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DTCF DİRENİŞİ’NDEN TUTUKLANAN

7 DEV-GENÇ’Lİ ÖZGÜR!..

Düzenin Yasallığı Değil
Devrimci Meşrulukla Kazandık
YAŞASIN DTCF DİRENİŞİMİZ!..
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Kurtuluş’tan
Yeni bir Kurtuluş sayısıyla birlikteyiz. Bir yıl önce
“milyonları örgütleyeceğiz” demiştik. Halkımızın her
alanda örgütsüz olduğu, sendikalardan demokratik
kitle örgütlerine, düzeniçi reformist partilerden devrimci sosyalist örgütlere kadar örgütlülüklerin en geri
olduğu bir dönemde, “milyonları örgütleyeceğiz”
diye kampanya başlatmak kimilerine hayal gibi geldi.
Israrla halka, halkın en yoksullarına gitmenin önemi
üzerinde durduk.
En son 550 bin kişinin katıldığı Bağımsız Türkiye
konseri ve AKP faşizmine karşı halkın her geçen gün
büyüyen öfkesi bunun hiç de hayal olmadığını göstermişti bize. Haziran Ayaklanması’yla milyonların örgütlenmesinin hiç de hayal olmadığını tüm Türkiye gördü.
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Elbette, halkımız ayaklanmayla birlikte hemen
örgütlenmedi, halk hala örgütsüz. Devrimci demokratik örgütler hala çok zayıf, ve güçsüz... Ancak,
artık halkımız faşizm karşısında eskisi gibi susmuyor. AKP’nin hiçbir politikasına inanmıyor ve
boyun eğmiyor.
Haziran Ayaklanması’yla birlikte halkımız
korku duvarlarını yıkmıştır. 6 şehide, binlerce
yaralıya, sakatlıklara rağmen AKP’nin faşist terörüne, dayatmalarına karşı halkın direnişi sürüyor.
Dergimizin bu sayısında ayaklanmanın değerlendirmesini yaparak ayaklanma günlerinde yapılan açıklamalara da yer verdik.
Halka gitmek, milyonları örgütlemek görevi
hala önümüzde duran en önemli görevimizdir.
Bunun için halka gitmenin, halkı örgütlemenin
aracı olarak Halk Komiteleri ve Halk Meclisleri’ni
ele aldık...
Son yıllarda düşman devrimcilere saldırının bir
aracı olarak özellikle ailelerimizi kullanıyor. Bu
sayımızda ailelerimizi kazanmanın önemi üzerinde
durduk.
Yine bu sayımızda Cepheli ailelerin çocuklarını
nasıl yetiştirmesi gerektiğini ele aldık.
Faşizmle yönetilen ülkemizde demokratik
mücadelenin nasıl şekillenmesi gerektiğini ve devrimci kitle hareketinin nasıl yaratılacağını ele aldık.
Kitlelerin içinde bulunduğu durum, halkın ayaklanması, devrimci partinin öngörüsü, politikalarının
doğruluğu, doğru taktikler, doğru strateji... eğer onları hayata geçirecek yeterlilikte kadrolar yoksa hiçbir
anlam ifade etmez. Bu sayımızda kadro ve kadroların
istihdamı konusunu ele aldık.
Bunların dışında kentsel dönüşümden sol’un “12
Eylül Anayasası değişecek” diye büyük umutlar bağladığı “anayasa tartışmaları”na değindik.
Yeni konularla, yeni bir sayıda görüşmek dileğiyle...
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İçindekiler
4 Düzenin yasallığı değil, devrimci
meşruluk esas alınmalıdır!

Yaşasın 19-22 Aralık
Direnişimiz!

7 Gençlik Federasyonu’ndan:
DTCF direnişi gençliğin
mücadelesinde yol
açıcı olacaktır! -1
10 Gençligin Gündeminden:
Meşruluk haklılıktır!
11 Ülkemizde Gençlik:
Dev-Genç’lileri işkenceli
gözaltılarla yıldıramazsınız!
13 Siyasi davalar ve
devrimci avukatlık -215 Savunma sırası bizde,
halkın avukatlarına özgürlük!
16 CHP Amerika’da ne yapıyor!
ABD CHP’yi Amerikaya
neden çağırdı?
17 AKP faşizminin ‘Demokrasi
Paketi’nden özgürlükler
değil, yasaklar çıktı!
19 Uyuyan Berkin değil, adalettir
Adaletsiz bırakılan bir halk,
kendi adaletini kendisi yaratır!

20

Kar, kış, yağmur, çamur
demeden TAYAD’lıların
elleri katillerin boğazında
hesap soruyor!
23 Özgür Tutsaklardan: Zaferi
istemek demek, bedellerini
göze almak demektir!
24 19 Aralık 2000: 20 hapishanede
28 devrimci tutsak katledildi!
19 Aralık’ın katilleri ve
sorumluları yargılansın!
26 19-22 Aralık şehitlerimizi
diri diri yakanları unutmadık!
28 Devrimci Okul: Sonuç almak

31 Cepheli: Halkın nabzı olmalı
32 Devrimci İşçi Hareketi:
Asgari ücret tespit
komisyonu bir aldatmacadır!
34 Sanatçıyız Biz: AKP, sınıfının
kini ile hareket ediyor!
El etek öpmeyen
sanatçılardan intikam alıyor!
35 Halk Düşmanı AKP: Her eve
bir halk komitesi kuracağız!

36 Röportaj: Ekmek, adalet,
özgürlük için yürüyüşümüz
durdurulamaz -2-
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39 Yozlaşmaya ve yozlaşmayı
yaratanlara karşı mücadele edelim!

40 Halk düşmanlarının sabıka
sicilini halk tutuyor!

41 Soyarak arama bir işkence yöntemidir
İşkence yapmak ise şerefsizliktir!

42 Yozlaşmaya ve yozlaşmayı
büyütenlere karşı mücadele edelim!

44 Örgütlenme ve direnme
hakkına sahip çıkacağız!

46 Direniş ve zafer geleneğimizdir
48 Bizim Mahalleden: Gönüllü
eğitim toplulukları halka
ulaşma araçlarımızdır!

49 Sınıf Kini: İnançlarımızı korumak,
faşizmin yalanlarını savurmak
için can damarımızdır!

50 Haberler...
52 Korkunun ecele faydası yok!
50 Avrupa’da Yürüyüş...
55 Avrupa’daki Biz: Avrupa’da
asimilasyona karşı direnen biziz!

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

19-22 Aralık’ta Katledilenleri
ANIYORUZ!
13 YIL ÖNCE KATLEDİLEN

BAŞTA 28 CANIMIZ
OLMAK ÜZERE, 122’LERİ
ANIYORUZ!
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SAAT: 15.00
TARİH: 19.12.2013
YER: BAYRAMPAŞA
HAPİSHANESİ ÖNÜ
EYLEMDEN SONRA
CEBECİ
MEZARLIĞNDAKİ
ŞEHİTLERİN MEZARLARI
BAŞINDA OLACAĞIZ!

DTCF İşgali’nden Tutuklanan 7 Dev-Genç’li Özgür!

DÜZENİN YASALLIĞI DEĞİL
DEVRİMCİ MEŞRULUK ESAS
ALINMALIDIR!
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6 Kasım’da faşizmin YÖK’üne
karşı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Dekanlık
odası işgal edildi. İşgale katılan 7
Dev-Genç’li yüzlerce polisin estirdiği terörle gözaltına alınıp, tutuklandı.
7 Dev-Genç’li bir ay sonra özgürlüğüne kavuştu.
***
94 işçinin çalıştığı Kazova Tekstil Fabrikası’nın sahibi, işçilerin 4 aylık maaşını, ihbar ve kıdem tazminatlarını vermeden fabrikadaki malları kaçırarak ortalıktan kayboldu.
Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde
direnen işçiler fabrikayı işgal ederek
alacakları karşılığında makinalara el
koydu.
***
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin
paravan kuruluşu BELTAŞ’ta çalışan
taşeron işçileri, 2011 yılında Genelİş Sendikası’na üye olmuştu. Belediye
başkanı bu üyeliklere itiraz ederek taşeron işçilerinin toplu sözleşmeden
doğan haklarını kullanmalarını engelliyordu. Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde 3 BELTAŞ işçisi Beşiktaş’ta CHP İlçe Binası’nı işgal ederek
toplu sözleşme haklarını söke söke
geri aldılar.
***
Yukarıda saydığımız üç eylem de
düzenin yasallık sınırları içinde yapılmış eylemler değildir.
Meşruluğun, haklılığın gücüyle
örgütlenmiş, zaferle sonuçlanmış eylemlerdir.
12 Eylül’ün faşist kurumlarından
olan YÖK, 31 yıldır gençliğin üzerinde tam bir terör kurumu olarak var-

lığını sürdürüyor. 12 Eylül’ün eseri
olan YÖK bugün AKP’nin YÖK’ü
olarak çok daha pervasızca saldırmaktadır.
Sadece YÖK de değil, devletin
tüm kurumları AKP’nin elinde, halkın üzerinde baskı ve terör araçlarına dönüşmüştür.
Bu faşist düzene karşı icazetle, statükolarla, düzenin yasal sınırları içinde kalarak hiçbir hakkın mücadelesi verilemez.
En sıradan bir hak talebinde bulunmak için bile çok büyük bedeller
ödemeyi göze almak zorundasınız.
Başbakan’ın talimatlarıyla insanlarımızın katledildiği bir yerde ne hak,
ne hukuk, ne adalet yoktur...
Bir tarafta iktidar gücünü elinde
bulunduran faşist AKP iktidarı, diğer
tarafta halk...
Suçlu olan, halkın her kesimine
zulmeden AKP iktidarıdır. Haklı olan,
meşru olan biziz.
Biz düzenin yasalarıyla değil,
haklılığımız ve meşruluğumuzun gücüyle mücadele edeceğiz.
Reformizm, oportünizm mücadeleyi yasallıkla boğmaya kalktıkçabiz meşruluğumuzun gücüyle yükleneceğiz.
Onlar kitleyi geriye çekip kendini tekrar eden eylemlerle moral bozukluğu yaratarak halkta inançsızlığı yaymaya çalıştıkça, biz daha militan bir çizgiyle ayrımı derinleştireceğiz.
Haklar ve özgürlükler mücadelesi
halkımızın kurtuluşundan ayrı değildir. Bunu ayrı tutanlar yasallığın batağında çürüyüp yiteceklerdir.

Dev-Genç’liler haklar ve özgürlükler mücadelesinde tarihten bugüne gelenekler yaratarak gelmişlerdir.
Onlar, gençliğin cesareti, inancı, savaşçılığı, ihtilalci ruhuyla, militan
gençlik hareketinin örnekleri oldular.
Ve bu mücadele daha birçok militan,
ihtilalci Dev-Genç’liler çıkartacaktır.
Dün ne söylediysek tarihsel süreç
onu doğrulamıştır. Haklar ve özgürlükler mücadelesi her zamankinden
daha çok haklılık ve meşruluk kazanmıştır.
Meşruluk Haklılıktır. Meşruluk
temelinde örgütleneceğiz... Hak alma
mücadelesi örgütlü ve fiili olarak
yasal hakları sonuna kadar kullanıp
meşru temelde geliştirmek durumundadır.
Oportünistler, reformistler politika belirlerken, pratik tutum alırken
hep oligarşinin kabul edebileceği sınırları gözetmişlerdir. Devrimci meşruluk yerine düzenin meşruluğunu
esas almışlardır...
Biz devrimciler tarihsel haklılığımızın ve meşruluğumuzun gücüyle
hareket etmeliyiz.
Bu sürece denk düşen eylem programı kendine güvenli ve hesap sorucu olmalıdır. Kararlı, direngen, militan bir mücadele hattı bizleri güçlendirir, düzeni ise güçsüz kılar.
Haklılığına inanmayan, kendini
meşru görmeyenler, emperyalizme ve
oligarşiye karşı savaşı geriye çekenler,
düşmanla barış içinde yaşamayı örgütleyenler, bugün işbirliğine gidişlerini
durduramazlarsa yarın açıktan emekçi
düşmanlığına soyunmuş olacaklardır.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Devrimcilik Kendi
Araçları ile
Meşruluğunu
Kabul Ettirir...
DTCF İşgali’nden tutuklanan 7
Dev-Genç’liyi tahliye ettiren mücadelemizin meşruluğudur. Bu meşruluk tek bir işgalle, ya da bir kaç eylemle kazanılan meşruluk değildir.
Devrimci çizginin yarattığı meşruluktur. Dev-Genç’in meşruluğudur.
Onlarca şehit verilmiştir bu alanda. Hamiyetler, Şengüller, Seherler,
Cananlar, Zehralar, Eyüpler, Hasan
Selimler... Onlarca, yüzlerce şehit pahasına yaratılan bir meşruluktur bu.
Bu meşruluk, sonuç alana kadar,
ısrarla, kararlılıkla, gözaltılarla,
tutuklamalarla, kayıplarla, ölümlerle, can-kan bedeli kazanılan bir
meşruluktur...
“Parasız Eğitim İstiyoruz” yazılı
pankart açtığı için iki Dev-Genç’li tam
18 ay tutsak kaldı. Parasız eğitim istemek iki Dev-Genç’linin özgürlüğünü istemekti. Kesintisiz tam 18 ay
iki Dev-Genç’li için özgürlük istedik.
18 ay boyunca akla gelebilecek her
türlü eylem yapıldı. Parasız eğitim
mücadelesi hiç bu kadar gündem olmamıştı.
18 ay boyunca yürütülen mücadele
tüm ülke çapında duyuldu. İki DevGenç’linin özgürlüğünü istemek, onlar için eylem yapmak herkes için en
meşru talep oldu. İşte yaratılan bu
meşruluk sayesinde onları 18 ay tutsak eden AKP’nin faşist mahkemeleri bırakmak zorunda kaldı.
Bugün 7 Dev-Genç’linin tahliyesinde böyle bir mücadelenin etkisi büyüktür.

Sonuç Alana Kadar
Sürdürmek
Cephe Tarzıdır!
Bugün bizi demokratik mücadelede oportünizmden, reformizmden
ayıran en önemli noktalardan birisi
budur.
Oportünizmin olduğu her yere
bakın; ya Kürt milliyetçilerin kuyrukçuluğunu yaşamakta, ya da günü

kurtarmaktan öteye geçmeyen, hedefsiz, protestoculuğu aşmayan eylem
anlayışı hakimdir.
Bu anlayış devrimci değildir.
Demokrat da değildir. Burjuvazinin
sivil toplumcu anlayışıdır.
Sivil toplumculuk, en temel hakların kan-can pahasına kazanıldığı faşizmle yönetilen ülkemizde, kitleler
hiçbir güven veremez. Kitleler nezdinde hiçbir inandırıcılğı yoktur.
Bugün solu bitiren bu anlayıştır.
Demokratik kitle örgütlerini bitiren,
işçi sendikalarını, memur sendiklarını bitiren bu anlayıştır.
Son 15 yıla bakın. Devrimci hareketin içinde olmadığı Sol’un tüm
eylemlerine bakın... Düşmanla, “sonuna kadar” deyip de yürüttükleri
tek bir mücadele var mı?
YOKTUR!
Peki niye yok? Sorun mu yok? İktidarlardan istedikleri her talepleri kabul mü ediliyor?
HAYIR!
2000’lerden bugüne emekçilerin
büyük bedellerle kazandıkları kıdem
tazminatı, iş güvencesi, örgütlenme
hakkı gibi en temel hakları dahi bir bir
gasp ediliyor. İşçiler 160 yıl önce sahip oldukları günde 8 saatlik çalışma
hakkını dahi kaybetti. Günlük 13-14
saatlik çalışma koşulları kural halini
aldı. Köle pazarları yeniden kuruluyor. Sadece son 10 yıla bakın “anlışanlı” sendikalarımızın örgütlediği tek bir direniş var mı?
YOK!
Sendikaları, onların iradesine rağmen başlayan SEKA ve TEKEL gibi
işçi direnişlerini tasfiye ederken görürüz...
Sendikalar, -adının başına “Devrimci” sıfatı bulunan DİSK dahil - patronlara hizmet eden düzen partisi
CHP’nin arka bahçesi ya da doğrudan
AKP’nin hizmetine girerek işçi düşmanı haline gelmişlerdir...
Emekçilere yönelik bu denli büyük
saldırılar varken kılını dahi kıpırdatmamak, göstermelik “kıdem tazminatlarının kaldırılmasını genel grev
gerekçesi sayarız” diyerek işçileri

oyalamak “İŞÇİ DÜŞMANLIĞI”ndan başka bir şey değildir...
Bunca saldırı varken neyi bekliyorsunuz? Yasanın Meclis’ten geçişini
mi? Geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı’nın kapısında “yasayı onaylamayın” diye rica-minnet dilenmekten
başka ne yaparsınız?
DİSK’e bakın Genel Merkez Binası’nda yönetime karşı iki aydır süren bir direniş var... DİSK yönetiminin patronlardan, halk düşmanı
AKP’den bir farkı var mı? AKP’nin
tutsak ettiği devrimci avukat Taylan Tanay’ı, devrimci işçi Berna Yılmaz’ı “tutuklandılar” diye sonuna
kadar sahipleneceği yerde işten
atıyor.
İşte sendikaların adının başında
“Devrimci” olanı bu hale gelmiştir...
90’lardan beri devletin yasaklarına rağmen tamamen meşru mücadeleyle, büyük bedeller ödenerek sendika hakkını kazanan kamu emekçileri sendikalarının geldiği durum
farklı mı? Hayır!
AKP iktidarı 657 Sayılı Memur
Yasası’ndaki düzenlemelerle memurları taşeron işçiler haline getiriyor... KESK ne yapıyor? Günü kurtarmaya yönelik bir kaç günlük protestoları aşmayan eylemlerin dışında
tek bir direnişini gördünüz mü?
Yıllardır KESK yönetimine çöreklenmiş reformist ve Kürt milliyetçi
anlayışların sonuç almaktan uzak sivil toplumcu eylemleri, KESK’i bugünkü duruma getirmiştir... Bugün yönetime hakim olan Kürt milliyetçi hareket KESK’i adeta AKP’ye yedeklemiştir...
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Bunları Aşmak
Zorundayız!
İşçiyi, Emekçiyi Pasivize
Eden, Satan, Düzene
Yedekleyen Bu Anlayışları
Yerle Bir Etmeliyiz...
Dünyayı yeniden keşfetmeyeceğiz.
Bunun yolu direnmektir... Yüzyıllardır, binyıllardır bu böyledir. Haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, zulüm
varsa direniş de olacaktır... Sahip ol-

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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duğumuz en küçük hak kırıntıları
için bile çok büyük bedeller ödendiğini bilmeliyiz...
Haklı ve meşru olan biziz.
DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
DTCF İşgali bunu “nasıl yapacağımızın” somut örneğidir. Kazova
işçilerinin fabrika işgali bunun somut
örneğidir. BELTAŞ işçilerinin direnişi ve CHP işgali bunun somut örneğidir...

Haklılığımızın ve
Meşruluğumuzun
Gücüyle Direnmek...
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Kazanmanın yolu budur... Demokratik alanda yarattığımız Cephe tarzı bunu tüm dünyaya kanıtlamıştır...
Devletin “terörist” dediği hasta tutsak Güler Zere’yi faşizmin hücrelerinden Cephe tarzıyla çekip aldık...
DİRENMEK İÇİN, KAZANMAK İÇİN TEK BAŞINA KİTLESELLİK BELİRLEYİCİ DEĞİLDİR...
Düzenin icazet sınırlarından çıkılmadan onbinlerin katıldığı, ama
yine düzenin demokrasicilik oyununa hizmet etmekten başka işe yaramayan eylemler ortadadır. Sendikaları bugüne getiren bu reformist, icazetçi anlayıştır... On binlerin katıldığı eylemlerin arkasından kitleye hakim olan tek duygu “yaptık da ne
oldu”dur...
Evet; protestocu, hiçbir sonuç almayı hedeflemeyen, sivil toplumcu
eylem anlayışının yarattığı sonuç
tam da budur: İNANÇSIZLIK!
Bu tür hedefsiz, sonuç almaktan
uzak eylemlerle kitlenin düzene olan
öfkesi, kini boşaltılmış olur...
Diğer taraftan tek başına direnen
Türkan Albayrak’ın direnişi bütün işçi
sınıfına, bütün halka umut olmuştur.
Direnişin zaferinden sonra her tarafta işçiler tek başına da olsa “DİRENEREK BEN DE KAZANABİLİRİM” umuduyla, inancıyla direnişe
geçmişler ve direnmişlerdir...
İşte, Devrimci İşçi Hareketi’nin en
bilinçsiz, en örgütsüz işçilerle yaptı-

ğı direnişler ve kazandığı zaferler sonuç alana kadar mücadelenin her
türlü yol ve yöntemleriyle direnmeyi esas alan Cephe tarzıyla kazanılmaktadır...
OLİGARŞİNİN YÖNETEMEME KRİZİ HER GEÇEN GÜN
DAHA DA BÜYÜYOR!
AKP FAŞİZMİ HER GEÇEN
GÜN HALK DÜŞMANLIĞINI
DAHA DA BÜYÜTECEK!
TÜM UZLAŞMACILIĞA,
TESLİMİYETÇİLİĞE RAĞMEN,
FAŞİZME KARŞI BİZ HAKLILIĞIMIZIN VE MEŞRULUĞUMUZUN GÜCÜYLE DİRENİŞ
ÇİZGİMİZİ DAHA DA YÜKSELTMELİYİZ! SAVAŞI DAHA
DA BÜYÜTMELİYİZ!
Uzlaşmacı, teslimiyetçi olan devrim inancını, iktidar hedefini yitirmiş
Kürt milliyetçiliği, oportünizm ve
reformizimdir. Uzlaşmacı, teslimiyetçi olan halk kitleleri değildir.
Sadece son bir haftada yaşanan gelişmelere bakmak bile bunu en çıplak
haliyle göstermektedir... AKP faşizmi Yüksekova’da mezarları kırıyor,
halk ayaklanıyor, devlet üç kişiyi
katlediyor... Katleden devletin polisi,
katledilen yoksul Kürt halkı.
AKP, “provokasyon” diyor. Abdullah Öcalan da aynı içerikte açıklamalar yaparak “provokasyon” diyor. Öcalan, Kürt halkını “provokasyona gelmemeye” çağırıyor...
Bu çağrının özcesi, Kürt halkına
“AKP’nin katliamları karşısında
DİRENMEYİN” demektir... Fethullahçılar ile AKP çatışmasında
“AKP’nin yanında yer alın” demektir...
Peki kim provoke ediyor? Katleden belli, katledilen belli... Üstelik,
AKP’nin şehit mezarlarına saldırdığı ilk yer Yüksekova da değil... Faşizm yıllardır şehit mezarlarımıza
saldırıyor... Devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret edenleri, anma yapanları hapse atan AKP’dir... AKP, şehitlerimize bu denli düşmandır.
Hadi diyelim “provokasyon...”
Peki, üç Kürt’ü katleden polislere ne
yapıldı?

HİÇBİR ŞEY!
Oysa Kürt halkı isyan halinde ama
Öcalan tarafından, Kürt milliyetçi hareket tarafından “provokasyon” denilerek halk sindiriliyor... Adeta AKP’nin
içinde bulunduğu yönetememe krizine
CAN SİMİDİ olunuyor...
HALK DİRENİYOR! EKMEK
İÇİN, ADALET İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN HALK DİRENİYOR...
Geçen hafta Urfa’da tanık olduk...
Halk nasıl direnileceğini de biliyor...
Urfa’da 200 civarında köylü elektriklerin sık sık kesilmesine karşı elektrik idaresi binasını bastı. Kurum binasını işgal ettiler. Kuruma ait araçları ateşe verip yaktılar... Halktan soydukları elektrik paralarının bulunduğu
para kasasına da el koydular...
Kazova işçilerinin fabrika işgalinden sonra “BUNDAN SONRA
BÖYLE” demiştik... Urfa köylüleri
Kazova işçilerinin direnişini binlerce
kilometre öteden selamladı... İşte direnmenin yolu-yöntemi budur.
Sultanbeyli’de haksız yere evine
icra gelen bir aile elde pompalı tüfeklerle çoluk çocuk icra memurlarına ve
polise karşı aylardır direniyor. Haklılığın ve meşruluğun gücünü bundan
daha somut ne ifade edebilir ki?

Oportünist, Reformist,
Uzlaşmacı, Teslimiyetçi,
Düzenin Çizdiği Sınırların
Dışına Çıkamayan
Anlayışlarla Aramıza
Kalın Bir Duvar
Çekeceğiz!
Uzlaşmayacağız. Meşru direniş
çizgisini daha da yükselteceğiz.
Halkla uzlaşmacı, teslimiyetçi
oportünist, reformist anlayışlar arasında bir duvar zaten var. Haziran
Ayaklanması’yla birlikte bu duvar
daha da kalınlaşmaktadır. Halk direnirken reformist, uzlaşmacı, teslimiyetçi anlayış halkı düzen sınırları
içine çekmeye çalışmaktadır.
Biz direnişi ve savaşı büyüterek
halkın düzen içi sınırlara çekilmesine izin vermeyeceğiz...
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Çadır Eyleminden İşgale, Direnmek Meşru Bir Haktır

DTCF DİRENİŞİ GENÇLİĞİN

MÜCADELESİNDE YOL
AÇICI OLACAKTIR! -1-

Ezilen halkların elindeki direniş silahını almak istiyorlar. Kendi ellerinde topları, tüfekleri, tankları, füzeleri, insansız hava araçları, mayınları, denizaltıları, işkencehaneleri, hapishaneleri, askeri üsleri, nükleer silahları
var.
Sıra halkların elindeki DİRENİŞ silahına gelince ödleri kopuyor. Çünkü biliyorlar ki, son model insansız, bilmem hangi teknoloji ile üretilmiş uzay çağı silahlarıyla
bile çıksalar halkın karşısına, yenilmeye mahkumlar. Çünkü bu cenk meydanında silahın değil, tarihsel ve bilimsel haklılığın gücüdür kazanacak olan.
Halk çalışır, emek verir, bir avuç asalak yer, zenginleşir... Sonra da derler ki silahlanmayacaksın, direnmeyeceksin, hesap sormayacaksın… Tabii hangi sömürgen
ister bu çalışmadan yenilen, halkın emeğini sömürerek
kazanılan düzenin değişmesini.
Üniversiteli gençlik de halkın en dinamik kesimi olması yanıyla, direnme hakkı elinden alınmak istenen
önemli bir kesimdir. YÖK, gençliğin tepesindeki tehdit
aracıdır.
12 Eylül generalleri, darbe yaptıklarında sonuna kadar o koltuklarda oturamayacaklarını biliyorlardı. Sonunda
çekip gitmek zorundaydılar. Ama öyle düzenlemeler yapmalıydılar ki, bir daha cuntalara gerek kalmadan her türlü baskı, zulüm, terör uygulanabilsindi. Öyle düzenlemeler
yapmalıydılar ki, bir daha halkın hiçbir kesimi örgütlenemesin, mücadele etmeye, devletin karşısına dikilmeye cesaret edemesindi.
Dernek kurmak yasak dediler. Ama yetmezdi bu. Kılık-kıyafetleri, saçı başı düzgün olsun dediler. Tabii esasında meseleleri kılık kıyafet değil, beyinleri teslim almaktı. Asker gibi yetişmeliydiler. Devlet ne derse boyun
eğen, bir dediğini iki etmeyen cinsten olmalıydılar. 12 Eylül’de kurduğumuz bu düzeni devam ettirecek bir de kurum lazım dediler, düşündüler, taşındılar ve YÖK’ü buldular.
YÖK, 12 Eylül cuntasının kurduğu ve öğrenci gençliğin devrimci, demokratik mücadelesini engellemeye
yönelik faşist politikalarının merkezidir.

YÖK’le birlikte üniversiteler, gençliğe düşmanca
bakan ve ona her türlü baskı ve zulmü reva gören, sahte gelecek umutları satılan ticarethanelere dönüştürüldü.
Demokrat ve duyarlı bilim adamları, üniversitelerden cezalarla uzaklaştırıldı, sürüldü, öğrenci gençliğin apolitik,
kişiliksiz, duyarsız bireyler haline gelmeleri için akademik ve polisiye her tüldü baskı devreye sokuldu. Üniversiteler, YÖK tarafından hazırlanan yönetmeliklerle kışlaları aratmayacak bir yapıya büründürüldü. ‘80 öncesinde
önemli bir muhalefet odağı olan üniversiteler ve öğrenci gençlik, YÖK’le depolitizasyon ve dejenerasyon cenderesinde etkisizleştirilmeye çalışıldı. Kısacası YÖK faşizmin üniversitelerdeki temsilcisi oldu.
Dev-Genç ise, YÖK’e karşı mücadelenin adıdır.
Dev-Genç, 1990’dan bu yana YÖK’ü protesto eylemlerini sürdürerek, gençliğe kendi kimliğini hatırlatmış,
YÖK'ü teşhir ederek, demokratik, bilimsel eğitim hakkına sahip çıkmıştır.
Okuldan atılmak, gözaltına alınmak, işkence görmek,
tutuklanmak pahasına bu görevini yerine getirmiştir
Dev-Genç’liler.
6 Kasım, öğrenci gençliğin bedeller pahasına kazandığı bir mevzidir. Zulme, baskı ve yasaklara karşı bir mücadele mevzisidir.
Ve o mevzi 6 Kasım 2013 Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Direnişi ile daha da güçlenmiştir.
DTCF Direnişi, gençliğin ve halkın en büyük silahı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir: DİRENME HAKKI!
Bir yerde zulüm-baskı varsa, direniş de vardır.
Direniş yoksa çürüme ve ölüm vardır.
Direnmeyen çürür, düşünmeyen-üretmeyen yok olur
gider.
Mücadele etmek, direnmek; ezilen, sömürülen, yok
sayılan, yoksullaştırılan, yozlaştırılan halkımızın en temel hakkıdır. Çünkü direnmeden diğer haklarımızı da koruyamayız, kazanamayız.
Direnmenin Meşruluğu:
- 4 Temmuz 1776 Amerikan bağımsızlık bildirgesinde
“Hükümetler, bireylerin yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişmek gibi doğal ve devredilmez haklarını sağlamak için kurulmuştur. Eğer bir yönetim, bu kuruluş amacını yıkıcı bir
yön tutacak olursa, halk onu değiştirmek ve devirmek hak-
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varlık, ekonomik çıkarlardan
kına sahiptir” deniliyor.
- 1798 İnsan ve Vatandaha üstün tutulamaz” demiştir.
daş Hakları Bildirgesi:
Hakime bunu söyleten direniştir.
“Her siyasal topluluğun
Fransa Besançon’da bulunan
amacı, insanın tabii ve zaLIP Fabrikası yönetimin tasfiye
manaşımıyla kaybolmaz
kararının ardından 1973 yılınhaklarının korunmasıdır.
dan itibaren işçilerin özyönetiBu haklar, hürriyet, gümiyle yönetilmeye başlanmıştır.
venlik ve zulme karşı diİspanya Bask Bölgesi’nde
renmedir”
1941’de kurulan Mondragon
- 1793 Haklar Bildirisi:
Kooperatifleri, patronsuz üretimde dünyadaki en uzun so“Herhangi bir kimseye karşı, kanunun tespit ettiği durum
luklu deneyimlerinden birisidir. Dünyanın en büyük işçi
ve şekiller haricinde ika edilen her türlü fiil, keyfi ve müskooperatifinde, 83 bin işçi çalışıyor ve bu işçilerin yüztebitçe (despot) demektir. Kendisine karşı şiddet kullade 85’i kooperatiflere ortak.
nılarak böyle bir fiil ika edilmek istenen kimsenin, bu fiiHesabı sorulmadan hak veren zalim görülmemiştir!
li kuvvet kullanarak önlemeye hakkı vardır”
İşgal de hak aramanın yöntemlerinden birisidir.
- 1793 Haklar Bildirisi, 35.Madde: “Hükümet, halkın
Devlet bu halka faşizm uygulayıp baskı yaparsa, bu
haklarını çiğnediği zaman, isyan etmek, halkın her sınıf
durum direnmeye dönüşür.
için hakların en kutsalı ve ödevlerin en gereklisidir”
Direniş en haklı mücadeledir. Meşru bir haktır.
- 1948 tarihli İnsa Hakları Evrensel Bildirisi: “İnsaDirenme Hakkı, meşruluğunu yitirmiş iktidarlara
nın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmakarşı halkın her türlü meşru araçla direnerek o yönetimi
ya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk redeğiştirme hakkıdır.
jimi ile korunması temel bir zorunluluk olduğuna göre...”
İşgal, haktır.
Elbette, direnme hakkımızı yasalar belirlemiyor.
Keyfi olarak insanların gözüne biber gazı sıkan işBiz,direnme hakkımızı, sınıfsal haklılığımızla elimizde
kencecilerden hesap sormaktır direnmek.
tutuyoruz. Direnme hakkını bize kimse bahşetmedi, biz
Vatanımızı emperyalizme peşkeş çekenlerden, kelivura-öle kazandık.
menin gerçek anlamıyla işgalcilerden hesap sormaktır diDev-Genç'in DTCF Direnişi’ne direnme hakkının
renmek.
meşruluğu üzerinden bakmalıyız. İktidar, “işgal” deyip teBu vatan bizimdir! Her karış toprağında halkımızın
rörize ederek, Dev-Genç’lilerin eyleminin meşruluğunu,
emperyalizme direnişinin izleri vardır. Bugün emperyasiyasi zaferini karalamak istiyor. “İşgal”in kelime anlamı,
lizme ve onun işbirlikçilerine karşı mücadele devam edi“Bir yeri geçici bir süre için ele geçirme”dir. Siyasi anyor. DTCF Direnişi, vatansever gençliğin eğitim hakkılamı ise daha önemlidir. Devrimciler, gasp edilen haklana çıkma mücadelesidir.
rını elde tutabilmek için işgal yöntemini kullanmışlardır.
İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Çanakkale, Tekir1960’larda, squat edilen işgal evleri yaratılmıştır. Antidağ’dan 10 Dev-Genç’li Ankara Adliyesi karşısındaki
kapitalist olma temelinde birleşen, otonom denilen grupDTCF’de, direnmenin hak olduğunu bir kez daha gösların Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi ülterdiler.
kelerde bir kısmı yasal statü ya da meşruluk kazanmış eyİktidarın, işgal eylemini terörize etmesi nafile bir çalemidir işgal evleri.
badır. YÖK’e ve onun uygulamalarına karşı, üniversite
2001 yılında Arjantin’de IMF politikaları sonucu
yönetimlerinden hesap sormak meşru bir eylemdir.
halkın bankadaki paralarının gasp edilmesiyle halkı yokDTCF Dekanlığı bu nedenle eylem yeri olarak seçilmiştir.
sullaştırmasının ardından 200 fabrika işgal edilerek, işDev-Genç’in Direniş Geleneği Yeni Direnişlerle Süçiler tarafından yeniden üretime sokulmuştur. Maaşrüyor
ları ödenmeyen, işten atılan, evine ekmek götürme hakYaşasın DTCF Direnişi!
kı gasp edilen, yoksullaştırılan işçiler, emeklerine sahip
Devam Edecek...
çıkmıştır. Üretimin gerçek gücü işçi sınıfının elindedir. İşçiler, fabrikaları kolektif bir işleyişle,
başlarında patron olmadan işletmenin
örneğini göstermişlerdir. İşgal, ArDüşünmeyen Bir Gençlik İsteyen AKP
jantin’de yasal hak haline gelmiştir.
Faşizmine Karşı Mücadeleyi Yükseltelim!
Arjantin’de fabrika işgallerinin
Kocaeli Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 3 Aralık’ta İzmit Merkez’de
simgesi haline gelen ve diğer fabrika
tanışma gecesi düzenlediler. 15 kişinin katıldığı tanışma gecesinde ilişkidirenişlerine zemin hazırlayan iki
ler geliştirildi ve üniversite sorunlarına dair konuşuldu. Tutsak öğrencileönemli fabrikadan biri olan Brukman
rin özgürlükleri için sürdürülen kampanya hakkında konuşularak, eylem takTekstil Fabrikası’nın boşaltılması kavimi oluşturuldu.
rarını veren hakim; “Yaşam ve fiziksel
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YÖK Faşizmin Kurumudur ve Dev-Genç’liler
Faşizmin Kalelerini Dövmeye Devam Edecekler!
DTCF Direnişi’nden tutuklanan DevGenç’liler serbest bırakıldı.
12 Eylül askeri faşist darbesinin bir ürünü
olan YÖK’e (Yüksek Öğrenim Kurumu) karşı çıkmak için Ankara Üniversitesi DTCF DeHacer Özcan
kanlığı 6 Kasım tarihinde Dev-Genç’lilerin direnişine tanık olmuştu. İşkencelerle gözaltına
alınarak tutuklanan 7 Dev-Genç’li 6 Aralık’ta
serbest bırakıldı.
Dev-Genç’liler tahliye olmadan önce, 5 Aralık’ta Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde
Lal e Can
kendilerini ziyaret eden “Cezaevleri İnceleme
ve İzleme Komisyonu” üyelerine, yaşadıklarını
şöyle anlattılar:
Hacer Özcan: “YÖK’ü protesto ettik, dekanlık odasına pankart astık. Sadece pankart astık. Polis müdahalesinde atılan sis bombası çanRojda Yalınkılıç
talarımızdan birinin üzerine düştü, çantayı
aşağı attık. Bu nedenle bizi yangın çıkartmaya çalışmakla suçladılar. Copla, yerde sürükleyerek gözaltına aldılar. Odayı polis talan etti,
biber gazı, gaz bombası, sis bombası attı. Hapishanede çıplak arama dayatıldı kabul etmedik.
15 Kasım’da sınavlarım vardı, eğitimimi
Eylem Kayaoğlu
sürdürdüğüm Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sınavlara katılmamı reddetti. Öğrenim hakkım elimden
alındı”
Lale Can: “Astım hastasıyım müdahale sırasında bayılmışım, çok şiddet gördük. Gözaltı sırasında zorla kan

ve tükürük örneği aldılar. Numune Hastanesi’nde polis zorla tuttu, kadın hemşire de zorla örnek aldı. Asıl polisin kamu
malına zarardan suçlanması gerekir. Polisin parmağını kırmakla suçlanıyoruz. Halbuki polisin bizi döverken parmağı
kırıldı”
Rojda Yalınkılıç: “Müdahale sırasında ayağım kırıldı. Elimde sadece pankart vardı, yüzlerce polis üzerimize saldırdı. Bizi döve döve gözaltına aldılar. Kamu malına zarar veren, eğitim özgürlüğünü engelleyen polistir.
Kapıyı kıran da polistir. Odadaki dolaplara sokarak bizi
dövdüler, cinsel içerikli, hayatımızda hiç duymadığımız
akıl almaz küfürler ettiler. Çok darbe yedim, bu darbeler
neticesinde ayağım kırıldı, Numune Hastanesi’nde film
çekildi, küçük parmağın kırık dendi. Ancak çok ağrıyordu, hapishaneye geldiğimde ayağım morardı. Yeniden doktora gittim, meğer ayak tarak kemiğim kırılmış. Çok acı
çektim, günlerce kırık ayakla gezmişim”
Eylem Kayaoğlu: “Sesimizi duyurmak için eylem yaptık. Hayatımızda duymadığımız küfürler ettiler”
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Liseli Dev-Genç’liler Paralı Eğitime Karşı Mücadelelerinde
Bir Zafer Kazandılar Eğitim Hakkımızdır,
İstedikleri Paraları Ödemeyelim
Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Anadolu Teknik Lisesi’nde 25 Ekim’de Liseli Dev-Genç’lilerin başlattığı
“Parasız Eğitim İstiyoruz - Spor Parası Vermiyoruz” kampanyası zaferle sonuçlandı.
Daha en başından tavırlarını ve taleplerini belirten Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, tüm baskılara
ve gözdağlarına rağmen birliklerini korudu ve düzenin
yetiştirmek istediği bencil bireyci insan tipini yıkarak örgütlü hareket ettiler.
26 Ekim 2013’te yaptıkları basın açıklamasından sonra parayı toplamakla görevli hocanın Liseli Dev Genç’lilere “Ailelerinizi arayıp okula çağıracağım ve paraları ondan alacağım” demesi üzerine, öğrencilerin ailelerine, verdikleri hak mücadelesinin meşruluğu hakkında bilgi vermesi üzerine aileleri arayan hocanın aldığı tepki öğrencilerden aldığı tepkilerden farksız değildi. Aksine aile-

lerden gelen tepki şu şekildeydi; “Benim çocuğum 4 yıldır bu okulda, bir kez başarı durumu için aramadınız. Her
aradığınız da para, benim evladım neyin ne olduğunu bilecek yaşta. Onun kararına saygı duyuyorum” Bu tepkilerin üstüne idare ve hoca 6 Aralık’ta öğrencilere bir
umutla tekrar sordu “Parayı getiren var mı?” cevap yok.
Bir daha sordu “Parayı getiren yanıma gelsin” Ve yine
cevap yok. Tüm sınıf direnişlerinin, verdikleri hak mücadelesinin ilk zaferini kutluyordu. Tüm yüzlerde tebessüm. Artık idare ve hocanın çaresiz kaldığı o an tekrarlandı, kazanan yine haklı olanlar oldu.
Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, kazanılan zaferle ilgili yapılan yazılı açıklamada,
“Bizler Liseli Dev-Genç’li olma gururunu taşıyarak kazandığımız hakkımızı, kazanacağımız yeni haklarımıza
örnek alarak alıp mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

DTCF İşgali’nden Tutuklanan 7 Dev-Genç’li Özgür

Meşruluk Haklılıktır!

Biz Haklıydık!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
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6 Kasım’da Dev-Genç’in
Ankara’da YÖK’e karşı DTCF İşgali’nden
tutuklanan 7 Dev-Genç’li serbest bırakıldı.
Biz Cepheliler haklılığımızın ve tarihimizin gücüyle hareket ettik... Meşruluğumuz
buradadır. Bu sürece denk düşen eylem programı kendine güvenli ve hesap sorucu olmalıdır dedik...
Kararlı, direngen, militan bir mücadele
hattı bizleri güçlendirir, düzeni ise güçsüz kılar. Biz kazandık...
Berna ve Ferhat zamanında verdiğimiz
mücadelenin ve ödediğimiz bedelin, kazanımıdır bu tahliyeler.. Tırnaklarımızla kazıdığımız meşruluğumuzun kazanımıdır arkadaşlarımızın özgürlüğü...
Biz Dev-Genç’liler olarak halkın düşmanlarını ve gençliğin mücadelenin neresinde olduğunu iyi görmeliyiz.
Onlar mücadeleyi yasallıkla boğmaya kalktıkça biz
meşruluğumuzu yükseltmeliyiz.
Onlar kitleyi geriye çekip kendini tekrar eden eylemlerle moral bozukluğu yaratarak inançsızlığı yaymaya çalıştıkça, biz devrimciler daha militan bir çizgiyle ayrımı
derinleştirmeliyiz.
Gençlik mücadelesi halkımızın kurtuluşundan ayrı değildir. Bunu ayrı tutanlar, yasallığın batağında çürüyeceklerdir.
Dev-Genç’liler mücadele içerisinde 69’lardan bugüne gelenekler yaratarak gelmişlerdir.
Hamiyetlerimiz, Seherlerimiz gençlik alanında barikatları aşan, önderlikler yapanlardır... Onlar halkın kurtuluşu için savaşarak zaferi kazanmanın, bu düzeni al aşağı etmenin yolunu gösterdiler. Onlar cesaretleri, inançları ve savaşçılıklarıyla ihtilalci ruhun, militan gençlik haraketinin örnekleri oldular.
Ve bu mücadele daha birçok militan, ihtilalci DevGenç’liler çıkartacaktır.
Dün ne söylediysek, tarihsel süreç onu doğrulamıştır.
Bugün de haklılığımıza ve meşruluğumuza güvenerek uzlaşmacılığa karşı militan mücadeleyle, düzeniçiliğe karşı militan gençlik mücadelesiyle, yasallığa karşı meşruluğumuza olan inancımızı sürdürmeliyiz.
DTCF İşgalimizle ve direnişimizle, arkadaşlarımızı zulmün elinden alan kararlı eylemlerimizle, gençlik mücadelesi parasız eğitim talebi ile her zamankinden daha çok
haklılık ve meşruluk kazanmıştır.

Meşruluk Haklılıktır!
Meşruluk temelinde örgütlenmek gereklidir. Hak alma
mücadelesi örgütlü ve fiili olarak yasal hakları sonuna kadar kullanıp meşru temelde geliştirilmek durumundadır.
Devrimcilik kendi araçları ile meşruluğunu kabul ettirir.
DTCF direnişçilerimizde böyle kabul ettirdiler meşruluklarını...
Faşizm gençliğin en meşru, yasal basın açıklamasına
bile saldırıyorken, Haziran Ayaklanması’nda birçok genç
yaralanmışken, Ali İsmailler, Abdullah Cömertler şehit düşmüşken gençliğe yönelik yeni yeni saldırılar yapılırken mücadeleyi “basın açıklaması solculuğu”ndan çıkarmalıyız.
Hak almaya yönelik mücadelemiz hesap sorma temelinde eylemleri içermelidir.
DTCF direnişimiz de bu temelde olmuştur. Kimi “devrimci” kurumlar YÖK’ü şenliklerle protesto ederken, DevGenç’liler YÖK’ü tutsak öğrencilerin serbest bırakılması, parasız eğitim taleplerini de içine alan hak almaya yönelik faşizme geri adım attıran bir eylemle protesto ettiler.
Bu eylem meşruluğumuza olan inancımızdan ve devrim iddiamızdan aldığımız güçle gerçekleşmiştir. İşte yine
gücümüzle halkımıza bu meşruluğu anlatarak arkadaşlarımızı zulmün elinden aldık. Arkadaşlarımızın özgürlüğü
senelerdir verdiğimiz mücadelemize olan bağlılığımızın
ve meşruluğumuza olan inancımızdır, bunun sonucudur.
Halen daha faşizmin zindanlarında tutulan 2783 tutsak öğrenciyi de bu temeldeki eylemlerimizle alacağız zulmün elinden. Nasıl ki 44 yıllık tarihimize yeni yeni gelenekler ekliyorsak, yine eklemeye devam edecek ve faşizmi tarihin çöplüğüne atacağız.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Ülkemizde Gençlik

İstanbul Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Dev-Genç’lileri İşkenceli Gözaltılarla Yıldıramazsınız
Üniversitelerde Polis Terörüne Son
26 Kasım’da Dev-Genç’liler Hasan Ferit Gedik'i anlatması için dedesi
Mustafa Meray'ı, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde düzenledikleri foruma davet etmişlerdi.
ÖGB ve polisler Mustafa Meray'a saldırarak okula almamıştı. Onu savunan
ve okula girmesini sağlayan; DevGenç’lilere ve diğer devrimci kurumlara, öğrencilere saldırmıştı.
Saldırıya uğrayan öğrencilerin
değil de saldıran faşist ÖGB'lerin
şikayeti üzerine açılan soruşturma
kapsamında polis, 4 Aralık tarihinden
beri devrimci demokrat öğrenci avına başladı.
5 Aralık’ta Dev-Genç, Ekim Gençliği, Kaldıraç, Devrimci Hareketten
devrimci demokrat öğrenciler okul
içerisindeki Hergele Meydanı'nda
durumu ajitasyonla öğrencilere anlatarak ve sivil polislerin okulda karakol olarak kullandığı odaya gittiler.
Odaya ''Katil Polis Hesap Verecek''
dövizleri asıldı ve yazılama yapıldı.
6 Aralık’ta ise İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dev-Genç’li Tuğçe
Nur Özbay da, okuluna girdiği esnada ÖGB ve polis işbirliği ile kaçırılarak, Beyazıt Karakolu’na
götürüldü. İşkenceyle gözaltına
alınan Özbay savcılık ifadesinden
sonra serbest bırakıldı.
Gençlik Federasyonu aynı
gün yaptığı yazılı açıklamada, polisin gözaltı terörünü şöyle değerlendirdi: “Bizleri ÖGB-Polis
terörüyle sindireceklerini sanı-

yorlarsa yanılıyorlar! Hasan Ferit
Gedik'in katillerini onlardır, onları tanıyoruz ve mücadelemizi büyütmeye
de devam edeceğiz.”
Polisin devrimci öğrenci avına, 9
Aralık'ta İstanbul Üniversiteli devrimci demokrat ve yurtsever öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasıyla
cevap verdiler.
Yapılan açıklamada "Sizler Ethem'in, Ali İsmail'in, Mehmet'in, Hasan Ferit'in ve nice insanımızın katillerisiniz! Bizler Hasan Feritler olup
korkunuzu büyüteceğiz" denildi. "Yaşasın Devrimci Dayanışma", "Katil Polis Üniversiteden Defol" ve "Katil
Polis Hesap Verecek" sloganları atılan
açıklamaya 40 kişi katıldı.
Hergele Meydanında ajitasyonlarla
başlanan eylemde, öncelikle sivil
polislerin karakol olarak kullanıldığı
oda önüne yüründü ve polisler öğrencilere teşhir edildi. Sonrasına Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, açıklamanın
okunmasının ardından tekrar Hergele Meydanı'na dönerek halay çekip
sloganlar atarak eylemi bitirdiler.

Eyleme Dev-Genç, Ekim Gençliği, Devrimci Hareket, Kaldıraç,
SDP, SDH, Partizan, DHF, EHP,
DAF katıldı.

Keyfi Soruşturmalara Son

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki (ÇOMÜ) demokrat ve yurtsever öğrenciler, başta Rektör Sedat
Laçiner ve yönetimindekiler, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik yapılan hukuksuz soruşturmaları teşhir
etmek için 6 Aralık'ta eylem yaptı.
Eylemde yapılan açıklamada, 24
Kasım'da ÇOMÜ'lü öğrencilerin, rant
için Ankara ODTÜ'den geçecek yola
karşı direnenlere destek vermek için
ÖSEM (Öğrenci Sosyal Eğitim Merkezi) önünde fidan dikmek istediği,
buna karşı AKP yandaşı Rektör Sedat
Laçiner ve yönetimindekilerin
ÖGB’leri öğrencilere saldırttığı anlatıldı. Şimdi de bu gerekçelerle soruşturmalar açıldığı bilgisi verildi.
Tüm bu hukuksuz ve adaletsiz soruşturmalara karşın, Golf Çay Bahçesi'nin önünde toplanılarak Kordon
boyunca sloganlar ve sesli konuşmalarla Donanma Çay Bahçesi Meydanı'na kadar yüründü. Bu sırada Çanakkale halkı sürekli olarak alkışları ve ıslıkları ile destek
oldu.
Burada yapılan basın
açıklamasıyla yaşanan hukuksuzluk halka teşhir edildi. Eyleme 50 kişi katıldı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
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Ülkemizde Gençlik
Parasız Eğitim İsteyen Dev-Genç’liler Değil, 2776 Öğrenciyi
Tutsak Eden AKP Suçludur!
Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın!
AKP, vatanımızı hapishaneye çevirmek istiyor. Tek tip
insan yaratmak ve onu da kendisine biat ettirmek istiyor.
Bunun için de önce en direngen kesimden, gençlikten başlıyor baskı altına almaya. Sokak ortasında vururum gözdağından, okul bitirme sürelerini kısıtlamaya kadar bir dizi
baskı aracını kullanıyor. Gözdağı araçlarından birisi de
F tipleri. 2776 öğrenci F tiplerinde tutsak.
Dev-Genç’liler, tutsak öğrencilerin serbest bırakılması,
gençlik üzerindeki baskıların sona ermesi için başlattıkları kampanyalarına devam ediyorlar.

Kocaeli

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Kocaeli Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 3 Aralık
günü İzmit merkezde tanışma gecesi düzenlediler. 15 kişinin katıldığı tanışma gecesinde ilişkiler geliştirildi ve
üniversite sorunlarına dair konuşuldu. Tutsak öğrencilerin durumları hakkında fikir alışverişi yapılıp, tutsak öğrenciler için eylem takvimi oluşturuldu.
Kocaeli Gençlik Derneği, 5 Aralık’ta Kocaeli Üniversitesi Sosyal Tesislerin önünde ''Tutsak Öğrencilere Özgürlük'' kampanyası kapsamında masa açtı. Masada bildiri dağıtımı yapılarak, Yürüyüş ve Tavır Dergileriyle birlikte rozet satışı da yapıldı. 13 kişinin katıldığı çalışmada pek çok öğrenci ile tanışıldı.
Ardından Hazırlık Kampüsü’ne geçilerek bildiri dağıtımına devam edildi. Ajitasyon ve sloganlarla süren dağıtım, halaylar çekilerek, türküler söylenerek son verildi
Dev-Genç’liler, 7 Aralık günü de İzmit merkezde dergi satışına çıktılar. Merkezde esnaf ve iş yerlerine 50 adet
dergi satıldı. Dergi dağıtımı 1 saat sürdü. Çok sayıda kişiyle tanışılıp ilişki kuruldu. Dergi dağıtımına 4 kişi katıldı.

Eskişehir
Eskişehir
Adalar Migros
önünde 5 Aralık günü, tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için
eylem yapıldı.
Açıklamada
halka faşizmin
zindanlarında
tutsak edilen 2783 öğrencinin suçunun parasız eğitim sınavsız bir gelecek istemek, YÖK'e hayır demek, üniversitelerde katil polisi istememek olduğu, bu nedenle F tipi
tecrit hücrelerinde oldukları belirtildi. Eyleme 8 kişi katıldı.

İzmir
İzmir’de Dev-Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için, 11 Aralık tarihinde Bornova Metro çıkışında 4 kişinin katılımıyla eylem yaptı. Basın açıklamasına sloganlarla başlandı. Okunan basın açıklamasında
AKP faşizminin öğrencilere neden baskı yaptığı ve dayatmaları halka teşhir edildi ve üniversitelerdeki polis terörüne değinildi.
Açıklamada “AKP’nin katil polisi basın açıklamasına katılan, demokratik hak taleplerini dile getiren arkadaşlarımızı taciz ediyor, keyfi uygulamalarla sindirmeye
çalışıyor ve yeni tutuklamalara zemin hazırlıyor” denilerek Dev-Genç’lileri tutsaklıklarla yıldıramayacaklarını söylediler.
Eylem sloganlarla sona erdirildi.

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin; Bağımsız, Demokratik
Vatanı Kazanmak İçin Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım
İdilcan Kültür Merkezi tarafından geleneksel olarak her
sene düzenlenen aşure etkinliğinin on birincisi yapıldı.
AKP iktidarının Alevi halka yönelik olarak asimilasyon ve yozlaştırma saldırılarına karşı "Devletin Alevisi Olmayacağız" şiarıyla düzenlenen program, Açıkalın Düğün
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa Murat Metin ve saz kursu öğrencileri, Çorum Pir Sultan Abdal Derneği Semah Ekibi ve Dede-Ozan
Dertli Divani katıldı.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada geçen sene aşure etkinliğinin hemen ardından baskının zulmün her ge-
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çen gün arttığı anlatılarak “Ekmek, adalet
ve özgürlük için; bağımsız, demokratik
vatanı kazanmak için
bir olalım, iri olalım,
diri olalım'' denildi.
400 kişinin katıldığı program sonrası
1000 kase aşure dağıtıldı.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

SİYASİ DAVALAR VE
DEVRİMCİ AVUKATLIK-2Siyasi Davalar, özü gereği hakkı
gasp edene karşı bir mücadele sonucu
gündeme gelir.
Hakkı gasp eden, egemen sınıfın
temsilcisi devlettir. Hak da devletten
talep edilir. Siyasi davaların tamamı
bu nedenle taraflı, adil olmayan
yargılamaların yapıldığı davalardır.
Yasayı yapanla hakkı gasp eden
bir ve aynıdır. Hükmü verenle, iddiada
bulunan aynı menfaati korurlar. Devlet yargı eliyle hak talep edeni, muhalefet edeni cezalandırıp, tutsak
eder. Köleci toplum düzeninde kölenin kaçmasının, efendisinin malını
çalması olarak görülmesi gibi.
Biz hiçbir devrimcinin, ilericinin
aydının, sanatçının, yazarın, düzene
muhalif düşüncelerinden ya da eylemlerinden dolayı yargılanmasını
meşru görmeyiz. Bu yargılamalar ve
cezalandırmalar sınıf mücadelesinin
bir alanıdır. Bu nedenle de egemenler
mümkün olduğunca sert ve şiddetli
vuruşlar yapmak isterler. Hatta salt
düşünceler ve düşüncelerin bir ifadesi
olan eylemler yargılama konusu edilmekle yetinilmez. Yapmadığın eylemler, yapmışsın gibi düzmece delillerle ileri sürülür. Ne de olsa polisin
delil üretmesi için yeterli zamanı ve

malzemesi vardır. İtirafçılar ve son
yılların moda delili gizli tanıklarla
bu mücadeleden bir ömür boyu el
çektirilebilirsin. Tarih onlarca komplo
davasına tanıktır. Onların suçsuzlukları üzerinden yıllar geçse de resmi
olarak anlaşılmış, kabul edilmiş ve
adları başeğmeyen kahramanlar olarak halkların mücadele tarihine yazılmıştır.
Bir kez daha saygıyla anıyoruz
Haymarket işçilerini;
Yıl 1886, yer ABD’dir. 8 saatlik
işgünü talebiyle, 1 Mayıs’ta 350 bin
kişilik bir grev örgütlenir. Grev kırıcılarının da yardımıyla polis 4 işçiyi
öldürür. Bu ölümleri protesto etmek
için Haymarket Alanı’nda 4 Mayıs
günü düzenlenen miting alanına bomba atılır. Bombaları kimin attığı belli
değildir. Ama bu bombaların kimin
işine yaradığı bellidir. 30 işçi önderi
gözaltına alınır, bu sayı önce 12’ye
sonra 8’e iner. Amaç sekiz saatlik
işgünü mücadelesinin öncülerini yok
etmek, davada kullanılacak deliller
yaratmaktır. Tutuklanan 8 işçi önderinden 7’si o gün Haymarket Alanı’nda hiç bulunmamışlardır. 8’inci
işçi ise olay sırasında kürsüde konuşmaktadır. Ama bunların bir önemi

yoktur. İbret olsun diye bu 8 işçi önderi cezalandırılmalıdır. Dava 21 Haziran 1886’da başlar. Göstermelik
bir yargılamadan sonra 7 işçi “yazıları ve düşünceleri” kanıt gösterilerek ölüme mahkum edilirler. Bir
işçi ise 15 yıl ceza alır. İdam edilen
işçi önderlerinden Albert Parson büyük bir inançla “Sessizliğimizin sözlerimizden daha fazlasını söylediği
günlerde gelecektir” diyordu idama
giderken. Halk düşmanları bu komployu 127 yıl önce kurmuştu.
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Yürüyüş
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Saygıyla anıyoruz Sacco ve Vanzetti’yi;
Nicola Sacco kundura işçisi, Bartolomeo Vanzetti seyyar balıkçı iki
İtalyan göçmendir. Yıl 1920, yer
ABD’nin Massachusetts eyaletidir.
O yıllarda ABD’de komünizm karşıtı
histeri içinde, işlemedikleri bir cinayet
ve gasp suçundan ölüme mahkum
edilmişlerdir. Onlar, elektrikli sandalyeyle idam edilmeden önce gerçek
suçlu suçunu itiraf ettiği ve yetkili
yerlere bildirdiği halde gerçek suçluyla birlikte Sacco ve Vanzetti de
öldürülmüştür.
Vanzetti’nin son sözleri bugünün
yargılamalarına da ışık tutuyor;

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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“Yaptıklarım için değil inandıklarım için çile çekiyorum. Ama haklı
olduğuma öyle inanıyorum ki beni
üst üste iki kez idam edebilseydiniz
ve ben de iki kez dünyaya gelebilseydim, yine bu yaptıklarımı yapmak
için yaşardım. Bugünkü yasaların
ve ahlakın haklı bulduğu ve kutsadığı suçu da yani insanın insanı
ezmesi ve sömürmesi suçunu da işlemedim. Ve burada suçlu olarak
bulunmamın bir nedeni varsa, o da
bundan başka bir şey değildir"
Bundan 93 yıl önce kuruldu komplo ve suçsuzlukları onyıllar sonra
da olsa resmi olarak kabul edildi.

Rosenbergler Davası
Komplodan 52 yıl sonra Ethel’in
kardeşi idam kararına yol açan ifadesinin yalan olduğunu itiraf etti.
Julies Rosenberg bir mühendisti
ve kurulan komployla atom bombası
casusluğuyla suçlandı. Rosenbergler’e sosyalist oldukları ve sendikal
mücadele yürüttükleri için pişmanlık
dayatarak tüm sosyalistlere mesaj
vermek istediler. Ama onlar işlemedikleri bir suçtan pişmanlık duyduklarını söylemeyi kabul etmediler.
Şöyle diyordu Rosenbergler;
“Elektrikli sandalyeden korkup
da onların suratlarını aklamaya yanaşmayacağımız gibi, yurttaş olarak
hakkımız olan adaleti talep etmek
yerine çirkin, aşağılık bir pazarlığı,
küçülmeyi kabul ederek gittikçe
daha sık uygulanır hale gelen antidemokratik polis devleti yöntemlerine
de ortak olmayacağız…”
Rosenberglerin iki çocukları vardı.
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Onlara kavuşmak için sadece af dilemeleri yetecekti. Bir anne babayı
çocuklarıyla vurmak istiyorlardı. Rosenberglerin cevabı net oldu;
“Ya suçsuzluğumuza inanan onlarca insan, onlar da bizim çocuklarımız değil mi? Onlara ihanet etmeyeceğiz!”
Evet, biz Rosenbergler’in çocuklarıyız.
SaccoVanzettilerin, Dimotrovların,
Haymarket işçilerinin, Emile Zolaların, Şeyh Bedreddinlerin, Seyit Rızaların …
İdam ilmeği altında son sözleri
“Kahrolsun emperyalizm, yaşasın
halkların kardeşliği” olan Deniz
Gezmişlerin…
Kurşun sağanakları altında teslim
olmayıp, “Biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik” diyen Mahir Çayanların…
Cunta mahkemelerinde “haklıyız
kazanacağız” diyen devrimcilerin…
Ölüm ve yaşam tercihine zorlandığında erdemi ve onuru seçmiş tüm
insanlığın…
Biz de bir komplo davasıyla karşı
karşıyayız.
18 Ocak 2013; bize kurulan komplonun yürürlüğe koyulma tarihi.
Gece yarısı evlerimiz ve bürolarımız kapıları kırılarak basıldı. Devrimci avukatlık yaptığımız için tutuklandık.
Devrimciyiz, avukatız.
Siyasi dava avukatlığının gereği;
hakkı, meşruluğu savunmak faşizmi
ve zulmü teşhir etmektir. Adalet arayışını mahkeme salonlarıyla sınırla-

mayarak hayatın aktığı her yerde
olabilmektir. Gecekondu yıkımlarından hapishanelere, işçi direnişlerinden
emniyet nezarethanelerine, panellerden sempozyumlardan TV programlarına… Her yerde taşınır bu kimlik.
Halkın savunmanlığıdır devrimci
avukatlık. Hayatın içinde halkın safında olmak, hak ve özgürlük mücadelesi vermek, “siyasi bir davayı”
savunmaktır. Çünkü içinde yaşadığımız toplum, soluduğumuz hava bir
faşizmin zehriyle kirletilmiştir. Bu
hakim havayı tersine çevirme eylemi
ve mücadelesi siyasidir. Bu siyasetin
avukatlığı da siyasi dava avukatlığıdır.
Böyle düşündük, böyle öğrendik,
böyle yaptık. Bu nedenle bir komplonun “kurbanı” haline getirildik.
“İpinizi çekeceğiz” dedi siyasi
şube polisleri. 1 ay geçmeden “11
kapılı kozmik oda”, “casusluk”
yalanlarıyla tutuklandık.
Yok, şaşırmadık. Davamız siyasi
ve biz Rosenbergler’in çocuklarıyız.
Şeyh Bedrettinler ’in, Seyit Rızalar’ın
torunlarıyız.
“Ben sizin yalanlarınızla baş
edemedim
Bu bana dert oldu
Siz de bana boyun eğdiremediniz
Bu da size dert olsun” diyordu
Seyit Rıza.
Biz bugünün egemenlerinin yalanlarıyla da başedeceğiz
Çünkü biz haklıyız
Biz kazanacağız!

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Ankara

İstanbul

İzmir

Savunma Sırası Bizde,
Halkın Avukatlarına Özgürlük
18 Ocak 2013’te AKP iktidarının
komploları ile yaptığı baskınlar sonucunda tutuklanan Selçuk Kozağaçlı,
Ebru Timtik, Betül Vangölü Kozağaçlı, Barkın Timtik, Taylan Tanay,
Günay Dağ, Naciye Demir, Şükriye
Erden, ve Güçlü Sevimli’nin serbest
bırakılması için eylemler devam ediyor.

İstanbul
7 Aralık günü saat 18.00’da Galatasaray Lisesi önünde toplanan
Halk Cepheliler, tutuklu avukatların
fotoğraflarının basılı olduğu büyük
boy fotobloklar ve üzerinde “Savunma Sırası Bizde Halkın Avukatlarına
Özgürlük” yazılı pankart açarak halkın avukatlarının savunulduğu eyleme
başladı.
“Devrimci Avukatlar Serbest Bırakılsın”, “Halkın Avukatları Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarının
atıldığı eylemde, Halk Cephesi adına
yapılan açıklamada, halkın avukatlarının yalanlarla tutuklandığı, asıl
tutuklanma gerekçelerinin halkın yanında olmaları olduğu anlatıldı. Yapılan açıklamada “24-25-26 Aralık
günü Silivri’de mahkeme adı altında
yargılama oyunu oynanacak. Bu yargılama oyununa izin vermeyelim.
Katiller, işkenceciler, darbeciler sokaklarda geziyor, hayatlarını yaşıyorlar... Bu bir oyundur. İzin vermeyeceğiz” denilerek herkes halkın avukatlarının mahkemesine çağrıldı.
Açıklamanın ardından Küçükarmutlu Mahallesi’nden Songül Çimen,
tutuklu bulunan avukatların yıllardır
halkın yanında, onların sorunlarına

çözüm olduklarını, mahallelerde halkın evlerinin yıkılmasını engellemek
için nasıl uğraştıklarını anlattı. Songül
Çimen’in ardından söz alan Ali Ülgü
ise Dev-Genç’li olduğunu, halkın
avukatlarının parasız eğitim istedikleri, füze kalkanına karşı oldukları,
YÖK’e hayır dedikleri için gözaltına
alınan, işkence gören Dev-Genç’lilerin yanında olduğunu söyleyerek
“Savunma sırası artık Dev-Genç’lilerde savunma sırası artık bizde”
dedi.
Eylemin ardından avukatların
mahkeme gününe kadar her Cumartesi saat 18.00’de Galatasaray Lisesi
önünde olunacağı duyurusu yapılarak
eylem bitirildi.

Ankara
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu da, 6 Aralık’ta devam ettikleri
haftalık eylemlerinde, onuruyla yaşayan herkesi devrimci avukatların
duruşmasına katılmaya çağırdı.
Kızılay Sakarya Meydanı Taş
Heykel önünde toplanan ÇHD’li avukatlar, “Tutuklu Avukatlar Serbest
Bırakılsın” yazılı pankart ile tutuklu
avukatların fotoğrafının yer aldığı
dövizleri taşıyarak, İnsan Hakları
Anıtı’na yürüdüler. İnsan Hakları
Anıtı önünde kısa bir açıklama yapan
ÇHD Genel Sekreteri Hüseyin Aslan,
yaşanan hukuksuzluğu dile getirerek
saldırılara karşı boyun eğmeyeceklerini, ezilen halkları ve sistemin hedefi olan tüm muhalif unsurları savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Eylem sloganlarla bitirildi.

Antalya
Antalya Halk Cephesi, tutuklu
devrimci avukatların yaklaşan mahkemelerini halka duyurmak ve neden
tutuklandıklarını anlatmak için masa
açtı. 7 Aralık’ta Kışlahan Caddesi’nin
girişine açılan masada, halka seslenerek devrimci avukatların AKP faşizmi tarafından nasıl tutuklandığını
anlattılar.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği çalışma için 1,5 saat açık kalan masada
80 imza toplandı. 2 tane Grup Yorum’un yeni albümü, 4 tane Yürüyüş
Dergisi,1 tane Tavır Dergisi de halka
ulaştırıldı.
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İzmir
ÇHD İzmir Şubesi'nin tutsak avukatlar ile dayanışmak için düzenlediği
konser 8 Aralık tarihinde gerçekleşti.
Konserden önce konuşma yapan Dinçer Çalım “ÇHD yıllardır birilerini
rahatsız ediyor, ne zaman birileri iktidarı rahatsız etse saldırıya uğruyor.
Ancak unuttukları bir şey var, Genel
Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın
da söylediği gibi: Derneğimiz açık,
açık kalacak; şubelerimiz büyüyecek,
daha çok olacağız!” dedi.
Geceye ÇHD’li avukatların daha
önce müvekkili olan insanlar da katıldı. Yaptıkları konuşmalarda “Bir
gün bizim de onları savunacağımızı
hiç düşünmemiştik” denildi. Konuşmaların ardından Sokak Orkestrası,
Grup Günışığı, Grup Yeldeğirmeni
ve Suavi sahne aldı. 24-25-26 Aralık’ta Silivri’de devrimci avukatlar
için buluşmak üzere gece sonlandırıldı.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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CHP AMERİKA’DA NE YAPIYOR!
ABD, CHP’Yİ AMERİKA’YA NEDEN ÇAĞIRDI!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

CHP 'yi Amerikalılar çağırmış.
Amerika’nın neden CHP ve Kılıçdaroğlu'nu çağırdığını anlamak
için bundan önceki düzen partilerinin
ne yaptıklarına bakmak yeterlidir.
En son örnek AKP'dir. Nasıl icazet
almak için ABD’in yolunu tuttuklarını
biliyoruz... Hatta bu ziyaretlerin birinde Cüneyt Zapsu'un Tayyip Erdoğan'ı kastederek söylediği şu sözler
hala hatırlardadır...“deliğe süpürmeden önce kullanın”.
Dün nasıl AKP, ABD'ye gidip
icazet aldıysa, Amerika tarafında
baştan aşağı düzenlendiyse bugünde
aynısı CHP için yapılıyor...
Kılıçdaroğlu heyeti ile birlikte
ABD' ye yaptığı gezinin hemen ardından Kemal Dervişin bir dizi ekonomist ile birlikte CHP'in yeni ekonomik politikalarını düzenlemek için
Türkiye’ye gelmesi ve bir ekonomik
program oluşturulması, iki ziyaretin
birbirinden faklı olmadığını meselenin
CHP’ye çeki düzen vermek olduğu
anlaşılıyor.

CHP, ABD'de Kimlerle
Görüştü?
Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara
temsilcisi Uktu Çakırözer'in yazısından aktarıyoruz:
"Kılıçdaroğlu dört gün boyunca
ABD yönetimi Kongre'nin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadı. Musevi toplumunun çatı örgütleri, Amerikan basınını etkili gazeteleri ve dört önemli düşünce kuruluşunun yanı sıra ABD'de yaşayan
Türk toplumunun Gülen cemaati
dahil tüm taraflar ile görüşmeler
yaptı. Kılıçdaroğluna gösterilen yakın ilgiyi, Kongre'deki temaslarında
yakından gördük."
Kılıçdaroğlu, “bu görüşmelerimizde bol bol kendimizi anlattık”
diyor ve devam ediyor:
“Türkiye'nin çağdaş yüzü olduğumuzu söyledik...
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AKP gibi toplumun
bir kesimini değil tamamını kapsayacağımızı anlattık...
Dış politikada
AKP' in yaptıklarını
biz yapmazdık, asla
Suriye'deki El Kaidecilere silah yardımı yapmazdık,
topraklarımızı onlara kullandırtmazdık. Komşularımızla iyi ilişkiler kurardık ve sorun
yaşamadık...
Irak' da, İran'da, Mısır'da İsrail'le
AKP' in yaşadığı sorunları yaşamazdık ...”
Gezi olaylarına AKP gibi davranmaz sorunların kutuplaşmaya
varmasına izin vermez, uzlaştırıcı
olurduk...”
“Cemaat” kesimin kurumlarından
kahvaltıda görüşme öneriside geri
çevrilmemiş ve onlarla başbaşa bir
görüşme yapılmış...
Kılıçdaroğlu'nun anlattıkları aslında ABD' in duymak istedikleridir.
AKP’nin, bir “ABD projesi” olduğunu artık herkes biliyor. Amerika
Büyük Ortadoğu Projesi kapsamından
AKP’yi Ortadoğu ülkelerini “İşbirlikçi islamcılık”a model olarak ön
pılana çıkartmıştı. Fakat ortadoğu’da
“ılımlı islan” yani “işbirlikçi islam”
projesinin çökmesiyle birlikte
AKP’nin de siyaseten emperyalistler
nezdinde sonu gelmiştir.
AKP çizgisindeki bir partinin politikaları şu an için emperyalistklerin
politikaları ile çelişmektedir. Ya AKP
90 derece dönüş yapacak, emperyalistlerin istediği çizgiye gelecek, ya
da defteri dürülecek...
Amerika’nın CHP’yi çağırması,
siyaseten biten AKP’nin alternatifini
yaratma çabasıdır.

CHP bu doğrultuda görücüye çıkmıştır. Amerika’nın istediği alternatif
olabileceğini kanıtlamaya çalışmaktadır.
Kılıçdaroğlu’nun yukarıda aktardığmız sözleri Amerika’ya, “bundan
sonra sizin ihtiyacınız olan parti AKP
değil, CHP” olduğunu kanıtlamak
içindir.
ABD' in acilen bir AKP alternatifine ihtiyaçı var. Elde de CHP' den
başka kimse yok.
Yapılmak istenen de eldeki bu
CHP'yi nasıl iktidara hazırlarız...
Nasıl daha güçlü bir şekilde
AKP'in karşına çıkartırız. Onun alternatifi yapabiliriz.
"Yeni CHP" bundan sonra Amerikanın kontrolünde ve inisiyatifinde
yeni bir sürece girecektir. ABD' in
istediği benimle çalışacaksan veya
iktidar olmak istiyorsan kendi politikalarını bana göre düzenleyeceksin...
Türkiye' de benim yapacağım düzenlemeleri içine sindireceksin ve
içindeki ayrık otlarını temizleyeceksin
veya susturacaksın.
İktidar olmanın yolunun ABD
den geçtiğini bilen CHP kendi içindeki düzenlemeleri Amerikanın istekleri çerçevesin de yapacaktır.
Başka bir yolu da yoktur.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

AKP Faşizminin “Demokrasi Paketi”nden

Özgürlükler Değil, Yasaklar Çıktı!
Hükümet "demokratikleştirme
paketi" adını verdiği düzenlemeye
TBMM gönderildi...
Pakette neler var diye baktığımızda; bedeller ödenerek kazanılan
demokratik hakların kısıtlanması, artan hapis cezaları ve yasaklamaları
görüyoruz.
Faşizmin “demokrasi paketi” de
böyle oluyor. 1950’lerden beri ‘“ demokratikleşen “ ülkemizde açılan
her pakette kazanılan haklarımız bir
bir gasp ediliyor...
ODTÜ' de olduğu gibi bir araya
gelip devletin yasa dışı bir uygulamasına karşı bu benim demokratik
hakkımdır diye protesto gösterisi
yapamayacaksın...
Yaparsan ne olur “kamu faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak”tan hapis cezası alırsın.
Örneğin bu düzenlemeye göre
HES’lerin yapılmasına karşı çıkmak,
gecekondu yıkımına karşı çıkmak,
Ormanlarımızın talan edilmesine
karşı çıkmak, “kamu faaliyetlerinin
yapılmasına engel oluyorsun” denilerek hapisle cezalandırılacak...

Pakette Başka
Neler Var Bakalım:
1- Kürtçe Propaganda: Siyasi
partiler ve adaylar seçim süreçlerinde
Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde propaganda yapılabilecek.
Paketin bu maddesi Kürt milliyetçilerini "çözüm süreci"nin sonuçları diye epeyce bir oyalamaya yeter...
Diğer taraftan en sıradan bir protesto
hakkının dahi yasaklanması, direnme
hakkının suç sayılmasının bir önemi
yok...
2- Partilere Hazine yardımı:
AKP'nin "demokrasi" torbasında
"Partilere hazine yardımı" var... Düzen
partilerinin hazineden yardım almak
için gerekli olan yüzde 7'lik oy oranı
yüzde 3'e düşürüldü...

3-Eylem yapmak Valiliğin onayına bağlı. Yani Yasak!
İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri
yürüyüşleri yer ve güzergahı, "kamu
düzeninive genel asayişi bozmayacak
ve yurttaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak ve Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'nda öngörülen sınırlamalara uyulması kaydıyla
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile en çok
üyeye sahip üç sendikanın ve kamu
kurumu niteliğindreki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallenin en büyük
mülki amiri tarafından belirlenecek"
Yani eylem yapmak valinini iznine
kalmış. Ve yukarıdaki gerekçelere
göre valiler her eylemi yasaklayabilir...
3-Eylemlere Fişleme:
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine
katılımcaıların ses ve görüntüleri
kolluk tarafından KAYDEDİLECEK...
4- Valiye saldırı yetkisi:
Toplantı ve Gösteri yürüyüşlerindeki gözetim yetkisi hükümet komiserinden alınarak kolluğa verilecek.
Gösteri ve yürüyüşün, yasaya aykırı
hale dönüşmesi durumunda yetkili
kolluk amirinin bildirmesi üzerine
mülki amir tarafından sona erdirilmesine karar verilecek.
5- Üniversitede Türbanı
Engelleyene Ceza:
Cebir veya tehdit kullanılarak ya
da kukuka aykırı başka bir davranıışla
kişinin eğitim-öğretim hakkının kullanılmasını engelleyenlere 2 yıldan
5 yıla kadar hapis cezası verilecek...

6- Kamu faaliyetini engelledin
Hapis:
Cebir veya tehdit kullanarak
'kamu faaliyetinin yürütülmesine
engel' olanlara 2 yıldan 5 yıla kadar
hapis cezası verilecek...
Herhangi bir konuda demokratik
tepkini ortaya koymak için basın
açıklaması veya bir protesto gösterisi
yapmak istiyorsan devlet bürokrasinin
çarkları arasında yapılan düzenlemeler
ile hiç bir zaman istediğin yerde örneğin ben taksim de protesto gösterisi
yapmak istiyorum diyemeyeceksin...
AKP iktidarının doğayı egemenlerin çıkarları için kirletmesine neden
olan HES'in yapılmasına karşı çıkmayacaksın... Köylerine yapılacak
HES' i protesto etmek için bir araya
gelen örgütlenen binlerce köylünün
protesto gösterilerinin giderek bir
köylü hareketine dönüşmesi AKP iktidarını huzursuz ettiği için bu da
hapisle cezalandırılacak...
Devrimci, Demokrat, Vatansever
gençlik ise AKP faşizmin hep korkulu
rüyası olmaya devam ediyor ... Halk
çocuklarının genç beyinlere gerici
fikirlerini sokamadıkları onları hizaya
getirmedikleri için geriye kalan tek
bir yolu kullanıyorlar... Baskı ve
şiddet... Bu baskı şiddeti uygulamak
için AKP iktidarı yasal düzenlemeler
ihtiyaçları yok aslında onlar her halükarda saldıracak bir bahane buluyorlar... Bir okulda bir grup devrimci
öğrenci demokratik bir faaliyette mi
bulanmak istiyor alacakları cevap
bellidir... Yasak. Bu benin en demokratik hakkımdır diye kullanmaya
kalkarsan AKP faşizmin her türlü
şiddetli ile karşı karşıya kalırsın.
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"Demokratikleşme” adımları diye yapılmaya çalışılan bu yasal düzenlemelerin gezi ile başlayan ve
giderek Türkiye halklarını saran halk ayaklanmasının
kitlelerde yarattığı meşruluk bilicini yok etmeye yöneliktir.
81 ilin 80’de milyonlar diledikleri gibi sokaklara
çıkmış istedikleri yerde protestolarını gerçekleştirmiş
bunun için devletin hiç bir kurumundan izin almamışlardı
...
İşte yasaklanmak istenen bu meşruluk bilincidir.
Başaramayacaklar...
Biliyor ki faşizmle yönetilen ülkemizde ne zaman bir

"demokratikleşme paketi" gündeme gelse altından
mutlaka halka yönelik faşist baskılar çıkıyor...
Biliyoruz ki ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlükler
her zaman bedeller ödenerek kazanılmıştır... Kazınılan
hiç bir hak devlet tarafından verilmemiştir...
Kazanılan her demokratik hakta Engin Ceber' lerin,
Ferhat' ların, Hasan Ferit' lerin, Mehmet Akif dalcı'
ların, Berkin'lerin emeği, kanı ve canı vardır.
Sonuç olarak; AKP’nin demokrasi paketlerinden
demokrasi geleceği hayalleri kuranlar bir kez aha yanıldı.
AKP’nin paketinde yine faşizm çıktı...

Halkın Avukatlarına İşkence
Yaparak Halkı Susturmak İstiyorlar

SUSTURAMAYACAKSINIZ,
AVUKATLARIMIZI
SAVUNMA SIRASI BİZDE
Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013
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21 Ocak’ta Tutuklanan Av. Selçuk Kozağaçlı’ya Emniyet
Müdürlüğü ve hastanede işkence yapıldığının görüntüleri dava
dosyasına girdi. Böylece yapılan işkence mahkeme dosyalarına
da girerek belgelenmiş oldu.
Gözaltındayken parmak izi ve tükürük örneği bahanesiyle
işkenceye uğrayan yalnızca Selçuk Kozağaçlı değil. Aynı
davadan tutuklanan diğer avukatlar ve gözaltına alınan tüm
devrimcilere aynı işkence uygulanmaktadır.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen işkenceyle ilgili polis tarafından tutulan 20 Ocak tarihli tutanakta
“zor kullanıldığı” yazan tutanakta;
“Selçuk Kozağaçlı nezarethaneye getirilmiş, parmak izi alınacağı kendisine söylendiğinde ‘Mahkemenin kararının hukuka
aykırı olduğunu ve o yüzden parmak izi vermeyip direneceğim’
şeklinde beyanda bulunarak parmak izi almak isteyen biz görevlilere direnç göstermiş ve şahıs parmak izini aldırmamak
için kollarını sıkarak açmamaya çalışmış, bunun neticesinde
şahsa kademeli olarak zor kullanmak suretiyle parmak izi
alınmış, biz görevlilere parmak izi aldırmamak için direnç göstermiştir.” deniyor.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen
Kozağaçlı’nın “hukuka ve mevcut mahkeme kararlarına aykırı
olduğunu” söylemesine rağmen zorla, işkenceyle kan
ve tükürük örneği ile parmak
izi alındı.
Avukatların gözaltı sürecinde ve hastanede maruz
kaldığı işkenceyle ilgili hem
savcılığa hem de İstanbul
Tabip Odası’na (TTB) şikayetler yapıldı.

AKP’nin Tecriti
Koyulaştırma Çabaları
Çaresizliğinin
Göstergesidir

Direniş Var Oldukça
Çaresizlikleri Bakidir
Sincan Hapishanesi’ndeki tutsaklar 5 Kasım'da
saldırıya uğramıştı. Asker ve gardiyanların işkencesi ile tek tek hücrelere atılan tutsaklara
saldırını gerekçesi hücrelere takılan kameralardı.
Kamera saldırısı, devletin 13 yıldır tecritle
teslim alamadığı tutsaklara yönelik yeni saldırısının adıdır.
TKMP, saldırının yaşanmasından sonra
AKP'nin kurumlarının önünde düzenli olarak
eylem yapıp saldırıyı teşhir etti ve tutsakları sahiplendi. Daha önce hapishane önünde ve TBMM
önünde de yapılan eylem, 4. haftasında Adalet
Bakanlığı önünde yapıldı.
3 Aralık’ta yapılan eylemde, “Sizi 24 Saat
Kameralarla Gözetleseler Ne Yaparsınız?” yazan
ozalit pankart taşındı.
TKMP adına yapılan basın açıklamasında
tutsakların karşılaştıkları tecrit uygulamalarına
ve hasta tutsakların durumlarının daha da ciddileştiğine değinildi. Tüm duyarlı, devrimci,
demokrat kesimler sömürüye ve zulme karşı
çıktığı için hapishanelere atılan ve burada
katledilmeye,
sindirilmeye çalışılan tutsakları
sahiplenmeye
çağrıldı.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Antalya

Uyuyan Berkin Değil Adalettir!

Adaletsiz Bırakılan Bir Halk
Kendi Adaletini Kendisi Yaratır!
İzmir;

16 Haziran 2013 tarihinde
İstanbul Okmeydanı'nda, işkenceciler tarafından gaz bombasıyla başından vurulan Berkin Elvan, 180
günü aşkın zamandır bir hastane
odasında koma halinde yatıyor.
AKP, 14 yaşındaki çocuklarımızın
hayatını çalıyor. Halk Cepheliler,
Berkin için adalet istemeye devam
ediyorlar.

İstanbul; 8 Aralık günü Sarıgazi
Liseliler Komitesi, Berkin Elvan'ı
ziyaret etti. Hastanede ailesiyle
sohbet edildi, ihtiyaçları soruldu.
Berkin’in ziyaretine 15 liseli katıldı.

Antalya; Antalya Halk Cephesi
tarafından Attalos Meydanı’nda yapılan eylemlere 7 Aralık günü de
devam edildi. Sloganların atılmasından sonra başlayan eyleme hafta
sonu için meydanda olan halk sonuna kadar izledi. Açıklamadan sonra da alkışlarla destek
verdi.
Halka yapılan açıklamada, "AKP iktidarı, kendisinin
müridi olmayanları Gezi Ayaklanması’nda olduğu gibi
katleder, sakat bırakır, baskı, tutuklamalarla sindirmek
ister. Berkin gibi çocuklar dahi onun hedefi olduğu için
vuran katillerini kahraman ilan eder" denildi. Adalet
isteyen sesin egemenlerin ve katillerinin kulakları patlatılıncaya kadar yükseltilmeye çağrı yapılarak eylem
slogan ve alkışlarla bitirildi.

İzmir
Adana

6 Kasım'da Halk
Cepheliler, İzmir Karşıyaka
İzban Durağı’nda, 14 yaşındaki
Berkin Elvan için oturma eylemi
gerçekleştirdi. Halk Cepheliler,
Karşıyaka Çarşı girişine yürüdü.
Burada basın metninin okunmasının ardından oturma eylemine başlayan Halk Cepheliler,
“Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Diren Berkin İzmir Seninle”
sloganlarını atarak eylemlerini
bitirdi.
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Adana; 7 Aralık günü İnönü
Parkı’nda yapılan "Adalet
İstiyoruz" eylemi, Berkin Elvan’ı
vuran katil polisler bulunup yargılanana kadar adalet istenmeye
devam edileceği söylenerek başlandı. Flama ve dövizlerin taşındığı eylemde, “Berkin Elvan
Onurumuzdur”, “Adalet istiyoruz”, “AKP Halka Hesap
Verecek” sloganları atıldı. Yapılan açıklamada “Adalet
olmadan yaşamlar eskisi gibi olmaz. Adalet olmadan
umut olmaz. Adaletsiz bırakılan bir halk eninde sonunda
kendi adaletini kendisi yaratır ” denildi.
Çevrede eylemi izleyen halk açıklama sonrasında alkışlarla ve onaylayan kelimelerle destek verdi. Açıklama
atılan sloganlarla bitirtildi.
Her Pazartesi saat 17.00’de Adana İnönü Parkı’nda
yapılan eylemin bundan sonra Cumartesi günleri saat
13.00’da yapılacağı da duyuruldu.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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19 ARALIK 2001 Gazi’den
Cebeci Mezarlığına Yürüyüş

11 Aralık 2013
İstanbul Adliyesi önünde
19 Aralık’ın katillerinden
hesap sorma eylemi

İstanbul’da bir kar vardı, bir katiller, bir de TAYAD’lılar...

Kar, kış, yağmur, çamur demeden TAYAD’lıların
elleri katillerin boğazında, hasap soruyor!

ACILARIMIZI Unutmayacağız!
KATİLLERİMİZİ Affetmeyeceğiz!
ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!
11 Aralık günü İstanbul Adliyesi’nde
 DEVLET 19 ARALIK’TA
bir
araya
gelen TAYAD’lı Aileler 19-22
HAPİSHANELERDE 28 DEVAralık
Katliamı’nın
hesabını soruyor.
RİMCİ TUTSAĞI KATLETTİ̇!

Bundan 13 yıl önce dünyanın gözleri
önünde devlet, devrimci tutsakları teslim alabilmek, ölüm oruçlarını bitirmek
için 20 hapishaneye eş zamanlı saldırı
düzenledi. 28 devrimci dönemin Adalet
Bakanı Hikmet Sami Türk’ün emri
19 ARALIK AKP’NİN HASTA ve Jandarma Genel Komutanı Aytaç
TUTKSAKLARI KATLETME Yalman ve Jandarma Harekat
POLİTİKASIYLA SÜRÜYOR!
Başkanı Osman Özbek’in yönetiminde katledildi, yüzlerce çeşit kim HAPİSHANELERDE 526 HASyasal gazla insanlarımız diri diri yakıldı.
TA TUTSAK VAR! 159 TUTSAK 3 gün süren direnişte yapılan katliamın
ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE!
adına da “Hayata Dönüş” dediler.
Katliamın üzerinden 13 yıl geçmesine
 HASTA TUTSAKLARI KATrağmen
katliamın sorumluları yargılanLEDEN AKP’DEN HESAP SORAmadı. Bu taleple TAYAD’lı Aileler adaCAĞIZ!
letsizliğin kalesinde, İstanbul Adliyesi
 AKP KATİLLERİ KORUYOR! C kapısı önünde eylem yapmak üzere
6 KADINI DİRİ DİRİ YAKAN- toplandılar. Kar kış demeden hesap
LARI UNUTMADIK UNUTTUR- soran TAYAD’lılara daha pankart açıMAYACAĞIZ! KATİLLERDEN lırken saldırı başladı. Yerlerde sürüklenerek meydana götürülen şehit ve tutsak
HESAP SORACAĞIZ!
yakınları oturma eylemine geçtiler.

 BAYRAMPAŞA’DA 6 KADIN
TUTSAĞI DİRİ DİRİ YAKTILAR! 13 YIL GEÇTİ, KATİLLER
HALA CEZALANDIRILMADI!

Meydanda hazır bekletilen TOMA ve
polislere meydan okuyan aileler 19
Aralık’ın hesabının verileceğini, katliamcıların yakasını bırakmayacaklarını
vurguladılar. Yarım saat süren oturma
eyleminde TAYAD’lı Aileler adına Nuri
Cihanyandı “19 Aralık 2000 yılındaki
katliamda kurulan barikatlar arkasında
bizim evlatlarımızı katlettiler. Bugün
halk ayaklanması sırasında yine bizim
evlatlarımızı katlediyorlar! Hesap soracağız!” dedi ve katliamın ardından geçen
13 yılın 12’sinden AKP hükümetinin
sorumlu olduğunu vurguladı. TAYAD’lı
Aileler, “Biz evlatlarımızın katillerini
tanıyoruz ve haykırıyoruz. Evlatlarımızın
hesabını soracağız” dediler.
Açıklamada, Hikmet Sami Türk,
Aytaç Yalman ve Osman Özbek’in
katliamdan birinci derece sorumlu oldukları halde faşizmin mahkemelerinde
sanık olarak yargılanmak yerine tanık
olarak ifadeleri alındığı; ancak mahkemelerin onları aklayamayacağı belirtildi.
Eylemde katliamın 13. yılında HSYK
müfettişlerine yapılan başvuru üzerine
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19 ARALIK’IN KATLİAMCILARI
Adalet Bakanı H. SAMİ TÜRK,
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diri diri yakılan 6 kadın tuthazırlanan
raporla,
İçişleri Bakanı SADETTİN TANTAN,
sağın kömürleşmiş bedenBayrampaşa Katliamı'nın
soruşturmasını yürüten savcı Jandarma Genel Komutanı AYTAÇ YALMAN, lerini, katledilen 28 devrimci
Ali İhsan Demirel’in gözetutsağı ve tecrite karşı diretiminde delillerin karartıldığı, Jandarma Harekat Başkanı OSMAN ÖZBEK nişte şehit düşen 122 insagerçeklerin araştırılmadığı,
DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA SiZi BOĞACAĞIZ! nımızı unutmamızı bekleen temel soruşturma işlemmesin! Diri diri yakılan 6
lerinin dahi yapılmadığı duyuruldu. Katliamla açılan F
kadın tutsağı asla unutmayacağız! Unutturmayacağız!
tipi hapishanelerin kuruluşundan bu yana 122 Ölüm Orucu
Katilleri asla affetmeyeceğiz! 19-22 Aralık Katliamı’nın
direnişçisinin ve hapishanelerde ölen 2 binin üzerindeki
hesabını soracağız!” sözleriyle bitirdiler.
tutsağın da tecrit politikalarıyla katledildiği söylendi.
Savcılarınız Kan İçiyor!
Hapishanelerde neredeyse her yıl hasta tutsak ve tecrit
TAYAD’lı Ailelere saldıran polislere karşı Devpolitikalarıyla yeni 19 Aralık’ların yaratıldığına işaret
Genç’liler yaptıkları kan atma eylemiyle, 19 Aralık’ta
edildi.
dökülen her damla kanın hesabının sorulacağını gösterdiler.
TAYAD’lı Aileler açıklamalarını “Hiç kimse bizden
2 Dev-Genç’li 19 Aralık Katliamını ve onları aklayan
kan içici savcı ve hakimlere karşı, adaletsizliğin merkeSEYHAN DOĞAN: BİR AVUÇ KÖMÜR, BİR HALzindeki İstanbul Adalet Sarayı’na ellerindeki içi kan
KIN ÖFKESİ, BİR HALKIN ADALETİ
dolu şişeleri fırlattılar. Azgınca saldıran polisler önce
Tuğçe Özbay ve Ali Ülgü’yü gözaltına aldılar; ardından
BİR DEVRİMİN MÜJDESİ OLACAK!
da çekim yapan Yürüyüş muhabirine saldırıp kamerasını
almaya çalıştılar. Basının sahiplenmesi üzerine muhabirimizi gözaltına alamayan polisler, ardından diğer muhabirleri de Adliye’nin içine sokmadılar.
Döktükleri kanı kendi inlerinde gören işkenceciler
azgınca saldırdılar Dev-Genç’lilere. Kan atma eylemiyle,
akıtılan kanın hesabının bu saraylarda değil halkın mahkemesinde, halkın adaletiyle sorulacağı gösterildi.

19 Aralık Sorulacak Hesabımızdır
Katliamdan Önce

Katliamdan Sonra

Bakın Seyhan Doğan’ın iki resmine, bakın...
Bir gencecik, gözlerinin içi gülen resmine,
bir de bir avuç kömür olmuş resmine. O bir avuç kömür,
dünya güzeli bir kadındır.
O bir avuç kömür, bizim andımızdır.
O bir avuç kömür, bizim öfkemizdir.
O bir avuç kömür, bize nasıl savaşılacağını,
nasıl öfke duyulacağını,
nasıl sevileceğini öğretiyor.
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9 Aralık’ta Çayan Mahallesi Sokullu Caddesi’nde
Cepheliler, “19 Aralık Sorulacak Hesabımızdır” diyerek,
“19 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız, Cephe”
yazılı bombalı pankart asıp ses bombası patlattılar. 20
dakika boyunca sloganlar atarak caddede kalan Cepheliler
eylemi iradi olarak bitirdiler. Eylem sonrası hazımsızlaşan
polis kafelere girip kimlik kontrolü yaptı.
Çayan’da 15 Aralık’ta meşaleli yürüyüş yapılacak.
Öncesinde Çayan ve Nurtepe’de bildiri dağıtımı ve
afişleme yapıldı. Çayan’da doğan ve devrimciliğe
Çayan’da başlayan 19 Aralık şehitlerinden Aşur Korkmaz,
tüm Çayan Nurtepe halkını meşaleli yürüyüşe davet
ediyor. Aşur Korkmaz'ın ağzından yazılmış bir mektupla
Çayan halkının kapısı çalınıyor.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Zaferi İstemek Demek,
Bedellerini Göze Almak Demektir

Özgür Tutsaklardan
“Tutku, insanın, amaçlarına
ulaşma çabası gösterme yeteneğidir”
(Karl Marks)
Her zor ve zorbalık ile karşılaştığımızda, BİZ’de açığa çıkan, maddileşen kuvvetin adı nedir?
“İmkansız” diyenlere, geri adım
atanlara, emperyalizm ve oligarşinin
saldırılarına rağmen, gözlerimizi zaferden ayırmayışımızı sağlayan nedir?
İşte bu sorulara cevap olarak, Zafer Tutkusu diyebiliriz.
Zafer tutkusu için halkımız, tuttuğunu kopartmak da diyor. Biz işte
böyleyiz. Halkın umutlu, onurlu ellerini uzatıyoruz ve zaferi kopartıp alıyoruz. Bu bizim ayrıcalığımızdır.
Bunu nasıl başardığımız hiç kimse için sır değil. Üç kelimeyle söyle-

yelim ki; BİZ Zaferi İstiyoruz!
Zaferi istemek demek, bedellerini göze almak demektir.
Nazım Hikmet’in dizeleriyle
söylersek;
“Öyle günler yaşıyoruz ki;
ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü...”
Hayatımızın, emperyalizm ve oligarşiye karşı direnip savaşanların
gerçekliğidir bu. Ve biz, bu gerçekliğe
kahretmiyoruz. Ki alnımızın ortasında duyduğumuz onurumuz, umudumuz ve zafere kilitlenmişliğimizdir.
Tutku, gönül işidir. Gönüllülük işidir. İmkansız tanımayışımız, zor karşısında vazgeçmeyişimiz ve zorbalığa başeğmeyişimiz bundandır.
Ve işte bir kez daha, dize getirdik
emperyalizm ve oligarşiyi. BİZ kazandık!
Aygün’ü nasıl sürüklüyorlardı yerlerde, TAYAD’lı Nagehan Abla’yı
nasıl itekliyorlardı, Zeynep Ana’yı
nasıl otobüse sokmaya çalışıyorlardı...
Ve Mehmetler, Hasan Biberler, Erdoğanlar, Ahmet Düzgünler içeride, Yay-

la dışarıdan nasıl da kuşandılar açlığı...
Dünyanın hiçbir yerinde emperyalistlere ve işbirlikçilerine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz dedik. Ve
yükselttik “Koridallos’taki Devrimci Tutsakların İadeleri Durdurulsun!”
talebimizi.
Yunanistan Koridallos Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklardan Atina
Syntagma Meydanı’nda açlık grevine başlayan Fadik Adıyaman’dan İstanbul’daki TAYAD’lılara zafer tutkusuyla direnildi.
Ancak böyle kazanabilirdik. Ve
işte böyle kazandık: Direne direne...
Direnmek, zafer tutkusunun eyleme geçmiş halidir...
Direnmek, zafere yürümektir...
Ve zafer, bedelini göze alıp kendisine yürüyenlerin olur daima...
Koridallos Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklara, Syntagma Meydanı’ndan İstanbul’a direnmenin Mahir’i olan TAYAD’lı Ailelerimize selam olsun...
Daha nice zaferlede görüşmek
üzere...
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Özgür Tutsaklar

Tecrite Direnen Özgür Tutsakların Aileleri de Direniyor
Görüş Hakkımızın Gasp Etmelerine İzin Vermeyeceğiz!
Adana Karataş Kadın Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar Gökçe Uluada, Bahar Uçucu ve Selda Özçelik’in
5 Aralık’ta görüşüne giden aileleri, hapishane yönetiminin
bir takım keyfi uygulamalarıyla karşılaştılar.
İlk olarak hapishane girişinde Bahar Uçucu’nun 2 yaşındaki yeğeni 5 kişilik görüşçü kontenjanı dolduğu gerekçesiyle içeri alınmak istenmedi. Keyfiyet, görüş alanına
girildiğinde de devam etti. Görüş süresi geçmesine rağmen
tutsaklar getirilmedi. Koridordan “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” slogan sesinin duyulmasıyla birlikte
aileler görüş odasının kapısına, sandalyelere, masalara vurarak, odanın camını kırarak saldırıyı protesto
ettiler. Yarım saat süreyle kapılar dövülerek bir yetkilinin
gelmesini isteyen aileler, hapishane müdürünün gelmesiyle
varolan durumu işkenceyi, saldırıyı, keyfi uygulamayı anlattılar. Ancak hapishane müdürü “Ne bağırıyorsunuz be!”
diye bağırıp arkasındaki gardiyan ve jandarma sürüsüyle

ailelerin üzerine yürümeye çalıştı. Ancak aileler de hapishane müdürünün üzerine yürüyünce müdür sesini kısmak zorunda kaldı. “Çocuklarınız ayakkabı aratmıyor, bu
nedenle bu şekilde görüşe çıkamayız, benim memurum neden sizin çocuklarınızın ayakkabılarını çıkarsın, onurlarını kırdırtmam” deyince aileler, “Hapishane girişinde tutsaklara onursuz aramayla anadan doğma soyan memurunun onuru o zaman kırılmıyor da şimdi mi kırılıyor” dediler. Bunun karşısında da aileler çocukları görüşe çıkarılmazsa odayı işgal edeceklerini ve çıkmayacaklarını söylediler. Bunun karşısında müdür acizleşerek “Ben aslında görüştürmek istiyorum, siz de bana yardımcı olmalısınız” dedi. Kırılan camın parasını istedi.
Gökçe Uluada, Bahar Uçucu ve Selda Özçelik çıplak ayakla görüşe çıkarak keyfiyeti teşhir ettiler. Ve aileler 1 saatlik açık görüş haklarını kullandılar.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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19 Aralık 2000: 20 Hapishanede 28 Devrimci Tutsak Katledildi

19 Aralık Katliamı, AKP’nin Hasta
Tutsakları Katletme Politikası ile Sürüyor!

19 ARALIK’IN KATİLLERİ VE
SORUMLULARI YARGILANSIN

ADALET İSTİYORUZ!
KATLİAMIN SİYASİ
SORUMLULARI
1- Tüm Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) üyeleri
2- DSP-MHP-ANAP Koalisyon
Hükümeti’nin liderleri, bakanları,
milletvekilleri
3- Başbakan BÜLENT ECEVİT,
Adalet Bakanı HİKMET SAMİ
TÜRK,
İçişleri Bakanı SADETTİN
TANTAN...

ASKERİ SORUMLULARI
Jandarma Genel Komutanı AYTAÇ YALMAN, Jandarma Harekat
Başkanı OSMAN ÖZBEK
İstanbul İl Jandarma Komutanı
ENGİN HOŞ, İl Jandarma Komutanlığında Görevli Albay HALİL
İBRAHİM TÜYSÜZ, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Birliği
Komutanı BURHAN ERGİN, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Birliği Personeli, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve
Halkalı Jandarma Komando Tabur
Komutanlığı
Katlettikleri 28 tutsağın hesabını vereceklerdir!

ADALET İSTİYORUZ!

Halkımız!
13 yıl önce 19-22 Aralık 2000 tarihinde tüm dünyanın gözleri
önünde devlet 20 hapishaneye skorsky helikopterleriyle, kimyasal
gazlarla, binlerce askerle saldırarak bir katliam yaptı. 28 devrimci
tutsak katledildi. Devlet bu katliamın adına “Hayata Dönüş”
dedi.
Katliam tam bir yalan bombardımanı altında gerçekleştirilmişti.
Geçen 13 yıl içinde katliama ilişkin bilinmeyen hiçbir şey yoktur.
Katliama ilişkin ilk gün ne söylemişsek geçen zaman içinde hepsi
bir bir kanıtlanmıştır!
Katliamın kararı günler öncesinden MGK’da alınmıştır. Operasyonun
adı “Hayata Dönüş” değil, “Tufan”dır.
19 Aralık Katliamı’na katılan asker, polis, özel tim ve gardiyanların
sayısı on bini aşıyordu.
8 jandarma komando taburu, 37 bölü k olmak ü zere 8 bin 335
askeri görevli vardı. 191’i subay, 432’si astsubay, 392’si uzman
jandarma, 281’i uzman erbaş, 7 bin 80’i er ve erbaş görev aldı.
Üç gü n sü ren saldırıda 20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı.
Katliama Balıkesir'den, Ankara’dan, Elazığ’dan ve İstanbul-Halkalı’dan
jandarma özel operasyon timleri katıldı.
19 Aralık 2000’de hapishaneler tarihinin en büyük katliamlarından
biri yaşanırken aynı zamanda tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birisi yazıldı.
Katliam emrini veren siyasilerin, katliamı yöneten komutanların
ve katliamı yapan katillerin kimler olduğu bilinmektedir.
Katliamın üzerinden 13 yıl geçti ceza alan tek bir katil yok!
Katliam, ikisi ölü, birisi firari 3 erin üzerine yıkılmaya çalışıldı.

Katilleri Koruyan AKP’dir!
Katliamın üzerinden geçen 13 yılın 12 yılı AKP iktidarında
geçmiştir. Katillerin korunmasından bizzat AKP sorumludur. Katiller
AKP tarafından korunmaktadır.
Katliamın 13.yılında HSYK müfettişleri Bayrampaşa Katliamı’nın soruşturmasını yürüten savcı Ali İhsan Demirel hakkında
yapılan şikayet sonucunda bir rapor hazırladı. Rapora göre, deliller
karartılmıştır, katiller gizlenmiştir, gerçekler araştırılmamıştır,
deliller saklanmıştır, en temel soruşturma işlemleri yapılmamıştır,
katiller aklanmıştır!

19 ARALIK’TA 6 KADINI DİRİ DİRİ YAKAN, 28 TUTSAĞI KATLEDENLERİ
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ HESAP SORACAĞIZ!

Bayrampaşa Hapishanesi

Katiller Suçlarını Açıkça İtiraf Etti!
Jandarma Genel Komutanı Aytaç YALMAN ve
Jandarma Harekat Başkanı Osman ÖZBEK katliamın birinci dereceden askeri sorumlusudur.
Ancak operasyonu yöneten bu iki katliamcının
sanık olarak yargılanması gerekirken “tanık” olarak
ifadeleri alınmıştır.
Katliamcı Aytaç YALMAN ifadesinde 19 Aralık
öncesinde “üç defa koordinasyon toplantısı” yaptıklarını
söylüyor.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarı, Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve
devletin diğer kişiler ile konuyu görüştüklerini, Adalet
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın
ortak kararı ve Milli Güvenlik Kurulu kararı sonucunda
operasyon kararının alındığını söyledi. Aytaç YALMAN
“karar MGK’da alındı” diyerek kendi suçunu hafifletmeye çalışıyor. Ancak Yalman bu katliamın birinci
dereceden sorumlularındandır. ASLA UNUTMAYACAĞIZ!

19 Aralık Katliamı, AKP’nin Hasta
Tutsakları İmha Politikası ile Sürüyor!
AKP, sadece katilleri korumakla yetinmiyor. 19
Aralık Katliamı’nı da sürdürmektedir.
F tipi hapishanelerde tecrit işkencesine karşı direnişte
122 kişi şehit düştü.
AKP’nin 11 yıllık iktidarı boyunca hapishanelerde
2 binin üzerinde tutsak yaşamını yitirdi. F tiplerinde
tecrit işkencesinin yol açtığı hastalıklardan dolayı hapishaneler adeta ölüm merkezlerine dönüştü.
AKP tutsakları TECRİT politikalarıyla hasta edip
hastalıkları tutsakları teslim almak için kullanmaktadır.
Ceza İnfaz Kanunu’na göre hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan tutsaklar tedavi
için tahliye edilerek tedavi tamamlanana kadar
infazı ertelenir. Fakat, AKP kendi yasalarına da
uymayarak tutsakları tahliye etmeyerek tedavi-

lerini engelliyor. Tutsakları ölüme mahkum ederek
infaz ediyor.
Hapishanelerde neredeyse her yıl bir 19 Aralık
Katliamı yaşanmaktadır. Ve AKP bu katliamları sistemli bir politika olarak sürdürmektedir.

19 Aralık Katliamı’nı Unutmayacağız,
Katilleri Affetmeyeceğiz!
Hapishaneler katliamı için “Kıbrıs harekatından
sonra ikinci büyük operasyon” dediler. Binlerce
askerin katıldığı, kimyasal silahların kullanıldığı katliamda ceza alan tek bir katil yok.
Yalman ve Özbek 20 hapishaneye yapılan katliam
saldırısının baş komutanlarıdır. Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 kadın tutsağın diri diri yakılmasından, 28
devrimci tutsağın katledilmesinden birinci dereceden
sorumludurlar.
Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk 19
Aralık Katliamı’ndan ve tecrite karşı direnişte şehit
düşen 122 devrimcinin şehit düşmesinden birinci dereceden sorumlu olanlardan birisidir. Hala F tiplerini
ve katliamı savunan alçak bir katildir.
Hiç kimse bizden diri diri yakılan 6 kadın tutsağın
kömürleşen bedenlerini unutmamızı istemesin. 19-22
Aralık’ta katledilen 28 devrimci tutsağı unutmamızı
beklemesin. Tecrit hücrelerine karşı direnişte şehit
düşen 122 insanımızı unutmamızı beklemesin.
DİRİ DİRİ YAKILAN 6 KADIN TUTSAĞI
ASLA
UNUTMAYACAĞIZ! UNUTTURMAYACAĞIZ!
KATİLLERİMİZİ ASLA AFFETMEYECEĞİZ!
HESAP SORACAĞIZ!

TAYAD’lı Aileler

19-22 Aralık Şehitlerimiz
Diri Diri Yakanları Unutmadık!
Ümraniye
Şehitlerimiz:
Ahmet İbili, Mersinli ve 32
yaşındaydı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken
devrimci mücadeleye katıldı. Tutsak düşmeden önce, İstanbul gecekondularında illegal örgütlenme içinde yeralıyordu. Ümraniye
Hapishanesi’ndeki Ölüm Orucu
direnişçilerinin Komutanı olarak, saldırıyı durdurmak için bedenini tutuşturarak zalimin karşısına ilk o çıktı.
Alp Ata Akçayöz, Cephe’nin
bir taraftarıydı. Karslıydı, İstanbul’da esnaflık yapıyordu. Ümraniye’deki direnişin bittiği gün koğuştan çıkarlarken katledildi.
Umut Gedik, 23 yaşında ve
Trabzonluydu. Lise yıllarından beri mücadele içindeydi. Tutsak düşmeden önce SPB üyesiydi.
Ercan Polat, 26 yaşında ve
Dersimliydi. Konfeksiyon işçisi
Ercan 1995’te katılmıştı harekete. Son olarak SPB üyesiydi.
Rıza Poyraz, Sivaslıydı, İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde büyüdü. Konfeksiyon, avizecilik gibi
çeşitli işlerde çalıştı. Oligarşinin
ordusunda askerlik yaptıktan sonra, tercihi netleşti, Cephe saflarında yeraldı.

Bayrampaşa
Şehitlerimiz:
Yazgülü Güder Öztürk, Dersimli ve 28 yaşındaydı. 1. Ölüm
Oru cu Eki bi di re niş çi siy di.
1983’te abisi, 1994’de eşi katledilmişti. 1988’den beri örgütlü
olarak kavganın içindeydi.
Şefinur Tezgel, Malatya-Kürecikliydi. Çocukluğundan devrimciydi. ‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre mahalli alanda çalışmıştı...
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Nilüfer Alcan, Bolu Göynüklüydü. 1964 doğumluydu. Hapishanelerin önünde tanıdı devrimcileri. Bir
tutsak yakını, bir TAYAD’lı olarak
mücadele etti yıllarca. Sonra başka
alanlarda çeşitli görevler üstlendi.
Özlem Ercan, Dersimliydi, İstanbul’da üniversite öğrenceisiyken TÖDEF içinde mücadeleye katıldı. Katliam günü, bir direnişçiyi
kurtarmak için kendini alevlerin önüne siper ettiği sırada yakılarak katledildi.
Gülser Tuzcu, Kastamonulu. 34
yaşındaydı. 1992’den beri örgütlü bir
devrimciydi. Mahalli alanda sorumluluklar aldı. 1995 yılında tutsak düştü.
Seyhan Doğan, Samsun-Havzalıydı. 1973 doğumlu. Dev-Genç’liydi,
görev verilen her yerdeydi, tutsakken Ölüm Orucu’na gönüllüydü.
Fırat Tavuk, Ölüm Orucu 1. Ekip
direnişçisiydi. Bayrampaşa’da bedenini ilk ateşleyen oldu. 1971 Manisa doğumluydu. ‘94’ten beri kavgadaydı.
Ali Ateş, 1. Ölüm Orucu Ekibindeydi. 1970’te Adana’da doğdu, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde
öğrenciyken katıldı kavgaya.
Aşur Korkmaz, Ölüm Orucu direnişçisiydi. ‘90’dan beri mücadele içindeydi. Tutsak düşmeden önce Liseli Gençlik’te, gecekondularda örgütlenme içinde yeraldı.
Mustafa Yılmaz, Fatsalıydı. İstanbul’da gecekondu direnişleri
içinde devrimci oldu. Gelişti, çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Murat Ördekçi, Adıyaman-Besni doğumlu. İstanbul’da bir elektirik atölyesinde çalışırken, devrimci ol du. 1994’te tut sak düş tü,
TKEP/L davasından yargılandı.
Cengiz Çalıkoparan, İstanbul’da
doğdu. İşportacıydı devrimci hare-
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19-22 Aralık Şehitlerimiz
Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
hit düştü.

genç direnişçilerindendi.
Fahri Sarı, 1990’ların başlarından beri mücadelenin içinde bir Kürt
yurtseveriydi. 1993’te tutsak düştü.
Sultan Sarı genç yaşında Adana’da Kürt yurtsever hareketin saflarına katıldı. Çukurova bölgesinde faaliyet yürüttü. 1993’te tutsak düştü.

Berrin Bıçkılar, Ölüm Orucu 1.
Ekibi direnişçisiydi. İzmir doğumluydu ve henüz 22 yaşındaydı. 6 yıldır
bu kavganın içindeydi. Açlığının 60’lı
günlerinde, saldırıya barikat olmak
için alevlerin ortasına daldı.

Bursa Şehitlerimiz:

Ceyhan Şehidimiz:

Murat Özdemir, 1. Ölüm Orucu Ekibindeydi. 39 yaşındaydı. Burjuva basında yıllarca çalışan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden yana yaptı. Bir süre Mücadele Gazetesi’nde çalıştı, Ege’de sorumluluklar üstlendi.
Ali İhsan Özkan, Çorum-Alacalıydı. 26 yaşındaydı. TKP (ML)
davasından tutsaktı. Cepheli tutsaklar dışında, 19 Aralık öncesi yapılan “saldırı olursa kendimizi yakarız” kararını uygulayan ender direnişçilerden biri oldu.

Halil Önder, Ölüm Orucu 1. Ekibi direnişçisiydi. 30 yaşındaydı Halil, Osmaniye-Düziçiliydi. Ankara ve
İstanbul Dev-Genç saflarında mücadele etmişti. Bedenini tutuşturarak
zulmün önüne dikildi.

Çankırı
Şehitlerimiz:

ketle tanıştığında. Emekçilerin örgütlenmesinde yer aldı. 1996’da 4 tutsağın şehit düştüğü Ümraniye Katliamı’ndan ağır yaralı kurtulmuştu.

Çanakkale Şehitlerimiz:
Fidan Kalşen, Ölüm Orucu 1.
Ekibindeydi. Dersimliydi, 36 yaşındaydı, hemşireydi. 1989’dan beri mücadelenin içindeydi. Çanakkale’de
bedenini tutuşturarak zulmün önüne
ilk dikilen oldu.
İlker Babacan, İstanbul’da doğdu. Devrimcilerle tanıştı ve 96’da tutsak düşene kadar devrimin emekçisi oldu, sorumluluklar üstlendi. 22 yaşındaydı. Ölüm Orucu 3. Ekibinin en

İrfan Ortakçı, 1. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. Çorum,
Alacalı’ydı. 1971 doğumluydu.
İmam Hatip Lisesi’ni bitirmişti.
91’de devrimcilerle tanıştı ve
sosyalizm mücadelesine katıldı. 19
Aralık’ta ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Hasan Güngörmez, 36 yaşındaydı, Konya Cihanbeyliliydi.
1980’lerin sonunda devrim mücadelesine katıldı. 19 Aralık’ta bedenini tutuşturarak zulme karşı barikat oldu.

Uşak Şehitlerimiz:
Yasemin Cancı, Uşak Hapishanesi’ndeki Cepheli kadın tutsakların sorumlusuydu. 1967, İstanbul doğumluydu. 1989’dan beri
kavganın içindeydi. Eylül 1992’de
tutsak düştü. Operasyonu durdurmak için bedenini tutuşturarak şe-
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ler yapacaklarını konuşmaktadırlar.
Bu sırada
tutsak
TAYA D ’ l ı l a r ı n
serbest bırakılması için dışarıdaki yoldaşlarının başlattıkları kampanya haberini alırlar. Derler ki: “Artık iş bitmiştir, tahliye kesindir”
Bu kuşkusuz Cepheliler’in sonuç
alan mücadele tarzının esprili bir dille anlatımıdır.
Aynı zamanda emeğimize ve sonuç alan ideolojik çizgimize duyduğumuz güvenin de ifadesidir.
Sonuç almak; halkın mücadelesini büyütmek, kitleselleşmek, örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve umudu
büyütmektir.
Küçük-büyük her işe, bütün alanlardaki kampanya ve programları-

Ders: Sonuç Almak

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Emperyalizm ve oligarşinin saldırılarını boşa çıkarırken diğer yandan
da yeni hedeflere ulaşmak için hedefler koyuyoruz.
Hedeflerimize ulaşıyor, zaferlerimizi büyütüyoruz.
Saldırıları geriletmek yerine kendi üzerine çekmemeye ya da az bedelle
geçiştirmeye çalışan anlayışların daima geriledikleri ortada olan bir gerçektir. Hedefsiz, iradesiz, halkların mücadelesine kazanımlar katmaktan uzak
olan bir çizgi elbette ki sonuç alamaz.
Bugün ise artık sonuç almak,
Cephe çizgisinin en ayırt edici
özelliklerinin başında gelmektedir.
Örgütlenmek, demokratik
mevzilerimizi güçlendirmek, düşmanın her türlü saldırı politikasını boşa çıkarmak, eğitim ve üretimde yeni hedefler belirlemek...
Bu hedeflere ulaşabilmek sahip olduğumuz ideolojik netlikle ilişkilidir.
İdeolojik netlik;
1-İktidar perspektifiyle bakmayı,
2-Sorunlara ve ihtiyaçları belirlemeyi, buna uygun programlar çıkarmayı,
3-En önemlisi de bu programları
hayata geçirecek, gerektiğinde bedelleri göğüsleyebilecek cüreti sağlar...
İşte bunun için cüretin kaynağı
“ideolojik netliktir” deriz.
Cüret olmazsa sonuç alıcılık da olmaz.
Cüret ve sahiplenme Cepheliler’in devrimci ruhuna şekil veren en
temel özelliklerdendir.
Özgür Tutsakların hapishanelerde
çıkardığı dergilerden “Vızgelir” de yayınlanan bir karikatür, sonuç almanın
Cepheliler’in mücadele tarzında yarattığı şekillenmeyi şöyle anlatır:
Yeni tutuklanan TAYAD’lılar hücrededir ve tutsaklık koşullarında ne-

Sonuç Almak
Bilimsel
Düşünmekle Olur
mıza bu perspektifle bakmak, çalışmalarımızı bu bakış açısıyla örgütlemek hedeflerimize ulaşmak için zorunludur.
Aksi durum emeğimizin, zamanımızın heba olmasıdır. Göze aldığımız
bedellerin, fedakarlıkların karşılığını
alamamaktır. Bu tarz halka güven vermez. Gerçek anlamda halklara umut
olunamaz.

Sonuç Almak İçin
Bilimsel Düşünmek
Zorundayız
Sonucu belirleyen tüm etkenler bilimsellikle olan ilişkiye göre şekillenir. Tesadüflerin, kendiliğindenciliğin
şekillendirdiği; salt dışımızdaki gelişmelere endeksli bir pratik daima
inişli çıkışlı olmaya mahkumdur.
Bilimsellik, bize bir gelişim çizgisi
sunar. Aksaklıklar, engeller, yanlış ka-

rarlar bu çizgide görülür ve daha kolay ortadan kaldırılır. Bilimsel doğrular, bilimsel yöntem ve kurallarımız
bizi hedefimize götürür.
Bilimsel düşünmek; olanaklarımızı, ilişkilerimizi en verimli şekilde
kullanmayı, doğru programı oluşturmayı ve hayata geçirmeyi, öncelikleri,
temel-tali noktaları belirlememizi
sağlar. Kendimizi, sahip olduklarımızı,
gücümüzü gösterir.
İnanç ve kararlılığımızı, coşku ve
moralimizi sağlam bir zeminde süreklileştirir.
Öğrenmenin yöntemi vardır.
Marks öğrenmenin yöntemini öğretmiştir. Örgütün bize öğrettiği yöntem de budur...
Devrimciler; her işi bu yöntemle
yapmalı, her bilgiyi bu yöntemle öğrenmelidirler.
Geçmişten kalan alışkanlıkların şekillendirdiği, eski yöntemle mi iş
yapacağız? Yoksa bilimsel yöntemle
mi? Sorunun özü budur...
Ayrımsız ve koşulsuz olarak;
bilmediğimiz işleri de bu yöntemle öğrenmeli ve yapmalı, deney
ve bilgi sahibi olduğumuz işleri de
bu yöntemle yapmalıyız.
Bilimsel öğrenme ve iş yapma
yöntemi nedir?
Tüm bilgi kaynaklarına AÇIK
OLMAK VE İYİ BİR HAZIRLIK
YAPMAK... Yani;
-Kitapların bilgisi,
-Örgütün bilgisi,
-Kendi deneylerinin bilgisine sahip olmaktır.
Hepsini kaynaştırmalı ve gerçeği
tüm yönleriyle görmeliyiz.
Bilgi edinmek yetmez, doğru düşünmeyi de bilmek gerekir.
Doğru düşünmek için diyalektiğin
dört, materyalizmin üç ilkesini uygulamalıyız.
Doğru düşünmek bizi gerçeğe götürür.
Gerçeği sadeleştireceğiz?
Nasıl?
İhtiyaçlarımızı ölçü alacağız. Ana
halkayı yakalayacağız.
Ana halka baş çelişkiyi bulmaktır.
Baş çelişkiyi bulmak için NEDEN sorusunu soracağız.
Baş çelişki aynı zamanda bizim ih-
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Bilimsel düşünmek, buna uygun
programlar oluşturmak, kolektif bir
tiyaçlarımızı ve eksiklerimizi de
Sosyalizmde ekonomiden tüm
sahiplenme yaratmak aynı zamanda
belirlememiz anlamına gelir.
üst yapı kurumlarına kadar
her
şey planlıdır.
Bundan sonrası DEĞİŞdevrimci ruh ve coşkuyu da
TİRME VE İŞ YAPMA AŞABiz de en genelde insanlabüyütecektir. Bu çalışma tarzıyla
MASIDIR.
rımızı tek bir hedef altında toportak bir ruh şekillenecektir. Bu
lama ve örgütleme hedefi ta-Değiştirmek için PROGruhun oluştuğu her yerde işler birer
şıyoruz.
RAM gerekir.
Hedefimiz mükemmeli ya-Programı hayata geçiryük olarak görülmez, zafer
ratmak değildir. Önemli olan
mek için ISRAR gerekir.
inancımızı büyüttüğümüz birer
tüm olanaklarımızı kullana-Sonucu ulaştıracak, enaraca dönüşürler...
bilmektir. Ancak iyi bir proggelleri aşmamızı sağlayacak
ram ve plan tüm olanakların ve
YOĞUN BİR EMEK gerekaynakların doğru ve etkin
kir.
tejik hedeften uzaklaşmak bizi ekkullanılmasını sağlayabilir.
Sonuç almak için militan bir müsikliğe ve gelişmemeye götürüyorsa,
Bunun için gerçek hedefe ulaşana
cadele hattı izlemeliyiz.
aynı şekilde her çalışma da somut olakadar arada irili ufaklı pek çok progMilitanlık kişisel cüret değil, sorak ne hedeflendiğinin bilinmemesi,
ram ve hedef belirlemeli, kararlar
runlara bilimsel bakabilmektir.
insanlarımıza güncel programlar çıalmalıyız.
Kişisel cüret dönemseldir.
karmamak da sonuç almanın önünde
Önemli olan alınan bu kararların
Diyalektik materyalizm, en ileri, en
ne kadar gerçekçi olduğu ve ne kadar
engeldir.
gerçekçi, en doğru, en militan dühayata geçebildiğidir. Alınıp uyulşünme şeklidir.
Program, üretmek demektir. Üretmayan kararlar moral bozukluğuna
Devrimcileri militanlaştıran bu
mek, emek vermektir.
neden olabilir.
bakış açısıdır. Militanlık ideolojinin
Hiçbir başarı kendiliğinden gelPlan ve programı hangi kurallara
kendisindedir. Diyalektik ve tarihsel
mez... Mucize ve tesadüf yoktur. Asgöre oluşturacağız?
materyalizm doğru kullanıldığında
lolan program ve denetimdir.
Program oluştururken şu sorulara
tarihin en militan sonucu olan DEVProgram çıkarmak için yoğunlaşcevap
vermek gerekir...
RİM’i yaratmıştır.
malıyız. Yoğunlaşmak kara kara dü1-Elimizde
ne var...
İşte bu nedenle doğru düşünmeyi
şünmek değildir. Ayrıntılara bakmak,
2-İhtiyaç
nedir...
başarmak, bunu bir çizgi haline geayrıntıları planlamaktır. Yoğunlaş3-Geçmişte bu konuda ne yapıltirmek çok önemlidir.
mak, soru sormaktır.
mış...
Soru soran, düşünen, üreten bir beHer şeyi düşünmeliyiz. İster bir iş
4-Elimizdekilerle ne yapacağız...
yin mutlaka sorunlara çözümler bulur.
olsun ister bir kişi ile yaşadığımız bir
Herkes plana inanmalıdır. Eğer
Yöntemlerin ve elde edilen sonuçlasorun olsun... Ders çalışır gibi soruplana inanılmazsa herkes aynı heyerın denetlenmesi anlamına da gelen
lar sorarak, bir program yaparak dücan ve sahiplenme ile çalışmaz.
ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ yine bişünmeliyiz.
Yozlaşmadan, polis baskısına, çete
limsel düşüncenin en önemli özelBir mahallede, okulda, iş yerinde
saldırılarına
kadar pek çok kampanliklerindendir.
çalışma yapan bir devrimci kendisiyada kendi insanlarımızın ve halkıSorunlar karşısında şikayet etmeni “genel bilgiler”le sınırlamamalımızın eylemlerin anlamını, neden yadır. O alanda ya da birimde hedefimiz
yen ve söylenmeyen; sonuç alamıpıldığını kavradıklarında daha çok sanedir? O birimde ne kadar insan yayorsa yöntemleri değiştiren ama asla
hiplendiklerini görmüşüzdür. Sahipşar,
ne
kadarıyla
ilişkimiz
vardır?
vazgeçmeyen, çözümsüz kalmamayı
Ne kadar sürede kaç insana ulaşmak
lenme olduğu sürece halkımız olailke edinen, bilgileri yeterli değilse öğistiyoruz? Kaç evin kapısını çalacanaklarını sunar, pratiğe dahil olur...
renen, somut koşulların somut tahliğız? Kaç tane dergi ulaştıracağız?
Gerek kendi insanlarımız gerekse
lini yapan beyin dinamiktir. Ve mutHangi sorunlar üzerinde yoğunlaşalaka sonuç alır.
halkımız başlattığımız her kampanyacağız? Karşımıza çıkabilecek engelda, her işte neler kazanacağımızı, düşSonuç Almak İçin
ler nelerdir? Bu engellere karşı ne yamanın neler kaybedeceğini, devrimi napacağız? gibi sayısız soru sormalıyız...
Somut ve Anlaşılır Bir
sıl büyüteceğimizi kısacası yapılan
Mutlaka
o
birimin
gerçeğine
vakıf
işin siyasi önemini kavramalıdırlar.
Programa Sahip
olmalı, bu gerçeğe uygun programlar
Programı denetlemek önemlidir.
Olmalıyız
Denetlemek sahiplenmektir. Deneçıkarmalıyız.
Bütün kampanyalarımız, eylemtim eksikliği göstermek ve çözümü
Sosyalizmi, kapitalizmden ayıran
lerimiz, eğitim faaliyetlerimiz tek bir
sunmaktır. Gözlemek, işin içinde olen önemli fark insanların doğduğu
hedefe ulaşmak içindir: DEVRİM...
mak, insanlarımızın hangi düşünce ve
günden öldüğü güne dek güven içinNasılki günlük çalışmalarımızda
duygularla çalıştığını anlayabilmekde yaşamalarıdır. Sosyalizm bunu
devrim hedefimizden kopmak, stratir. Her insanımız denetimi örgütten
“planlı” çalışma tarzı ile başarır.
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beklememeli; kendisine karşı öz denetimini sağlamalı, çevresine karşı da
sorumlu olmalıdır.
Sonuç almak engelleri aşmaktır.
Denetim pratiğimizdeki bu engelleri
görmek, aşılması için gerekenleri
yapmaktır.

Kolektivizmde Israr
Sonuç Almakta Isrardır
Kolektivizm elbette ki, uygun koşulları olunca hayata geçirilecek bir
çalışma tarzı değildir. Kolektivizm,
ideolojik bir tutumdur. Ayrıca hedeflere ulaşmak için bir zorunluluktur. Aklımızı, enerjimizi, tecrübelerimizi, olanaklarımızı birleştirmektir.
Bunları örgütlü bir şekilde ve bir he-

def doğrultusunda kullanmak pek
çok engelin aşılmasını da sağlar.
Kolektif çalışma ile denetim kolaylaşır, karşılıklı eğitimin zemini
oluşur.
Kendimizin ve halkımızın yaratıcı gücüne inanmalıyız.
Kolektivizm sahiplenmeyi, sorumluluk duygusunu güçlendirir. Halkımızın sahiplenmesine güvenelim;
devrimin ihtiyaçları kavratıldığında
ortaya çıkacak olan sahiplenme ile sayısız engeli aşabiliriz.
Bilimsel düşünmek, buna uygun
programlar oluşturmak, kolektif bir sahiplenme yaratmak aynı zamanda
devrimci ruh ve coşkuyu da büyütecektir. Bu çalışma tarzıyla ortak bir

ruh şekillenecektir. Bu ruhun oluştuğu her yerde işler birer yük olarak görülmez, zafer inancımızı büyüttüğümüz birer araca dönüşürler...
Elbette ki coşkumuzu, moralimizi büyüten başka araçlarımız da vardır. Tarihimizden öğrenmek, değerlerimizle donanmak, eğitimimizi süreklileştirmek, halkımıza ve yoldaşlarımıza sevgimizi, düşmana ise kinimizi büyütmek... hepsi devrimci
coşkumuzu ve moralimizi aynı zamanda devrimciliğimizi de büyütecek
olan araçlarımızdır. Hepsi emekle
kazanılır...
Sevgili okurlar. Haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...
Hoşça kalın...

TSK, Libyalı İşbirlikçilerin Askerlerini Eğitecek
Ülkemizi İşbirlikçilerin Kışlasına
Dönüştüremezsiniz!
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Libya’da, emperyalistlerin Muammer Kaddafi’nin iktidarını yıktıktan sonra işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştıkları düzenli ordunun askerlerini Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) eğitecek.
Libya’daki işbirlikçi yönetim düzenli orduyu oluşturmak için Türkiye ile anlaştı. Anlaşma üzerine Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda
eğitim alacak 3 bin askerin ilk kafilesi Isparta’ya geldi. 185 Libya askerinden oluşan ilk kafileye Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından
eğitim verilecek. Üstelik askerler Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurulmaz tarafından sevinçle karşılandı. Kurulmaz; “Burada en iyi şekilde eğitim alacağınızdan kuşkunuz olmasın. Sizi burada
görmekten çok mutlu olduk” dedi.
TSK’nın 14 hafta boyunca sıkı bir
eğitiminden geçecek olan toplam 3
bin işbirlikçi asker, kafileler halinde
Türkiye’ye gelecek.
Ülkemize buyur edilen bu ahlaksızların niteliğini dünya alem biliyor.
Halkına karşı işlediği suçlarla bilinen

Libya’nın işbirlikçilerinin, yağmacı,
tecavüzcü, ahlaksız, onursuz yanları
Muammer Kaddafi’yi linç etmelerinden de bellidir.
Amerikan eğitimi almış TSK, kendisi gibi katil bir ordu yetiştirmek istiyor. TSK bağımsız bir ordu değildir.
Vatanını, onurunu, halkını Amerika’ya
satmış işbirlikçi aşağılık bir ordudur. Bu
nedenle kendisi gibi işbirlikçileri yetiştirmede tecrübelidir. Vatan ve onur
kavramı olmayan bir ordu, ancak katil, tecavüzcü, Suriye’deki gibi kasap
işbirlikçiler yetiştirebilir.
Gençlerimizin ulusal duygularını
kullanarak halka karşı savaştıran
TSK, Libya’da da ancak kendi halkına karşı savaşan bir ordu yetiştirebilir. Türkiye halkı da MGK’nın
AKP iktidarının nasıl işbirlikçi, vatanını emperyalistlere karşı peşkeş çeken bir ordu olduğunu görecek ve biz
devrimciler de bunu halkımıza göstermeye devam edeceğiz.
Türkiye’de orduya katılan milyonlarca asker gerçek vatanseverlerin kim olduğunu öğrendiğinde vatanını Amerika’ya satan AKP ve
onun suç ortaklarına karşı savaşa-

caktır. Bunu biliyoruz.
TSK’nın bu kadar işbirlikçiliğine,
satılmışlığına rağmen kafasına çuval
geçirilmekten kurtulamamıştır. Ülkemizi İsrail’in Amerika’nın kışlası
haline getiren AKP’yi uyarıyoruz. Suriye’de halkını katleden işbirlikçileri ülkemizde yetiştiriyor ve Suriye halkının üstüne salıyor. Şimdi de Libya’daki işbirlikçileri yetiştiriyor. Buna
izin vermeyeceğiz. Bu ülke sizin babanızın çiftliği değildir. Bu ülkenin
onurlu evlatları, devrimciler olduğu
müddetçe ne Amerikalılar’ın ne de işbirlikçilerinin ülkemizde rahat rahat
dolaşmasına izin vermeyeceğiz.
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Halkın Nabzı Olmalı
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Cepheli halkın öncüsü, devrimin
öncüsüdür. Ve Cepheli devrim yapmak
gibi, tüm ülke düzenini alt-üst edecek
bir iddiaya sahiptir.
Bu iddianın temel unsuru ise halktır. Devrime öncülük etmek demek,
koskoca bir halkla birlikte omuz
omuza savaşmak demektir. Ve savaşı büyütmek halklaşmaktan geçer.
Cepheli öncelikle devrim iddiasının ona nasıl bir misyon biçtiğinin farkında olmalı ve ona göre hareket etmelidir.
Halkımız kültür ve değerleri açısından, ekonomileri, yaşam tarzları açısından farklılıklara sahip olsalar da yaşadıkları baskı, zulüm ve sömürü onları aynı cephede, ezilenlerin cephesinde birleştiriyor. Halkın sorunları, talepleri, istedikleri, yaşadıkları farklı
farklı olsa da özündeki gerçek, baskı
ve zulme karşı direnme zorunluluğudur. Cepheli halkı bu noktada birleştirecek olandır. Gerçekleri gösterecek,
doğru hedefe hangi yol ve yöntemle
gitmemiz gerektiğini kavratacak olandır. Örneğin Haziran Direnişi’nde
halkın her kesimi AKP faşizmine karşı savaştı, bedeller ödedi. Ve bu direnişte birlik ve mücadele ruhu doğdu.
Elbette ki bunlar kendiliğinden olmadı,
halkın bugüne kadar gördüğü baskı ve
zulüm, bunun en temel etkeni olsa da
Cepheli’nin bu güne kadar yarattığı değerler ve direniş çizgisi halkın gücünün açığa çıkmasının nedenlerindendir.
Biliyoruz ki, halkın gücü, direnişi, gelenekleri büyüktür. Önemli olan
o gücü nerede nasıl açığa çıkarıp, harekete geçireceğimizdir.
Bu nedenle Cepheli’nin halkla
arasında sıkı bağlar olmalıdır.
Bu bağları halkın yaşamına girmeden, sorunlarını, neler yaşadıklarını
bilmeden kavrayamayız. Halk kendinden olan, yanında olan ve doğru
bulduğuyla hareket eder.
İkinci adımımız, halkın taleplerini nasıl karşılayacağız, ne yapacağız.

Örgütlü Halk Yeni̇lmez
Halkı Örgütlemeni̇n Esası
Halk Komi̇teleri̇di̇r, Mücadeleni̇n
Özü Daha Fazla Komi̇te Kurmaktır

Halkı nasıl harekete
geçireceğiz sorularına
cevap vermek olmalıdır.
Halkımızın gerçekliği ortadadır.
Düzenin ona bahşettiği yaşamla yozlaşmanın, değersizleşmenin pençesindedir. Bu gerçekliğe tek başına böyle
bakmak halktan uzaklaşmak halka
emek vermemektir. Cepheli tam aksini yapmalı, düşünmelidir. Halkın geri
yanlarına savaş açan, ileri yanlarını devrimcileştiren olmalıdır. Halkın ileri, militan yanlarını ortaya çıkarmak için
halkla iç içe olmak ve ilişki kurmak gereklidir. Hasan Ferit'in adıyla Gülsuyu'nda çetelere karşı yürütülen yozlaşma kampanyası buna örnektir. Halkın temel talepleridir yozlaşmaya,
uyuşturucuya, çetelere karşı olmak,
evinden yurdundan olmamak. Bu yüzden bedeller ödemeyi de, ödediği bedellere sahip çıkmayı, direnmeyi ve
yeni bedeller ödemeyi de göze alır, direnir, çatışır. Biz gecemizi gündüzümüze katarak HALKI HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLÜYEREK
BUNU YAPABİLİRİZ halkla iç içe
olarak bunu başarırız.
Cepheli halk adamıdır. Halkın
içinden halkın gücünü çıkaracak yetenekte olmalıdır. Bu ise, öyle özel
misyonlar bahşedeceğimiz bir yetenek
değildir. Temelde halk sevgisi, vatan
sevgisi taşıyan Cepheli, ideolojisine

güvenen halkın nabzını nerede attığını-atacağını bilir.
Halkımız yaratıcıdır, cüretlidir.
Yeter ki inansın, güvensin. Cepheli
halkın geri yanlarına karşı savaşıp,
kendi güçlerini açığa çıkarmalıdır.
Halkın militan yanları da kendi gücüyle hareket ettiği noktada, direnişler örgütlediğinde açığa çıkacaktır. Ve
bu militanlıkla yaratılacak zaferler kaçınılmazdır.
SONUÇ:
1-Cepheliler, halkı yozlaşmaya
ve çeteleşmeye karşı halk komitelerinde örgütlemelidir.
2-Komiteler halkın her kesimini
mücadeleye katar halkı mücadele
içinde eğitir.
3-Hayatın ve mücadelenin sorunlarını çözer.
4-Dayanışmayı sağlar.
5-Komiteler üretkenliği ve yaratıcılığı arttırır.
6-Boşlukta ve belirsiz bir şey bırakmaz.
7-Halka gitmek, halkın her kesimini mücadeleye katmak, halkın her
sorununa çözüm üretmek, alternatif
sunmak, her yerde komite kurmakla
mümkün olur.
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Gazi Mahallesi’ni Polis Ablukasına Alamayacaklar

Diktikleri Her Mobeseyi Yıkacağız
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 5 Aralık günü saat 11.00 sularında AKP’nin
işkenceci katil polisleri Eski Karakol
bölgesinde Cepheliler’in daha
önce kestiği mobese direğini
dikmek için ikinci kez geldi.
Eski Karakol bölgesini MP5’lerle abluka altına alan polislere
Cepheliler taşlarla, barikatlarla
cevap verdi. Katiller mahalleyi
gaza boğarak halk düşmanlık-

larını bir kez daha gösterdiler. Gazi Mahallesi’nde Mobese’ye karşı mücadele sürüyor.
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Devrimci İşçi
Hareketi

Asgari̇ Ücret Tespi̇t
Komi̇syonu Bi̇r Aldatmacadır!
İşçiyi AÇLIK SINIRININ ALTINDA
bir ücretle çalışmaya mahkum etmek
CİNAYETTİR!
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Asgari ücret tespit komisyonu
toplanıyor. 2014 yılında uygulanacak
olan ve bir işçinin asgari ihtiyaçlarını karşılaması beklenen asgari ücretin ne olacağı az çok bellidir.
Yasada asgari ücret şöyle tanımlanmaktadır; “Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim,
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün
fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek
ücret.”
Öncelikle şunu sormak gerekir, hiç Türkiye’de bugüne
kadar bu tanıma uygun bir asgari ücret belirlenmiş midir? Hayır. Peki, asgari ücreti belirleyenlerin “günün fiyatlarından” ve “işçinin zorunlu ihtiyaçlarından” haberi mi yoktur? Elbette vardır. Zaten asgari ücret bu nedenle
böyle belirlenmektedir.
Asgari ücreti belirleyen komisyonda 5 işçi sendikaları konfederasyonu temsilcisi, 5 işveren sendikaları konfederasyonları temsilcisi, 5 tane de hükümet temsilcisi bulunmaktadır. AKP iktidarı 2014 yılında asgari ücrete zaten % 3 oranında zam yapılacağına karar vermiştir
ve bütçeyi de buna göre hazırlamıştır. Yani asgari ücret tespit komisyonunun toplantısından çıkacak olan maksimum zam oranı % 3’tür. Hükümet teklifi bu oranda olduğunda patronların hükümetten daha fazla zam isteyeceğini düşünmek hayalcilik bile olamaz. Yani tespit komisyonunun kararı bellidir; 5’e 10 oy çokluğuyla asgari ücrete % 3 oranında zam yapılmıştır. Kaldı ki bu sayıların işçi sendikaları temsilcileri nedeniyle değişmesi
de muhtemeldir. Çünkü artık işçiyi savunan, işçinin hak
kazanması için mücadele eden sendikacı kalmamıştır. Ayrıca şu anki sendika yöneticilerinin büyük kısmı AKP’nin
hizmetinde olan sendikacılardır. Yani hükümetin bir
memurudurlar. AKP hükümetine karşı hak arama mücadelesine girme niyetleri de, cesaretleri de, güçleri de
yoktur. TÜRK-İŞ zaten kurulduğundan bugüne sarı sendikacılığın resmi olarak kalmıştır. Geriye işçiyi gerçekten temsil edip etmeyeceği tartışılabilecek olan konfederasyon olarak DİSK kalmaktadır. Ama DİSK’in başındaki patron sendikacılar nedeniyle DİSK içinde sınıf
sendikacılığıdan bahsetmek mümkün değildir. DİSK yıllardır CHP’ye sıçrama tahtası görevini görmektedir. DİSK
yöneticileri CHP’den aldıkları icazetle, CHP’nin yönetiminde olan belediyelerde örgütlenip CHP’ye taban yaratmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca böylece işçileri mücadeleden koparmaktadırlar.
Gerçekte asgari ücret tespit komisyonu tek taraflı bir
masadır. Masada işçileri temsil eden ya da edebilecek kimse yoktur.

Ama daha da önemlisi işçilerin alacakları asgari ücrete bu soygun düzeninin temsilcilerinin karar vermesidir. TBMM’de milletvekilleri ne kadar maaş alacaklarına kendileri karar verirken işçiler adına asgari ücreti bu
milletvekillerinin seçtiği komisyon belirlemektedir.
Asgari ücretin ekonomik değeri üzerine söylenebilecek fazla bir şey yoktur. Bugünün Türkiye’sinde yaşayıp
da asgari ücretle geçinebildiğini söyleyebilecek tek bir
kişi bile yoktur.
TÜRK-İŞ araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarına gereken para Kasım / 2013’te
1.065.- TL’dir. Yani asgari ücretten yüksek. 4 kişilik bir
ailenin yukarıda belirttiğimiz asgari ücret tanımındaki gibi
harcamalarının toplamı ise Kasım / 2013 itibarıyla
3.470.- TL dir. Yani Kasım 2013 itibarıyla asgari ücret
3.470.- TL olmalıdır.
Asgari ücret aslında tekellerin işçilere dayattığı tavan
ücret anlamına gelmektedir. Artık işçilerin asgari ücretin
bile altında çalıştırıldığı koşullarda elbetteki asgari ücret
işçinin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak rakam değil,
patronların işçilere ödeyecekleri tavan ücreti olmaktadır. Üstelik işsizlik baskısı da düşünülünce, işçilerin örgütsüzlüğüyle birlikte artık işçilerin asgari ücret denilen
kölelik ücretine karşı mücadele etme olanakları kalmamaktadır.
Yani asgari ücrette esas sorun işçinin yaşamsal anlamda
asgari ihtiyaçlarının karşılanması değil karın, artı değerin paylaşılması sorundur. Patronlar, daha fazla pay istemektedir. Karlarını daha da arttırmak istemektedir. Bunun yolu üretimi arttırmak, maliyeti azaltmak ( işçiye verilen ücretleri düşürmek ) satış fiyatını yükseltmekten geçmektedir. Rekabet nedeniyle satış fiyatlarını arttıramadıklarında üretim maliyetini düşürmeye çalışırlar. Patronların üretim maliyetleri içinde müdahale edebilecekleri tek kalem işçi ücretleridir. Çünkü diğer maliyet kalemleri de başka patronlar tarafından üretilmektedir.
AKP hükümeti döneminde milyarderlerin sayısının ve
zenginliklerinin artmasına karşılık işçilerin, halkın gelirinin düşmesi bu savaş nedeniyledir.
İktidarda AKP ya da başka herhangi bir partinin olmasının önemi yoktur. Partiler tekellerden aldıkları destekle iktidara gelirler. Hatta artık Amerika’dan onay almadan bir partinin iktidar olabilmesi mümkün olmamaktadır. Üstelik bu onay alma ve icazet dilenme alenen,
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açıkça yapılmaktadır. Başbakanlık adaylarının önce
Amerika’ya gidip icazet almaları basının eşliğinde yapılmaktadır. İşte bu koşullarda iktidara gelen bir partinin
kendisini iktidara getirenlerin istekleri dışında bir şey yapması mümkün değildir. AKP’yi iktidara getiren tekellerin tek isteği karlarını arttırmaktır. Daha fazla kar etmek
istemektedirler. AKP de tekellerin bu isteklerini karşılamak zorundadır. Aksi halde iktidarda kalamaz.

İşçiler, Halkımız
Asgari ücret toplantıları bir oyundur. Bu oyunu kurgulayanlar iktidar kanadıdır. Yani tekeller ve onların sözcüsü iktidar partisi. Toplantılara katılan sendika temsilcileri
oyunun figüranıdır, etkisiz elemanıdır. Artık bu sendikacıların varlığı günü kurtarma anlamı bile taşımamaktadır. Bu nedenle daha asgari ücret komisyonu toplanmadan
AKP asgari ücrete yapacağı zammı açıklamıştır: % 3.
Asgari ücret komisyonunun üyeleri de bu topraklarda yaşamaktadır. Bu ülkedeki kiraların ne kadar olduğunu,
ekmeğin fiyatını, etin fiyatını onlar da bilmektedir. Bildikleri için zaten asgari ücreti böyle belirlemektedirler.
İşçiler ölmeyecek kadar ücret alsın! Kapitalizmin temel
yasası işlemektedir. Kölelik çağındaki gibi artık işçilere gerçekten açlıktan ölmeyecek kadar bir para verilmektedir. Hükümet asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini işçiye sormaz. Bilir ki o zaman işçiler yaşamlarına bakacaklar, geçinmeleri için ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu belirleyecek ve bu miktarı isteyecektir.
Ama böyle olursa o zaman tekeller zenginliklerine zenginlik katamazlar. Kimse bizi alın yazısı, rızıkla kandıramaz. Bu zenginlik işçilerin emekleri çalınarak oluyor.
İşçilerin alın teri çalınarak zengin olunuyor.

AKP iktidarı gelmiş geçmiş iktidarlar içinde en demagog hükümettir. Şimdi hemen bütçeden bahsedeceklerdir, bütçede işçiye verecek para olmadığından bahsedeceklerdir. Halkın diğer kesimlerini işçilere karşı kışkırtmaya çalışacaklardır. Köylünün, memurun alın terini
işçilere yedirtmeyeceklerini söyleyeceklerdir. Memurların toplu sözleşmeleri döneminde de işçilerin alın terini,
emeğini memurlara yedirtmeyeceklerini söyleyecekler.
Gerçek şu ki bütçeden ne memur, ne de işçiler haklarını alamaktadır. Bütçe tekellere akmaktadır. Tekellerin her istekleri emir kabul edilerek derhal yerine getirilmektedir.
Aralık ayında toplanmaya başlayan asgari ücret tespit komisyonunda da yine tekellerin istediği olacaktır. Çarşı pazardaki fiyat artışları, zamlar, hükümetin açıkladığı enflasyon rakamlarını kat kat aşmışken % 3 zam gerçekte asgari ücretin azalmasıdır. Asgari ücret zamlar oranında, enflasyon oranında azalmış demektir. AKP hükümeti soygun ve talanda o kadar pervasızdır ki asgari
ücreti enflasyon oranında arttırmaya bile yanaşmamaktadır. Bu da halkın ve işçilerin yoksullaşması, tekellerin
zenginliklerinin artması anlamına gelmektedir.
Asgari ücret tespit oyunlarına kanmayalım. Bizi bu kölelik ücretine mahkum eden sisteme karşı örgütlenelim,
kendi meşru örgütlülüklerimizi büyütelim.
Haklarımız, uğrunda mücadele ettiğimiz kadardır. Haklarımız bizim koruduğumuz kadar vardır. Kimse bize yeni
haklar bahşetmeyecektir. Hiçbir patron “ben biraz daha
az kazanayım, işçiler daha fazla kazansın” demeyecektir. Hayal kurmayalım. Örgütlenelim, mücadele edelim, direnelim, kazanalım.

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

DİH Öncülüğünde Direnen Beltaş
İşçilerinin Zaferini Kutluyoruz
BEDAŞ şirketine bağlı olarak CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan
işçilerin, işten atılmalarına karşı 3 Ekim 2013 tarihinde Beşiktaş Belediyesi önüne çadır kurarak başlattıkları direniş zaferle sonuçlanmıştı.
BEDAŞ işçilerinin, Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde gerçekleştirdiği direnişin zafer kutlaması 6 Aralık günü DİSK Genel Merkezi Binası’nda
gerçekleşti. Kutlama öncesinde hazırlanan yemekler hep birlikte yenildi.
Ardından yapılan konuşmada direnildiğinde, hep birlikte olunduğunda Anadolu halklarının birlikte bağımsız, sosyalist Türkiye’yi kuracağı söylenilerek
söz direnen ve kazanan BEDAŞ işçilerine bırakıldı. Beltaş işçileri yaptıkları konuşmada direnişlerinde başından beri yanlarında olan Devrimci İşçi
Hareketi’ne teşekkür ettiler. Konuşmalar yapılırken hazırlanan kutlama tatlıları hep birlikte yenildi. Tatlıların ardından Grup Yorum türküleri ile birlikte BEDAŞ işçilerinin yanında oldu. Grup Yorum’un türküleri eşliğinde
halaylar çekilerek “Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. 100 kişinin katıldığı kutlama çekilen halaylar
ve Çav Bella marşının söylenmesi ile son buldu.
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AKP, Sınıfının Kini ile Hareket Ediyor!
El Etek Öpmeyen Sanatçılardan İntikam Alıyor!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013
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AKP iktidarı Osmanlı padişahları gibi bütün sanatçılara
elini öptürmek, biat ettirmek istiyor. Bütün Türkiye
halkını baskı ve zulüm ile nasıl teslim almak istiyorsa;
sanatçılar ve aydınlar için de geçerli bu. Başını yere
eğmiş bir halkın ağzından ekmeğini alsan sesi çıkmaz
çok iyi biliyor bunu burjuvazi. Bu yüzden de başeğdirmek
ve insanları onursuz hale getirmek istiyor. Zulmü ile
herkesi teslim alabileceğini düşünüyor.
Halkımız, Haziran Ayaklanması ile AKP iktidarına
şunu çok iyi bir şekilde anlattı; zulmün, baskının olduğu
yerde mutlaka ona karşı direnenler de çıkacaktır. Tayyip
Erdoğan kendisi nasıl Amerika’da Obama’nın elini eteğini
öpüyorsa, Türkiye’deki bütün aydınların da ona boyun
eğeceğini düşündü ve hala bu düşüncesi ile bütün halk
kesimlerine saldırıyor.
AKP iktidarı istediği sonucu alamadığı için, başeğdiremediği için, kudurmuş köpekler gibi nereye saldıracağını
bilmez şekilde sağına soluna her tarafa saldırıyor şu an.
Ayaklanma sürecinde aydın ve sanatçılardan kim ki
halkın yanında yer aldı, hepsini fişledi AKP. AKP’nin
saldırısı basit bir kin değildir. Sınıfsal bir kin güdüyor
halka ve halkın yanında saf tutan sanatçılara. Kini sınıfsal,
bu yüzden saldırısı da sadece sanatçılara diye bakmamak
gerekiyor. AKP halktan hesap soruyor.
İki sınıf vardır; Burjuvazi ve proletarya… Ezen ve
Ezilen... İşte AKP bu kadar nettir. Sanatçılar bugün
ezilen halkın safındadırlar bu yüzden de burjuvazinin
her türlü kin ve öfkesinin de hedefidirler.
AKP diş biledi, kin biledi bu sanatçıları kazıdı hafızasına.
Haziran Ayaklanması sonrası sürece bir bakalım. AKP
hiçbir fırsat kaybetmeden saldırdı bütün sanatçılara, hesap
sormak için hiç gecikmedi.
Belki o güne kadar hiçbir eylemde hak arama talebinde
yer almayan, etliye sütlüye dokunmayan, hatta bir çoğu
burjuvazinin yoz diyebileceğimiz hayatlarını yaşayan genç
sanatçılar AKP faşizmine karşı meydanlarda halkın yanında
yer aldı.
AKP faşizmini tanımak, zulmünü baskısını görmek
için uzaklara bakmaya gerek yoktu. Sanatçılar kendi yaşamlarında da gördüler. Her şey çok açıktı, su yüzüne
çıkmıştı. AKP iktidarı sanatçıların oynayacağı oyunlardan,
tiyatro salonlarının özelleştirmesinden, hangi dizinin
oynayıp oynamamasına kadar her şeyi kendi eline almıştı.
Sanatçılara üretmeyeceksin, benim dediğimi yapacaksın,
AKP’nin politikalarını sanat adı altında halkı kandırmak
için kullanacaksın talimatı veriyordu.
Ağzını açan sanatçıya, küfürler ediyor aşağılıyordu
Tayyip Erdoğan.
Ayaklanmaya katılan sanatçılardan hesap sormak

içinde ilk hedefi genç sanatçılar oldu. Geçmişte siyasi bir
mücadele içinde yer almamış sanatçıları karalamak için
bir şey bulmalıydı. Ve uyuşturucu operasyonu yaptı.
Bütün ayaklanmaya katılan sanatçıları karalamak, onurlarını
kırmak, halk gözünde değerlerini düşürmek için en iyi
yöntemi seçti kendince. Bizim için bu sanatçıların arasında
uyuşturucu kullanan var mı yok mu değildir tartışma
konusu şu an.. Ki kullanıyorsa da bu burjuvazinin yoz
kültürünün bilinçli politikasının sonucudur. Sanatçıları
halktan koparan örgütsüzlüğün propagandasını yapan,
umutsuzluğu örgütleyen burjuvazinin kültürünün sonucudur.
AKP iktidarı uyuşturucu operasyonu ile sanatçılardan
intikam almaya çalıştı. Eğer bana biat etmezseniz sizi
yok ederim, onurunuzu ayaklar altına alırım mesajı verdi.
Fazıl Say’ı yine aynı şekilde tehdit etti. Seni bu
ülkede yaşatmam mesajı verdi. Son olarak da Red Hack
operasyonu adı altında Barış Atay’ı gözaltına aldı.
Ama AKP iktidarı şunu çok iyi biliyor artık kimseyi
yalan ve demagojileri ile kandıramayacak. Bunun son
kanıtlarından birisi Barış Atay’ı sahiplenen halktır. Barış
Atay’ın gözaltına alınması onun nezdinde bütün ilerici
demokrat aydın ve sanatçılara gözdağı vermekti. Ama
yanıldı, halk sahiplendi ve bu sahiplenme sonucunda
AKP’nin oyunları bozuldu.
AKP iktidarına sesleniyoruz: Unutma baskı ve zulüm
korkuyu büyütebilir ama öfkeyi ve kini öyle bir biler ki,
bu öfke ve kin Emniyet Müdürlükleri, AKP iktidarının
merkezleri devrimci savaşçılar tarafından hedef alındığında
hiç bir ah dedirtmez. AKP saldırdıkça karşısında daha
öfkeli ve militan bir sanatçı kitlesi yaratacak bundan emin
olsun. Bunu devrimciler yapacak, halkın yanında saf tutan
bütün sanatçıları örgütleyeceğiz.
Sanatçılara çağrımızdır; Düşmanınızı iyi tanıyın. AKP
iktidarı sınıfının kini ile saldırıyor. Günlük geçici saldırılar
değildir bunlar, bu yüzden örgütlenmeliyiz. Sınıf kini ile
düşmanımız olan AKP'ye karşı örgütlenmeli ve Sanat
Cephesi’ni güçlendirmeliyiz.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Halk

Düşmanı

AKP

AKP İktidarı Halkı Yozlaştırmaya Çalışıyor Biz İzin Vermeyeceğiz!

Biz Ailerimizden Başlayarak Halkı Örgütleyeceğiz

Her Eve Bir Halk Komitesi Kuracağız!

Aile, içinde yaşadığımız toplumsal düzenin en küçük yapı
taşıdır. Aile, her dönem Anadolu halkları açısından kutsal olarak görülmüştür. Anadolu değerleriyle şekillenen aile
kurumunun feodal olarak gördüğümüz geri yanları vardır. Ancak bugün
AKP'nin aileyi hedef alan, onu yozlaştıran politikalar üretmesinin nedeni ailenin sahip olduğu değerlerdir.
Bu değerler arasında dayanışma
vardır. Aile fertleri arasında birbirini sahiplenme vardır. Gerek ekonomik gerek manevi anlamda aile fertleri birbirlerine güç verirler. Birbirlerine hiç
çıkarsız, hesapsız güvenirler. Başı darda olana yardım ederler. Güçten düşünce omuz verirler.
Halkın ortaklaştırdığı, bir değer
haline getirip yüzyıllardır yaşattığı
ahlakı öğrendiğimiz ilk yerdir aile. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğreniriz. Yalan söylemenin, dedikodu
yapmanın, başkasının malına göz dikmenin büyük suç olduğunu öğreten ana
babalarımız, dedelerimiz, büyüklerimizdir. "Haram lokma yeme", "Eline, beline, diline sahip ol", "Komşun
açken sen tok yatma", "Çalışmayana ekmek yok" Bunlar da aileden öğrenip hayatımıza kattığımız değerlerdir.
Kapitalizm, gölgesinden faydalanamadığı ağacı kesen bir sistemdir. Ailenin bu değerlerinin kapitalizme faydası olmadığı gibi zararı vardır. Çünkü
kapitalizm dayanışma kültürüne karşıdır. O, bireyselliğin, kendinden başkasını düşünmeyenlerin düzenidir. Bir
baba hapis yatar oğlunun borçları için...
Bir ana evladı uğruna gözünü kırpmadan ölür. Oysa kapitalizm "babana bile
güvenmeyeceksin" diyen alçak bir
sistemidir. Yeni evli, işsiz gençlere aileleri bakmaktadır bugün. Ya da amcasının, halasının, abisinin desteğiyle
okuyan binlerce öğrenci vardır.
Aile bugün pek çok yanıyla olumlu değerler taşırken AKP ise aileye
pervasızca saldırmaktadır. Amaç, onun

da içini boşaltmaktır.
AKP, aileler üzerinden halkı yozlaştırmaya çalışmaktadır.
Bir ülkenin Başbakanı sanki halkın
başka hiçbir derdi
yokmuş gibi onlara
kaç çocuk yapmaları
gerektiğini söylüyor.
Bugün Tayyip Erdoğan gittiği her yerde
halka "3 çocuk", "3
çocuk da yetmez 4
çocuk yapın" diyor.
İnsanların yatak odalarına dahi karışan bir iktidardır AKP. Ancak o evin
mutfağında ne pişiyor ne yeniyor...
Bunlar umurunda değildir AKP'nin.
Halkın açlığı, yoksulluğuyla dalga geçiyor.
AKP'nin çocuk sevgisi göstermeliktir, yalandır. Tekellere lazım olan
ucuz iç gücüdür ve halkın çocukları
daha fazla kar için gereklidir. Yoksa yarattığı yoksullukla 2,5 yaşındaki Kübra bebeğin açlıktan ölmesine neden
olan yine AKP iktidarıdır. 12 yaşındaki
Uğur Kaymaz'a yaşından çok kurşun
sıkan ve 14'ündeki Berkin'in beynini
sokağa akıtan AKP'in ta kendisidir.
Bugün uyuşturucu kullanımının yaşı,
ilköğretime kadar düştüyse, fuhuş yapan
kadınların sayısı yüz binleri geçtiyse bu
AKP'in politikaları nedeniyledir. Çocuk
pornosunun, aile içi tecavüz haberlerinin, kızına-karısına fuhuş yaptıranların
sayısı AKP'in iktidarında her geçen
gün katlanarak artmaktadır.
TV'lerdeki kadın programları ile
yozlaşma ve değersizleşme halka kanıksatılmaya çalışılmaktadır. Seda Sayan, Müge Anlı gibi programlarda
"aile dramı" olarak gösterilen yoz ilişkiler, sıradan hale getiriliyor. Bu programlarla, çekilen dizilerle, kimin eli kimin cebinde, kim kimin karısına göz
dikmiş, kim kocasını bırakıp kaçmış
belli olmayan bir ahlaksızlığı halka kanıksatmaya çalışıyor AKP. İnsanlar
birbirlerini aldatsın, birbirlerinin ar-

kasından iş çevirsin, adam satsın, cinslikten başka bir şey düşünmesin iste
niyor. Böylece aileler yozlaşacak, dağılacak, halkı bir arada tutan, ona direnme, yaşama güç veren değerlerden
biri daha ortadan kalkacaktır. İnsanlar
yalnızlaşacak, yozlaşacak ve faşizmin karşısında çaresiz kalacaklardır.
Böylelikle sömürü çarkının dişlileri arasında daha rahat öğütüleceklerdir.

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

AKP' nin bu yozlaştırma politikası
karşısında bizim mücadelemiz ailelerimizi devrimcileştirmektir. Onları düzenin etkisinden kurtaracak örgütlülükleri yaratmaktır. Evin annesine, çocuklarına, babalarına yönelik politikalar geliştirmeliyiz. Halk komitelerinde örgütlenmelerini sağlamalıyız. Mahallelerde kuracağımız yıkım komitelerinde
olmalıdır ailelerimiz. Dayanışma komiteleri kurarak, düzenin yok etmeye çalıştığı bir değer olan komşuluğu daha örgütlü hale getirmeliyiz. Örneğin ev kadınlarının mahallede yoksul ailelere
yardımcı olmalarını, günler düzenleyip
örgütlenme çalışması yapmalarını sağlayabiliriz.
Halk Ayaklanması’nda "gelin çocuklarınızı alın" diyen Başbakan'a,
kendileri de ayaklanmaya gidip çocuklarıyla beraber çatışarak cevap veren analarımızı gördük. Halkın bu değerleri bizim değerlerimizdir, AKP'nin
yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz.
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Röportaj

Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin
Yürüyüşümüz Durdurulamaz!-2ğerlendiriyorsunuz?
Pınar Hanoğlu: Ül-

Ankara

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Geçen haftaki röportajımızın girişinde dergimize yönelik baskı ve
saldırılara kısaca değinmiştik. Bu
saldırıların biçimleri değişse de ne
saldırılar, ne de saldırıların amacı
hiç değişmemiştir.
Yürüyüş’ün 394. sayısı da toplatıldı. Toplatma gerekçelerinden birisi
de “Hasan Ferit’ten Aldığımız Güçle
Bütün Mahallelerimizdeki Pislikleri
Temizleyeceğiz” başlıklı yazıdır. Bunun dışında yozlaşmaya karşı çıkan
tüm yazılar da toplatma gerekçesi
oldu. İşte dergimize saldırıların temel
amaçlarından birisi budur. Bu saldırılar aynı zamanda AKP’nin yozlaştırmanın sorumlusu olduğunu gösteriyor.
Diğer taraftan yozlaşmaya karşı
mücadelemizin önemini de ortaya
koyuyor...
Dergimizin çalışanlarıyla yaptığımız röportajlara bu sayımızda
da devam ediyoruz.

P ı n a r
Hanoğlu,
(Muhabir)

Pınar Hanoğlu
36

Yürüyüş: Ülkemizdeki
burjuva basın
ve devrimci
basın ile ilgili
düşünceniz
nelerdir? Sansürü nasıl de-

kemizdeki basının kime
hizmet ettiğini son dönemlerde yaşadığımız
Haziran Ayaklanması’nda
çok açık gördük. Ayaklanma boyunca 6 kişiyi
katlettiler. Berkin Elvan
hala hastanede yaşam
mücadelesi veriyor. Ülkemizde bu gerçekler yaşanırken basının, Tayyip’in ağzından
haber yapması, halka çapulcu demesi
ülkemiz basınının nasıl taraf olduğunu
gözler önüne seriyor.
27 yıldır halkın sorunlarını ve isteklerini dile getiren, yalanların karşısında gerçekleri, yanlışlar karşısında
doğruları yazıyoruz. 27 yıldır ülkemizde yaşanılan faşizme karşı direndik, direnmeye de devam ediyoruz.
Toplatılmayan dergimiz kalmıyor,
kapatılıyor, basılıyor o da yetmiyor
katlediliyoruz. Bunlar sadece yasal
bir dergi çıkarttığımız için başımıza
geliyor. Son dönemde yaşadığımız
Yunanistan Konsolosluğu önündeki
saldırıda haber yapmak için oraya
giden arkadaşlarımızı göz altına aldılar.
Fotoğraf makinalarımızı elimizden
zorla aldılar. Eylemi yapan TAYAD’lılara saldırırken biz muhabirlere de
ayrı saldırdılar. 18 gün boyunca her
gün saldırı oldu ve bu saldırıya bizim
dışımızda ya 2 ya da 3 basın geliyor
ve onların da yaptığı haberler yayınlanmıyor sansüre uğruyordu.

Yürüyüş: Devrimci basın olarak
ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Devrimci basının tavrı
ne olmalı?
Pınar Hanoğlu: Daha öncede
belirttiğim gibi gittiğimiz eylemlerde
devrimci basının muhabirlerini de
eylemcilerden ayırmıyorlar. Bizede
saldırıyorlar. Fotoğraf makinalarımıza

el koyuluyor. Çektiğimiz fotoğraflara
el konuluyor. Bunların hepsi yapacağımız haberlerin engellenmesi için
yapılıyor. Ama bizler her türlü baskıya rağmen yine haberlerimizi yapıyoruz. Bizim görevimiz her koşulda
halka yapılan baskının, terörün haberini yapmak ve gerçekleri halkımıza
ulaştırmaktır. Bunun bedeli ne olursa
olsun...

Yürüyüş: Son dönemde özellikle
devrimci basın alanında Yürüyüş
muhabirlerine yapılan saldırıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pınar Hanoğlu: Saldırıların temelindeki neden ideolojimizdir. İddiamız, kararlılığımız, ödediğimiz
bedeller ve haklılığımızdan geliyor.
Yaptığımız her haber düşmana sıkılan
bir kurşun bunun bilincindeyiz ve
bu bilinçle düşmanın karşısında dimdik duruyoruz. Cüretimizin karşısında
acizleşen polis saldırmaktan başka
bir şey yapmıyor. Saldırıların bizi
yıldıracağını düşünenler bir kez daha
yanılıyorlar. Baskılar bizi yıldıramaz.
Her koşulda halkımıza yaptığımız
haberlerle gerçekleri yansıtmaya devam edeceğiz...
Yürüyüş: Şu an başlayan Yürüyüş Dergisi kampanyası var. Bu
kampanya ile ne hedefliyorsunuz?
Pınar Hanoğlu: Evet dergi
kampanyamız başladı. Dergimiz adaletsizliğe, eşitsizliğe, haksızlıklara
karşı mücadelemizi büyütmekte bir
araç. Bu yüzden dergimizi halka
ulaştırmalıyız.
Hedefimiz bu ülkede devrim ise
dergi sayımızı çoğaltmamız lazım.
Kampanya kapsamında ilk etapta
10 bin afiş bastırdık ve bu afişleri
mahallelerimizin duvarlarına işliyoruz. Devamında el ilanları ve pankartlarımızla sokak sokak gezeceğiz.
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Dergimizle çalmadığımız kapı kalmayacak. Bizler gerçeklerle halkımızın kapısını çalıyoruz. Bu konuda
bizim yanımızda olan, bizimle birlikte
bu kampanyayı örgütleyen dergi
okurlarımıza emeklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz...

Ufuk Anıl Çalımlı
(Muhabir)
Yürüyüş: Ülkemizdeki burjuva
basın ve devrimci basın ile ilgili
düşünceniz nelerdir? Sansürü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ufuk Anıl Çalımlı: Ülkemizdeki
burjuva basın iktidarın yayın organı
biçiminde işliyor genelde. Çünkü
özellikle manşetlerine baktığımız zaman bunu apaçık görüyoruz. Birçok
gazetenin manşetleri aynı atılıyor ya
da 1 kelimesi değişiyor. Ve böylece
basın, bu düzenin halkı etkisine almak
için beyinleri uyuşturmak, kendi propagandasını yapmak için kullandıkları
bir araç haline geldi.
Mesela devrimcilerin eylemlerine
genel olarak burjuva basının muhabirleri de katılmaktadır. Eyleme polis
saldırmıştır, çok sayıda kişi yaralanmış insanlar işkenceyle gözaltına
alınmıştır, yani haber değeri yok denilemez... Fakat ertesi gün baktığımızda burjuva basında çoğu zaman
tek bir satır bile haber yer almamıştır.
Bu bakımdan gazetecilik de biraz
cüret ve onur gerektiren bir meslektir.
Devrimci basın olmak, ödenecek bedelleri de yanında getiriyor. Fakat
bu bizi korkutuyor ya da sindiriyor
mu? Tabi ki hayır.

Yürüyüş: Devrimci basın olarak
ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Ufuk Anıl Çalımlı: Devrimci
basın olarak ilk başta daima hedef
halinde oluyoruz. Dediğim gibi iktidarın yayın organı biçiminde hareket
etmediğimizden ve basın alanında
devrimci bir anlayışla habercilik yapıyoruz. Mesela bir eylemin haberine
gittiğimizde sivil polisler özellikle
bizim görüntümüzü alıyorlar. Yine

görüntü alırken polisler geliyor omuz
atıyor vb. birçok şey.
Birçok kameramız,
kartımız polis tarafından çalındı ya da
tahrip edildi. Özellikle son dönemde
basın kimliği dayatması başladı. Halka
açık bir alanda olan
bir olayı görüntülemek herkesin hakkıdır. Özellikle gelip
yanımıza basın kimliğiniz var mı diye
soruyorlar. Yoksa çekemezsin diyorlar.

Bizim yapmamız gereken 5 kat daha fazla
çalışmaktır. Çünkü biz
yayına başladığımızda
1-0 önde başlıyoruz. Bizim en büyük avantajımız haklılığımız. Haklılığın verdiği güçle yazıyoruz. Bu bakımdan
dergimizi okuyacak birçok insan bulabiliriz.
Ufuk Anıl Çalımlı
Çok basit yöntemlerle
dergi satışını arttırabiliriz. Mesela otobüste, dolmuşta, metroda açalım
dergimizi okuyalım. Halkımızın bir özelliği de
toplu taşıma araçlarında yanındaki ya da karşısındaki insanın gazetesini okumaktır. Yalan ya
da kontra haber okuyacağına dergimizden 1 paragraf dahi okuması kardır.

Birincisi, bizim
basın olup olmadığımızı belirleyecek olan bu devlet değildir.
İkincisi, herkes görüntü alıyor.
Kimisi cep telefonuyla, kimisi kamerasıyla, fotoğraf makinesiyle, kimisi tabletiyle. Peki bu insanlara neden gidip basın kimliği sormuyor
polisler? Sen böyle görüntü alıyorsun
ama senin basın kartın var mı diyebiliyorlar mı? Demiyorlar tabi. Çünkü
o insanlardaki görüntüler yine onların
kendilerinde kalabilir ama bizim görüntülerimiz yayınlanıyor. Halka ulaştırılıyor. Polisin engellemeye çalıştığı
da budur işte. Keza tüm devrimci
basının tavrı da burada önemli oluyor.
Polise basın kartı göstermek zorunda
değiliz.

Yürüyüş: Son dönemde özellikle
devrimci basın alanında Yürüyüş
muhabirlerine yapılan saldırıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ufuk Anıl Çalımlı: Keza yukarıda belirttiğim gibi, bize yönelik
saldırılar halka doğru haberlerin gitmesini engellemek en temelinde. Ki
şu da var, biz yalnızca haber götürmüyoruz. Aynı zamanda kurtuluşun
yolunu gösteriyoruz. Saldırılar aynı
zamanda bunun içindir. Çünkü aynı
zamanda halka umut taşıyoruz. Korktukları elinizde, güvenle tuttuğunuz
60 sayfadır. Yürüyüş Dergisi muha-

birlerini her gördüklerinde suratları
düşüyor. Çekilen bir fotoğraf bile
onları titretiyor. Bir eylemde polislerin
görüntü almaları engellendiği için,
ve yıldırmak için gözaltına alındık.
Fakat Mahir Çayan’ın dediği gibi
“düşman bize ne kadar çok ok atarsa, biz o kadar doğru yoldayız.”

Yürüyüş: Peki bu saldırılara karşı
ne yapılması gerekiyor?

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Ufuk Anıl Çalımlı: Bu tür saldırılarla devrimci basın ne kadar geriletilmek isteniyorsa biz de o kadar
ileri gitmeliyiz. Sesimiz ne kadar
çok kısılmak isteniyorsa, biz de o
kadar gür haykırmalıyız. Devrimcilik
dünyanın en soylu damarı derler. Biz
de o damardan akan kanlarız. Bu
onurla hareket ediyoruz ve etmeye
devam edeceğiz.
Yürüyüş: Şu an başlayan Yürüyüş Dergisi kampanyası var. Bu
kampanya ile ne hedefliyorsunuz?
Ufuk Anıl Çalımlı: Halka ulaşan
dergi sayıları genele göre çok kısıtlı
kalıyor. Bu yüzden daha fazla arttırmak düşüncesi doğrudur. Amerikan
uşağı Fethullah Gülen’in yayın organı
Zaman Gazetesi’nin yaptığı haberler
ortadadır. Bu kadar teşhir olmuş bir
gazete kendini her yerde gösterme
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Röportaj

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Tuncer Gümüş (Muhabir)

Tuncer Gümüş

Yürüyüş:
Ülkemizdeki
burjuva basın ve devrimci basın
ile ilgili düşünceniz nelerdir? Sansürü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Tu n c e r
Gümüş:

Devrimci basın ve burjuva basının her zaman
safları ayrı olmuştur. Çünkü, bu sistemdeki basın kime hizmet ettiği ortada. Bugün ülkemizdeki basının nelere ilgi gösteriyor. Bir kaç örnek
verirsek, kazalar, su, baskı, vb. yalnız
daha vahim bir şey var, bunları bile
gündemlerine almayabiliyorlar. Hizmet ettikleri konular ağırlıklı olarak
sosyetenin gündemi oluyor. Konularda belidir zaten, kim nerede kimle
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buluşmuş, kim nerede ne yemiş...
Bu tarz haberlerle insanların kafalarını
karıştırıyorlar. Yaptıkları programlarla
gençleri kendilerinden ayrı yoz bir
kültür yerleştiriyorlar.
Medya patronları özellikle “tarafsız” basın olduklarını vurgularlar...
Bu yalandır... Herkesin bir tarafı
vardır. Tarafları ise tekellerin çıkarlarıdır. Hele ki, bu dönemde AKP’nin
sözcüsü durumundalar... İktidarın
aleyhine olan bir haber yazmak, yazı
yazmak bedel ödemelerini gerektiriyor... Onlar için haberin de bir önemi
yok. Burjuva medya demek de artık
onları tarif etmeye yetmiyor... Holding
medyası onlar... İktidardan ihale almanın, daha çok pay almanın aracı
haline geldiler... Doğuş Grubu’nun
medyası bunun en tipik örneğidir...
İktidarın artık onları özel olarak
sansürlemesine gerek kalmıyor. Onlar
ne AKP’nin hoşuna gider, ne gitmez
diye yayın politikası izliyorlar...
Devrimcilerin haberlerini sansürleme konusunda bırakın burjuva medyayı Birgün ve Evrensel gibi gazeteler
bile sansür uyguluyor. Hatta bazen
burjuva basında gördüğümüz haberleri
Evrensel’de tek bir satır göremiyoruz..
Bizler devrimci basın olarak şunu
her zaman haykırmışızdır. “Gerçekleri
halka yalnızca devrimci basın aracılığı
ile ulaştırabiliriz.” Çünkü halkın yalnızca burjuva basın gibi sorunlarını
anlatıp bir kenara atmıyoruz. Van’daki
depremden tutalım Edirne’deki evleri,
tarlaları sular altında kalan halkımıza
neden olduğunu anlatıyoruz.

Yürüyüş: Devrimci basın olarak
ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Devrimci basının tavrı
ne olmalı?
Tuncer Gümüş: Genel olarak
Haziran Ayaklanması’ndan bu yana
basına kimlik kartı sormaya başladılar.

tal
ya

İzmi̇r
Hatta bazı burjuva basındaki
muhabirlere de
saldırdılar. Yalnız
bizleri
AKP’nin katliamcı polisi tanıdığı
için, ayrı bir saldırıda
bulunuyorlar. Özellikle ellerindeki
coplarla veya kalkanlarla çekim yaparken kameramıza, fotoğraf makinamızı kırmaya çalışıyorlar. Bunun
en son örneği, İstanbul’daki Yunanistan
Konsolosluğu önündeki eylem ve 14
yaşındaki Berkin Elvan için yapılan
eylemlerde ayrı bir saldırıya uğradık.
Konsolosluk önündeki eyleme birkaç
basın dışında kimse gelmemişti. Buradan canlı yayın yaparken birçok
muhabirimiz gözaltına alandı. Tabi
alınmadığı günlerde polisin saldırıları
ile karşılaştı. Elindeki makinalar kırıldı.
Yalnız biz hergün orada olarak görüntü
almaya çalıştık ve halkımıza gerçekleri
ulaştırdık...
An

cüretini gösteriyorsa, bizim yapmamız gereken 5 kat daha fazla çalışmaktır. Çünkü biz yayına başladığımızda 1-0 önde başlıyoruz. Bizim
en büyük avantajımız haklılığımız.
Haklılığın verdiği güçle yazıyoruz.
Bu bakımdan dergimizi okuyacak
birçok insan bulabiliriz. Çok basit
yöntemlerle dergi satışını arttırabiliriz. Mesela otobüste, dolmuşta,
metroda açalım dergimizi okuyalım.
Halkımızın bir özelliği de toplu taşıma araçlarında yanındaki ya da
karşısındaki insanın gazetesini okumaktır. Yalan ya da kontra haber
okuyacağına dergimizden 1 paragraf dahi okuması kardır. Keza
Yürüyüş logosunu görmesi de. Zaman
Gazetesi’ni her tarafa saçıyorlar, kapılara beşer beşer bırakıyorlar. Ondan
sonra da reklamını yapıyorlar biz şu
kadar gazete dağıtıyoruz diye. Onlar
beş tane bırakıyorsa biz 10 tane bırakalım. Yani lafın özü nasıl biz bu
dergiyi okumaya istek duyuyorsak,
dergimizi okutmak için çaba harcamayı da görev bilmeliyiz.

Berkin için İstanbul Adliyesi önünde eyleme polis azgınca saldırısı sonucu eylemciler Okmeydanı’na çekildiler. Bizlerde burada katliamcı
polisin saldırısını görüntülerken ben
ve arkadaşım Güneş Seferoğlu’na
saldırdılar. İkimizi de yerlerde sürükleyerek gözaltına aldılar.
Bizlerin tavrı nettir. Polisin saldırılarına karşı bizler direnecek ve
elimizdeki makinaları vermeyeceğiz.
Haber yaparken haber olabiliyoruz.
Buda direndiğimizden dolayıdır. Son
2 haftada 10’un üzerinde Yürüyüş
Dergisi’nin muhabiri gözaltına anlındı. Şu bir örnektir Okmeydanı’ndaki saldırıda polis beni almaya kalktı.
Yanımızdaki 5-6 basın ben ve diğer
muhabirimizi yalnız bırakarak bir
köşeye geçtiler. Bu yanlış bir tavırdı.
Belki diğerleri bizlerin yanından ayrılmasalardı bizleri alamayacaklardı.
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Sürecek

İzmir

Yozlaşmaya ve Yozlaşmayı
Yaratanlara Karşı Mücadele Edelim
Bezirgan Saltanatına, Zulmün Yalanlarına Karşı Gerçekleri Haykırmaya
Devam Edeceğiz
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Yürüyüş Dergisi
halkımızın baktığı her yerde. Yoksulların
matbaasında, gerçeklerin sesi Yürüyüş'ün afişleri basılıyor.

İstanbul, Şişli'de

İstanbul

Antalya

Ankara

Kocaeli

TAYAD'lı Aileler
tarafından 5 Aralık'ta Yürüyüş Dergisinin afişleri asıldı. Toplam 220 afiş
asıldı.
Altınşehir ve Filistin Mahallesi'nde
ise 9 Aralık'ta Halk
Cepheliler tarafından dergi dağıtımı
yapıldı. Halk Cephelileri gören Filistin
Mahallesi halkı,
Halk Cephelileri evlerine davet ederek
sorunlarını anlattılar.Mahallede artan
fuhuş, uyuşturucu
ve hırsızlık olaylarını anlatan halkımız
"Yoksulun ekmeğini
çalarak evlatlarımızı
okullarda uyuşturucu, fuhuş bataklığına
çekmeye çalışıyorlar" dedi. Yozlaşmaya karşı yürütülen
mücadelede şehit
düşen Hasan Ferit
Gedik'i anlatan Halk
Cepheliler, mahallelerde her türlü yozlaşmaya karşı her

yerde mücadele edeceklerine söz verdiler.

İzmir, 8 Aralık'ta Yürüyüş okurları
Güzeltepe Mahallesi'nde Yürüyüş
Dergisinin dağıtımını yaptı. 4 kişinin
katıldığı dağıtım 4 saat sürdü ve 65
dergi okuyucusuna ulaştırıldı.
Antalya, Halkın ve haklının sesi

Elleriniz ve Yalana
Dair
İnsanlarım, ah, benim
insanlarım,
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan
söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz
günlerin gecelerinde ayışığı,
söz yalan söylüyorsa,
ses yalan söylüyorsa,
ellerinizden geçinen
ve ellerinizden başka her şey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi
aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar
az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası
dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu
zulüm bitmesin diyedir.

Nazım Hikmet
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Yürüyüş Dergisi’nin,
Antalya’da dağıtımına
Dokuma Pazar yerinde, Sinan ve Göksu
mahallerinde devam
edildi. 7-8 Aralık tarihlerinde Yürüyüş
okurlarının yaptığı çalışmada halk soğuk havada evlerine davet
ederek kahve ikram
etti. Dergi dağıtımında
Grup Yorum’un “Halkın Elleri” CD’sinden
de 4 tane verildi. Yapılan çalışmada 32 dergi halka ulaştırıldı.

Ankara, 9 Aralık
günü Ankara Natoyolu
civarında Yürüyüş Dergisi’nin “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım
Okutalım” kampanyası
afişleri yapıldı. Bir buçuk saat süren çalışmada 105 afiş asıldı.
Kocaeli, Kocaeli
Gençlik Derneği üyeleri, 7 Aralık'ta, İzmit
Merkez’de dergi dağıtımına çıktılar. Merkez’de esnaf ve iş yerlerine 50 adet Yürüyüş
Dergisi ulaştırıldı.
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Halk Düşmanlarının Sabıka Sicilini Halk Tutuyor
Ahmet Şahbaz Gibileri Halka Hesap Vermekten
Kaçamayacak

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

40

Haziran ayındaki halk ayaklanmasında, Ahmet Şahbaz isimli işkenceci tarafından Ankara'da katledilen Ethem Sarısülük ile ilgili dava
2 Aralık'ta 3. duruşma ile devam
etti. Duruşma öncesinde sabahın
erken saatlerinden itibaren polis Adliye'nin çevresini işgal etti.
Duruşmaya, aralarında Ethem'in
ailesi, Taksim Dayanışması, avukatlar
ve Halk Cephesi'nin de bulunduğu
yüzlerce kişi ve kurum katıldı. Kurumlar ve ailenin salona girmesi ile
duruşma başladı. Katil polis Ahmet
Şahbaz daha önce mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, telekonferans yoluyla mahkemeye bağlandı.
Bıyıklı ve gözlüklü olarak ekrana
yansıyan Ahmet Şahbaz'ın, bıyık ve
gözlüğünün sahte olup olmadığına
dair inceleme talebi keyfi olarak reddedildi. Bunun üzerine Ethem'in avukatları katile kimlik kontrolü yapılmasını talep etti. Savcı “Ne gerek
var, önemli olan sanığın orada olmasıdır” diyerek buna karşı çıktı.
Avukatların ısrarı üzerine mahkeme,
bir fotoğrafın talimatla mahkemeye
sunulmasına, Şahbaz’ın gerçekten o
olup olmadığının kontrolünün de
mahkeme tarafından belirlenen bir
memurun kameraların olmadığı bir
ortamda denetim yapmasına karar
verdi. Katilin kimlik kontrolünün
yapıldığı sırada, 1986 Hatay Dörtyol
doğumlu olduğunu söyleyen Ahmet
Şahbaz, sabıkan var mı sorusuna
”Sabıkam yok” deyince, salondaki
halk “var, katilsin” diye bağırdılar.
Kimlik kontrolünden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. İddianamenin okunması sırasında hakim
ve savcının uyukladığı görüldü. Bu
sırada Ahmet Şahbaz’ın bulunduğu
Urfa’daki duruşma salonunun da görüntüleri ekrana yansıdı. Urfa’daki
duruşma salonunda ise, hakim olmadığı fark edildi. İddianame okunduktan sonra katil Ahmet Şahbaz,
savunmasını yazılı olarak mahkemeye
sunduğunu, savcılık ifadesinin dışında

söyleyecek bir şeyinin olmadığını
belirtti. Şahbaz,
Ethem’in ölümüne
üzüldüğünü ama
Ethem’e taş atan
arkadaşlarının
ölümden sorumlu
olduğunu öne sürdü. Ahmet Şahbaz’ın kraldan çok
kralcılık yapan
avukatı, AKP Altındağ Belediye Başkan Aday Adayı
Hüseyin Yelkovan ise, Ethem'in ölümü hakkettiğini üstü kapalı anlattığı
alçak bir savunma yaptı. Yelkovan,
“Müvekkilim katil değildir. Katil
görmek isteyenler aynaya baksın”
diyerek salondaki devrimcilere ve
Ethem'in ailesine sataştı, saldırdı.
Savunma sırası Ethem Sarısülük’ün avukatlarına geldiğinde avukatlar, katil polis Ahmet Şahbaz’ın
“izinliydim” ve “birinin vurulduğundan haberim yoktu” dediği 2 Haziran
gününe ait Olay Yeri Tutanağı’nı çıkardı ve tutanağın altındaki imzanın
Şahbaz’a ait olup olmadığının sorulmasını talep etti. Mahkeme, talep
karşısında ne yapacağını şaşırdı. “Biz
şimdi bunu nasıl göstereceğiz?” diye
soran hakim, tarama yapılmasının
da mümkün olmadığını öne sürdü
ve talebi reddetti. Böylece sanığa
davayla ilgili herhangi bir belge hakkında soru sorulmasının önüne geçildi. İmzalı belgeyi sanığa göstermesi
engellenen Sarısülük’ün avukatları,
bunun üzerine “İzinli olduğun gün
Olay Yeri Tutanağı’nı imzaladığını
hatırlıyor musun?” diye sordu. Savunmasında kendisine 37 taşın isabet
ettiğini hatırladığını söyleyen Şahbaz,
“Çok fazla detay soruyorsunuz. Nereden hatırlayayım ne imzalayıp ne
imzalamadığımı” dedi.
Ethem Sarısülük’ün avukatları
savunmalarında “Bu yargılama polisleri öldürmeye teşvik eder” dediler.
Ahmet Şahbaz’ın Ethem’i katlettiği

andan itibaren her aşamada devlet
tarafından korunduğunu belirten avukatlar, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
da katiller için “kahramanlık destanı
yazdılar” açıklamalarını hatırlattılar.
Mahkemenin adil davranacağı konusunda tereddütleri olduğunu ifade
eden avukatlar, böylesi bir yargılamanın polisleri daha çok kişiyi öldürmeye teşvik edeceğinin altını çizdiler. Avukatlar, “Biz sadece Sarısülük
ailesi için değil; aynı zamanda Ali
İsmail, Abdullah, Mehmet, Medeni,
Hasan Ferit, Berkin Elvan ve gözünü
kaybeden, yaralanan herkes için savunma yapıyoruz” dediler. Ethem
ve ailesinin avukatı Av. Kazım Bayraktar, direnme hakkını anlattığı savunmasında, asıl meşru müdafaa
hakkını kullananın Ethem Sarısülük
olduğunu söyledi.
Verilen aranın bitmesinin ardından
duruşma yeniden başladı. Duruşma
boyunca mahkemenin tarafsızlığına
yönelik çok sayıda eleştiri olduğunu
söyleyen mahkeme heyeti, davadan
çekildiğini ve dosyanın 7. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından inceleneceğini
açıkladı. Kararın ardından duruşma
sona erdi. Bu durumda dosyayı 7. Ağır
Ceza Mahkemesi inceleyecek. 7. Ağır
Ceza Mahkemesi, tarafsızlığın ortadan
kalkmış olduğuna kanaat getirirse, dosya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Tarafsızlığın ortadan kalktığı
kanaatinin oluşmaması halinde davanın
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edilecek.
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Soyarak Arama Bir İşkence Yöntemidir

İŞKENCE YAPMAK İSE ŞEREFSİZLİKTİR!
Adalet
Bakanı
Sadullah
Ergin, çıplak aramalara ilişkin
soru önergesine verdiği yanıta “Çıplak arama olarak tabir
edilen arama çeşidinin, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün
46. Maddesi’nde düzenlediği ve istisnai
durumlarda başvurulduğu; bu aramanın,
hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması
veya bulundurulması yasak madde veya
eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi
emarelerin bulunması ve kurum müdürünün uygun görmesi şartlarının birlikte
gerçekleşmesi halinde anılan mevzuatta
belirtilen usule göre ve hükümlünün
utanma duygusunu ihlal etmeyecek
şekilde yapıldığı anlaşılmıştır” cevabını
verdi.
Bu cevap hem yalanlarla doludur
hem de “utandırmadan soyarak arıyoruz” açıklaması ile soyarak aramanın
gayrimeşru olduğunun ve bir işkence
yöntemi olduğunun itirafını yapmış oluyor.
Birincisi hapishaneye giriş yapan
her kişi zorla çırılçıplak soyularak aranır.
Söylenenin aksine arama yapılmaması
istisnadır. Arama yapılmadan önce tutsak
x-ray cihazından geçer, tüzüğe göre cihazın sinyal vermesi durumunda ve
ciddi bir şüphe ortaya çıktığında arama
yapılabilir denmektedir. Ancak x-ray
aracı sinyal vermesede istisnasız herkes
aranır. Bir hapishaneden diğerine sevk
edilenler dahi aynı şekilde aranmaktadır.
Önce hapishanenin çıkışında jandarma tarafından arama yapılır, sonrasında gittiği hapishanedeki gardiyanlar
yeniden arama yapar.
Bu arama biçimine direnenler işkenceye maruz kalır. Onlarca kişi tarafından darp edilerek, elbiseleri yırtılarak
çıkartılır. Kadın ve erkek tüm tutuklular
aynı muameleye tabi tutulur, kadınların
erkek gardiyanlar yanında arandığı olmuştur. Sadece tutuklular değil, yakınlarını görmeye giden görüşçülerinde

soyulması istenir. Örneğin Alanya Hapishanesinde TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonuna açıklama yapan
bir baba “Benim 12 yaşında bir kızım
var. Ziyarete geldiklerinde, nasıl aramadan geçtiğini anlatıyor. Onu dinlerken tüylerim diken diken oluyor.
Ben utanıyorum. Onuruma dokunuyor.
Gelmesini istemiyorum” diyor. Amaçta
budur zaten, bir daha gelmesinler…
İkinci olarak, amaçları hapishaneye
yasak eşya, uyuşturucu vb eşyaların taşınmasını engellemek değildir. Bu gerekçeyle arama meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç insan onurunu
aşağılamaktır. Daha hapishaneye girer
girmez insanın kişiliği ezilmeli, zayıf
düşürüp, iradesi üstünde hakimiyet kurulmalıdır. Soyarak arama, insanı çıplak bırakma 1980 cuntasından sonra
hapishanelerde uygulanmaya başlanan işkence yöntemlerinden bir tanesidir. CIA’nin geliştirdiği işkence
yöntemidir. Çıplak insan savunmasızdır
ve hemen kendini korumaya alır, böylece
saldırıya cevap verme yerine pasifleştirip,
etkisizleştirmiş olursunuz derler. Bu nedenle gerek polis teşkilatı, gerek hapishane idaresi sık sık kullanır bu yöntemi.
F tipi hapishanelerde tutsakların süngerli hücre ismi verilen ses geçirmez,
her tarafı süngerle kaplı, denetimi idarenin elinde olan ve idare tarafından
izlenen hücreye çıplak bir biçimde atıldıkları olmuştur. Dolayısıyla sıradan ve
güvenlik amaçlı olmayıp etkili olduğunu
düşündükleri, bilinçli olarak uyguladıkları bir işkence yöntemidir.
Buradan anlaşılmaktadır ki, amaç
içeriye uyuşturucu vb. yasak eşya sokulmasını engellemek değildir. Evet bir
çok hapishanede çeteciler, mafyacılar
içeride istedikleri gibi yaşamakta, her
türlü yasak eşyayı sokabilmektedirler.
Hatta özel görüşme odaları olduğu, istedikleri zaman dışarıya çıkıp girdikleri
bilinmektedir. Fakat bu uygulamaları
düzenleyen, hapishanelere uyuşturucuyu
sokan idarenin kendisidir. Devlet uyguladığı politikalarla bütün bir halkı
uyuşturucu ile zehirlemektedir.
DEVRİMCİLER HER DAİM
ONURSUZ ARAMAYA DİRENMİŞ-

LERDİR. ONURSUZLUK İSE AKP
İKTİDARININDIR.
Onur, insanın kendine karşı duyduğu
saygı, şeref, haysiyet, izzeti nefisdir.
Ya da bir diğer anlamı ile başkalarının
gösterdiği saygının dayandığı kişisel
değer, şeref, itibardır. İnsanın, duyan,
düşünen bir varlık olarak taşıdığı değerdir. Onur insanın değeridir.
Utanmak ise onursuz sayılacak
veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, korkmak,
mahcup olmak, sıkılmak, çekinmektir.
Haksız, keyfi ve aşağılayıca bir
davranışa karşı direnmek insan onurunu
korumaktır. İnsan ancak direnerek kendi
değerini yüceltebilir. Direnişten kaçış
ise iradenin teslim edilmesidir. Devrimciler bunu bilir. İnsan onuruna yönelmiş her saldırıya karşı direnmişlerdir.
Bu nedenle sürekli saldırıya uğramış,
bedeller ödemişlerdir. Engin Çeber haksızlığa karşı direndiği için şehit düş- Sayı: 395
müştür. Onlarca kişinin işkence nedeniyle Yürüyüş
vücutları sakatlanmıştır. Bununla yeti- 15 Aralık
2013
nilmemiş, haklarında davalar açılmış,
disiplin cezaları verilmiştir. İşkence yapanlar ise, yüzlerce suç duyurusuna
rağmen aklanmıştır. Buna rağmen devrimciler insan onurunu korumuş, bunun
için bedeller ödemişlerdir.
Metris Hapishanesi Engin Çeber’in
şehitliğinden sonra siyasi tutsaklara
özellikle Halk Cephesi tutsaklarına
çıplak arama yapmamaktadırlar. Metris
Hapishanesi’nde çıplak arama yapılmamasının nedeni Engin’in direnişi olmuştur.
Sonuç olarak;
Soyarak arama onur kırıcı işkencedir...
İşkence yapmak şerefsizliktir, alçaklıktır...
Bu şerefsizlik faşizme aittir...
On yıllardır tutsaklara bu aşağılık
yöntem uygulanmaktadır.
Fakat devrimciler de onyıllardır faşizmin onur kırıcı işkencesine direndiler.
Devrimciler insanlık onuruna sahip
çıktılar, AKP iktidarı ise bu onursuzlukla
işkenceleri korumakta ve işkenceyi devam etmektedir.
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Gülsuyu

Okmeydanı

Yozlaşmaya ve Yozlaşmayı Yaratanlara Karşı
Mücadele Edelim

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

İktidar, yozlaşmayı üreterek ve
yayarak halkın düşünmesini, gerçeklerin peşine düşmesini engellemek
istiyor. Sömürüyü gizlemek için halkı
uyutmak istiyorlar. Yozlaşma; ahlaksızlığın, onursuzluğun, değersizliğin, namussuzluğun makul kabul
edilmesini sağlıyor. Değerler yer değiştirince de, yani halkın değerleri
yerine burjuvazinin yozlaşmış değerleri konulunca da haksızlıklara
itiraz etmeyen, hakkını aramayan,
adaletin peşine düşmeyen insanlar
yaratıyorlar. Halkı uyutarak, düzenlerini sürdürmek isteyen iktidara karşı
mücadele etmek, geleceğimiz için
mücadele etmektir. Yozlaşmaya ve
yozlaşmayı yaratanlara karşı mücadele edelim.

İstanbul
Gülsuyu-Gülensu'da yozlaşmaya
karşı mücadele kapsamında yapılacak
olan Hasan Ferit Kış Futbol Turnuvası
için çalışmalar sürüyor. Mahalle gençleriyle oluşturulan Gençlik Komitesi
ile beraber 9-10 Aralık tarihlerinde
Hasan Ferit Meydanı ve çevresi,
Pazar sokakları, Telsizler, Nurettin
Sözen Parkı ve çevresi, dolmuş yolunda, mahallenin kahvelerinde 300
adet afiş asıldı. Ayrıca kayıt formları
belirli yerlere dağıtıldı. Turnuvaya
ilgi yoğun olarak sürüyor.
Okmeydanı’nda ise 10 Aralık
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günü Halk Cepheliler Yolağzı’nda
bir kahvehanede halk toplantısı gerçekleştirdiler. Yozlaşma kampanyasının tüm hızıyla devam ettiği, Okmeydanı’nda, uyuşturucuya, fuhuşa
ve kumara karşı mücadele denince
akla ilk Cephe’nin geldiği halk tarafından da vurgulandı. Yolağzı bölgesinin sorunlarını ve genel olarak
halk komitelerinin sohbetinin yapıldığı, Yolağzı’nda güçlü bir halk komitesi kurma sözünün verildiği toplantıya 27 kişi katıldı. Toplantının
sonunda 2 hafta içinde tekrardan toplanma kararı da alındı.

Dersim
Dersim Halk Cephesi, yozlaşmaya
karşı 8 Aralık’ta düzenleyeceği eylem
öncesinde duyuru çalışmaları yaptı.
3-4 Aralık tarihlerinde Sanat Sokağı,
Palavra Meydanı, Seyit Rıza Parkı
çevresine toplam 10 ozalit asıldı.
Yine duvarlara, pasaj girişlerine ve
geçiş güzergahlarına 30 adet A4 boyutunda çağrı asıldı. Ayrıca buralarda
bulunan kahvelerde, kafelerde ve
yoldan geçenlere bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca Gazik Mahallesi’nde
de bildiri dağıtımı yapıldı. Toplam
500 bildiri halka ulaştırılarak 8 Aralık
eylemine çağrıldı.
5 Aralık’ta Yenimahalle duvarlarına Dersim Halk Komitesi imzalı
“Dersim’de Uyuşturucuya Hayır!”,

“Yozlaşmaya Karşı Birleşelim”, “Dersim’de Yozlaşmaya Hayır!” yazılamaları yapıldı.
7 Aralık’ta megafonla sesli çağrı
yapılarak ve toplu bildiri dağıtarak
eyleme çağrı yapıldı.
Kar yağışına rağmen Yenimahalle,
Ali Baba Mahallesi, Palavra Meydanı
ile Seyit Rıza Parkı’nda sesli çağrı
yapılarak, bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.
Dersim’de yaygın olarak kullanılan uyuşturucunun önüne geçmek
ve kültürel yozlaşmaya hayır demek
için, Dersim Halk Komitesi, “Dersim’de Uyuşturucuya, Kumara, Birahanelere ve Kültürel Yozlaşmaya
Hayır!” adıyla yozlaşmaya karşı kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında basın
açıklaması yapıldı. Dergi dağıtımları
sırasında sohbetlerin olduğu evlere
giderek ailelerle yozlaşmayla ilgili
röportaj yapıldı. Röportajlarda halkın;
Dersim’deki gençlerin uyuşturucu
kullanımından rahatsız olduğu, kadın
çalıştırılan birahaneler yüzünden yıkılan evlerin olduğu belirtildi. Yapılan
kampanyanın gerekli olduğunu belirttiler.
Bu sohbetlerden ve röportajlardan
sonra Dersim Halk Komitesi’ni akşamları evlerine davet ettiler “Başımızın üstünde yeriniz var her zaman
gelin” diyerek sıcaklıklarını sami-
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Dersim
miyetlerini devamlı vurguladılar. Yapılacak kampanyalarla birlikte kurulacak
mahalle komiteleri için “bu
iş bitecekse biz varız” dediler.
Dersim Halk Komitesi,
Yeni Mahalle, Gazik (Cumhuriyet), Ali Baba ve Moğultay mahallelerinde evler
kapı kapı gezilerek 1000
tane bildiri dağıtıldı. Ayrıca
Anadolu Lisesi'nde tüm sıİzmir
nıflara bildiri dağıtıldı.
Sanat Sokağı’nda, Padağıtımı yapıldı. 1 saatlik dinlenmenin
lavra Meydanı, Seyit Rıza Parkı’nda
ardından tekrardan bu sefer megayoldan geçenlere ve burada bulunan
fonsuz olarak gidilmeyen kafelere,
kahvehane ve kafelerde bildiri dağıkahvehanelere bildiri dağıtımı yapıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtımda
larak, arabaların yolcu indirdiği yer500 bildiri halka ulaştırıldı. Yine dulerde ve yoldan geçenlere bildiri davarlara 8 Aralık günü yapılacak açıkğıtımı yapıldı.
lamanın duyurusu için 10 tane ozalit
Eylem 15 kişi ile başladı. Atılan
asıldı, pasaj girişlerine, geçiş güzersloganlarla ve açıklama yapıldıkça
gahlarına 30 adet A4 boyutunda çağinsanlar yavaş yavaş pankartın arrılar asıldı. Tunceli Üniversitesi’nde
kasına doğru geçti. Açıklama bittibildiri dağıtımı yapıldı ve duvara 3
ğinde 40 kişi eyleme katılmıştı. Sanat
adet ozalit asıldı.
Sokağı'nda sloganlarla ve “Dersim’de
Uyuşturucuya, Kumara, Birahanelere
Perşembe ve Cuma günü tekrardan
ve Kültürel Yozlaşmaya Hayır!” DerYenimahalle, Ali Baba Mahallesi,
sim Halk Komitesi imzalı pankartının
Gazik Mahallesi, Kanolu Mahallesi,
açılarak başlandığı açıklamada “UnutMoğultay Mahallesi ve Aktuluk kömayalım ki, ancak bir olursak, beraber
yünde bildiri dağıtımı yapıldı ve 500
mücadele edersek kazanırız. Derbildiri dağıtıldı. Cumartesi günü toplu
sim’de yozlaşmaya karşı mücadelenin
olarak megafonlarla kar yağışına rağtek çözümü ve tek yolu halkın örgütlü
men Yenimahallede, Ali Baba Mamücadelesidir. Tüm Dersim halkını
hallesinde sesli çağrıya çıkılarak bilkendi kültürünü, değerlerini, gelediri dağıtımı yapıldı. Daha sonra Paneklerini yok etmeyi amaçlayan bu
lavra Meydanı, Seyit Rıza Parkı ve
yozlaşma saldırısına karşı çıkmaya,
Sanat Sokağı sesli çağrı yapılarak
Dersim’de hakim kılınmak istenen
gezildi, burada bulunan kafelere, yolbu politikanın karşısında barikat oldan geçenlere, kahvehanelere bildiri

maya, geleceğimize
ve Dersim kültürüne
sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi. 40
kişinin katıldığı açıklamada “Yozlaşmaya
Karşı Gücümüz Birliğimizdir”, “Dersim’de Uyuşturucuya Hayır”, “Dersim’de Birahanelere
Hayır” ve “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

İzmir
Halk Cephelilerin yozlaşmaya,
uyuşturucuya karşı dayanışmak için
düzenlediği kahvaltı 8 Aralık’ta Ege
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
40 kişinin katıldığı kahvaltıda yeni
insanlarla tanışıldı, sohbetler edildi.
Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar da konuşmalarıyla kahvaltıya katıldı.
Kahvaltıdan önce İzmir Halk Cephesi adına yapılan konuşmada “Mahallelerimizde büyük bedeller ödeyerek adımlar atıyoruz. Şehitler veriyoruz yozlaşmaya, uyuşturucuya
karşı. Böyle zamanlarda hep birlikte
olmak çok değerli. Özgür Tutsaklarımız da bugün bizlerle, onlar da
gösteriyor ki hiçbir şey engelleyemez
bizi, ne F Tipi hücreler ne de ölümler.
Hasan Ferit bizim yozlaşmaya karşı
bayrağımız oldu” denildi. Kahvaltı,
bir buçuk saat sonra bitirilerek, bir
sonraki kahvaltıda daha kalabalık
olma dileğiyle sonlandırıldı.
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Malatya

Ankara

Örgütlenme ve Direnme
Hakkına Sahip Çıkacağız!
Devrimci Memurlara Özgürlük!
Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

KESK üyesi olan KEC’lilerin 85
yılla yargılandığı davanın duruşması
23-24 Ocak tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde görülecek. Kamu Emekçileri Cephesi üyesi memurlar, tutsak arkadaşlarına ve kazanılmış haklarına
sahip çıkmak için 7 Aralık günü eylem yaptı. Yapılan eylemde KESK üyesi de olan KEC’li tutsakların derhal
serbest bırakılması istendi.

Ankara
7 Aralık günü Yüksel Caddesi’nde saat 11.00'den 14.00'e kadar
“KESK'li Tutsakların Serbest Bırakılması” talebiyle masa açılarak
bildiri dağıtımı yapıldı. Halka, devrimci memurların neden hala tutsak
oldukları anlatıldı. Ve ardından her
hafta olduğu gibi KESK'li tutsakların
serbest bırakılması talebiyle basın
açıklaması yapıldı. 20 kişinin katıldığı
açıklamada sık sık sloganlar atıldı.
Basın açıklamasından sonra
bir süre daha bildiri dağıtımı
yapılarak, 66 gündür DİSK/Genel- İş Genel Merkez’de bölge
başkanlığı görevlerinden alındıkları için açlık grevinde olan
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir ziyaret edildi.

de PTT önünde, Kamu Emekçileri
Cephesi tutsak kamu çalışanlarıyla ilgili bir eylem yaptı. PTT önünde toplanıp “İş Güvencesine Örgütlenme
ve Direnme Hakkına Sahip Çıkan Devrimci Memurlara Özgürlük, KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın,
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
yazılı pankart açan ve tutsak kamu
çalışanlarının resimlerini taşıyan
kamu çalışanları, “Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz,
KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın,
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız,
Ücretli Köle Olmayacağız” sloganlarını atarak, basın açıklamasına başladılar.
Kamu Emekçileri Cephesi adına
yapılan açıklamada şöyle denildi;
“Kazanılmış haklarımıza sahip çıkmazsak, gasp etmelerine sessiz kalırsak, yarın sahip çıkacağımız bir işimiz
de kalmayacak. Ya hep birlikte tüm

Malatya
7 Aralık’ta Malatya Merkez-
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Alanya

haklarımız için örgütlenerek mücadele edeceğiz ya da parçalanıp,
bölünüp, hakkını arayamayan memurlar olacağız.”
25 kişinin katıldığı eylemin ardından yine aynı sloganları atan Kamu
Emekçileri basın açıklamasını bitirip,
bildiri dağıtımı yaptılar. Toplam 600
bildiri dağıtan Kamu Emekçileri eylemlerini bitirdiler.

Aydın
Aydın Kamu Emekçileri Cephesi;
KESK'li tutsakların serbest bırakılması ve iş güvencesi ile ilgili olarak
7 Kasım günü Sevgi Yolu'nda ikinci
eylemlerini gerçekleştirdi. "Sefalete
Teslim Olmayacağız", "KESK'li Tutsaklar Serbest Bırakılsın" "AKP'ye
Teslim Olmayacağız" "Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız" sloganlarının
atıldığı eyleme halk da alkışlarıyla
destek verdi. 20 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamada, “AKP,
657 sayılı yasada istediği düzenlemeleri yapmak ve direnen memurları hapse atmak için suç uydurmuştur. Torba yasalarla, torba
mahkemelerle tüm halkı baskı
altına almaya çalışan AKP, devrimcileri susturursa herkesi susturacağını hesaplıyor” denildi.
31 devrimci memurun tutsaklığının halen devam ettiği be-

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Aydın
lirtilerek, 23-24 Ocak tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde
yapılacak duruşmada tutsaklara sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

İzmir
6 Aralık’ta İzmir Kamu Emekçileri Cephesi, Kemeraltı girişinde eylem yaptı. “İş Güvencesine, Örgütlenme
ve Direnme Hakkına Sahip Çıkan Devrimci Memurlara
Özgürlük İstiyoruz! KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı 15 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından atılan sloganlarla bitirildi.

Antalya
Kamu Emekçileri Cephesi Antalya'nın Alanya İlçesi’nde; 7 Aralık’ta PTT önünde eylem yaptı. 35 kişinin
katıldığı eylemde okunan açıklamada, 19 Şubat 2013 tarihinde KEC'li KESK üye ve yöneticilerine yönelik
gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama saldırısı protesto edildi. AKP iktidarının neden devrimci memurlara saldırdığı

İzmir

KESK Önü

anlatıldı.
Açıklamada “10 aydır geçen zaman içerisinde 28 ilde
gözaltına alınarak tutuklanan KEC'li devrimci memurların
serbest bırakıldığı, ancak İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Mehmet Ekinci ve heyetinin hala 31 devrimci
kamu emekçisinin tutsaklığını devam ettirerek, nasıl hukuk
anlayışı olduğunu göstermektedir" denildi. "Halen tutsak
olan 31 devrimci memurun serbest kalana kadar 'Adalet İstiyoruz!' taleplerini her koşulda haykıracaklarını" ifade ettiler. Gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama saldırısı ile "Siyasi şube polislerince, teknik takip ile oluşturularak kurulan
komplonun ve dinlemelerin yasa dışı olduğunu, meşru demokratik her eylemin yasa dışı ilan edilmeye çalışıldığı" ifade edildi. Basın açıklamasında "Komploları Boşa Çıkaracağız, Devrimci Memurlar Onurumuzdur, KESK'li Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz, Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız" sloganları atıldı. Basın açıklaması alkışlarla ve sloganlarla sona
erdi.
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Yürüyüş
15 Aralık
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“Halkın Elleri” Halkın Emeğinin Ürünüdür,
Emeğimize Sahip Çıkalım
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Kuruçeşme Mahallesi’nde 4 Aralık günü Alamut Kültür Kafe’de Grup Yorum’un 22. albümü olan Halkın Elleri’nin tanıtıldığı bir
söyleşi düzenlendi.
Kuruçeşme Halk Komitesi’nin çalışmasıyla düzenlenen
söyleşinin tanıtım çalışmaları; mahallede elle yazılan iki
pankart ve yine elle yazılan üç adet folyo ile, ayrıca 1500
adet el ilanı ile esnafların dükkan camlarına asılan elli adet
afişle yapıldı.
Yine söyleşinin yapılacağı gün saat 16.00’dan 18.00’e
kadar mahallenin merkezinde masa açılarak Kuruçeşme
halkı söyleşiye davet edildi. Yine Kıraç Merkez’de çeşitli
yerlere söyleşinin afişleri asıldı.
Söyleşi trafik engeli nedeniyle 21.30’da bir saat geç
başladı. Programın saatinde başlayamaması, havanın soğuk olması bile mahallelinin beklemesini engellemedi.
Grup Yorum halayları çalınarak beklenildi.
Grup Yorum kitle tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Slogan, alkış, ıslık ve zılgıtlarla karşılanan Grup
Yorum hemen programına başladı. Türkülerini ve şarkılarını, halaylarla da süsleyen Grup Yorum, küçük bir dinleyicisinin isteğiyle “Çav Bella” şarkısını hep beraber söylediler.

Havanın soğuğuna rağmen coşkulu ve sloganlarında
atıldığı minik konserde “Grup Yorum Halktır Susturulamaz”, ”Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları havayı ve kitleyi ısıttı.
Söyleşiye Alamut Kültür Kafe’nin içerisinde devam
edildi. Söyleşi, sanattan siyasete, düzen partilerinin durumundan, Grup Yorum’un halkın sorunlarına ve bunların çözümlerine ilişkin düşündüklerine kadar çeşitli sorular sorularak canlı olarak geçti.
Söyleşi Grup Yorum’un, yeni albümünü ve söyleşinin afişini imzalaması ile saat 23.00’da son buldu. Programa 300 kişi katıldı.
29 Kasım günü ise İstanbul Alibeyköy'de, Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Akademi Kafe'de, Eyüp Haklar Derneği’nin düzenlemiş olduğu Grup Yorum söyleyişinde halkla birlikte yeni albümü değerlendirdiler.
Kafeye gelen Grup Yorum üyeleri Dilan Balcı ve Ali Aracı, albümün oluşumunu ve bu süreç içerisinde AKP faşizmi tarafından uğradıkları baskıları ve tutuklamaları anlattılar.
80 kişinin katıldığı söyleşide 10 adet yeni albüm satıldı.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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Direniş ve Zafer Geleneğimizdir
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir
Bölge Başkanlıklarına İade Edildiler!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

DİSK Başkanı Kani Beko ve yönetiminin Genel-İş’i tasfiye çabaları
boşa çıkartıldı. Erol Ekici ve Kani
Beko arasında yaşanan DİSK seçimlerinde, Erol Ekici’yi destekleyen
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir’in
bölge başkanlığı görevlerine Kani
Beko yönetimi tarafından tüzük ihlali yapılarak keyfi bir şekilde son verilmişti. Bunun sonucunda DİSK’i
işçi sınıfının tarihsel misyonundan
uzaklaşarak, patron sendikacılığı haline getirmeye çalışan Kani Beko ve
yönetimine karşı hakları olan bölge
başkanlığını geri almak ve DİSK’in işçiden yana bir tavır almasını sağlamak
için, Genel-İş Genel Merkezi’nde başlatılan açlık grevi zaferle sonuçlandı.
Şişli’de bulunan DİSK Genel
Merkezi’nde 11 Aralık akşamı zafer
kutlandı. Zafer kutlamasında Devrimci İşçi Hareketi adına yapılan konuşmada Savaş Doğan, DİSK Genelİş patronlarına karşı yürütülen bu
açlık grevi ile Genel-İş yönetimine
geri adım attırılarak bir direnişin
daha zaferle sonuçlandığını söyledi.
Zafer pastasının hep birlikte kesilerek yenmesinin ardından halaylar
çekilerek, zafer kutlaması yapıldı.
Kutlamada sık sık “Yaşasın Direniş,
Yaşasın Zafer”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.

Patron Sendikacılarını
Sendikalardan Söküp
Atacağız
DİSK’te yaşanan patron sendika-
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cılığına karşı 6 Aralık günü Halk Cepheliler Şişli Cami’si önünde eylem
yaptılar. Toplanan Halk Cepheliler
üzerlerinde “Patron Sendikacılığına
İzin Vermeyeceğiz. İşçilerin Örgütü
Olan Sendikaları Patron Sendikacıları
Değil İşçiler Yönetecek” ve “Genelİş Genel Merkez Yöneticileri ve İlerici Muhalif Sendikacıları Tasfiye
Ediyor! Genel-İş Bölge Başkanları
Mehmet Karagöz ve Veysel Demir 65
Gündür Açlık Grevinde” yazılı iki
pankart açarak DİSK Genel Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştirdi.
37 kişinin katıldığı yürüyüşte sık
sık “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Bölge Başkanları Yalnız
Değildir” sloganları atıldı. DİSK Genel Merkezi önüne gelen Halk Cepheliler yaptıkları açıklamada DİSK
Başkanı Kani Beko ve yönetiminin işçiden ne kadar uzak hatta işçiye düşmanca kararlar aldığı anlatıldı. Yapılan açıklamada “Mücadelemiz işçi sınıfının örgütü olan sendikaları yine işçilerin yönetmesi içindir” diyerek
verilen bu mücadeleye halk davet
edildi. Patron sendikacılarının sendikalardan sökülüp atılacağının söylenmesinin ardından eylem sona erdi.
9 Aralık’ta ise İstanbul Genel-İş
Sendikası önünde DİH’liler “Patron
Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz”
pankartı açarak eylem yaptılar.
Sloganların ardından yapılan açıklamada Genel-İş patronlarının kendi
sınıflarına karşı işledikleri suçlar an-

latıldı. Dostlarının işçiler değil, belediye başkanları ve patronlar olduğu
belirtildi. Görev sürelerinde geçen 6
ayda onlarca suçun altına imza attıklarını ve bunu da yüzsüzlükle savundukları, açıklamanın birçok yerinde
vurgulandı. 1 Mayıs’ta halk çatışırken
polisle konuşmaları, Haziran Ayaklanmasında halkı Elmadağ’da polisin
eline bırakıp “portakal gazının kanser
yaptığını” savunduklarını söyledi
DİH’liler. Ve daha birçok yerde işçileri masalarda nasıl sattıklarını anlattılar.
Genel-İş’in iki bölge başkanının
genel merkez binasında açlık grevinde
olduklarını, sağlık durumlarının da
gün geçtikçe kötüye gittiği, fakat
hala sendika tüzüklerini uygulamadıklarını belirttiler. Ve son olarak
patron sendikacılarını uyararak açıklamaya son verdiler.
Öte yandan, sendika tüzüğünün
uygulanması için 69 gündür Genel-İş
Genel Merkezi'nde açlık grevi yapan
eylemcilerden Mehmet Karagöz 3.
kez şeker komasına girdi.
Mehmet Karagöz şeker komasına
girdiğinde, patron sendikacısı Remzi Çalışkan -yanından geçtiği haldedönüp bakmadı bile. Bu, sınıfına
düşman olanın zaman içerisinde insanlığına da yabancılaşmasının düşmanlaşmasının tipik bir örneğidir.

DİRİ DİRİ YAKANLARI UNUTMADIK

Direnme Hakkımıza Sahip Çıkalım,

Hak Yiyenlerden Hesap Soralım!
Fabrikalarda, atölyelerde, sendikalarda devrimci işçi mücadelesinin öncüsü olan Devrimci İşçi Hareketi
(DİH) işten atılan BEDAŞ işçilerini ziyaret ettiler. Sendikal haklarını savundukları ve iş haklarını korumak için
mücadele ettikleri gerekçesiyle işten atılan BEDAŞ işçilerine ziyaret düzenlediler.
Sabah saatlerinde kurulan çadıra polisin saldırdığını ama saldırının ardından çadırlarını tekrar kurduklarını söyleyen işçiler çok coşkuluydular. DİH’liler işçilerin ihtiyaçlarını sordular, çadırın ve çadır direnişinin ilerleyişi
hakkında sohbetler ettiler, hedefler
koydular. Odun sobasının başında içilen sıcak çaylarla yapılan sohbetin ardından DİH’liler müsaade isteyerek
tekrar gelme sözüyle ayrıldılar.

İş Cinayetleri Denilerek
Bize Dayatılan
Katliamları
Kabul Etmeyelim!
4 Aralık, bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de Dünya Madenciler
Günü olarak kutlandı, anıldı. Dünya
madenciler gününden daha bir gün sonra meydana gelen iş cinayetlerinde 4
maden işçisi katledildi. İşçilerden üçü
Zonguldak’ta kaçak bir kömür ocağında çalışıyorlardı. Amerika’dan sonra en gelişmiş istihbarata sahip olmakla
övünen hükümet, polise, MİT’e, orduya
bu kadar yatırım yapan hükümet nedense böyle kaçak ocakları görmüyor.
Maden ocağı kaçaktı. İş güvenliği önlemlerinin hiç biri alınmamıştı. Çünkü
alınması gereken iş güvenliği önlemleri patronların karlarını azaltıyordu.
Onlar için önemli olan karlarıydı, nasıl olsa işsizler ordusu arasından yeni

işçiler bulabilirlerdi. Nasıl olsa milyonlarca işçiye açlıktan ölüm ya da iş
cinayetlerinde ölüm dayatılmıştı.
Zonguldak’ta kaçak Kömür Ocağı
3 gün çalıştırılıyor ama polisin, savcıların haberi bile olmuyor. Ama işçiler
hak aramak için bir eylem yapmayı düşünsünler polisin, hepsinin haberi olur.
Hemen koşup yetişirler.
Bu kazalar kader değildir. Tamamı
önlenebilir cinayetlerdir. Bu kazaların
nedeni patronların kar hırslarıdır. Daha
çok kazanmak için, zenginliklerine
zenginlik katmak için işçileri katlediyorlar.
Üstelik bu kazalar sadece özel sektöre ait ocaklarda olmuyor. 5 Aralık'ta
katledilen işçilerden biri de Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) ocaklarında
çalışıyordu. Yani devlete ait bir kurumun ocağında çalışıyordu. Ama o da iş
cinayetine kurban gitti. Orada da alınması gereken önlemler alınmadı.
Devrimci İşçi Hareketi, madencilerin iş kazası adı altında öldürülmesiyle
ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Artık buna dur demek gerekir. İş cinayetleri denilerek bize dayatılan katliamları kabul etmeyelim” çağrısında bulundu.

Düzenin Adaleti Hırsız
Somunculardan Yana
Kazova İşçileri
Hırsızlardan ve
Koruyucularından Hesap
Sormaya Devam Edecek!
Kazova Tekstil A.Ş’nin patronları
Somuncu Ailesi fabrikadaki makineleri,
kazakları, iplikleri çalarak kaçmışlardı. İşçilerin 4 aylık maaşlarını, birikmiş
kıdem ve ihbar tazminatlarını gasp etmişlerdi. Somuncu ailesinin işçilerden

çaldığı yaklaşık 3 milyon lira tutuyor.
Ama yasalara göre bu hırsızlık suç değil. Yasalara göre Somuncu ailesi hiç
suç işlememiş. Buna karşılık işçilerin
hak araması, çalınan emeklerini istemesi suç kabul edildi.
İki Kazova işçisi, Gaye Somuncu’ya “yalancı” diyerek hakaret ettikleri için yargılanıyor. Bir devrimci
Gaye Somuncu’yu dövdüğü iddiasıyla yargılanıyor.
8 Aralık’ta yapılan duruşmalara
iki Kazova işçisi de katıldı. İşçilerin
suçu sadece gerçeği söylemekti. Gaye
Somuncu son üç yıldır ailesiyle hiç görüşmediğini söylüyordu. Oysa işçiler
2013 yılının Ocak ayında fabrikada yapılan bir toplantıda kendisini görmüşlerdi. Ayrıca Somuncu ailesi 2013 yılı
Haziran ayında ikinci şirketlerindeki
hisselerini aynı kişiye hep birlikte
devretmişlerdi. Devredenler arasında
Gaye Somuncu’da vardı. İşçiler bunu
söylediler, Gaye Somuncu’nun ailesiyle
görüşmediğinin doğru olmadığını,
Gaye Somuncu’nun yalan söylediğini
söylediler ve hakaret ettikleri iddiasıyla
da yargılanıyorlar.
Yargılananlardan biri de bir devrimciydi. İddiaya göre devrimci Gaye
Somuncu’yu dövmüştü. Hastanede
düzenlenen doktor raporlarına göre
de epey dövmüştü. Ama kamera görüntülerini izleme tutanağı bir dövme
kaydetmemişti. Bu konuda tutulan tutanakta dosyaya girmişti. Ancak her iki
dosyada Gaye Somuncu duruşmalara
katılmadığı için ertelendi. Gaye Somuncu’yu dövdüğü iddiasıyla yargılanan devrimcinin davası 12 Aralık
2013 günü saat 09.30’a ertelendi. İki
Kazova işçisinin yargılandığı davanın
duruşması ise 2014 yılı Şubat ayına ertelendi.
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EKMEK, ADALET VE
ÖZGÜRLÜK İÇİN YÜRÜYÜŞ
OKUYALIM, OKUTALIM

Bizim Mahalleden

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Derneklerimiz, halka ulaşma araçlarımızdır. Mahalle halkının bizi tanıdığı, yakından gördüğü, uğrayıp
sorunlarını anlattığı, paylaşımlarımızın olduğu kurumlarımızdır.
Derneklerimiz, sadece dört duvar
bir kapı, uğranılıp geçilen yerler olmamalıdır. Düzenli ve istikrarlı bir
faaliyet programı olmalıdır.
Hz.Ali, “Bana bir kelime öğretenin
bin yıl kölesi olurum” demiş. Ki,
Hz.Ali, döneminde “alimlerin alimi”
olarak bilinir. Eğitimin, öğrenmenin
ve öğretmenin önemine vurgu yapıyor
Hz. Ali.
Yine ilkokul öğretmenlerimizi hiç
unutmayız. Çünkü okumayı, yazmayı,
ve daha birçok şeyi ilkokul öğretmenimizden
öğrenmişizdir.
Derneklerimizde yaptığımız kurs faaliyetlerini böyle ele almalıyız...
Okuma yazma bilmeyen bir annenin derneğimizde açılan Gönüllü
Eğitim Topluluğu’nda okuma yazma
öğrenmesinin ardından bekleyeceği
otobüs durağını kendisinin bulabilmesi, ya da çocuğunu hastaneye götürdüğünde hangi bölüme gideceğini
kendisi bulabilmesinin o annedeki
önemini anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Mahallelerimizde okuma

Gönüllü Eğitim Toplulukları
Halka Ulaşma Araçlarımızdır
yazma bilmeyen kadınlarımızın
sayısının tahminlerimizin çok
çok üstünde olduğundan emin
olmalısınız.
Derneklerimizde Gönüllü
Eğitim Toplulukları’nı hayata
geçirebilir, düzenlediğimiz
kurslarla derneklerimizi daha faal ve
işlevli hale getirebiliriz.
1- Gönüllü Eğitim Toplulukları
(GET), halkımızın ihtiyacı olan konularda çıkartılan eğitim programlarının hayata geçirilmesidir. Okumayazma kursları, mahalle çocuklarının-gençlerinin okul derslerine yardımcı olmak için ek dersler, kültür
sanat faaliyetleri vb. düzenleyebiliriz.
2- Önemli olan bir faaliyet başlatmak değil, onu istikrarlı bir şekilde
devam ettirmektir. Faaliyetlere kitlesel
katılımı sağlayacak ve onu işler hale
getirecek olan bu istikrardır. Yoksa
başlayıp sürdürülemeyen programlar
çöplüğümüz olur.
3- Gerçekleştirilmeyen her program, hayata geçirilmeyen her karar
bizi çürütür, umutsuzlaştırır, inançsızlaştırır.
Daha da önemlisi halkın bize olan
güvenini sarsar... “Bir tek kelime”
öğrenmenin önemi ne kadar büyükse,
başlayıp sürdürülemeyen kurslar ile
de bize karşı oluşacak güvensizlik o
kadar büyük olacaktır. Çünkü açtığımız bu kurslara insanlar büyük bir
umutla geleceklerdir. Sürdürülemeyen
kurslar insanların umutlarıyla oynamaktır...
4- GET’ler, kurslarımız sadece
yapılmış olmak için değil; halka ulaş-

mak için değerlendirilmelidir. 3-5
kişinin katılımıyla yetinilmemeli, yapacağımız tanıtım çalışmasıyla daha
geniş katılımlar sağlamalıyız.
5- Derneklerimizin faaliyet programlarını afiş olarak bastırıp, mahalleyi bu afişlerle donatmalıyız.
Okul önlerinde, kahvelerde, kapı
kapı dolaşarak el ilanlarını dağıtmalıyız. Evden eve, kulaktan kulağa
ulaşmalıyız. Kurslara kayıt süresini
geniş tutmalıyız.
6- Vereceğimiz kursların,
GET’lerin içeriğini mahalle halkının
ihtiyaçlarına ve ilgi alanına göre belirlemeliyiz. Hangi konuda kurs vereceksek, konuya hakim, bilgi sahibi,
düzenli bir şekilde kursu yürütecek
hocalarımız olmalı. Kurslarımızda
kendiliğindencilik değil iradilik öne
çıkmalıdır.
7- Kurslara katılanların arasındaki
paylaşımı artırmalı, birlik ruhu yaratmalıyız. Kurslar, halkımızın politikleşmesine, gündeme ilişkin tartışmaların yapılmasına ortam sağlamalıdır. GET’lerle amacımız kursu bitirenlere sertifika vermek değildir.
Kurslar, halka ulaşmanın araçlarıdır.
8- Kurslar ücretsiz olmalıdır.
Yoksul halkımızın, düzen içinde ulaşamadığı sosyal faaliyetler, kurslar
gönüllülük temelinde verilmelidir.
9- Kursa gelenlerle özel olarak
ilgilenmeli, derneği sahiplenmelerini
sağlamalıyız.
10- Kurs bitiminde kutlama düzenleyerek, kursta öğrenilen konuya
göre mahalle halkını da çağıracağımız
şenlikler, geceler düzenlemeliyiz.

Çözüm Süreci AKP’nin Yalanıdır! Yalanlarla Kürt Halkını Bitiremezsiniz!
Halk Cepheliler, 8 Aralık’ta İstanbul Okmeydanı’nda
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde, AKP’nin
“çözüm süreci” yalanına ilişkin eylem yaptılar.
İki gün önce Hakkari’de, PKK’nin şehitlerinin mezarlıklarının AKP tarafından hazmedilemeyerek yıkılmasını protesto eden gruba polis saldırmış, ardından da
çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan
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bu katliamla ilgili Halk Cephesi, Okmeydanı’nda Kürt
halkının direnişini ve şehitlerini destekleyen bir eylem
gerçekleştirdi. “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganlarının atıldığı eyleme 50 kişi katıldı.
Eyleme YDG-H’da destek verdi.
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
Sınıf Kini; İnançlarımızı Korumak,
Faşizmin Yalanlarını Savurmak
İçin Can Damarımızdır
Savaşmak halkların şah damarıdır. Sınıf kini ise
halkların can damarıdır. Egemenlerin karşısında var olmak için olmazsa olmazımızdır.
Egemenler halklara düşmandır. Halkların tarihine, kültürüne, inancına, diline, dinine düşmandırlar. Sınıfların
ortaya çıktığı tarihten günümüze halkların inançlarını zorla, katliamlarla yok etmeye; katliamlarının şiddetinin başaramadığını yalanlarla, asimilasyon ve yozlaştırma
yöntemleriyle yapmaya çalışmaktadır.
Günümüzde emperyalizmin ve faşizmin
yaptıkları yüzyıllardır egemenlerin saldırılarının en kapsamlısıdır. Başta Amerikan
emperyalizmi olmak
üzere emperyalistler
ve işbirlikçileri AfgaAnkara’da Halk Cephesi
nistan’dan Libya’ya,
Aşure Dağıtımı
Suriye’ye kadar halklara saldırırken inançlarına da saldırmaktadır. Müslüman halkların İslam
inancı yozlaştırılıp “Ilımlı İslam” diye emperyalizme bağımlı bir inancı halklara dayatmaya çalışmaktadırlar.
Ülkemizde de faşizmin halkların inançlarına bakış açısı farklı değildir. Halklarımızın inancını yıllardır yasaklamaya, asimile etmeye çalışıyorlar.
Alevi halkımızın inançları üzerinde yaşadığı baskı,
asimile politikaları örnektir. Başbakan ise “Alevilik Ali’yi
sevmekse biz en iyi Aleviyiz. Gerçek Alevi biziz. Hz. Ali
gibi yaşayanlar bizleriz, onlar değildir” diyor. Bu, Alevi halkını asimile eden anlayışın yalanlarıdır. Kendine göre Alevilik, kendine göre Sünnilik, kendine göre
Kürt, Laz, Çerkez tanımları yapmak, halkları yok saymaktır. Benim istediğim gibi olacaksınız diye dayatmaktır. Faşizmin halka tepeden bakışıdır.
Faşizm, halklarımızın hiçbir değerine, kültürüne, tarihine sahip çıkamaz. Başbakan ne Ali’yi sevebilir ne de
Alevi olabilir. Halkımıza zulüm uygulayanlar mı Hz. Ali’yi

sevecekler. Hz. Ali halkımızın inancında zulme karşı adaletin simgesidir, mazlum halkların yanındadır. Başbakan
ise Halk Ayaklanması’nda halka şiddet uygulayan polislerini “Kahramanlık destanı yazdılar” diye övüyor. Altı
insanımızın katledilmesi, 12 insanımızın gözünün çıkarılması, binlerce insanın yaralanması, işkencelerden geçirilmesi, Başbakan için gurur vericidir.
Başbakan, Ali gibi yaşamaktan, Ali’yi sevmekten bahsediyor, ama adaletsizlikle, zulümle iktidarını koruyor.
Oysa Ali halklarımızı “Haksızlıklar karşısında boyun
eğenler, haklarıyla beraber şereflerini de kaybeder” diyor. Yani inançlarımızı, haklarımızı korumak, faşizme karşı mücadele etmek şarttır.
Bu mücadelede öfkemiz de Hz Ali’nin Zülfikar’ı gibi
keskin olmalıdır. Zalime aman vermemelidir.
AKP, 11 yıllık iktidarında halkı açlığa, yoksulluğa mahkum edip, bir avuç zenginin zenginliklerini kat be kat artırmasını sağladı. Oysa Hz. Ali “Gecemi karnı tok olarak nasıl gündüz edebilirim ki; çevremde aç karınlar,
susuzluktan bunalmış ciğerler vardır” demektedir. Hz.
Ali halkımızın gözünde zenginin değil yoksulun yanında olmaktır. Zengini koruyan, büyüten iktidarın “Ali’yi
sevmek, Ali gibi yaşamak” sözleri yalandır.
Bizi aç, yoksul bırakanlara karşı halkların kılıcı da kınında
değil elinde olmalıdır.
Faşizm yalancıdır.
Yalanlarıyla halkı kandırmaya çalışır. Sömürüyü unutturmaya,
halkın öfkesini, kinini
söndürmeye çalışır.
Başbakan da “Hz. Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin kahramanıdır” sözleriyle halkını aldatmaya çalışmaktadır. Sivas’ta 35 insanımızın katillerini zaman aşımıyla kurtaran
ve “hayırlı olsun” diyen Başbakan, ne Kerbela’nın, ne Sivas’ın, ne Maraş’ın, ne de Gazi’nin acısını hissedebilir. Ki
Sivas davasında yakanların avukatlığını yapan da yine AKP
kadrolarıdır. Maraş Katliamı’nı unutmayanları il sınırından bile içeri almayan; polisi, jandarmasıyla halka saldıran AKP iktidarıdır. AKP iktidarı usta bir Alevi düşmanı,
usta bir halk düşmanıdır. Faşizm sınıf bilincinden hareketle
halkların inançlarına, kültürlerine sınıf kiniyle bakmaktadır. Egemenler kendi istediği, sömürüye, zulme boyun eğen,
biat eden, yoz bir anlayışı-inancı yaymaya çalışmaktadır.
İnançlarımızı korumak için faşizmin karşısında öfkemizi büyütmeliyiz. Öfkemiz meşrudur, haklıdır. Halkı katledenler halkın değerlerini ağızlarına alamazlar.
Sınıf bilinci can damarımızdır. Can damarımızı faşizmin yalanları, politikaları karşısında öfkemizle beslemeliyiz.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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Yürüyüş
15 Aralık
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F Tipi Film Kıbrıs'ta Gösterildi!
Tecrite Karşı Mücadele Halkı Örgütlüyor!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

Halk müziğinin öncü isimlerinden Grup Yorum’un yapımcılığını yaptığı ve Grup Yorum, İdil Kültür Merkezi,
Komünist Emek Hareketi ve Barikat Gazetesi’nin düzenlediği “F Tipi Film” gösterimi Kıbrıs'ın Gönyeli Belediyesi’nde yapıldı. KTÖS, KTOEÖS, ÇAĞ-SEN, BES,
Basın-Sen, El-Sen, Tel-Sen, Daü-Sen, KSP, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Baraka, Kıbrıs Poseidon Kültür ve Sanat Merkezi’nin destek verdiği çalışmada, “F Tipi
Film” gösteriminin ardından Grup Yorum üyelerinden Caner Bozkurt ve İnan Altın filmle ve yeni çıkan albümleri “Halkın Elleri” ile ilgili soruları yanıtladılar.
Grup Yorum üyesi İnan Altın grup olarak Türkiye hapishanelerinde gerçekleştirilen tecrit uygulamasına karşı verilen mücadelenin her zaman içinde olduklarını ve tecrite karşı verilen direniş sırasında hayatlarını kaybeden 122
devrimci için bu filmi yaptıklarını söyledi. En sade ve açık

Sürgünlerle
Kamu Emekçilerini
Teslim Alamazsınız!
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı ve aynı zamanda Eğitim-Sen'li Kamu
Emekçileri Cephesi üyesi Halil Top, Haziran Ayaklanması'na katıldığı gerekçesi
ile Çorum’dan Erzurum’a sürgün edildi.
Eğitim-Sen Çorum Şubesi, sürgün kararını protesto etmek için 12 Aralık'ta Çorum Valiliği önünde Genel Merkez yöneticilerinin de katılımı ile protesto eylemi yaptı.
Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yönetim
Kurulu tarafından yapılan açıklamada,
“Yüzyıllardır emekçilere ve ötekileştirilen tüm toplumsal kesimlere yönelik uygulanan bu sürgün politikaları bizleri
susturamayacak, mücadelemizi geriletemeyecektir” denildi.
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haliyle tecriti göstererek, tecriti yaşayanlarla omuz omuza bu mücadelenin verilmesine bir katkı yapmak istediklerini ifade eden Altın, F tipi hapishanelerde uygulanan tecritin kaldırılması için bazı kazanımlar elde edildiğini
ancak daha fazla kazanımlar için mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Altın “Faşizme
karşı ortak bir şey yapacağız dedik ve değişik disiplinlerden
sanatçılar birleşerek bu filmi yarattık” dedi. Program, birlikte söylenen Grup Yorum şarkıları ile sona erdi.

Bugün Hala Varsak ve Savaşıyorsak
Bunu Şehitlerimize Borçluyuz!
6 Aralık 1994’de Dersim - Hozat - Çaytaşı’nda oligarşinin askerlerinin kaldıkları köyü kuşatmalarının ardından “teslim olun” çağrılarına
köy evinin camından astıkları bayrakla, sloganlarıyla, marşlarıyla direnerek, direniş destanları yazdılar. 9 DHKC gerillasının çatışmada şehit düştüğü ve tarihimize Çaytaşı Direnişi olarak geçen ve bu direnişi
yaratan, ölen ama teslim olmayan şehitlerimizden Gülseren Beyaz’ın ve
Hüsniye Aydın’ın mezarları başında tüm Çaytaşı şehitleri anıldı.
6 Aralık’ta şehit ailelerinin de katıldığı anmadan önce mezarlığa erken saatte gidilerek mezarlar temizlendi ve kızıl flamalar asıldı. Şehit
ailelerinin gelmesiyle birlikte anmaya geçildi. Gülseren Beyaz ve
Hüsniye Aydın’ın mezarı başında yapılan konuşmada; “Bugün burada,
bundan 19 yıl önce tarihimize Çaytaşı Direnişi olarak geçen, kuşatıldıkları
köyde direnerek teslim olmayan şehitlerimizi anmak için toplandık. Bugün bizi var eden şehitlerimizdir, bugün hala varsak ve savaşıyorsak bunu
şehitlerimize borçluyuz” denildi. Tüm devrim şehitleri adına yapılan bir
dakikalık saygı duruşunun ardından “Bize Ölüm Yok” marşı hep beraber söylendi. Asri Mezarlığı’nda bulunan tüm şehitlerimizin mezarları
tek tek gezilerek, karanfil bırakıldı. Ardından dağıtılan niyaz ve lokmaların
ardından anma bitirildi.
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Halk için Bilim, Halk İçin
Mühendislik Mimarlık İstiyoruz!
14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Eda Yüksel Halk
İçin Bilim, Halk İçin Mühendislik Mimarlık Sempozyumu çalışması kapsamında, 6 Aralık günü Sarıyer, Beşiktaş ve Şişli belediyesinde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile yüz yüze
görüşülerek 276 adet sempozyum duyuru bildirisi ve 30
adet broşürü dağıtıldı ve sempozyuma davet edildi.
Bu çalışmada, Sarıyer Belediyesi’ne iki adet, Beşiktaş
Belediyesi’nde mühendis, mimar ve şehir plancıların çalıştığı 2. ve 3. katlara birer
adet, Şişli Belediyesi’nde ise
6, 7, 8, 9, 10. ve 13. katlara birer adet olmak üzere toplamda 10 adet afiş asıldı. Ayrıca
sempozyumun yapılacağı İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde 170 adet, Bakırköy'de
de 120 adet afiş asıldı.
7 Aralık günü Büyükarmutlu, Karanfildere, Reşitpaşa, Hisarüstü, Maden Mahallesi, Derbent, Poligon Mahallesi ve Sarıyer Merkez'de toplam 500 adet afiş asıldı.
8 Aralık günü Taksim ve Şişhane bölgeleri ile Tarlabaşı
ve Dolapdere mahallelerine toplam 150 adet afiş asıldı.
9 Aralık günü Kartal, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi’nde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile yüz
yüze görüşülerek 280 adet sempozyum broşürü dağıtıldı ve mühendis mimar ve şehir plancılarına sempozyum
hakkında bilgi verilerek sempozyuma davet edildi. Bu çalışmada, Kartal Belediyesi’ne iki adet, Maltepe Belediyesi’nde mühendis, mimar ve şehir plancıların çalıştığı 3,
4, 5, 6. katlara birer adet, Kadıköy Belediyesi’nde ise mühendis mimar ve şehir plancıların çalıştığı katlara toplam
6 adet afiş asıldı. Yine aynı gün, ZMO, KMO FMO, Metalürji MO, MİMARLAR Odası, İMO, MMO, HKMO,
İstanbul İKK, MMO Kartal Temsilciliği ve Türkiye Ormancılar Derneği Lokaline toplam 50 adet broşür dağıtıldı ve asılması için afişler bırakıldı. Saat 17.30 ile 19.30
arasında Mecidiyeköy Metrobüs giriş-çıkışında sesli olarak 1000 adet sempozyum bildirisi dağıtıldı. Ayrıca
Beykoz-Yenimahalle'de 100 adet afiş asıldı, İTÜ'de ise 100
adet afiş asıldı ve 400 adet bildiri dağıtıldı.

Düzeltme
Yürüyüş Dergisi’nin 394. sayısının Paşacık Direnişi’ni anlatan Tarihimizden Öğreniyoruz köşesinde
şehitlerimiz Devrim Aslan Güler ve Erkan Dilsiz’in
fotoğrafları yanlış yerleştirilmiştir. yaptığımız hatadan dolayı şehitlerimizin yoldaşlarından ve ailelerinden özür dileriz.

AKP'nin Tutuklama Terörüne
Karşı Halkın Direnişini
Örgütleyelim!
Her hafta olduğu gibi Haziran Ayaklanması tutsaklarının aileleri, İzmir’de evlatları için yürüdü. 7 Aralık'ta Konak YKM’de bir araya gelen tutsak aileleri ve
devrimci kurumlar Kemeraltı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında halka Haziran Ayaklanması'nın meşruluğu ve
gezi tutsaklarının suçsuzluğu anlatıldı. Kemeraltı’nda
basın açıklamasının okunması ve tahliye olan tutsakların konuşmasından sonra eylem sonlandırıldı.

AKP’nin Komplolarını
Boşa Çıkaracağız!
İzmir Halk Cephesi ve Grup Günışığı, 18 Ocak günü
yapılan operasyonla tutuklanan yoldaşları için 6 Aralık’ta
Kemeraltı’nda eylem yaptı. 15 kişinin katıldığı eylemde,
davanın ilk duruşmasının 10 ay sonra yapıldığı ve bir
tiyatro oyununa benzediği söylenerek, “Komplolarla tutuklanan devrimciler için adalet istiyoruz ve onların yalnız olmadığını haykırıyoruz. Komplolar boşa çıkıp arkadaşlarımız serbest kalıncaya kadar eylemlerimiz devam edecek” denildi.
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Mayamızı Halktan Alıyoruz,
Kültürümüze, Değerlerimize
Sahip Çıkıyoruz!
İstanbul Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın Parkı'nda,
Okmeydanı Gençlik Komitesi tarafından 8 Aralık’ta
türkü gecesi düzenlendi. Yozlaşmaya karşı kampanya
yürüten Cepheliler, halk türküleri söyleyerek geçmişlerine, kültürlerine sahip çıkmak gerektiğini, her halk
türküsünün ayrı bir anlam taşıdığını anlattılar. Gecede, hep bir ağızdan bağlama eşliğinde türküler söylendi, yer yer şiir okuyanlar oldu. 40 kişinin katıldı
gece hep birlikte içilen çayların ardından sona erdi.

KATLİAMCILARDAN HESAP SORACAĞIZ!
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KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!
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Geçen hafta içinde Ankara’da
Tuğrul B. cam macunu ve kablolarla
kendisine “feda eylemcisi” görüntüsü
vererek Başbakanlık önüne gitti.
Tuğrul B. nin Başbakanlık Binası’nın
bulunduğu kaldırıma adım attığı andan itibaren, Başbakan’ın “kahramanları”nın elleri ayakları birbirine
dolandı. Ne yapacaklarını şaşırdılar...
Silahını yere düşüren mi dersiniz,
üzerindeki cam macununu görünce
kaçan mı, uzaktan izleyen mi...
Dakikalarca Tuğrul B. kaldırımda
yattı... Bomba imha uzmanları 28
dakika sonra olay yerine ulaştılar...
O sırada “kahramanlar” birbirlerini
üzerine basa basa kaçmakla meşguldüler... Ve Tuğrul B. gerçek bir feda
eylemcisi olsa defalarca eylemini
gerçekleştirebilirdi....
Üstelik yine basında yer alan haberlere göre Tuğrul B. eylemden
önce kendisini ihbar etmiş, kendi
kendisinin tip tarifini vermişti.
Atalarımız “korku dağları bekler”
demiş... Öyle esip gürlemek kolay
tabi... Gerçekten bir feda eylemi ihtimaliyle karşılaşmak başka, atıp tutmak başka...
30 dakika boyunca basının gözleri
önünde yaşanan, halkın cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı bir ortamda içine düştükleri komediyi tanımlamak zorunda kaldılar: “Güvenlik zaafiyeti” dediler...
Başbakanlık Merkez Bina ve çevresini 360 derece dönen diğeri sabit
olan iki tane MOBESE kameranın
görüntülerini topladılar... Bunları incelediler... Eksikleri tespit ettiler, koruma takviyesi kararı aldılar...vb.
Yaşananlar da dakika dakika ortaya çıkmış oldu:
-Tuğrul B. saat 11.37’de Başbakanlığın bulunduğu Vekaletler Caddesi’nde görülüyor ve sakin bir şekilde kaldırımda yürüyor.
-11.38’de Tuğrul B. kaldırımdan
ayrılarak Başbakanlık Binası’nın girişine doğru ilerliyor. Koruma polisi
kendisine “dur” ihtarında bulunuyor.
-Koruma Tuğrul B.’ye doğru hareket ediyor ve bir metre önüne ge-

lerek tekrar “dur” diyor.
-11.39’da Tuğrul
B. yürümeye devam
edince koruma silahını çekiyor ama silahı elinden düşüyor...
Tuğrul B.’nin üzerine doğru yürümesi
bile korumanın paniklenmesine neden oluyor.
İyi de bu korumalar uçan kuşu
gözünden vuran; asan, kesen “rambo”
eğitimli adamlar değil miydi? Daha
ellerindeki silahı bile tutamıyorlar...
-Bu sırada kaldırımda bulunan
3’ü koruma, 2’si asayiş 5 polis silahlarını çekiyorlar ve eylemciye
doğrultuyorlar.
Yani korkularından ancak harekete
geçebiliyorlar. Dizilmiş seyrediyorlar
olan biteni. Aslında harekete geçme
niyetleri yok ama “koruma görevleri” olduğu için silah çekme mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini...
-Silahını yere düşüren koruma,
yerden aldığı silahla Tuğrul B.’nin
bir metre önünde havaya ateş ediyor
ve Tuğrul B. duruyor.
-11.40’da üzerine silah doğrultulan
Tuğrul B. yüzüstü kaldırımda yere
yatıyor... Bu sırada 3 koruma Tuğrul
B.’ye arkadan yaklaşarak üzerine
atlıyorlar..
Bu kadar pot kırdıktan sonra yerde
yatan adamın üzerine atlamak “büyük
kahramanlık” elbette...
-11.41’de Tuğrul B.’nin üzerine
atlayan korumalar cam macunu ve
kabloları görünce bomba zannederek kaçıyorlar.
Bomba olma ihtimali dahi ödlerini koparmaya yetiyor.
-Korumaların kaçtığı sırada Tuğrul
B. yüzüstü yatarken, 20 merte uzaklıktaki bir trafik polisi hiçbir şey olmamış gibi kendisini izliyor. Çünkü
o da yaklaşmaya cesaret edemiyor.
-Tuğrul B. 6 dakika boyunca yerde

yüzüstü yatıyor... 11.47’de korumalar
tekrar kendisine yaklaşıyorlar. Tuğrul
B.’nin pantalonunu çıkartıyorlar ve
olay yerine gelen bir minibüse bindirerek 11.49’da götürüyorlar.
-Her şey olup bittikten sonra
11.50’de Vekaletler Caddesi’ne kobra
ve özel harekat polisleri; olaydan
28 dakika sonra da bomba imha
uzmanları gelebiliyorlar...
12.07’de caddeye barikatlar kuruluyor, keskin nişancılar geliyor...vb.
Güvenlik zaafiyeti dedikleri düpedüz korkularıdır.
Çeşit çeşit kameralarına, teknik
aletlerine, ordu gibi dolaşmalarına
rağmen korkuyorlar. Çünkü hedefine
ulaşmak için kendisini feda etmeye
hazır insanın karşısında çaresiz kalacaklarını biliyorlar. Bunun için
elleri ayakları birbirine dolaşıyor,
bunun için dakikalarca o çok güvendikleri timleri, silahları, ekipleri,
uzmanları harekete geçemiyor.
Dünyanın her yerinde savaşın değişmeyen kuralları var.
Birincisi; bir halk özgürlüğü için
feda ruhuyla savaşmaya başlamışsa,
karşısında her tür teknik yada fiziki
güç çaresiz kalıyor.
İkincisi; emperyalistler ve işbirlikçileri korku, panik, paronoya dolu
bir ruh halinden çıkamıyorlar. Her
ağacı bir savaşçıya benzetiyor, her
taşın altından çıkacak ölümü bekler
hale geliyorlar. Çünkü devrimcilerin
vatanları için ödeyecekleri bedellerin
bir sınırı yok. Bu da işbirlikçilerin
korkularını büyütüyor.
Atalarımızın bir başka sözün de
olduğu gibi “korkunun ecele faydası
yok"
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Avrupa’da

Şadi Özpolat Onurumuzdur!

2008 yılından bu yana, Almanya-Bochum Hapishanesi’nde tutsak olan Şadi Özpolat için 10 Aralık’ta eylem
yapıldı. Alman Büyükelçiliği önünde Almanca “Şadi Özpolat’ın Talepleri Derhal Kabul Edilsin” pankartı ve
“Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir”, “Tek Tip Elbise ve
Zorla Çalıştırma İnsanlık Dışıdır”, “Şadi Özpolat Onurumuzdur” yazılı dövizler açıldı.
Avusturya Anadolu
Federasyonu adına yapılan açıklamada Şadi
Özpolat’ın Nisan ayından beri, hücresinden
çıkışında TTE giyme
ve kendisine sorulmadan, ayda 60 Euro karşılığında zorla çalıştırma dayatmasında
bulunulduğu belirtilerek, “Şadi Özpolat, bir
devrimcidir ve düşünce yasakçılığı yapan
Alman emperyalizminin komplosu sonucu tutuklanmıştır. Dünya görüşünü hiç saklamamış, yıllarca tutsak kaldığı Türkiye faşizminin ve emperyalizmin hapishanelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir. 8 aydır yakınlarıyla görüş dahi yapamayan Özpolat, bir Özgür Tutsak
olarak 16 Kasım 2013’ten beri Bochum Hapishanesi’nin
keyfi uygulamalarına karşı açlık grevi direnişine başlamıştır. TTE ve zorla çalıştırma, insan onuruna aykırıdır.
Devrimci tutsaklar, Alman emperyalizminin kölesi, ucuz
iş gücü değildir. Alman devletini uyarıyoruz. Açlık grevindeki Şadi Özpolat’ın sağlığının bozulmasından ve başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan sorumlu sizsi-

niz! Uyguladığınız keyfiyetten, görüş hakkını gasp etmekten derhal vazgeçin! Tek Tip Elbise ve zorla çalıştırma dayatmasını kaldırın!” denildi. Özpolat’ın talepleri kabul edilene kadar eylemlere devam edileceği söylendi.
8 Aralık’ta da Bochum Hapishanesi önünde Anadolu
Federasyonu tarafından eylem yapılmıştı. Almanca pankartı açarak megafon ile Türkçe ve Almanca hazırlanan
açıklamayı okuyarak,
Şadi Özpolat’ın direnişini destekleyen sloganlar attılar. Marşlar, türküler ile destek eylemi
sürerken uzaktan güçlü
bir “Merhabaaa!” duyulunca herkes kulak
kesildi. Pek ihtimal verilmese de “bizi duyan
biri, belki de Şadi’nin
sesidir” diye megafonla
“Merhabaaa!” denilerek
karşılık verildi. Uzaktan
çok net şekilde. “Hoş
Almanya geldiniz, hoş geldiniz”
dedi Şadi. Evet, ses
onundu ve bizi selamlıyordu. Heyecanla “Nasılsın? Sağlığın nasıl?” diye soruldu. “İyiyim, çok iyiyim. Şimdi gidiyorum, görüşürüz!” dedi. Seslerimizi nasıl duydu ve nasıl fırsat bulabildi de bize direk seslenebildi, herkes hem
çok duygulandı, hem çok mutluydu. Tekrar açıklama okundu ve sloganlar daha da gür atıldı.
Bir saate yakın yapılan eylemden sonra Bochum
Merkez İstasyonu önünde kurulan çadıra geçildi. Oradan
direnişi anlatan Almanca ve Türkçe bildiriler insanlara ulaştırılmak üzere çarşıya geçildi. Bildiri dağıtımından sonra eylem bitirildi.

Avukatım/Meslektaşım
Derhal Serbest Bırakılsın!

En Yenilmez Güç, Örgütlü
Halkın Gücüdür

Tecrit hücrelerindeki tutsak avukatların serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına destek olmak ve yaymak için Birleşik Krallık / İngiltere genelinde
1968’den beri haftalık yayın yapan Socialist Worker (Sosyalist İşçiler) Gazetesi bir haber yaptı.

8 Aralık günü, Wuppertal Anadolu Federasyonu binasında “Haziran Ayaklanması ve Avrupa’daki Yansımaları” başlıklı söyleşi yapıldı. Söyleşide ilk olarak “Faşizme Karşı Omuz Omuza” adlı sinevizyon gösterimi izlendi. Ayaklanmaya katılan halkın ve direnişçilerin
çarpıcı anlatımlarıyla süreci özetleyen sinevizyon, ilgiyle
karşılandı ve dikkatle izlendi. Ardından 112 gün süren,
80 ilde, yaklaşık 3.600.000 kişinin katıldığı Haziran Ayaklanması’nın bilançosu özetlendi. Yaklaşık iki buçuk saat
süren söyleşiye 19 kişi katıldı.

Avukatım/Meslektaşım Derhal Serbest Bırakılsın! Release My Lawyer/Colleague Right Now! başlıklı yazıyı, 7 Aralık 2013 tarihli, 2382 sayılı gazetelerinin 9. sayfasında yayınlayarak üyelerine imza atmaya ve mahkemeye katılma çağrısı yaptı.
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Emperyalizmin Böl, Parçala, Yönet Politikasına
Karşı Birleşelim Direnelim Kazanalım!

Sayı: 395

Yürüyüş
15 Aralık
2013

8 Aralık günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Anadolu Kültür Merkezi’nde her hafta pazar günü
yapıldığı gibi bu hafta da kahvaltı verildi. Kahvaltıya 30
kişi katıldı. Kahvaltıdan sonra Şadi Özpolat için faks metinleri imzalandı. Salı günü
Alman Büyükelçiliği önünde
yapılacak basın açıklamasının
ve ardından Stephansplatz’ta
devam edecek eylemin duyurusu yapıldı. Yusuf Taş’ın
mektupları verilmeyerek tecrit içinde tecrit uygulandığı
anlatıldı. Yusuf Taş’ı ve diğer
devrimci tutsakları üzerindeki tecriti mektuplarımızla
kıralım çağrısı yapıldı.

Ardından Avrupa’da ırkçılık semineri verildi. Emperyalizmin “Böl, parçala, yönet” politikasının önemli ayağı olan ırkçılığın, bugün hayatın her alanında karşımıza
çıktığı anlatıldı. Irkçılığın tarihi, bugün devlet politikası olduğu, Almanya’dan
Avusturya’dan verilen örneklerle somutlandı. Anadolu Federasyonu’nun ırkçılığa karşı kampanyaları ve
bu sebepten dolayı tutuklanan son sürecin tutsakları
üzerine konuşuldu. Bir saat
süren seminerden sonra gündeme ve sürece dair sohbet
edildi.

Bahar Kimyongür’e Özgürlük!

“Aleksi Mücadelemizde Yaşıyor!”

Suriye konulu seminer ve toplantılara katılmak için
bulunduğu İtalya’da, 21 Kasım’da İnterpol tarafından aranıyor olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 4 Aralık’ta bir
bölgeden çıkmamak koşuluyla dışarı bırakılan Bahar
Kimyongür’ün karşılaştığı uygulamalar 5 Aralık günü,
Köln’de
protesto
edildi ve
Bahar Kimyongür’e
tam özgürlük istendi.

6 Aralık’ta Atina’da, Yunan sol örgütlerinin birçoğunun
katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. 2008 yılının 6 Aralık tarihinde Atina’da polisin hedef gözeterek 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropoulos isimli genci kafasından
vurup katletmesi üzerine her yıl 6 Aralık’ta,
anma ve katledilmesinin
hesabını sormak amacıyla başta Atina’da ve
Yunanistan’ın birçok yerinde yürüyüşler ve protesto gösterileri yapıldı.

Amerikan Emperyalizmi Devrimcileri Sorgulayamaz!
Dünya halklarının baş düşmanı ve halkların tüm acılarının baş sorumlusu Amerikan emperyalizmi, işbirlikçileriyle aralarındaki bir anlaşmaya dayanarak Yunanistan’daki Cepheli Özgür Tutsakları sorgulama girişimlerine devam ediyor. FBI ajanlarının, Yunan devletinin savcılarıyla birlikte Koridallos Hapishanesi’ne giderek Cepheli tutsak Ahmet Düzgün Yüksel’i sorgulama çabasının
ardından, Ahmet Düzgün Yüksel ve Erdoğan Çakır 10
Aralık’ta için tekrar sorguya çağrılırken, 11 Aralık Çarşamba gününe Hasan Biber ve Mehmet Yayla, 12 Aralık Perşembe gününe Sinan Oktay Özen’e çağrı geldi.

9 Aralık’ta, Atina’nın en işlek caddelerinden Patission üzerinde bulunan Politeknik Üniversitesi’nin parmaklıklarına “Amerikan Emperyalizmi Devrimcileri
Sorgulayamaz! Amerikan Emperyalizmi Halklara Hesap
Verecek!” yazılı bir pankart asıldı.

Emperyalist saldırganlık ve gayri hukukilik yeni
adımlarla sürdürülmeye çalışılırken, bu saldırganlığa ve
Yunan devletinin işbirlikçiliğine karşı direniş de adım adım
yükseltiliyor.
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AVRUPA’dakiBİZ

En Fazla Emek Harcayan Ama En Düşük
Maaşa Reva Görülen Biziz!

Çünkü Asimilasyona Karşı

Direnen Biziz!

Almanya’da Almanların ortalama aylık net geliri
1500 Euro iken, göçmenlerde bu rakam 1300, Türklerde
ise 1200 Euro. Almanya’da 750 Euro ile Türkiyeli kadınlar
en düşük aylık gelire sahip.
Almanya 2013 sosyal raporunu açıkladı. Bu rakamlara
göre, Türkiyeliler ve eski Yugoslavya ülkelerinden gelenlerin gelir ile meslek ve yüksek öğrenim bakımlarından Almanların çok gerisinde olduğu açıklandı. 2011 yılı
verilerini içeren rapora göre, özellikle Türkiyeli kadınlar,
gelir ve meslek bakımlarından Almanların ve diğer göçmen toplulukların oldukça gerisinde bulunuyor.
Yine rapora göre, Almanların aylık net mali kaynaklarının tutarı 1650 Euro tutarken, göçmenlerin 1350 Euro.
Bu farklılık aylık iş gelirinde daha fazla olarak kendini gösteriyor. Almanların ortalama aylık net iş geliri 1500, göçmenlerin 1300, Türkiyelilerin ise 1200 Euro. Aylık 750
Euro ile Türkiyeli kadınlar aylık iş geliri sıralamasında
en kötü durumda bulunuyor. Alman kadınların aylık iş geliri 1113, eski Sovyetler Birliği’nden gelenlerin 1100 Euro,
eski Yugoslavya’dan gelen kadınların ise 1050 Euro.
Raporun verilerine yüzde 33 oranı ile Türkiyeliler, en
çok fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunan göçmen topluluğunu oluşturuyor. Türklerin sadece yüzde 5’i ülkedeki
üst gelir grubu içinde yer alıyor.
Almanya’da yaşayan kadınlarımızın nasıl koşullarda
çalıştığını bilmeyen yoktur. En ağır işlerde çalışırlar. Sanki
Anadolu’dan yeni gelmişçesine.
Gün onlar için sabah 05.00’da başlar. Fabrikalara, büro
temizliklerine, otellere temizliğe, uçaklara temizliğe, çikolata fabrikalarında her yerde bizim kadınlarımız çalışır. Sabah tramvaylarda onların suskun, düşünen bakışlarını
görürsünüz. Eve dönerken de onların yorgun bedenini, yüz
hatlarından hissedersiniz.
İşte bu kadınlar bu kadar ağır koşullarda çalışmalarına
rağmen bir Almandan kat be kat fazla çalışmalarına rağmen
az maaş alırlar. Meslekli temizlik işçileri vardır çünkü.
Göçmenler, özellikle de Türkiyeli göçmenler, meslek
öğrenimi ve yüksek öğrenimde de Almanların gerisinde
bulunuyor. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelenlerin
eğitim durumu, diğer göçmenlere göre daha yüksek bir düzeyde bulunuyor. Almanların sadece yüzde 15’inin bir mesleği bulunmazken, göçmenlerde bu oran yüzde 35.
Türkiyelilerin yüzde 60’ı bir mesleğe sahip değil, kadınlarımızın ise yüzde 69’unun bir meslek öğrenimi yok. Eski
Sovyetler Birliği ülkelerinden kadınların yüzde 33’ünün
bir mesleği bulunmuyor. Yüksekokul diplomasında ise

Almanlarla göçmenler arasında fazla bir fark bulunmuyor.
Almanların yüzde 20’sinin bir yüksekokul diploması varken, göçmenlerde bu oran yüzde 17. Türklerin ise sadece yüzde 4’ü bir yüksekokul diplomasına sahip.
Neden? Çünkü daha ilkokulda senin ikinci sınıf bir çocuk olduğunun bilinci veriliyor. Yüksekokul hayalleri kurdurmuyor öğretmenler bizim çocuklarımıza. Bizim gençlerimizde zaten “kursak da ne olurki, bir Almanın önceliği var” diye bakıyorlar. Bizim gençlerimiz bir yerlere ulaşabilmek için bir Almandan onlarca kat daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Daha anaokulunda çocuklarımızı dil
testlerine tabi tutanlar özürlüler okullarına gönderenler hangi eğitim bilincini verebilir gençlerimize? Bizim gençlerimiz evet zekidir, değerlidir, Anadolu kültürüne sarılarak
ayakta kalmaya çalışır. Kötü Türkçeleri ile büyütür saygısını, öfkesini, sevgisini. Bütün emekçilerin çocukları zeki
ve değerlidir. Asıl çocuklarımızı aptal yerine koyan
Alman eğitim sistemi bozuktur.
Yine bu rapora göre göçmenlerin yüzde 8’i kökenleri nedeniyle dışlamaya maruz kaldığını bildirdi. Dışlanma
oranları göçmenler arasında büyük farklılık gösteriyor.
Türklerin yüzde 13’ü dışlanmaya maruz kaldığını bildirirken, bu oran eski Sovyeler Birliği ülkelerinden gelen
Alman kökenli göçmenlerde sadece yüzde 2. Bunlar yabancı düşmanlığından en az kaygı duyan grubu oluşturuyor.
Türkiyelilerin ise yüzde 37’si yabancı düşmanlığından kaygı duyuyor. Bu oran Türkiyeli gençler arasında yüzde 40’a
kadar yükseliyor.
Sonuç olarak; gelir dağılımındaki eşitsizlik bilinçli bir
politıkadır. Alman devletinin açık bir politikasıdır. Bizim
emekçi yanımızı, halkımızın çalışkanlığını kullanıyorlar.
Bizim onlara muhtaç oluşumuzu biliyorlar.
Eğitimsizliğimizin nedeni Alman eğitim sisteminin ırkçı politikalarıdır. Daha anaokulundan başlayarak sen
hiçbir yere gelemezsin bilincinin verilmesidir. Ayrıca
Alman çocuklarının da daha kendi kimlik bilgilerini
dahi doğru düzgün yazamadığı kendi OECD raporlarında mevcuttur. Alman devleti kendi gençlerini bencil ve aptallaştırıyor.
Biz asimile olmadığımız ve değerlerimizle yaşamaya
çalıştığımız için ırkçılığa en çok biz maruz kalıyoruz.
Emeğimizle, alın terimizle yaşıyoruz ve haklarımızın
karşılığını istiyoruz!
Irkçı Politikalar Asla Bizi Asimile Edemeyecek!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 Aralık - 28 Aralık

Sergül Hatice Albayrak, 30 Mayıs 1978’de
Almanya’nın Bad Urach şehrinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz gibi, kimliksizleşmiş, hangi kültüre ait
olduğunu bilemeyen ve o ortamda burjuvazinin
yozlaştırılmış “özgürlük” anlayışıyla şekillenen
Sergül Hatice
bir gençti. Avrupa emperyalizminin “imkanlaALBAYRAK
rını” ve sunduğu “özgürlük” anlayışını reddederek
devrimcileşti. 1997 Ağustos ayında, bir görevle ülkeye gelişinde
tutsak düştü. İşkencede tecavüze uğradı. Tutuklandıktan sonra
Ulucanlar, Sakarya, Çanakkale ve Uşak Hapishaneleri’nde
kaldı. 7 yıl süren tutsaklığı boyunca hep direniş mevzilerinde
oldu. Büyük Direniş’in 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdoğan’ın
adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi’nde Ölüm Orucu’na başladı. Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde 13 Aralık 2004’te, Uşak
Hapishanesi’nden tahliye edildi. 26 Aralık 2004’te Taksim Meydanı’nda gerçekleştirdiği feda eyleminde “Tecriti Kaldırın!” haykırışının ardından kaldırıldığı hastanede 28 Aralık’ta şehit düştü.

“Başlangıçta faşist saldırılara yönelik tavırlardan etkilendiğim için devrimci oldum ve hareket
saflarına katıldım. Ancak süreç ilerledikçe sorunun sadece faşistlere yönelik tavırla sınırlı
olmadığını ve çok daha geniş düşünmek gerektiğini gördüm. Bu yüzden de devrimciliği bir
yaşam biçimi olarak kabul ettim. Ve bugüne
kadar sürdürdüm...”
Celalettin Ali Güler

1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in,
1977’den şehit düştüğü ana kadar hiçbir anı mücadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım yıllarında
Ege Bölgesi Siyasi Sorumluluğu’nu üstlendi. Tutsak düştü, Buca Hapishanesi’nden dört Cepheli olaCelalettin Ali GÜLER rak firar ettiler. Özgürlük eyleminin ardından yıllardır kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla dağlara koştu. 28 Aralık 2002’de Tokat kırsal alanında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada 25 yıllık devrimcilik yaşamında
halka, devrime bağlılığın, kesintisiz devrimciliğin anıtı olmanın
onuruyla şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları İsmail BAHÇECİ’yi
Anlatıyor: Hala DEV-GENÇ
Ruhunu, DEV-GENÇ Coşkusunu
Akıtıyor Yüreklere...
“300 Kayıbımız Nerede?” diye soruyordu analar. Evlatlarının
ölüsüydü istedikleri... “C ebimde mi ki çıkarıp v erey im”
diyordu katilleri korumakla yükümlü Demirel. Pervasız, fütursuz, acıya bile saygısız.
300 kayıptan biriydi İsmail... ‘94 Aralık-’95 Ocak’ında, kim
bilir hangi gizli işkencehanede, karanlık zulmün hangi celladı ruhunu çalmaya yeltenmişse; son cevap yerine tükürüp yüzüne celladın, zafer gülüşünü yoldaşlarına, halkına bırakmıştı...
Mezarı yok İsmail’in... Saygı nöbeti tutamadık başucunda... Ama ne geçti cellatların eline daha çok kan, daha çok zulüm ve o çaresiz yenilgilerden başka? İşte İsmail 9 yıldır bizimle... Dost-insan canlısı yine İsmail... DEV-GENÇ ruhunu, DEV-GENÇ coşkusunu akıtıyor yüreklere... Güner’in kahkahalarıyla süslüyor en coşkun konuşmalarını.
MÜBYÖD kurucusu ve başkanıydı İsmail. Akademik-demokratik mücadele içinde gelişti, DEV-GENÇ coşkusu, DEVGENÇ bilinciyle büyüdü ve büyüttü gençliğin kavgasını... Ailesinin maddi koşulları fena değildi ama onun gönlü kavgadaydı. Üniversiteler işgal altındaydı. Fabrikalar, tarlalar, gecekon-

dular... Ülke işgal altındaydı. Üniversiteler, YÖK sopasıyla
sermayenin sınırsız hizmetine sokulmuştu. Bilim, zulmün
emrine verilmişti. Durmak olmazdı. Çok hızlı gelişiyordu İsmail... Uzun bukleli saçları yadırganıyordu başlarda. Kesti saçlarını. Çok okuyor, güzel konuşuyordu. Öğrenci derneklerindeki tartışmaların vazgeçilmez polemikçisi, kampanyaların vazgeçilmez ajitatörüydü. Düşüncelerini çok net ve güzel
ifade ediyordu. Çoğu kez Basın-Yayın kantininde Güner’le birlikte pano hazırlarken bulabilirdiniz onu. Bir yandan da ateşli
bir tartışmanın içindedir. Öğrenci dernekleri ile ilgili bir gündem tartışmasıdır yürüttüğü, ya da gündemden yola çıkarak DEVGENÇ’in farkını somutluyordur. O bir DEV-GENÇ’lidir. Bütün yeteneklerini, becerilerini DEV-GENÇ’i, mücadeleyi büyütmek için kullanır. Yaptığı her şeyde DEV-GENÇ coşkusu,
pratikliği vardır.
Okullar açılırken öğrenci dernekleri dayanışma masaları açar
üniversitelerde... Üniversiteye yeni giren arkadaşlarına yardımcı
olmak, onlara paylaşımın güzelliğini hissettirmek için... Üniversitelerin üzerine çöreklenen zulmün baskılarına, yasaklarına karşı birlikteliğin tohumlarını ekerler... İsmail takım elbisesiyle herkesten önce hazırdır masada... Masanın kurulması, hazırlanması, tek tek herkesle konuşulması...
MÜBYÖD için bir yer gereklidir. İsmail arar bulur. Cihangir’de eski bir konak... Temizlenmesinde, düzenlenmesinde, açılmasında hep emeği vardır İsmail’in... Gençliğin coşkusuyla, DEV-GENÇ’in coşkusuyla dolar bina kısa süre içinde.
Sanatsal yetenekleri vardır İsmail’in... On parmağında on
marifet derler ya, öyledir. Güzel karikatür çizer. Güzel saz çalar, türkü-marş söyler. Ve biz kavganın türküsünü İsmail’le söylüyoruz yine... “Kaybettiler” İsmailimizi... Mezarı başında ağız
dolusu haykırıp and içemedik... Ama and olsun ki, İsmail’in
coşkun yüreğini yüreklerimizden koparıp alamayacaklar...

27 Aralık 1990’da İstanbul
Göztepe’de
DMO’nun bombalanması
esnasında şehit düştüler.
F eri t El i uy g un,
Ferit ELİUYGUN
Hamdi AYGÜL Ordu Fatsa’da doğdu. 1980
öncesi Liseli Dev-Genç
saflarında çalıştı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü. Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması sürecine katıldı. Zor koşullarda yeraltı mücadelesinde yer aldı.
Daha sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En büyük arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu. Komutanı Ferit ile birlikte şehit düştü.

Nadir ÖLMEZ

Nadir, 1957 Nevşehir Ürgüp doğumluydu. Bursa DEV-GENÇ saflarında militanlığıyla, cüretiyle bir çok eylemde en
önde yer aldı. 23 Aralık 1979’da Maraş
Katliamı’nı protesto etmek için yapılan bir
eylemin güvenliğini sağlarken çıkan çatışma sırasında vurularak şehit düştü.

1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik) Köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir ailenin çocuğu olarak faşistlerin yoğun olduğu bir mahallede yaşıyordu. Elazığ, Gaziantep ve Malatya’da çeşitli görevler üstlendi, Malatya dağlarında oluşturulan
Zeki ÖZTÜRK kır gerilla ekiplerinde yer aldı. 26 Aralık
1979’da Malatya’da anti faşist bir eylem
hazırlığı sırasında, elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

Fevzi AZIRCI

Fevzi Azırcı, 1954 Kırklareli doğumludur. Bir Dev-Genç’liydi Fevzi, okulunda gençliğin anti faşist mücadelesinde yer
aldı. 22 Aralık 1977’de Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’nu basan faşistleri püskürtmek için kitlenin önünde dövüşürken, bıçaklanarak katledildi.

KAYBEDİLDİ:
İsmai l BAHÇECİ
Bahçeci, 1968 doğumludur. İstanbul’da ilk kurulan öğrenci derneği MÜBİsmail BAHÇECİ YÖD’ün başkanlığını yapmıştı. TÖDEF’in kurucuları arasındaydı. DEVGENÇ içinde birçok görev üstlendi. 1992’den gözaltına alınmasına kadar Devrimci Sol Savaşçısı olarak mücadelesine devam etti. 24 Aralık 1994’de polis tarafından gözaltına alındı ve gözaltında kaybedildi.

TSK Halk Çocuklarını Katlediyor
“Şüpheli” Asker Ölümlerine Son!
24 Kasım’da Edirne’de askerliğini yaparken şüpheli
bir şekilde hayatını kaybeden Mahsun Yap için ailesi ve
arkadaşları tarafından Dersim’de bir yürüyüş gerçekleştirildi. 4 Aralık’ta Sanat Sokağı’nda buluşan yaklaşık 300
kişilik kitle, Seyit Rıza Parkı’na kadar yürüdü.
Yürüyüşte “Şüpheli Asker Ölümlerine Son! Mahsun Yap'ı
Kim Öldürdü? Failler (Katiller) Bulunsun Hesap Sorulsun”
yazan ve Mahsun Yap’ın ailesi ve arkadaşları imzalı pankart taşınarak, sloganlarının atıldığı yürüyüşte ayrıca Mahsun Yap’ın
resminin
bulunduğu
ve üzerinde
“Unutmayacağız”,
“Adalet İstiyoruz”
yazan dövizler taşındı.
Seyit Rıza Parkı’na gelindiğinde Mahsun Yap’ın arkadaşı tarafından okunan açıklamada; “Büyük emeklerle büyütülen, üzerine titrenilen evlatlarımız 20 yaşına gelince ‘vatani görev’ adı altında askere alınıyor ve daha sonra ‘intihar’ veya ‘kaza’ denilerek ölüm haberleri verilen
ailelere tabutları teslim ediliyor. Son 20 yılda şüpheli şekilde kışlada ölenlerin sayısı 1350’yi bulmuş durumda. Yaşanan bu ölümlerin veya cinayetlerin önüne geçmenin yolu
şüpheli ölümlerin peşini bırakmamaktan, seyirci kalmamaktan ve gençlerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bu ölümlerin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz” denildi.
Daha sonra söz alan Mahsun Yap’ın babası “Oğlum,
askerlik çağına geldi yolladım askere. Bir sürü sorunla karşılaştığını söylüyordu. Bu sorunlar yüzünden firar etti. İkna
yoluyla yeniden askere yolladım. İki gün sonra ölüm haberi geldi bana. Şimdi bir insan, bir baba olarak herkes kendi oğlunun geleceğini ister, evladının askerden sağ salim
dönüp kendine yuva kurmasını ister. Ben onu yaşayamadım, tadamadım. Belki bu acıyı ömür boyu yaşayacağım. Tek isteğim bu olayın aydınlatılması, katillerin bulunması, cezalarını çekmeleri. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını istiyorum" diye konuştu. Açıklamadan
sonra eylem sona erdi.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Fıkra

Yoksul ile Bakkal
Yoksulun biri bir
bakkaldan sadaka istedi.
Bakkal
kovalayıp
küfretmeye kalkınca o
da ayakkabısını çıkarıp
bakkalın başına indirdi.
Bakkal doğru kadıya gidip şikayette bulundu.
Kadı yoksulu çağırtıp
“Niye vurdun bakkala?” diye sordu.
-Bana küfretti de ondan.
-Yine de kötü bir şey

yapmışsın. Ama fakir
olduğun için sana fazla
ceza vermeyeceğim.
Bakkala yarım kıran ver
ve git!
Cebinden bir kıran
çıkaran yoksul, parayı
kadıya verirken onun
başına da ayakkabısını
geçirdi:
-Adalet buysa, yarım
kıranı sen al, yarım kıranı da ver ona!

Özlü Söz
“Eğer aklını tamamen düşman üzerinde yoğunlaştırırsan, bin mil uzaktan bile askeri önderini
öldürebilirsin. Bu, görevini başarıyla yerine getirmektir.”
Sun Tzu

Karikatür

Söz
Öfkelenince Neden Bağırırız?

ÖFKE VE SEVGİ
Hintli bir ermiş öğrencileri ile
gezinirken, Ganj Nehri kenarında
birbirlerine öfke içinde bağıran bir
aile görmüş. Öğrencilerine dönüp
“insanlar neden birbirlerine öfke
ile bağırırlar?” diye sormuş.
Öğrencilerden biri “çünkü sükunetimizi kaybederiz” deyince,
ermiş “ama öfkelendiğimiz insan
yanı başımızdayken neden bağırırız? O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile de
aktarabilecekken niye bağırırız?”
diye tekrar sormuş.
Öğrencilerden ses çıkmayınca
anlatmaya başlamış: “İki insan
birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak
mesafeden birbirlerinin kalplerine
seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar
çok öfkelenirlerse, arada açılan
mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir”
“Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirlerine ba-

ğırmak yerine sakince konuşurlar,
çünkü kalpleri birbirine yakındır, arada mesafe ya yoktur ya da
çok azdır. Peki, iki insan birbirini
daha da fazla severse ne olur? Artık konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine
daha da yakınlaşmıştır. Artık bir
süre sonra konuşmalarına bile
gerek kalmaz, sadece birbirlerine
bakmaları yeterli olur. İşte birbirini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir.”
Daha sonra ermiş öğrencilerine
bakarak şöyle devam etmiş: “Bu
nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe
koyacak sözcüklerden uzak durun.
Aksi takdirde mesafenin arttığı
öyle bir gün gelir ki, geriye dönüp
birbirinize yakınlaşacak yolu bulamayabilirsiniz...”

Şiir

YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜRLER
Yavaş yavaş ölürler
Seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoşgörüyü
barındıramayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Alışkanlıklarına esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve
değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini
değiştirme riskine bile
girmeyenler,
Bir yabancı ile konuşmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler
Heyecanlardan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin
gözlerindeki pırıltıyı
görmek istemekten kaçınanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Aşkta veya işte bedbaht olup
yön değiştirmeyenler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için
risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı
tavsiyelerin dışına
çıkmamış olanlar.
PABLO NERUDA

Ö ğretmenimiz
İnanmak başarmanın yarısı,
Diğer yarısı da emek ve emeğin
örgütlenmesidir.
Herkes kendi gerçekliği ile birlikte savaşır.
1- İnsanlarımızı tanımak, sadece insanlarımıza
AKIL ÖĞRETMEK değil, onlardan öğrenmek,
onlarla canlı ilişkiler içine girmek...
2- İnanmak,
a- Gerekli tüm koşullara sahip olduğumuza
inanmak,
b- Gerçekleştirilmesi sadece bize bağlı olan,
son derece ZENGİN olanaklarımızdan yararlanma
YETENEĞİMİZE VE İRADEMİZE bağlı olduğu
GERÇEĞİNE İNANMAK,
İnsanların değişebileceğine inanmak,
kendi eğiticiliğimize güvenmekle olur.
İnanmak inandırmaktır!..
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