi önlüğünün 2. kez çalın-
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Türkiye'nin Her Yanında,
Yunan Konsolosluklarının
Önünde Olacağız!

Mersin
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5 Kasım’da TAYAD’lı Aileler
İzmir’deki Yunanistan Konsolosluğu önünde Koridallos Hapishanesi'nde 44 gündür devam eden süresiz açlık grevi direnişi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yunan
devletinin iade tehdidinin teşhir
edildiği açıklamaya 6 kişi katıldı.
Açıklama öncesi ve sırasında
AKP’nin katil polisi konsolosluk binası önüne ve çevresine yığınak
yaparak psikolojik baskı yapmaya
çalıştı.

araçtan dışarıya “Oğlumu, gelinimi öldürtmeyeceğim” dedi ve TAYAD’lılar “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” diye sloganlar attı. Eylemlerine 3-4 Kasım günleri de devam eden TAYAD’lılara yönelik saldırı da devam etti.

dığını ve yapılan saldırıyı sloganlarla, ses10 gün boyunca 24 kez saldıli konuşmalarla halka anlattı. Bir basın
ran katil polisler, 6 Kasım günü de
açıklamasına bile katlanamayan hüküaçıklama yapmak isteyen TAmetin faşizan tavırları sebebiyle iadeleYAD’lıları gözaltına aldı. Daha
re karşı olduklarını anlatan Kumru, “Hiç
TAYAD’lılar önlüklerini giyerkimse bizi ülkemizde demokrasi olduğu
ken çevrelerini saran polis, pankart
yalanına inandıramaz. Biz apaçık, her gün
açılır açılmaz saldırmaya başladı.
yaşıyoruz bunu. 6 günde 16’dan fazla salMusa Kurt, Cemray Baş, Seçkin
dırı yaşadık, 3 kere gözaltına alındık. Konve Hasret işkence edilerek hazır
solosluk şikayetçi değil, İstiklal yasak olduğu için engelleniyoruz. İşte bu AKP’nin
Mersin TAYAD’lı Aileler de 4 bekletilen çevik araçlarına bindidemokrasisi, bu ülkede işkence ve katli- Kasım’da bir açıklama yaparak, rildi.
Bu arada yine basının çekim
am var” dedi ve eylem sloganların ar- “Hasan Biber ve Mehmet Yayla
yapmasını engellemek için TAdından 16.00’da yeniden konsolosluk
Türkiye Faşizmine Teslim Edileönünde toplanmak üzere bitirildi.
YAD’lılar çembere alındı. Konmez!” dediler.
solosluk önünde 3 araçla bekleyen
Tekrar 16.00’da toplanan TAYAD’lıpolisler azgınca saldırdılar TAlar daha pankartı açar açmaz saldırıya uğYAD’lılara. Bu sırada İstiklal’deki halk TAYAD’lıların sesradı. Polisler bu kez Balo sokağa kadar sürükleyemedi. Bali çağrılarına ve sloganlarına alkışlarla, ıslıkla destek versının çekim yapması ve çevrede halkın toplanması üzerine Konsolosluk önüne çekilen araçlara zorla bindirilen
di. Ne olduğunu anlamak için araçlara yaklaşan gençlerTAYAD’lılar sloganları ve direnişleriyle son dakikaya kase polisler tarafından itilerek ve azarlanarak uzaklaştırıldar Özgür Tutsakları sahiplendiler. Zeynep Yayla defalarca
dı. Bu olaya da insanlar alkışlarla tepki gösterdi.

AKP, Halk Korkusunu Yenemez
Zulmedenler Ne Yöne Baksalar Halkı Görürler
Samsun’da, Samsun Kız Yurdu’nda kalan Demet Büyüktanır ve Duygu Daşkın’a 25 Ekim 2013 günü “yurttan süresiz uzaklaştırma cezası” verilerek, barınma hakları devlet tarafından gasp edildi. “Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak”
gereğince verilen bu ceza ile sadece Samsun’da 82 öğrencinin,
yurt genelinde ise yaklaşık 800
öğrencinin bu şekilde yurttan
atıldığı öğrenildi.
Haziran Ayaklanması’nda
Samsun’da AKP’nin katil polisi
azgınca saldırmış, biber gazı ve
tazyikli su ile yapılan saldırıda
200’ü aşkın insan işkenceyle
gözaltına alınmıştı. Ardından da
liselerde yoklama listeleri tek
tek incelendi, müdür-öğretmenöğrenciler sorguya çekildi. Yük-
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sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi, burs
veya yurt hakkı kazanan öğrencilere, bir saldırı da Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan geldi; “Gezici öğrencilere burs
yok, kredi yok, kalacak yurt yok”tu! Konunun gündeme
gelmesiyle Suat Kılıç haberleri yalanlamış, bursu kesilen
veya yurttan atılan herhangi bir öğrencinin olmadığını açıklamıştı. Ancak durum öyle olmadı, ikiyüzlü iktidar öğrencilere gerçek yüzünü gösterdi. Samsun’da 2 kişi yurttan uzaklaştırıldı.
Samsun Halk Cephesi, konuyla ilgili olarak 1 Kasım’da
yaptığı açıklamada, “Bu tür baskılarla öğrenci gençliği yıldırmayı düşleyen AKP, yanılıyorsun! Haziran’dan bu yana
nasıl omuz verdiysek birbirimize, nasıl sırtımızı yasladıysak
güvenle; şimdi de o dayanışma ruhunu büyüteceğiz. Siz
saldırdıkça öfkemiz artıyor, o dev yüreklerimiz büyüyor!
Yüreğimiz üniversite kapılarında Ali İsmail ile, yüreğimiz
lise sıralarında Berkin ile; kolay mı öyle vurup da kaçmak?
Bizim de söyleyecek günümüz gelecek, konuşacağız elbet. İşte o gün gelecek, bugün yaşadığınız korkunun çok
daha fazlasını yaşatacağız!” dedi.
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Röportaj

Özgür Tutsaklık Geleneği Dünyanın Neresinde Olursa Olsun
Üç Kişi De Olsa, Bir Kişi De Olsa Yeni Direnişlerle Yaşatılıyor!

TAYAD’lılar da Direnişe Sahip Çıkıyor
Amerika ve Yunanistan’ın Türkiye Faşizmiyle
İşbirliğine Karşı Direneceğiz
gün Yüksel ve Erdoğan Çakır için
açılmıştı. Muhtemelen açlık grevinin
etkisi olmuştur, en azından süreci hızlandırmıştır. Hukuki süreç bilebildiğimiz kadarıyla çok hızlı ilerliyor.
Temmuz’un sonu Ağustos başıydı tutuklanma, Ağustos’un başından beri
Hasan Biber’in iade kararının evresi
kesinleşmiş durumda. Yine Mehmet’in
de yeni başladı. 2 ay içerisinde, hemen
hemen mahkemeleri bitiyor. Aslında
Türkiye’de ki faşizme karşı verdikleri
mücadele nedeniyle yargılanıyorlar.
Yunanistan Hapishaneleri ve meydanları, Türkiyeli devrimcilerin direnişiyle sarsılıyor. Devrimci tutsaklar
iade kararlarına karşı süresiz açlık
grevinde 40’lı günlere dayanırken;
Syntagma Meydanı’nda destek için
süresiz açlık grevindeki Fadik Adıyaman 8 günde 7 kez saldırıya uğradı. Aygün Kumru ve Zeynep Yayla
ile TAYAD’lılar ise Taksim’de 1 gün
içinde 7 kez saldırı yaşadı, işkence
gördü. Süresiz açlık grevi direnişine
başlarken yaptığımız röportajda Aygün
Kumru tutsakların iade edilmesinin
infaz ve katliam demek olduğunu,
buna karşı direndiklerini söyledi.

Yürüyüş: Öncelikle
Yunanistan’daki devrimci
tutsakların hukuki sürecini
genel olarak anlatabilir misiniz?
Onlara yönelik suçlamalar neler
ve bu saldırıları anlatabilir
misiniz?
Aygün Kumru: Hukuki süreçlerini
bildiğimiz kadarıyla 8 Kasım’da Hasan Biber’in Türkiye’ye iade davası
sonuçlanacak. Mehmet’in ki yeni başladı. Önümüzdeki Çarşamba günü 2.
mahkemesine çıkacak, ama orada
süreç biraz daha hızlı ilerliyor. Erdoğan

Çakır, Ahmet Düzgün Yüksel’in Almanya, Fransa’ya iadeleri için yargıtay
mahkemeleri görülmek üzere. Bu konuda aslında Yunanistan hükümetinin
tavrı Amerika’nın direktifleri doğrultusunda ve tutsaklarımızı Türkiye faşizmine iade etmek yönünde devam
ediyor. Oradaki tutsaklarımız daha
çok Türkiye faşizmine karşı mücadele ettikleri için yargılanıyor. Çünkü
Yunanistan hükümetine ya da Yunanistan devletine, halkına yönelik yapılmış herhangi bir suçlama ya da
herhangi bir eylem yok. Türkiye faşizminin isteği üzerine yargılanıyorlar.
Ve iadeyle tehdit ediliyorlar, en son
Mehmet’in mahkemesindeki savunmasında da vardı. Aynı mahkeme,
Hasan Biber’in iade kararını veren
ve faşizme karşı mücadele etmeyi suç
olarak gören bir mahkeme.

Yürüyüş: Mehmet Yayla
hakkında önceden bir iade
kararı var mıydı? Yoksa açlık
grevine destek verdiği için mi
açıldı?
Aygün Kumru: Açlık grevine
başladıktan sonra açıldı davası. Açlık
grevine başlamadan önce iade davası
açılmamıştı. Hasan Biber, Ahmet Düz-

Yürüyüş: Peki siz nasıl karar
verdiniz süresiz açlık grevine
başlamaya?
Aygün Kumru: Başta biz hepimiz tutuklu aileleriyiz. TAYAD üyesiyiz. Oradaki arkadaşlarımız, abilerimiz, yoldaşlarımız Türkiye faşizmine
karşı mücadele ettikleri için tutuklandılar. Burada uzun yıllar tutsaklık
yaşadılar. Yunanistan’daki tutsaklıklar
da buradaki mücadelenin bir parçası.
Şimdi orada onlar direniş içerisinde,
biz burada seslerini duyurmak için,
elimizden gelen her şeyi yapmak için
mücadele ediyoruz. Onların sesini dışarı duyurabilmek, destek olabilmek,
yine orada Syntagma Meydanı’nda
süresiz açlık grevi yapan Fadik Adıyaman’a da destek olabilmek amacıyla
burada açlık grevine başlama kararı
aldık. Buna Mehmet Yayla’nın yakınları olarak başladık.
Ama sadece Mehmet için yapılan
bir mücadele değil bu. Talebimiz de
tek başına onun iade edilmemesi değil.
Orada bulunan devrimci tutsakların
hiçbirinin iade talebi istenen ülkelere
teslim edilmemeleri. Çünkü gittikleri
ülkelerde uzun tutsaklıklar ve işkenceler onları bekliyor.
Ki burada pek çok örneğini yaşadık
biz, Hasan Selim Gönen örneğini ya-
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şadık. Resmi afişe edildikten sonra
katledildi. Yine Muharrem Karataş
örneğini yaşadık. AKP’ye saldırı gerekçesiyle ismi afişe edildi ve en son
Dikmen’deki eylemin ardından infaz
edildi. Yine Hasan Biber için aynı
şeyi yapıyorlar. Fotoğraflarını gösteriyorlar, tutsak olmalarına rağmen
katletmenin zeminini de yaratabilirler
burada. O yüzden bu arkadaşlarımızın,
abilerimizin Türkiye’ye getirilmesi,
onların burada katledilmeleri uzun
yıllara varan tutsaklıklara neden olacaktır.
Bir insanın ömrü en fazla 80 ya
da 90 yıl iken, Türkiye hapishanelerinde 350-400 yıla kadar hapis cezaları
isteniyor. Buna karşı biz de tutsaklarımızın Türkiye faşizmine teslim edilmemesini ve orada can güvenliklerinin
sağlanarak kalmalarını istiyoruz. Dediğimiz gibi orada Yunanistan’a yönelik her hangi bir suçla yargılama
koşulları olmadığı için serbest bırakılmaları gerekiyor.
Sayı: 390

Yürüyüş
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2013

Yürüyüş: Şu an
Yunanistan’daki hapishanelerde
kalan diğer Yunanistanlı
tutsaklar da, Almanya’da Şadi
Özpolat da destek açlık grevine
girdi. Yani tutsaklar açısından
da sınırları aşan bir dayanışma
var, bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Aygün Kumru:Biz yıllardır Türkiye’de 84’de, 96’da en son 2000’de
ölüm oruçları döneminde dünyada
eşi benzeri olmayan bir direniş ve
dayanışma örneği sergiledik. İlk Yusuf
Taş’ların, Özgür Aslan’ların açlık
grevleri direnişleri başladığında, yurtdışında da belki Türkiye’deki o büyük
direnişin bir parçası başlıyor diye düşünmüştüm. Bunun devamında iade
politikaları gündeme geldi. Yine daha
önce Şadi Özpolat’ın kendisine yönelik yapılan tecrit uygulanmasına,
tek tip elbise dayatmasına karşı sürdürdüğü bir direniş vardı. Özgür tutsaklık geleneği dünyanın neresinde
olursa olsun üç kişi de olsa, bir kişi
de olsa devam ediyor ve bir kişi
bile olsa bir direniş büyük bir sahiplenme yaratıyor. Yurt dışındaki direniş
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de bunun bir parçası diye düşünüyorum. Teslim olmama geleneğinin, özgür tutsaklık geleneğinin bir parçası.
Biz ne zaman telefonla görüşsek
şunu alabiliyoruz onlardan. “Evet biz
burada sonuna kadar özgür tutsaklığın tüm gereklerini yerine getireceğiz. Ödenmesi gereken bedelleri
ödeyeceğiz” diyorlar. Almanya, Yunanistan, Fransa, İngiltere neresi olursa
olsun özgür tutsaklık bir gelenek ve
dünyanın neresinde olursa olsun o
gelenek devam ediyor. TAYAD’lı olmak da aslında bir gelenek. İşte Fadik
Adıyaman Yunanistan’da yerine getiriyor bunu, biz burada omuz vereceğiz aynı kavgaya, bu geleneği her
yerde yaşatmaya devam edeceğiz.

Yürüyüş: Türkiye’yle
Yunanistan yıllarca birbirine
düşman ülkeler diye gösterildi.
Halkları düşmanlaştırıldı. Ama
baktığımız zaman, ortak zemine
geliyorlar istediklerinde.
Devrimci tutsaklara saldırı
konusundaki iki devlet
arasındaki birlikteliği nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Aygün Kumru: Yunanistan halkıyla Türkiye halkları arasında bir
düşmanlık yok. Egemenlerin yüzyıllardan beri, oluşturmaya çalıştığı bir
düşmanlık, kin var ama halklar arasında bu düşmanlık yok. Yunanistan’da
yaşayan pek çok Türkiye kökenli
Rum var, göçmen var. Ama ülkemizde
de aynı şekilde, mübadeleyle gelmiş
Yunanistan’da yaşayan Müslümanlar
var. Aslında Yunanistan halkıyla Türkiye halkları arasında hiçbir düşmanlık
yok ama iktidarların, daha doğrusu
emperyalizmin halkların birbirine düşman olmasına ihtiyacı var. Çünkü
halkları bu şekilde yönetiyor, bu şekilde parçalıyor, birbirine kırdırıyor,
katlettiriyor.
Son süreçte Yunanistan hükümeti
içinde bulunduğu krizle birlikte Amerikan emperyalizminin ve diğer emperyalist ülkelerin baskısıyla birlikte
Türkiye faşizmiyle ortak hareket ediyor. Evet kendi çıkarları söz konusu
olduğunda her türlü yöntemi deniyorlar. Örneğin halkları birbirine kış-

kırtmak, faşist yöntemleri kullanmak,
ki Yunanistan’da da mücadele eden
insanlarımız yine Fadik Adıyaman
örneğin siyasi iltica etmiş durumda.
Bir anlamda orada sürgün. Türkiye
faşizminden uzun yıllar saldırılar görmüş, bedeller ödemiş. Bu yüzden ona
karşı Yunanistan’a gidiyor ama orada
da sekiz gün boyunca yedi kez saldırıya uğruyor. İşte bu Yunanistan
devletinin Türkiye faşizmiyle işbirliğini gösteriyor.
Bunun önceki boyutu da yine
Bulut Yayla’nın kaçırılarak Türkiye’ye
getirilmesiydi. İşte tüm gayri meşru
yöntemleri, insan kaçırma, zorbalık
yöntemlerini kullanarak gözaltına
aldıkları bir insanı Türkiye’ye getiriyorlar ve bir komployla burada yakalandığını iddia ediyorlar. Bu da Yunanistan devletinin Amerika ve Türkiye faşizmiyle birlikte kurduğu bir
oyun.

Yürüyüş: Yunanistan’la birlikte
başlayan iade mahkemeleri
sürekli bir saldırıya dönüştü
artık. Yani Almanya’da var,
Avusturya’da var. Birdenbire
iade mahkemeleriyle farklı bir
hukuki süreç başladı. Bunun
politik amaçları nedir ve toptan
bu saldırılara karşı ne yapmak
gerekiyor? Bir de siz ABD
emperyalizmine değindiniz,
Yunanistan için AB hukuku ve
özel olarak da Almanya’nın
etkisi nedir?
Aygün Kumru: İade kararlarına
karşı çok ciddi bir mücadele yok.
Oysa emperyalist devletler uluslararası
sözleşmelerle belirtilen yasalara uymuyorlar. Kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Daha belirgin olarak
da devrimcilere karşı hep birlikte düşmanca hareket ediyorlar. Avrupa hapishanelerinde özgür tutsakların sürdürdükleri direniş emperyalistlerin
bu keyfi ve düşmanca kararlarına
karşı önemli bir barikat olacaktır diye
düşünüyoruz.
Özgür tutsaklar Avrupa hapishanelerinde de emperyalizmin dayatmalarına, teslim alma politikalarına
boyun eğmediği için saldırılara maruz
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kalıyorlar. Devrimci tutsakları Türkiye
faşizmine iade etme politikası da bu
saldırıların bir parçasıdır.
Almanya’nın elbette bunda bir
payı vardır. Örneğin Ahmet Düzgün
Yüksel Almanya’ya iade edilmek isteniyor. Almanya tecrit işkencesinin
en ağır uygulandığı ülkelerden birisi.
Genel anlamıyla Anadolu Federasyonu’na da saldırıları olan bir devlet
Almanya.
Amerika’nın bu noktada daha büyük bir öfkesi var. Çünkü Türkiye’de
ona, “Amerika defol bu vatan bizim”
diyen devrimcilerdir. “Ortak düşman
Amerika’dır” diyen yine devrimcilerdi. Şimdi buna karşı elinden gelen
tüm kozları kullanıyor. Gayri meşru
yöntemleriyle kafalarına çuval geçirip
insan kaçırıyor, tutukluyor; tutukla-

dıkları insanları katledemezse iade
politikalarıyla Türkiye faşizmine teslim
etmeye bu şekilde infazların önünü
açmaya çalışıyor. Yıldırma, teslim
alma, boyun eğdirme politikalarıvar.
Ama bunun karşısında her koşulda
teslim olmayan bir geleneğin olduğunu
çok hesaba katamıyor sanırım.
İadelere karşı mücadele bu yüzden
önem kazanıyor. Çünkü bir ya da iki
iadeden bahsedilmiyor, çok daha fazla.
Yani dört kişi Yunanistan’dan iki de
Avrupa ülkeleri olmasına rağmen kendi içinde farklı hukuklara sahip olan
ülkeler.
Yine Özgür Aslan hafızasını kaybetmişti, sözde Avrupa ülkeleri, sözde
demokrasinin olduğu ülkeler. Fakat
bir insanımızın hafızasını kaybetti,.yine
Fadik Adıyaman sürdürdüğü direniş

içerisinde sekiz günde yedi defa saldırıya uğradı… Tanık olduğumuz
olaylar burjuva demokrasisinin gerçek
yüzünü de gösteriyor. Avrupa Birliği’nin demokrasi ilan ettiği ya da demokrasi armağan ettiği bir yer olmadığını da görmüş oluyoruz. Emperyalizmin ortak politikalarının bir sonucu devrimcileri teslim alma, yok
etme mücadelesi; çünkü biliyoruz tutsaklarımız o damarın en soylu yanı.
Türkiye hapishanelerindeki tutsaklarımız olsun, yurtdışındaki tutsaklarımız
olsun baskının, insanlık dışı uygulamaların, devrimci kimliğe, kişiliğe
saldırının olduğu her yerde direniyorlar. Özgür tutsaklık geleneğine
yeni halkalar ekliyorlar...

AKP’nin Polisi Mahallelerimize Elini Kolunu Sallayarak Giremeyecek
Mahallerimiz Bizimdir, MOBESE’leriniz Sizi Koruyamaz
Haziran Ayaklanması sürecinde
halkın mahallelerinden söküp attığı
MOBESE kameraları, polis tarafından yeniden mahallelerde kurulmaya
çalışılıyor.
4 Kasım akşam saatlerinde Okmeydanı girişinde halk tarafından
yıkılan MOBESE direklerini yeniden
kurmak için, Okmeydanı katil ve

işkenceci polislerce kuşatıldı, mahalle
içinde terör estirildi.
Polisin gaz bombaları ve plastik
mermilerine havai fişekler, molotoflar
ve taşlarla cevap verildi. AKP’nin
ahlaksız katil polisleri, Sibel Yalçın
Parkı’nın girişindeki Sibel Yalçın
yazısını, akreplerinden inerek sprey
boyayla kapattılar. Ancak kısa süre
içinde spreyle kapatılan yazı tekrar
boyanarak yazıldı.

Polis saldırısı sırasında bir kişi
kafasından yaralandı. Durumunun
iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Kahvesi girişini kurulan
MOBESE’nin etrafında 1 adet
TOMA, 8 adet akrep ve yüzlerce
Polis mahalle içinde akreplerle dolaşarak halkı taciz etmeye devam
ederken, halk Sibel Yalçın Parkı’nda
toplandı.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür!
Katiller Halka Hesap Verecek!
Eskişehir'de 2 Haziran gecesi sivil ve üniformalı faşistlerin saldırısına uğrayan ve gördüğü işkenceden sonra
hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için adalet istenen
nöbetlerin onbeşini 1 Kasım Cuma günü Eskişehir Adliyesi
önünde Eskişehir Direniş Forumları tarafından gerçekleştirildi.
Oturma eylemi yapanların ellerinde, "Katil Devlet
Hesap Verecek", "Adalet İstiyoruz", "Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür “ dövizleri vardı.
15 kişinin katıldığı eylemde Halk Cepheli Abbas
Şahin tarafından yapılan açıklamada, “Ali İsmail’in
duruşmasına 19 gün kaldı. Biz yine nöbette olmaya,
duruşmalar sırasında Adliye önlerinde olmaya devam
edeceğiz. Bir kez daha buradan taleplerimizi haykırıyoruz, hala kurtarılamayan görüntüler var. Avukatların
yaptığı ayrıntılı incelemeye göre hala kayıp olan 74

saniye ve 18 dakikalık görüntüler Ali İsmail’in işkence
gördüğü zamanlara denk geliyor. Bu görüntüleri bulmadan
adil bir yargılama yapamazsınız. Kayıp görüntüleri bulun!”denildi ve emri veren polislerin de yargılanması
gerektiği vurgulandı.
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Avrupa’da

Yunanistan'da, Özgür Tutsaklar İçeride,
Halk Cepheliler Dışarıda Ölümüne Direniyor!

Yunanistan'da Türkiye faşizmine,
Amerika başta olmak üzere Almanya
ve Fransız emperyalistlerine karşı
özgür tutsakların içeride, Halk Cephelileri de özgür tutsaklarını savunmak
ve kendilerine yönelik sistemli saldırıları teşhir etmek için faaliyetlerini
tüm hızıyla sürdürüyorlar.

Syntagma Meydanı'ndaydık. Pankartımız asıldı, dövizlerimiz konuldu ve
imza masası açılarak bildiri dağıtıldı.
3 saat sürdürülen eylemde, daha önce
8 defa saldırarak 23 kişiyi gözaltına alan
polis, bu defa eylemi izlemekle yetindi. “Direnenler kazanır” şiarıyla direniş, kararlılık ve bedellerle sürüyor.

cadele ve Kültürel Dayanışma Merkezi’nde (KAPA) “F Tipi Film” gösterimi yapıldı.
Türkiye’de F Tipi Hapishanelerde
neler yaşandığı, devrimcilerin direnişinin ideolojik pratik kesitleri katılımcılara taşındı.

Atina Belediyesi Önünde
Eylem

Syntagma’da 9. Polis
Saldırısı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da
Halk Cephelilerin de içinde bulunduğu
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi 29 Ekim'de, Atina Belediyesi
önünde bir basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.
Koridallos Hapishanesi’nde devam eden süresiz açlık grevinin 36.
gününde, Syntagma Meydanı’nda
Halk Cepheli’lere belediyenin şikayetini gerekçe gösteren polisin saldırıları ve gözaltlarını teşhir etmek için
yapılan eyleme 10 kişi katıldı.
Yunanlıların da katılıp destek verdiği
eylem de Syntagma’daki saldırı gözaltı ve işkenceleri gösteren dövizler ve Yunanistan Samaras Hükümeti’nin Türkiye
faşizmi ile yaptığı işbirliğini protesto
eden bildiriler dağıtıldı. Pankart açıldı
ve basın açıklaması okundu.
Açlık grevinin 16. gününde olan
Fadik Adıyaman’ın da katıldığı basın
açıklaması saat 11.00'de başladı. Eylem, komite üyelerinin hazırlanan
izin dilekçesinin saldırı, gözaltı ve baskıları teşhir eden bildirilerle birlikte
masa açmak, panoları ve dövizleri asmak için belediye başkanına ve sekreterine verilerek protokol numaraları alınmasıyla bitirildi.

Koridallos'taki açlık grevinin 40.
gününde, 2 Kasım günü Syntagma
Meydanı'nda tutsakların taleplerini
duyurmak için bildiri dağıtıp imza toplayan Türkiye ve Kürdistan’daki Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyesi iki Halk Cepheliye Yunan polisi saldırarak gözaltına aldı.

Atina'da Özgür
Tutsaklara Kart Atma
Eylemi

Syntagma Meydanı'nda
Direnişin Sesi Yunan
Halkına Ulaştırılmaya
Devam Ediyor
Koridallos Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsakların seslerini duyurmak
için 29 Ekim ve 1 Kasım günleri

Açlık Grevinin 33.
Günü'nde Atina'da
Faşizme Karşı Yürüyüşe
Katılındı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
anti-faşist örgüt ve partilerin düzenlediği faşizm karşıtı bir yürüyüş yapıldı. 26 Ekim günü saat 12.30'da Atina’nın Viktorya Meydanı’nda toplanan kitle Agio Pandelimona Meydanı’na yürüyerek, meydanda faşizm
karşıtı bir konser düzenlediler.
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi olarak anti-faşist yürüyüşe
pankart ve dövizlerimizle katıldık.
Yoğun katılımın olduğu mitingde 33
gündür süresiz açlık grevinde olan tutsaklarımızın ve tutsaklarımızın sesini dışarıya duyurmak için açlık grevinde olan Fadik Adıyaman’ın seslerini Yunan halkına duyurduk. Bildiri
dağıtımına Yunanlı dostlarımızda katıldılar. Toplanma alanında bildirimiz okundu.

Atina’da F Tipi Film
Gösterimi
1 Kasım akşamı saat 19.00’da, Mü-

1 Kasım Cuma günü Halk Cephelilerin de içinde bulunduğu Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyeleri, Süresiz Açlık grevi direnişindeki
Özgür Tutsaklara toplu kart atma eylemi gerçekleştirdi.
Postane önünde dövizler açıldıktan
sonra bildiri okundu. Dövizlerde “Türkiyeli Devrimciler 24 Eylül’de Açlık
Grevine Başladılar”, “Faşizme ve
Emperyalizme Karşı İadelere Son
Verilsin”, “Açlık Grevlerinden Doğacak Her Türlü Olumsuzluğun Sorumlusu Yunanistan Devleti Olacaktır” yazıyordu.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Yunanistan Adalet
Bakanıyla İadeler ve Açlık
Grevleri Hakkında
Görüşme
Yunanistan’ın Koridallos Hapishanesi'nde, 40 gündür açlık grevinde
bulunan Özgür Tutsakların taleplerine ilişkin, SYRIZA (Radikal Sol Parti) ve Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi temsilcilerinden oluşan bir
heyet Adalet Bakanıyla bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmeye Syriza milletvekilleri Dimitris Cukalas, Vasiliki Kadrivanu, Avukat Eleni Spatana,
Syriza İnsan Hakları Temsilcisi Dimosthenis Papadatos ve Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi temsilcisi katıldı.
Görüşmede öncelikle avukat Eleni Spatana tutsakların açlık grevi ve
hukuki durumlarına ilişkin bilgi ver-
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di. Spatana bugüne kadar Yunanistan’ın Türkiye’ye politik hiçbir kişiyi iade etmediği, temyiz ve yargıtay
kararlarında işkence görme ve hayati tehlikesi olabileceği gerekçesiyle iadeleri reddettiğini anlattı. Tutsakların
da, politik nedenlerle Türkiye’de işkence görmüş, hapsedilmiş, kovuşturmalara uğramış kişiler olduğunu,
bu nedenle Yunanistan’a geldiklerini
ve politik iltica talebinde bulundukların ve hukuki olarak iade edilemeyeceklerini belirtti.
Daha sonra Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi temsilcisi, Türkiye’nin faşist bir ülke olduğunu,
hapishaneleri, yaşanan katliamları, işkenceleri anlattı. Son olarak Taksim
olaylarının Türkiye’deki demokrasinin aynası olduğunu, binlerce kişiye
sokak ortasında işkence edildiği, 7 kişinin katledildiği ve tutsakların iade
edilmeleri durumunda onları bekleyen
şeyin işkence, tecrit ve ölüm olduğunu
anlattı. Temsilci, “Türkiye’de F tiplerine karşı Ölüm Oruçlarında 122
devrimcinin hayatını kaybetti, Koridallos Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar da eylemlerinde sonuna kadar
gitmeye kararlılar. Talepleri kabul
edilene kadar vazgeçmeyecekler. Bugün 39. gündeler ve hayati tehlikeleri var. Ölümlerin olmasını istemiyorsanız hemen iade kararları durdurmalısınız” dedi.
Temsilciden sonra söz alan iki milletvekili de, insanların iade edilmektense ölmeyi tercih ettiklerini, eğer hapishanelerde ölüm istenmiyorsa iade
kararlarının durdurulması gerektiğini ve hemen bu konuda kesin bir cevap istediklerini söylediler.
Görüşmede ayrıca dışarıda başlatılan açlık grevine yönelik saldırların
ve gözaltıların yaşandığı ve bunun da
durdurulması talebinde bulunuldu.
Bakan, konu hakkında bilgisi olduğunu, dosyaları inceleyeceğini,
mahkemeleri hızlandırmaya çalışacağını belirtti. Heyet sorunun mahkemelerin hızlandırılması değil, alınan iade kararlarını dururulması olduğunu tekrar vurgulayarak görüşme
bitirildi. Görüşmede Özgür Tutsakların eylemine destek veren kurum-

ların destek mesajları ve doktor raporlarının olduğu bir dosya verildi.

Selanik’te Koridallos
Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsakları Sahiplenmek
İçin Masa Açıldı
Açlık grevindeki tutsakların taleplerinin kabul edilmesi için ve iadelere karşı Selanik’te Kamara Meydanı’nda 29 Ekim tarihinden beri
imza masası açılıyor. Her gün saat
13.00’dan 16.00’a kadar açık kalan
masaya insanların ilgisi oluyor, masa
bir haftadır açık.

"Haydari Kampındaki
Tutsakların Durumu
Nasılsa Bizimki de
Aynıdır"
Koridallos Hapishanesi’nde tutsak
olan Mehmet Yayla, iadelere karşı açlık grevine başlayan özgür tutsaklara destek olmak için açlık grevine başlamış, süreç içinde kendisi de Türkiye faşizmine iade talebiyle yargılanmaya başlamıştı. Bir hafta önce ertelenen mahkeme, 30 Ekim’de saat
13.00’de görüldü.
Yunanistan'ın başkenti Atina Pire'deki mahkeme önünde, geçen hafta olduğu gibi yine polis engeli yaşandı. İçlerinde açlık grevcisi Fadik
Adıyaman’ın da olduğu Halk Cepheli
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyelerinin önüne kalkanlarla
barikat örüldü.
Polis sadece iki kişiyi mahkemeye alacağını söyledi. Komite üyeleri
bu haksız duruma karşı çıktılar. Polisin Komite üyelerini mahkemeye almak istememesi üzerine, “Kahrolsun
Faşizm”, “Mehmet Yayla’ya Özgürlük”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atılmaya başlandı. Bunun
üzerine polis, Komite üyelerini tek tek
içeri aldı.
Açlık grevi direnişinin 30’lu günlerindeki Mehmet Yayla, mahkemede faşizme karşı mücadelesini savundu.
Ardından şahit olarak açlık gre-

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

vinin 17. Günündeki Fadik Adıyaman
dinlendi.
Mahkeme, Pazartesi günü saat
9.00’a ertelendi. Pazartesi görülen davanın ardından Türkiye'ye iadesi reddedildi.

açarak bildiri dağıtımı yaptılar.

Atina'da Ahmet Düzgün
Yüksel ve Erdoğan
Çakır’ın Türkiye
Faşizmine İade
Mahkemeleri Görüldü

Avrupa’da özellikle Yunanistan,
Almanya ve Fransa’da, yasal kurum
ve kültür merkezlerine yapılan baskınlar ve devrimcilere yapılan baskılar, gözaltılar işkenceler devam
ediyor. Amerika ve Türkiye faşizmiyle işbirliği yapan Samaras hükümeti, adalet ve hak arama çalışmaları yapan devrimcileri, şantaj
komplo ve iade kararlarıyla yıldırmaya çalışıyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5
Kasım günü Koridallos Hapishanesi’nde emperyalizme, faşizme ve iadelere karşı sürdürülen Süresiz Açlık
Grevinin 43. gününde, Ahmet Düzgün
Yüksel ve Erdoğan Çakır’ın Türkiye
faşizmine iade mahkemeleri görüldü.
Yakın zamanda Alman emperyalizmine iadesi onaylanan Yüksel’in
iade kararında Türkiye’ye iade edilmemek koşuluyla yazmasına rağmen,
Türkiye’ye iade davasıyla yargılanması keyfiyetin bir göstergesiyken, açlık grevinde olduğu bilinmesine, söylenmesine rağmen karar vermeyerek
kararın açıklanması için mahkemenin
12 Kasım 2013 gününe ertelenmesi
düşmanlığın bir başka göstergesi oldu.
Ahmet Düzgün Yüksel’in ardından
1977’den beri Fransa’da işçi olarak çalışan Erdoğan Çakır’ın mahkemesi
başladı.
Mahkeme yargılama ve yapılan savunmalardan sonra Erdoğan Çakır
için iadenin reddine ve bu davadaki tutukluluk halinin kaldırılmasına karar
veridi.
Erdoğan Çakır’ın Türkiye faşizmine iadesi durdurulmuş olsa da,
Fransa emperyalizmine iade edilmesi kararı, 15 Kasım 2013 günü Yargıtay’da görülecek.
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, mahkeme öncesinde adliye
önünde, “Yunanistan Devleti Türkiyeli
Devrimcileri Emperyalizme ve Faşizme İade Ediyor. Türkiyeli Devrimciler Koridallos Hapishanesi’nde
24 Eylül’den Beri Açlık Grevi Yapıyorlar! İadelere Son” yazılı pankartı

Avrupa'nın Dört Bı̇r
Yanında; Yunan
Konsolusluklarının
Önündeyi̇z!

Koridallos Hapishanesi'nde bulunan Özgür Tutsaklar; Hasan Biber,
Erdoğan Çakır, Ahmet Düzgün Yüksel ve Mehmet Yayla’nın İade kararına
karşı süresiz açlık grevleri 24 Eylül’den beri devam ediyor.
Bugün süresiz açlık grevinin 41.
günündeki özgür tutsakları sahiplenmek, iadelerini durdurmak için Avrupa'nın dört bir yanında Halk Cepheliler Yunan Konsolosluklarının
önündeydi.

Avusturya/ Viyana
Anadolu Federasyonu üyeleri Viyana'nın merkezindeki Stephansplatz
meydanında Koridallos Hapishanesi'ndeki özgür tutsakların süresiz açlık grevini desteklemek amacıyla 5
Kasım Salı günü çadır açılarak 2
günlük açlık grevi eylemi yaptı.
Çadırın etrafında "Samaras Hükümeti Türkiye'deki Faşist Rejimiyle İşbirliğine Son Vermelidir" ve "TAYAD Üyelerine Yönelik Saldırılara
Son!" yazılı dövizler yerleştirildi. Çadırın önüne "Siyasi Tutsakların İadelerine Son Verin" yazılı bir pankart
yere serildi. Soğuklara rağmen saat
19.00'a kadar devam eden eylemde
yüzlerce bildiri dağıtıldı. Birçok insan
sürekli çalan Grup Yorum türkülerinden de etkilenerek çadırın yanına
geldiler.
Dayanışma çadırı toplandıktan

Fransa

Avusturya-Destek
sonra hep birlikte Anadolu Kültür
Merkezi’ne gidildi ve hazırlanan çorbayla açlık grevi sonlandırıldı.

Fransa/ Paris
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Koridallos Hapishanesi'nde, haklarında çıkarılan iade kararlarına ve
iade politikalarına karşı Süresiz Açlık
Grevinde olan Özgür Tutsaklara bir
destek de Fransa’dan geldi.
Ailesi Fransa’da yaşayan Erdoğan
Çakır’ın ailesi ve arkadaşları, bu Cumartesi ve Pazar günleri, Erdoğan Çakır’a ve diğer özgür tutsaklara destek
için açlık grevi yaptı.
1 Kasım'da başlayan açlık grevine
11 kişi katıldı.
Paris Republique Meydanı'da eylem yapma izni olmadığını söyleyerek
sivil polisler gelip tacizde bulunup,
gözaltına almakla tehdit ettiler.
Buna karşı direnişlerini sürdüren
Çakır'ın ailesi ve arkadaşları direnişlerini tüm bu tehditlere ve müdahale
rağmen sürdürdüler.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

İngiltere/ Londra
Bu adaletsizliği protesto etmek
ve Özgür Tutsakları sahiplenmek için
4 Kasım günü Halk Cepheliler Yunan
elçiliği önündeydi.
“Yunan Devleti Türkiyeli Dev-
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Yaklaşık yarım saat süren gösteride 70 bildiri dağıtıldı. Dağıtılan
bildiri mikrofonda okundu. Eyleme
12 kişi katıldı.

Almanya/ Düsseldorff
İngiltere

Avusturya Alman Konsolosluğu Önü

3 Kasım Pazar günü, Almanya’nın Düsseldorff şehrinde Yunanistan Konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirildi.
Yunanistan Devletini protesto
etmek için Konsolosluğun önünde
bir araya gelen Halk Cepheliler "Politik Tutsaklar İade Edilemez!" yazılı bir pankart açtı. Açıklama ve atılan sloganlarla devam eden eylemde, açıklama metni Yunanistan Konsolosluğu'nun posta kutusuna attıktan sonra ıslık ve alkışlarla bitirildi.

Avusturya'da Alman
Konsolosluğu Önünde
Eylem

Avusturya - Viyana İlticacılar
rimcileri Faşizme Teslim Ediyor. Hiçbir Devrimci Emperyalizme ve Faşizme Teslim Edilemez. İadelere Son
Devrimci Tutsaklara Özgürlük” Halk
Cephesi imzalı pankartın açıldığı eylemde İngilizce bildiriler dağıtıldı.
Kızıl bayrakların taşındığı ve Halk
Cephesi önlüklerinin giyildiği eylemde, büyük bir kinle ve öfkeyle İngilizce olarak sloganlar atıldı. Seyyar
müzik aletinden direniş türküleri ve
marşları çalındı. Zılgıtlar eşliğinde süren eyleme, çevrede çalışan inşaat işçilerin de ilgisini çekti.
Gençlikten iki kişi Yunan Elçiliğinin kapısını çalarak olanlarla ilgili
bilgi vermek istediğini söyledi. Bir kaç
dakika sonra aşağıya inen elçilik görevlilerinin, gergin ve panik oldukları gözlendi. Seslerini yükselterek konuşmaları üzerine gençler seslerini
yükselterek; bizimle konuşamayacakları uyarısı üzerine bildiriyi alıp kapıyı kapattılar.
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Özgür Aslan'ın Almanya’ya iadesine karşı, Avusturya Anadolu
Federasyonu çalışanları tarafından
eylem yapıldı.
29 Ekim günü saat 16.00’da Viyana'da Alman Konsolosluğu önünde "Özgür Aslan Açlık Grevinde Hafızasını Kaybetti. Derhal Tahliye Edilmelidir!" yazılı pankart açıldı. Yapılan konuşmalarda 26 Haziran'da Avrupa ülkelerinin Türkiye faşizmiyle anlaşmaları sonucu 5 ülkede birden, terör operasyonu denilerek Anadolu
Federasyonuna yönelik keyfi operasyonlar yapıldığı, bu baskınlar sonucunda 5 kişinin tutuklandığı ve Avusturya'da Yusuf ve Özgür'ün komplo sonucu tutuklanmasının Alman emperyalizminin emriyle gerçekleştiği anlatıldı.
Yusuf Taş ve Özgür Aslan'ın fotoğrafları ve Almanca " Hafızası Çalınan Özgür Aslan'a Özgürlük, Tecrit
işkencedir, Stammheim Hapishanesi
İşkence Hapishanesidir, Yusuf Taş'a
Tecrit Uygulanmaktadır, Yusuf Taş'a
Özgürlük" yazılı dövizler taşındı. Almanca, Türkçe ve İspanyolca direniş
şarkıları çalınırken, talepleri ifade
eden sloganlar atıldı.

Viyana’da Da İlticacıların
Direnişi Sürüyor
Kasım 2012’de Avusturya Viyana’da başlayan iltica protestoları halen sürmektedir. İlk başta Viyana üniversitesinin yanındaki Votivpark’ta
çadır kuran 100’ün üzerinde ilticacılar, orada polis saldırısına maruz kalarak Votiv kilisesine sığınmıştı.
Fakat devlet ve kilisenin baskısıyla
geriye kalan yaklaşık 28 ilticacı ara çözüm olarak Serviten-Manastırına geçtiler. Burada ise 30 Ekim gününe kadar terketmeleri için süre tanındı.
Bunun üzerine; Viyana’daki Güzel
Sanat Akademisi'nde 29 Ekim günü
bir forum yapılarak ilticacıların orada geçici kalmaları yönünde rektörle
pazarlık yapıldı.
22 ilticacı ve bazı destekçiler 29
Ekim gecesini Güzel Sanatlar Akademisi’nde geçirdiler ve 30 Ekim sabah 10.30’da ilk basın toplantısını yaptılar. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı
konferansta, devlet onlara toplu kalabilecekleri bir mekan sağlayana kadar burada kalacaklarını, başka alternatifin olmadığını belirttiler. Sosyal
yardım kurumlarının teklif ettikleri evler, ilticacıları birbirinden ayırmasına
ve güvenlikleri ellerinden almasına neden olduğu için, kabul etmediklerini
yinelediler.

Halkın Hukuk ve
Yardımlaşma
Merkezinden Açıklama:
Tecrit Mektup
Engellemeleriyle Sürüyor
Alman Emperyalizmi Hasta Bir
Tutsağın iletişim Hakkını Kısıtlamaktan Geri Durmuyor
Avrupa'da faaliyetlerini sürdüren
Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi bir açıklama yaparak şu anda tutuklu olan Anadolu Federasyonu üyelerinin çoğunun mektuplarının haftalar, aylar sonra ellerine geçtiğini söyledi. Ayrıca kitap konusunda bürokratik engeller çıkarıldığı, yasal yayınlar ve Yürüyüş dergisinin verilmediği de açıklamada belirtildi.
Açıklamada; "Geçen hafta Özkan

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

Güzel'den gelen bir mektup, mektupların onun eline ne kadar GECİKTİRİLEREK ulaşabildiğini ve aynı şekilde onun mektuplarının da ne kadar
geç gönderildiğini gösteriyor. Temmuz
ayında Özkan'a gönderilen bir mektup,
ancak Ağustos'un ortasında ona ulaşıyor ve onun 15 Ağustos’ta yazdığı
cevap da Ekim ayının ortasında yazılan kişinin eline geçiyor. Yani Özkan’a

yazılan bir mektubun gitmesi ve cevabının gelmesi tam üç buçuk ay sürüyor! Ne büyük bir hız!!!

dünyadan ve arkadaşlarından tecrit
ederek, ne kadar aciz olduğunu bir kez
daha gözler önüne seriyor." dendi.

Önce Wernicke Korsakof olduğu
bilinmesine rağmen tutukladılar; sonra Breivik'i sahiplenen ırkçı bir Profesör Wernicke Korsakof değildir raporu verdi... Şimdi ise iletişim hakkını
elinden almaya çalışıyorlar. Alman
emperyalizmi hasta bir tutsağı dış

Ayrıca açıklamada ölüm orucu
gazisi olan Özkan Güzel'i yalnız bırakmamak için herhafta en az bir
mektupla, kısa bir kartla hücresinde
Özkan Güzel'le birlikte olma çağrısı
yapıldı.

HER 5 KASIM'DA SENİ ANMAYA
DEVAM EDECEĞİZ!

Mannheim’da Özgür Tutsaklarımızın
Sesi Olmaya Devam Ediyoruz

Armutlu Katliamının Yıldönümünde Sultan Yıldız'ın Ailesi Ziyaret Edildi
Kasım 2001 Armutlu Katliamında şehit düşen Barış Kaş,
Arzu Güler, Bülent Durgaç ve Sultan Yıldız'ı anmak için
Sultan Yıldız'ın ablaları ziyaret edildi.
5 Kasım Salı günü yapılan anma ziyaretine şehitlerimizden Bülent Dil'in ablası ve Ayten Korkulu'nun yeğenleri de katıldı.
İlk görüşmelerden sonra, şehitlerimize ve şehit ailelerimize verdiğimiz değer anlatıldı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra Armutlu şehitleri, Armutlu Katliamı’nı durdurmak ve protesto etmek için F Tipi hapishanelerinde birer alev topu olarak feda eylemi yapan şehitlerimizden Eyüp
Samur, Nail Çavuş, Muharrem Çetinkaya ve İbrahim Erler'in özgeçmişleri okundu.
Yapılan sohbetlerin ardından yemekler ve un helvası ikram edildi. 21 kişinin katıldığı anma 10 Kasım Pazar günü
yapılacak anmada hep birlikte olmak sözüyle sona erdi.

Mannheim’da 2 Kasım Cumartesi günü 14.00-17.00
saatleri arasında Marktplatz’da kurulan masada halka;
Almanya’da hukuk olmadığı, Alman devletinin demokratik haklarını kullanarak mücadele veren devrimcileri yıllara varan cezalara çarptırırken Naziler ile işbirliği yaparak insanlarımızı katlettiği ve katilleri koruduğu
anlatılmaya devam edildi.
Özgür tutsakların resimlerinin bulunduğu bir pankartın
asılı olduğu ve bataryalı ses sisteminden Grup Yorum türkülerinin çalındığı masaya ilgi bu kez çok daha yoğundu.
Anadolu Federasyonu Sahiplenme Kurultayı'na katılım çağrısının da yapıldığı ve 85 imzanın toplandığı
masa haftaya gene aynı yerde ve aynı saatte buluşmak
üzere kaldırıldı.

Yürüyüş Londra’da
Her hafta olduğu gibi bu hafta da gerçeklerin sesi Yürüyüş Dergisi dağıtımı devam ediyor. Woodgreen Kütüphanesi önünde açılan stant yağışlı havaya rağmen devam etti.
Stant boyunca halklarımıza yine Avrupa'da özellikle Yunanistan'da, Avusturya ve Almanya'da yapılan
saldırılar anlatıldı.
Grup Yorum konserinin de duyurusunun yapıldığı
stantta 389. sayıdan 8 tane halka ulaştırıldı.

Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

Fransa'nın da Duvarlarında
Umudun Adı Yankılandı!
30 Ekim tarihinde Fransa'nın Nancy şehrinde birçok
yere Fransızca ve Türkçe yazılama yapıldı.
"LİBEREZ YUSUF TAŞ ET ÖZGÜR ASLAN", "LIBERTÉ PRISONNIERS POLITIQUES, LİBERE ERDOĞAN ÇAKIR, S.OKTAY ÖZEN, HASAN BİBER,
A.YÜKSEL", "MUHARREM KARATAŞ ÖLÜMSÜZDÜR", "DHKC-SPB KATİLLERİN PEŞİNDE",
"TİTRE OLİGARŞİ PARTİ CEPHE GELİYOR" sloganları duvarlara yazılarak tüm halka verilen haklar ve
özgürlükler mücadelesi, faşizmin saldırılar duyuruldu.

Diren Yayla, Armutlu Seninle!
İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde 1 Kasım günü Yayla’nın (Fadik Adıyaman) Komşuları Toplantısı yapıldı. Toplantıda Yunanistan’daki Türkiyeli devrimci tutsakların iadelerine karşı yapılan süresiz
açlık grevi ve onun direnişine destek olarak neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantı sonunda çalışma yapması için halk komitesi kuruldu.
4 Kasım günü de Fadik Adıyaman’ın mahallesi Küçükarmutlu’da Armutlu Halk Komitesi’nin bildirileri dağıtıldı. Bildiri dağıtımında 250 bildiri halka ulaştırıldı.
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AKP HER KONUDA OLDUĞU GİBİ DİNLEME
KONUSUNDA DA ABD’Yİ ÖRNEK ALIYOR
ABD Ulusal Güvenlik Kurumu
NSA'in Müttefik ülkeler dahil herkesi
dinlediği ortaya çıktı.
Amerika teknolojisini ve bütçesinin büyük kısmını dünyadaki herkesi dinleme ve izlemeye ayırıyor.
Amerikayı her konuda izleyen
AKP de bütçesini herkesi dinleme
ve izlemeye ayırıyor.
AKP iktidarı 2014 bütçesinde
“dü zenleyici ve denetleyici kurumlar”
arasında en yü ksek payı BTK’ye
ayırdı. Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı’nın (TİB) bağlı olduğu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun (BTK) ayıracağını açıkladı. Buna göre ödenekle kendisine
en yakın düzenleyici ve denetleyici
kurumun bütçesine tam 8 kat fark
atacak. Düzenleyici ve denetleyici
kurumların toplam bütçelerinin 3’te
2’si de BTK’nin olacak. Bütçede
en çok pay alanların ikinci sırasında
RTÜK var.
2014 bütçesinde BTK, RTÜK’ten
dört kat fazla pay alacak. MİT,
Emniyet ve Jandarma’nın yaptığı telefon dinlemeleri, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı
Telekomünikasyon
İletişim
Bakanlığı’nca (TİB) yapılıyor.
Koordinasyonu mahkeme kararları
sonrası TİB sağlarken, dinlemeler
MİT, Emniyet ve Jandarma’nın kendi
birimlerinde yapılıyor. TİB aynı zamanda internet konusundaki yasakları
da uyguluyor ve bazı internet sitelerine erişimi engelliyor.
Yani AKP sadece telefonları değil,
insanların internet alanındaki tüm
faaliyetlerini denetlemeyi ve izlemeyi
hesaplamaktadır. Bu nedenle bütçenin belirlenmesinde Haziran ayaklanmasının da etkili olduğu kuşkusuzdur. AKP’nin sözcüleri haline
gelen görsel ve ulusal medyaya karşı
halk iletişim ve haberleşme aracı
olarak Twitter ve Facebook gibi
sosyal medya olarak tanımlanan alana
yüklendi. İnsanlar burayı bilgilenme,
örgütlenme, düşüncelerini ifade etme

alanı olarak eskisinden
daha çok kullanmaya
başladılar. AKP bunun
karşısında sosyal medyaya el atacağını, hatta
kısıtlamalar yapacaklarını açıkladı. Bu yönde hizmet veren
sitelerin ya da
AKP Halktan aldığı vergileri halka değil,
muhalif haber sitelerinin denet- halka karşı savaşa harcıyor. Telefon, inleneceğini ve ge- ternet vb. dinleme, izleme için BTK’ya
rektiğinde kapatılabileceğini 2014 yılında 1 milyar 785 milyon 700 bin
liralık ödenek ayırdı!
söylediler…
Haber kirliliği yapılıyor söyher kesimini kendisine tehdit olarak
lemi altında internet alanında erişimi
görüyor. Alevileri devşirmek, Kürtleri
de engellemek istediler.
teslim almak, gençleri ıslah etmek, siyasi örgütleri uslandırmak, yoksulları
Bir çok sitenin TİB tarafından
yozlaştırmak için baskısını artıracaktır.
kapatıldığı bilinmektedir. Ancak tüm
izleme ve dinlemeler AKP’ye yetAKP’nin halka yönelik saldırılamemiş olacak ki, bu payı arttırmayı
rına, terörüne, adaletsizliklere karşı
düşünmüşler… Artık çok emin bir
halkın öfkesi de her geçen gün büşekilde söyleyebiliriz ki, Türkiye’deki
yümektedir. AKP bunu çok iyi biliyor.
her insanın telefonu, mail kutusu,
Halkın öfkesini şiddetle bastırmak
internet sitelerinde yaptıkları paylaiçin paranoyak bir biçimde izliyor
şımlar, yazıları devlet tarafından yaherkesi.
sadışı bir biçimde, keyfi ve özel
AKP bütçesini halkın işsizliğini,
hayat ihlal edilerek izleniyordu, bunaçlığını, yoksulluğunu çözmek için
dan sonra daha yaygın bir şekilde
değil, halkı daha fazla sömürmek ve
izlenecek. Milyonlarca internet kulsindirmek için kullanıyor. AKP dinlanıcısı takip etmek için daha çok
leme ve izlemeleri sadece bilgi sahibi
bütçe ayıracaklar. İnsanlar payolmak, haklarında adli işlem yapmak
laştıkları videolar, yazdıkları yazılar
için yapmıyor. Aynı zamanda elde
nedeniyle gözaltına alınabilecek,
ettiği bilgilerle insanları ajanlaştırayaklanma döneminde İzmir’de
maya, itirafçılaştırmaya, şantaj yayaptıkları gibi tehlikeli gördükleri
parak tehdit etmeye çalışıyor.
kişilere yönelik operasyonlar düPsikolojik ve ahlaki olarak saldırıyor.
zenleyecekler.
Halkımızın bel altından vurma dediği
Bu AKP’nin halka karşı düşmanyöntemleri kullanmayı pek sever
lığını ve aynı zamanda korkusunu gösAKP. Yine gözaltına alınan bir çok
termektedir. Bir yandan her köşe bucağa
insan özel yaşamı ifşa edilecek diye
kamera sistemleri yerleştiriyor, evleri,
itirafçı olmuştur. Bir anlamı ile AKP
alanları, parkları izliyor. Hatta kızılötesi
hukuk dışı, haksız davranmanın yaışınlar ve termal kameraların olduğu
nında, ahlaki yozlaşmada yaratıyor.
o sistemler için NATO’ya bütçe aktaKendisine muhalefet gösteren her
rıyor. Öte yandan kişilerin yazışmaları
insanın zayıf noktasını bulup vurmaya
ve telefonlarını dinliyorlar. AKP’nin
çalışıyor. Düşmanın bile asgari ahlaki
korkusu büyüdükçe herkesi kendine
ilkeleri olmalıdır. AKP’nin hiçbir ildüşman görmektedir. Ve zaten halkın
kesi yoktur.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Hareketimizi halkımıza olan güveni, sevgisi ve pratiğiyle, yol gösterici yanlarıyla, kusursuz bir yol gösterici olarak görüyorum. Kısacası kendi kimliğim gibi
görüyorum.”
İmdat Bulut

Yitirdiklerimiz
17 Kasım - 23 Kasım
Ayhan Pektaş, 1962 Malatya doğumludur. Liseye başladığı yıl devrim mücadelesine girdi. İzmir Liseli DevGenç'in yöneticilerinden biri
oldu. Çalışkan, dinamik, yokluklardan, baskıdan yılmaAyhan PEKTAŞ yan bir yoldaşımızdı. Faşist
Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri içinde yer aldı. Faşistlere ve emperyalistlere karşı gerçekleştirilen birçok
eyleme katıldı. Cunta işbaşına geldiğinde en
küçük bir tereddüt göstermeksizin, hiçbir kaygı duymaksızın mücadelesini sürdürdü, görevlerini eksiksiz yerine getirmeye devam etti.
İzmir Alsancak’ta emperyalist bir kuruluşa
karşı gerçekleştirilen bir eylem sırasında elinde bomba patlaması sonucu 22 Kasım
1980’de şehit düştü.

İmdat Bulut, 1966 Kars, Akyaka köyü doğumludur. Terekeme milliyetindendir. O, halktan biriydi. Ve bir Halk Kurtuluş Savaşçısı’ydı. Sömürenleri, zulmedenleri köyünde tanıdı. Büyük şehirlere çalışmaya gitti, sömürüye ve zulme daha yakından tanık
oldu. Sadece ilkokulu okuyabilmişti; Kars’ta 1994’te devrimci hareketle tanıştı. Tanıştıktan kısa bir süre sonra gerillaya gitmek
İmdat BULUT istediğini söyledi. Kısa süre sonra da bu isteğine ulaştı. Karadeniz
dağlarında bir gerillaydı artık. Özgür bir ülke düşüyle dağlarda
mücadele etti. 2000 Martı’nda tutsak düştü. 3 Haziran 2001'de 5. Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak ölüm orucu bayrağını şehit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde 19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

Sevcan Yavuz, 1985 doğumlu. Küçükarmutlu’da karakola çevirilen okulda panzer tarafından, 17 Kasım 1992’de ezilerek katledildi.

Sevcan YAVUZ

Anıları Mirasımız

tarmış onları. Eh öyle küçük bir çevrede bunu yapınca
dikkatli gözlerden kaçmayı başarmak da mümkün olmaz.
Jandarmanın kulağına kadar ulaşmış yeni gelişen kıpırtılar. Baskılar da başlamış ama onlar kendilerine ait
bir lokal gibi kullandıkları kahvehanede okuma ve bilinçlenme faaliyetlerine devam etmişler. Kimi zaman babasını "konuk" etmiş jandarmalar, kimi zaman kendisini. Ama bir kez olsun korkutamamışlar gözünü. Bu dönemde şeker pancarı çiftçisinin çeşitli eylemlerine de önayak
olmuş.
Ve sürekli talep ettiği de bir şey var; Gerilla...
Gerillacılık İmdat Abinin iliklerine kadar işlemişti tanıştığımızda. Ne zaman konusu açılırsa açılsın gözlerinde o özlemi okuyabilirdiniz. Öyle açık yürekli bir insandı ki tüm duygularını gözlerinde yansıtırdı. Kimi zaman yaptığı şakalarda
da o gözleri yüzünden ele verirdi kendini. Ali Haydar'ı, Bülent
Pak'ı şehit vermişti silah arkadaşlarından. Ve Mete Nezihi Altınay, Cömert Özen, Dursun Ali ve diğerleri...
Bakmayın 500 günü devirdiğine siz. Öyle dağ gibi, iri yapılı falan değildir. Kilosu belki de hiç 50 olmamıştır, hep 4647... Boy desen 1.55 civarı. Gerillata bir santim geride kalmaz
ama. Kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, yolda, yükte, neyi varsa koyar ortaya ve başarır hepsini. Gözüpektir. Zalime kurşun yağdırırken de, binlerce askerle kuşatıldığında da soğukkanlılığını kaybetmez. Bilir ki bir canı vardır, bin kere ölmez ya insan...
İki yılımızın neredeyse her gününü birlikte geçirdik onunla. Bu benim devrimciliğe neredeyse yeni başladığım ve esas
olarak olgunlaştığım süreçtir. Ve bunda onun tartışılmaz bir
katkısı, öğreticiliği vardır. Kitabi bilgi olarak belki verebileceği çok fazla şey yoktur ama ondan hayatı öğrenebilirsiniz rahatlıkla. Devrimciliği öğrenebilirsiniz. Ve daha sayılamayacak
o kadar çok değer var ki değer biçilemez benim için...
Yarım kalmaz senin yaşam öykün, dağlara çıktığın gibi nasıl indiğini, nasıl şehirleri zulme dar ettiğini, vatan özlemini, savaş hasretini, hücrelere sığmayıp da özgürlük için ölüme koştuğunu da anlatırız. Anlatacağız. Gönlünü hoş tut sen; dağları düz, acıyı tuz eden yoldaşım.

Bir yoldaşı İmdat Bulut’u anlatıyor:

“Dağları Düz, Acıyı Tuz Eden Yoldaşım”
Her şehidimiz için rahatlıkla söyleyebileceğimiz kimi özellikler vardır: Emekçilik, fedakarlık, samimiyet, hesapsızlık... bunlara daha onlarcasını ekleyebiliriz. Ki zaten öyle olmasa kendi canlarına varıncaya kadar ortaya koyamazlar her şeylerini. İmdat Abi’de de tüm bunların yanında en çok öne çıkan özelliğin saflık olduğunu söyleyebilirim. Kimi zaman kabalığa varacak kadar sade olması onun "kaba" biri olduğunu değil, bu
düzenin pisliğine hiç bulaşmamış biri olduğunu ifade ediyor
benim için.
Kars'ta doğar İmdat Abi. Yanlış hatırlamıyorsam beş kardeşlerdi. En büyüğü de kendisiydi herhalde. Okulla arası hiç
iyi olamamış, kendi anlatımına göre. Küçük yaşta çalışmaya
başlamış. Tarla vs. işleri derken bir terzinin yanında çalışmaya
başlamış. Genç yaşlarda bu düzene karşı tepki göstermeye,
kendi çapında karşı koymaya çalışmış. (...)
Sonra bir aralık kaçmış gelmiş İstanbul'a. Yaşı da küçükmüş ama iki arkadaş birbirlerine güç verip kalkmış gelmişler
koca şehre. Burada da bir terzinin yanında çalışmış. Sonra
yine memleket günleri. Sonra, yeniden İstanbul. Bahçeşehir
tarafında sitelerde boyacılık yapmış. Büyük binaları boyuyorlarmış. Burada, içinde biriken kini anlatırken gözlerinde rahatlıkla görebilirdiniz. Bir yanda safahat hüküm sürerken, öbür
yanda gecekondularda boylu boyunca uzanan yoksulluk
çok etkilemiş onu. Kendi çaplarında buna bir çözüm bulmaya yemek yardımı vs. yapmaya çalışmışlar. Devrimcilerle ilk
tanışması da burada olmuş bildiğim kadarıyla. Daha sonra yine
memleket...
Kars'ta bulunan Mücadele Dergisi Temsilciliği sayesinde
dergi okumaya başlamış. Daha sonra köyün gençlerini kendi çevresinde toplamayı başarmış ve kahve köşelerinden kur-

Hasan Balıkçı Halk için Mühendislik Günleri
Ankara’da Yapıldı
Tülay Korkmaz,
1976 İskenderun doğumlu. Kendisine sunulan burjuva yaşamı
değil, 1995 Mayıs’ında
devrimci mücadeleyi
seçti. Tutsak düştüğü
Tülay KORKMAZ 1999 Kasım’ına kadar
gençlik içinde başladığı mücadelesini farklı alanlarda sürdürdü. 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde direnişe başladı. 19 Kasım 2001’de Ölüm
Orucu’nda şehit düştü.

KAYBEDİLDİ
Hayrettin Eren,
Kafkasya’dan Biga’ya göç etmiş Çerkez kökenli bir ailenin
çocuğuydu. 1954 yıHayrettin EREN lında Çanakkale’de
doğdu. İstanbul, Hasköy ve Okmeydanı’nda anti-faşist mücadele
içinde yer aldı. 12 Eylül faşist cuntası koşullarında da halka ve mücadeleye bağlı kaldı. 20 Kasım
1980’de İstanbul’da gözaltına alındı. İşkenceciler tarafından kaybedildi. Gözaltında kayıpların ilklerinden biriydi.

Seyid Rıza ve yoldaşları 38’ Dersim İsyanının önderleriydi.
Zulme karşı ulusal
hakları, kimlikleri ve
gelecekleri için isyan
bayrağı açtılar. Seyid
Seyid RIZA
Rıza, Dersim İsyanının önderlerindendi. İktidar, bir hile ile
onu Erzincan’a getirttikten sonra tutukladı. 18 Kasım 1937’de Elazığ
Buğday Meydanı’nda, içlerinde oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu 11
yoldaşıyla birlikte idam edildi.

Enver Gökçe direniş şiirleri, sosyalizm için yazan
kalemi ve ödediği
bedellerle tanınan,
sosyalist
şairleriEnver GÖKÇE
mizdendi. "Dost
Dost İlle Kavga" ve "Panzerler
Üstümüze Kalkar" isimli şiir kitaplarını, devrimci sanatçı tavrını miras bırakarak 19 Kasım
1981’de aramızdan ayrıldı.

Rant İçin Değil Halk İçin
Mimar Mühendislik Yapalım
Ankara'da 1-3 Kasım tarihleri
arasında, Hasan Balıkçı Halk için Mühendislik Günleri, 1 Kasım'da ODTÜ
Sosyal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen panelle başladı. 35 kişinin
katıldığı panelde; Hasan Balıkçı'nın
yaşamı, Halkın Mühendis Mimarları’nın mücadele tarihi ve ODTÜ'den
geçirilmesi planlanan rant yolu ile ilgili konuşmalar yapıldı.
Hasan Balıkçı ve tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından, ailesinin ve dostlarının Hasan
Balıkçı'yı anlattığı bir belgesel izlendi.
Daha sonra ilk konuşmacı olarak
söz alan Neslihan Şimşek Kızıl, Hasan Balıkçı'nın yaşam öyküsünü özetledikten sonra, Balıkçı'nın devrimci
kişiliğini, demokratik mücadele içerisinde nasıl yer aldığını anlattı.
Kızıl, Halkın Mühendis Mimarları
olarak, Hasan Balıkçı'ya daima sahip
çıkacaklarını, Balıkçı'nın izinde halk
için mühendislik anlayışını hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.
Ardından, Halkın Mühendis Mimarları’nın 17 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Adım
Adım Ankara Yürüyüşü”nün anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Videonun ardından söz alan
Cem Dursun, geçmişten bugüne Halkın Mühendis Mimarları’nın mücadelesini anlattı.

“Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar”ın 1980'lerin
sonlarında başlayan
bir çalışma olduğunu, 2006'da çıkarılmaya başlanan +İvme Dergisi ile de
çalışmanın tekrar hareketlendiğini anlatan Dursun, çıkarılan dergiler, broşürler ve yapılan panellerde mühendislik alanına dair sorunların ve çözümlerinin tartışılmasının yanı sıra, tekellerin, işbirlikçilerin değil, halkın çıkarları doğrultusunda mühendislik
politikalarının geliştirildiğini söyledi.
Halkın Mühendis Mimarlarının demokratik mücadelede pratik içerisinde de yer aldığını belirtildi.
Ardından, AKP'nin TMMOB'yı
tasfiye etmek ve rant projelerinin önünü açmak için çıkardığı Torba Yasa'ya
karşı yapılan Adım Adım Ankara Yürüyüşü’nden bahseden Dursun, yürüyüş
öncesindeki süreçte Halkın Mühendis
Mimarlarının basın açıklamalarından
oturma eylemlerine, açlık grevlerine kadar birçok eylem gerçekleştirdiğini,
son olarak İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüklerini anlattı.
Daha sonra, ODTÜ'deki yol mücadelesi ile ilgili hazırlanan video gösterildi.
Hasan Balıkçı Halk için Mühendislik Günleri, İstanbul’da İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Birtan Altunbaş'ın Mezarı Yapıldı
Mezartaşlarımızda "Öldüler Yenilmediler
Yazacak, Düşenlerin Yerini Yoldaşları Alacak
Birtan Altunbaş, Tekirdağ Malkara İlçesi’nin Sarıpolat Köyü'nde, yoksul bir göçmen ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Emekçi bir ailenin oğlu olan Birtan, küçük yaşta sömürüyü tanıdı. Çalışkanlığıyla öğrenim yaşamında hep başarılı oldu.
1987 yılında aktif bir şekilde Dev-Genç saflarında mücadele
etti. Mücadele içerisinde büyüyen Birtan işkencedeki baş
eğmez tavrı ve işkencecileri çileden çıkaran direnişçiliği
ile bize örnek oldu. Direnişiyle önümüzü aydınlatan bize
yol gösteren Birtan Altunbaş’ın mezarını yaptıran Trakya Halk Komitesi, mezarı başında bir anma gerçekleştirdi. Yapılan anmada Birtan’ı tanıyan yoldaşları konuştu. Slogan ve marşlarla devam
eden anmada bir kez daha şehitlerimizin unutulmayacağı gösterildi.

Basından
Aşağıdaki yazı CHP’li bazı milletvekillerinin Bakırköy Hapishanesi’nde tutsaklarla görüşmesi sonucu hazırladıkları rapor üzerine
Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in yaptığı 4 Kasım 2013 tarihli
haberinden alınmıştır.
"CHP Kadın ve Çocuk Hakları
İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer,
Bursa Milletvekili Sena Kaleli, İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedred Akova, 28 Ekim'de Bakırköy
Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda
Kadın Mahkumlarla görüşerek bir
rapor oluşturdu. Görüşülenler arasında bulunan ve 'sapanlı teyze' olarak bilinen Gezi olaylarının simge
isimlerinden Emine Cansever,
CHP'lilere şunları söyledi:
Sayı: 390

Yürüyüş
10 Kasım
2013

“Yanımdaki Gençler
Yaralanmıştı”
'Liseyi bitirince Hukuk Fakültesi'ne
gitmek ve bu haksızlıklara dur demek
için avukat olmak istiyordum. 8
Ekim'de evime düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandım.
Ben dahil bizim mahalleden 33 kişi
tutuklandı. 1979'dan bu yana Gülsüyu'nda oturuyorum. 1989'da Kartal
Belediyesi'nde çalışırken, emekliliğime
6 ay kala işten atıldım. Kartal Emekli-Sen'de 2 yıl şube başkanlığı yaptım.
Şimdi emekliyim. 1989'da babamın,
2001'de annemin ölümüyle, 1968 doğumlu şizofren ve şeker hastası kar-

deşimin bakımını üstlendim.
Kendisi ilaçlarını alamıyor.
Bu gerekçeyle tutuksuz yargılanmak istedim. Ancak bana
'Kardeşin sokakta yaşar ise
çıkabilirsin' denildi. Başladığı
andan beri Gezi protestolarının
içinde değildim. Son günlerde
katıldım. Protestolar esnasında, çevremde birçok genç, gözünden, bacağından, plastik mermi ve gaz fişekleriyle yaralandı. Ben de dayanamadım,
ortamın gerginliğiyle, oradaki çokcuklardan birinin elinden sapanı aldım.
Beni, Devrimci İşçi Hareketi Sivas
sorumluluğu ile suçladılar. Ben Sivas'ta değil Tokat'ta yaşadım.
Diğer suçlamalar ise DHKP-C
sempatizanı olmak, Grup Yorum'un
konserine gitmek, Hey Tekstil işçilerine destek vermek, 'İntibak Hakkımı
İstiyorum' pankartı açmak. Polis,
evime düzenlediği baskında sadece
Yürüyüş dergisini aldı. Bir tek sorum
var Tayyip Erdoğan'na: Kurşun sıkan
dışarıda, biz neden içerdeyiz? Bu
ayrımcılık değil mi? Ben sadece muhalif olduğum için içerdeyim."

“Duyarlıydım Şimdi
Öfkeliyim”
CHP'lilerin görüştüğü isimler
arasında 2010'da Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın programında 'PARASIZ
EĞİTİM İSTİYORUZ' pankartı açtığı
için 8 yıl hapis cezası alan Berna
Yılmaz da yer aldı. 24 yaşındaki Yılmaz, komisyon üyelerine kendisi ve
yaşadıkları ile ilgili şunları anlattı.
"Ankara Üniversitesi Antropoloji
bölümü 4. sınıfta okurken, 14 Mart

2010'da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın
katıldığı Roman Buluşması’nda 'Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız' pankartı
açtığım için tutuklandım. Davamın
sonucu bile belli olmadan okuldan
atıldım. 'Örgüt üyeliği' gerekçesiyle
19 ay tutuklu yargılandıktan sonra
tahliye edildim. Daha sonra 8 yıl 5 ay
hapis cezası aldım. Dava dosyamda
hiçbir şey yok, sadece açtığımız pankart
var. 2.5 senedir yargılanıyorum. Yargı
süreci sürüyor. Tayyip Erdoğan bizi
ne kadar daha içeride tutunca rahatlayacak, intikamını almış olacak? 21
Ocak’ta otobüste yerlerde sürüklenerek
gözaltına alındım.
'DHKP-C'de parasız eğitim diyor,
sende öyle pankart açtın, sen de
ABD'ye karşısın DHKP-C de ABD'ye
karşı. Sen DHKP-C'lisin' dediler. Aslında sadece çevreme duyarlı bir
gençtim. Ama şimdi öfkeliyim. Sokakta
yürümeyi özlüyorum."

Merak Ettik Neden Sapan
Komisyon üyesi Yüceer ise "Sapanlı teyzenin neden sapanıyla tutuklandığını anlamaya çalıştık. Elinde
palalılar gördük, çocukların dövülmesini izledik. Bu gözaltı için kriter
değilse neden sapan kriter oldu?
Merak ettik neden sapan? anlayabilmiş değiliz" dedi.

Kapımız ve Gönüllerimiz Devrimcilere Sonuna Kadar Açıktır
Çorum Devrimci Alevi Komitesi; devrim şehitleri
Selhan Top ve Gazi Arıcı’nın şehitliklerinin 10. yıldönümü,
Muharrem Karataş'ın ise 40’ı için 27 Ekim günü Çorum
Pir Sultan Abdal Derneği’nde yemek verdi.
Açıklamada, zulmün olduğu yerde, her gün sokak
ortasında gençlerin kanının döküldüğü bir ülkede, Aleviler’in bu duruma kayıtsız kalamayacağı, Aleviler’in
devrimcilerle aynı safta olması gerektiği vurgulandı.
Çorum Devrimci Alevi Komitesi adına yapılan açıklamada ise, “Deniz Gezmiş'ten İbrahim Kaypakkaya'ya,
Hüseyin'den Ulaş'a, Mahir Çayan'lara ve onların açtığı
yoldan bu günde yürümeye devam edenlerden, Çorum'un
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yiğit evlatları Gazi Arıcı, Selhan Top, İbrahim Çuhadar,
Erdal Dalgıç, Ethem Sarısülük ve son olarak kısa zaman
önce ölümsüzlüğe uğurladığımız, dostumuz, yoldaşımız
Muharrem Karataş'ı saygı ve özlemle anıyoruz” denildi.
Selhan Top’un babasının okuduğu Sofra Gülbenk’inin ardından yemeğe başlandı. Sürekli
yeni misafirlerin gelmesiyle yemek akşam
saatlerine kadar sürdü. Sohbetler edilen
yemeğin sonlarında bir gencin bağlamasıyla birlikte şehitlerin anısına türkü
söylemesiyle anma programı son buldu.
Programa kırk iki kişi katıldı.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENİŞİN VE ZAFERİN ÖNCÜSÜDÜR

