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ÖÖ retmenimizretmenimiz

OLANAK YOK MU?
Mevcut olanaklar  mücadele içinde nas l

daha verimli hale dönü türebilirim?
Burada YARATICI ZEKAMIZI 

kullanaca z. 
Ama bunun için ilham gelmesini 

beklemeyece iz tabii. 
1-Elimizde ne var?

2-Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
En basit halinden, ilk ad mdan ba layaca z.

Yani bir yerden ba layaca z. 
Geni  imkanlar bekleyip
zaman kaybetmek de il. 

Eldeki imkanlar  de erlendirip
zaman kazanmak. 

Mütevazi olup elimizdekilerle
bir eyler yapmal y z. 

Hiçbir zaman eksiksiz ko ullar olmayacak.  
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Bakmay n öyle pozlar ver-
diklerine. Kameralar kar s nda
yapt klar  her hareketleri özel
olarak efendileri taraf ndan öl-
çülüp biçilmi tir. Nas l duracaklar,
ellerini nereye koyacaklar, elle-
rinde ne tutucaklar, poz verdikleri
odada hangi e yalar bulunacak...
Her ey özel olarak planlan p,
provalar  yap l p öyle poz verirler.
Verdikleri pozla bütün dünyaya
“mesaj” vermeye çal rlar...  

Amerikan Ba kan  Obama te-
lefonla Suriye konusunu konu-
uyor. Telefonda ne konu tu unun

bir önemi yok, esas anlatmak is-
tedi ini kameraya verdi i bu gö-
rüntü ile anlat yor. Sadece Esad
için haz rlanm  bir poz de il,
verdi i mesaj tüm dünyaya...
“Dünyan n patronu biziz, Ame-
rika” diyor. 

Bir alttaki resimde görülen
Obama’n n Ba bakan Tayip Er-
do an ile yapt  telefon konu -
mas n  herkes hat rlar... Yine özel
olarak haz rlanm  bir poz. Er-
do an efendinin kar s nda nas l
durulursa öyle duruyor. Obama
ise Beyzbol sopas n  gösteriyor.
Tayyip Erdo an’a talimatlar n
veriyor. Talimatlar  nas l alg la-
mas  gerekti ini de beyzbol sopas
ile anlat yor.

Ama bakmay n siz onlar n
öyle pozlar verdi ine... Hepsi de
emperyalist tekellerin kuklas -
d rlar. Onlar n nas l duracaklar na
da emperyalist tekeller karar verir. 

Hepsi de tekellerin kuklalar d r.
Nas l ya ayacaklar na, nas l du-
racaklar na, ne yiyip ne içecek-
lerine, ne konu acaklar na ve nas l
kon acaklar na tekeller karar verir. 

Politikalar n  tekellerin ç karlar
belirler. Onlar n ç karlar  için ka-
rarlar al rlar. Daha do rusu kararlar
al nm t r. Esas olarak onlara dü en
görev tekellerin kararlar na halk

nezdinde me ruluk kazand rmakt r. 
Yap lan BM toplant lar , zir-

veler, parlamentolarda, senato-
larda yap lan konu malar, yap lan
oylamalar, al nan kararlar bunun
içindir. 

Kuklalar n görevi, halk  em-
peryalist tekellerin ç karlar  için
belirlenen politikalara ikna et-
mektir. 

Bunun için Esad iktidar n n
“kimyasal silah kulland ” ya-
lan na ba vurdular. Öyle bir f rsat
geçmi ti ki ellerine BM karar na
bile gerek duymadan Suriye’ye
sald racaklard . Fransa, ngiltere,
“kimysal silah” yalan  üzerinden
dünyan n insan haklar na en say-
g l  ülkeleri kesildiler. “ nsanl k
dü man ” böyle bir eylem asla
affedilmemeli, Esad’a haddi bil-
dirilmeliydi. Esad dünyan n en
cani diktatörüydü. Mutlaka ce-
zaland r lmal yd . Rusya, Çin,
ran BM’de engel ç kartt  için,

BM karar na bile gerek duyul-
madan “gönüllüler koalisyonu”
olu turup, Esad’a dersini vere-
ceklerdi. Obama’n n yaverleri
Tayyip Erdo an ve Ahmet Da-
vuto lu da hemen üstüne atlad .
Hiçbir art olmadan bu “koalis-
yon”da yer alacaklar n  aç klad lar. 

Ancak tüm emperyalistlerin
sicilleri o kadar kirli ki, “Kimyasal
silah” yalan na kimseyi inand -
ramad lar. Afganistan’daki,
Irak’taki yalanlar  yüzlerine çar-
p ld . Parlamentolar ndan gerekli
izni alamad lar. 

Afganistan ve Irak’ta tam bir
bata a saplanan Amerika’n n  ise
üç y ld r tüm emperyalistlere ve
i birlikçilerine kar  direnen Su-
riye’ye bir sald r  karar n  almas
hiç mümkün olmad . Kendi koy-
duklar  “k rm z  çizgi”lerini sil-
mek zorunda kald lar. 

Cumhuriyetçi Amerikan Se-

Bak n u Asalaklara, Emperyalist
Tekellerin Kuklas  Bu Asalaklar

Halklar n Kaderini Belirleyemez!
ABD Ba kan

Obama
Suriye

konusunu
konu uyor

ABD Senatörü John McCain Kongrede 
Suriye hakk nda oylama yap l rken poker
oynuyor!

Obama, kurmaylar yla birlikte Bin
Ladin’nin katledildi i operasyonu iz-
lerken Maça k z  oynam . 
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natörü John McCain Senato
D  li kiler Komitesi'nde,
Suriye'ye sald r  konusu gö-
rü ülürken kameralara iP-
hone ile poker oynarken ya-
kaland . Washington Post
gazetesinin “Büyük Skan-
dal” diye yay nlad  haber
dünya bas n nda yank land . 

Esas nda bir skandal
yok. Emperyalistlerin par-
lamentolar n n ve o parla-
mentoda görev yapan se-
natörlerin ne mal oldu unu
yine en iyi emperyalistlerin
medyas  bilir. 

Bas nda ç kan haberler
Senatör John McCain’in
umurunda bile de il. O, po-
ker oyununu kaybetti ine
üzülüyor. Senatoda ne ya-
p laca na ili kin ise “zaten
önce planlam t k imdi
neden oylama yap yoruz
ki?” diyerek yap lan oyla-
man n formaliteden ibaret
oldu unu itiraf etti. 

Poker konusunda biz
bunu hep yap yoruz der gibi
“Obama da 2011’de Usame
Bin Ladin öldürülürken
iskambil ka tlar yla maça
k z  oynuyordu” diye ha-
t rlatt . 

Yine bir resim emper-
yalistlerin mahkemelerinin
durumunu gösteriyor. “Os-
lo'da, 77 ki iyi katleden An-
ders Breivik’in yarg land
cinayet davas nda, yarg ç-
lardan biri iskambil oynar-
ken kameralara yakaland .”
Bas nda ç kan haberler üze-
rine  Oslo Mahkemesi Eiel-
sen’in davaya konsantre ol-
du unu savunurken, mah-
keme sözcüsü Irene Ramm
ise  "Yarg çlar mahkemeye
verilen ifadeleri ve sunulan
kan tlar  dikkatle takip edi-
yor. Herkesin odaklanma
ekli farkl d r." aç klama-

s nda bulundu.
Sonuç olarak emperya-

listlerin bu mahkemelerinde
halk n lehine, adaletli bir

karar ç kmaz. Bizdeki mah-
keme heyetleri henüz bil-
gisayar teknolojisine ya-
banc  olduklar  için onla-
r nda s k s k horlayarak uyu-
duklar na tan k oluruz. 

Emperyalistlerin düze-
ninde, gerçek kararlar o sa-
lonlarda verilmedi i için bu
yapt klar  onlara göre çok
do ald r. 

Halk n kar s na hangi
pozlarla ç karlarsa ç ks nlar
gerçekte hepsi de emper-
yalist tekellerin kuklalar d r. 

Suriye’ye Sald r  
Karar  Alamad lar!
Karar  Suriye’nin
Direni i Belirliyor!

ABD Senatosu D  li -
kiler Komitesi’ndeki top-
lant  sonras nda senatörler,
ABD’nin Suriye’ye askeri
müdahale yapmas na izin
veren bir taslak metin üze-
rinde uzla m t . Kongrenin
onay na sunulacak tasar ,
Suriye’ye yönelik askeri
müdahaleye 60 gün s n r
getiriyordu. Kongrenin ona-
y yla bu süre sadece bir kez
30 gün uzat labilecek. Ta-
sar , Suriye’ye kara operas-
yonunu da yasakl yordu.
Ancak Obama bu tasar y
bile kongrenin onay na su-
namad  ve ertelediler... Çün-
kü Amerika’n n Suriye po-
litikas  öylesine bir çöktü
ki, hiçbir yalan Amerikan n
Suriye’ye askeri sald r y
gerektiren politikalar n
me rula t rm yor. Hiçbir
emperyalist ülke parlamen-
tosundan sald r  karar  ç -
kartamad . Sonunda direni
kar s nda çark etmek zo-
runda kald lar. 

Suriye’de Belirleyici 
Olan Amerika 
De il, Rusya Oldu!

En son Rusya'n n haz r-
lad  "Esad' n kimyasal

BM Kimdir?
Uluslararas  Toplum

Kimdir?
Dünyay  kan gölüne çevirenler dünya halklar

hakk nda karar almaya çal yorlar. 

“Uluslararas  Toplum” deniyor. Kimmi  bu ulus-
lararas  toplum? Emperyalist tekellerin ç karlar n
korumak için biraraya gelmi  üç-be  emperyalist
devlet... Onlar n ç karlar  bütün dünyan n ç karlar ,
bütün halklar n ortak görü leri gibi sunuluyor. Ulus-
lararas  Toplum dedikleri dünyay  kan gölüne çeviren,
açl n yoksullu un ba  sorumlusu dünya halklar n n
kan n  emen emperyalist devletlerdir. 

Birle mi  Milletler emperyalist devletlerin sömürü
ve zulmüne me ruluk kazand rman n arac d r. Böyle
bir i lev görmüyorsa BM kararlar na da hiç ihtiyaç
duymadan sald racaklar  ülkelere sald r rlar. 

BM’nin nas l bir kurum oldu unu, ne i e yarad n
emperyalistler taraf ndan 2011 y l nda katledilen Lib-
ya’n n lideri Muammer Kaddafi 23 Eylül 2009'da
BM Genel Kurulu'nda yapt  konu mas nda öyle
anlat yor: 

"Biz burada sadece vitrin süsüyüz. BM dedi iniz
5 ülkenin tekelinde. Bu 5 ülke dünyan n 192 ülkesi
ad na karar veriyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üye-
li inde ve veto hakk nda adaletin zerresi var m ?
Koskoca güney yar  küresinden bir tek ülke bile
orada oturmuyor. BM Sözle mesi askeri güce ba vu-
rulmamas n  öngörüyor ama BM Sözle mesi'nin im-
zalanmas ndan bu yana dünyada 65 sava  ç kt . BM
Sözle mesi'nin imzalanmas ndan bu yana dünyada
ç kan sava larda ölenlerin say s  kinci Dünya Sa-
va 'n n bilançosunu geride b rakt . Bar  düzeni
dedi iniz bu mu?"

2008 y l nda am'da toplanan Arap Birli i zirvesinde
ise öyle diyor Kaddafi:"Ey Arap dünyas n n liderleri;
ABD ve müttefikleri 2003'te Irak'  i gal edip, Saddam
Hüseyin'i devirmelerine seyirci kalman z n bedelini
bir gün çok a r ödeyeceksiniz.

Bir yabanc  gücün gelip bir Arap lideri devirmesine
nas l sessiz kalabilirsiniz? Araplar' n onuru, varl k
nedeni, gelece i nerede, ne oldu? Hepsi yok olup gitti.

Araplar ak llar n  ba lar na almazlarsa, hepsi de
protektora (Koruma alt ndaki devlet) haline gelecekler.
Hepsi sömürgeci güçlerin çöplü üne dönü ecek."

Emperyalizmin u a  olmu  Arap devlet liderlerine
Kaddafi’nin sözleri  “komik” geliyor. Gülüyorlar
Kaddafi’nin konu malar na. 

Kaddafi: "Gülün, gülün... Kar  kar ya bulundu-
unuz tehlikeyi, bir gün Saddam gibi sizi de devirdik-

lerinde anlayacaks n z..."
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silahlar  MB'ye teslim ederek imha
erdilmesini kabul etmesi plan " Pa-
ris'te yap lan görü mede bütün em-
peryalist devletler taraf ndan kabul
edildi. 

Amerikan D i leri Bakan  Kerry
Esad rejiminin “diktatörlü ünden”,
“katliamlar ndan” bahsederken, Su-
riye’de insanlar n kellesini kesen,
yüreklerini ç kart p yiyen, her türlü
katliamlar  yapan ÖSO’ya askeri yar-
d mlar n  yapmaya da devam ede-
ceklerini söyledi. 

Ba ndan beri Suriye'ye askeri
sald r  ç rtkanl  yapan D i leri
Bakan  Ahmet Davuto lu ise "Tür-
kiye'nin hiçbir zaman sava  ça r s
yapmad n " söyledi. 

Sonuç olarak belirleyici olan em-
peryalistlerin ve i birlikçilerin poli-
tikalar  de il, direni  oluyor. 

Birle mi  Milletler (BM) 
Emperyalist
Sald rganl a, gallere 
Me ruluk Kazand ran 
Kurumdur! 

Suriye'de kimyasal silah incele-
mesi yapan BM heyeti raporunu Ge-
nel Sekreter Ban Ki Moon'a sundu.
Ban Ki Moon, aç klamas nda raporun
kimyasal silahlar n kullan ld na
dair kapsaml  bilgiler içerdi ini, ama
silahlar  kimin kulland na yer
verilmedi ini söyledi. 

Rusya kimyasal silahlar n muha-
lifler taraf ndan kullan ld  yönünde
sa lam kan tlar n n oldu unu söyledi
ve bu kan tlar  BM'ye teslim etti. 

Ayr ca BM heyetini “muhalif”
denen i birlikçilerin de i ik tarihlerde
bir çok yerde kimyasal silah kullan-
d klar  için Esad yönetimi taraf ndan
ça r lm  ve ara t rma yapmas  is-
tenmi ti. Ancak BM heyetinin amac
gerçekleri bulmak de il, emperya-
listlerin sald rgan politikalar na sahte
belgelerle me ruluk kazand rmakt r. 

Bunlara ra men Suriye’deki i -
birlikçi örgütlerin yapt  katliamlar
o derece vah i ki, bunlara gözlerini
kapatmalar  mümkün de il... Kelle
kesmeler, tecavüzler, toplu katliamlar,
her türlü insanl k d  vah et dünyan n
gözü önünde gerçekle iyor. Ve i -

birlikçiler bütün bunlar  emperyalist
devletler ve Tükiye, S. Arabistan ve
Katar gibi i birlikçi devletin destek-
leriyle yap yorlar. Ba ndan beri
bizzat i birlikçileri örgütleyen ve bu
katliamlar  yapt ranlar emperyalistler
ve i birlikçi devletlerdir. 

Türkiye i birlikçilere her düzeyde
karargahl k yap yor. Yüz parçaya bö-
lünmü , kendi içinde birçok çat -
malar n ya and  i birlikçiler zorla
ayakta tutulmaya çal l yor. 

birlikçilere 
Yeni Kukla Ba bakan!

Suriyeli "muhalif" denen i bir-
likçiler stanbul'da yeni "ba bakan"la-
r n  seçtiler. Ba bakan emperyalist-
lerin kuklas  olan Ahmet Salih Tuma
oldu.

AKP i birlikçileri diriltmek için
elinden geleni yap yor. Ancak  ne
yaparsa yaps n, kendine hayr  olma-
yanlar n AKP’ye hayr  olmayacakt r.
AKP’de her geçen gün i birlikçilerle
birlikte batacak. 

Halklar n Kan  
Üzerinden Yap lan 
Pazarl klar Emperyalist 
Tekellerin Hakimiyet 
Kavgas d r!

Emperyalistler, dünya ekonomik
krizde dedikleri 2007-2012 y llar
aras nda bile silah harcamalar n  hiç
k smad lar. Yani milyonlarca i çi
i ten at l rken, kriz bahane edilerek
emekçilerin kazan lm  haklar  gasp
edilirken silah tekelleri hep en büyük
karlar n  yapt lar. 

Stockholm Uluslararas  Bar
Ara t rmalar  Enstitüsü(SIPRI)’nün
verilerine göre 2007-2012 y llar  ara-
s nda dünya devletlerinin silahlan-
maya ay rd  para yüzde 9 artm t r.
Avrupa'da talya ve spanya d ndaki
tüm devletlerin askeri harcamalara
bütçeden ay rd klar  pay artm t r. 

Y ll k 25 milyar dolarl k silah ti-
caretinin 2011 ve 2012'de 50 milyar
dolara ç kt n  ve 2007-2012 döne-
minde silah sat lar n n toplam n n
160 milyar dolar  buldu unu göste-
riyor. Bu sat lardan ABD'nin pay

yüzde 30, Rusya'n n pay  yüzde 25,
Almanya ve Fransa'n n birlikte pa-
zardaki pay  yüzde 15'tir. 

ABD, Irak’  i gal ederken dünya
imparatorlu unu ilan etmi ti. Di er
emperyalist devletelere de benim ç -
karlar ma tabi olacaks n z diyordu.
Ve hiçbir emperyalist devlet de buna
kar  ç kam yordu. Bugün Orta
Do u’dan Asya’ya, Kafkaslar’dan
Balkanlar’a, Afrika’ya kadar di er
emperyalistler biz de var z diyor.
Amerika halklar  dize getirece im
derken halklar n direni i büyüyor.

Sava lar Emperyalist 
Tekellerin Ç karlar  çin 
Yap l yor! Fakat Sonucu 
Belirleyen Halklar n 
Direni i Olacakt r!

Bu tarihsel bir gerçektir. Emper-
yalist dönemde bütün sava lar em-
peryalist tekellerin ç karlar  için ç k-
m t r. Ülkeler emperyalist tekellerin
pazar alan n  geni letmek için i gal
edilmi , ya malanm , yak lm  y -
k lm , milyonlarca insan katledil-
mi tir... 

Rusya’dan Çin’e, Vietnam’dan
Kore’ye, Balkanlar’dan Latin Ame-
rika’ya, Orta Do u’dan Afrika’ya
sonucu belirleyen halklar n direni leri
olmu tur. 

Dünyan n en güçlü ordular yla,
en güçlü silahlar yla sald rd rlar, i gal
ettiler. Halklar n elinde ço u zaman
silah bile yoktu. Ta la, sopayla di-
rendiler. En s radan, en basit silahlarla
sava t lar emperyalistlerin tanklar na,
toplar na, uçaklar na ve daha en ge-
li mi  silahlar na kar . Milyonlarca
öldüler... Çok büyük bedeller ödediler
fakat yine de kazanan hep halklar n
direni i oldu... 

Emperyalistler hangi hesaplar
yaparlarsa yaps nlar; Suriye’de, Orta
Do u’da, Afrika’da ve daha dünyan n
her yerinde yine halklar n direni i
kazanacak. Halklar n öfkesinden kur-
tulamayacaklar. 21. yüzy l direnen
halklar n olacak...
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Amerika’da son
yap lan ara t rma,
halk n yüzde sekse-
ninin Suriye’ye ya-
p lmas  dü ünülen
sald r ya kar  oldu-

unu ortaya ç kard .
Gallup isimli ara t r-
ma irketinin yapm
oldu u ara t rma,
Amerikan halk n n
Suriye konusunu en
önemli be  sorundan biri olarak
gördü ünü  söylüyor. Daha Irak’
i gal bahanesi olan kimyasal silah
palavralar n n duman  tüterken, he-
nüz “kimin kulland ” belli ol-
mayan kimyasal silah sald r s n
Esad yapt  diyerek, sava  ç rt-
kanl  yapan ABD Ba kan  Oba-
ma’ya kendi halk  dahi inanm yor.
Irak ve Afganistan i galleri Ame-
rikan halk na önemli bir uyar  ol-
mu tur. Sava la beslenen tekellerin
ç karlar  için kendi çocuklar n n
ölmesini istemedi i gibi sürdürülen
sava n haks zl n n da fark ndad r.
Art k ne uydurma haberler, ne de
özgürlük ve demokrasi götürece iz
sahtekarl  gerçek yüzlerini giz-
lemelerine yetmiyor. 

Kendi halk n  bile sald r ya ikna
edemeyen ABD, ngiltere’nin ayn
nedenle parlamentodan karar ç -
kartamamas  üzerine, “bir iki gün
içinde sald raca m”, söyleminden
caym  senatoya ba vuraca n
aç klam t . 

Silah tekellerinin iktidara getir-
di i Obama, emperyalist sistemin
ekonomik krizini a abilmek için
sava  ç karmak zorunda olsa da
halk  ikna etmek zorunda. Ancak,
emperyalizmin yalanc l n n dünya
halklar  nezdinde te hir olmas  ne-
deniyle  yalanlar na kimseyi inan-
d ramamaktad r. Di er yandan söz
konusu olan emperyalist sistemin
ç karlar  oldu undan, silah tekel-

lerinin kasas  dolsun diye yap lmak
istenen Suriye’ye askeri müdahaleye
kendi halk n  ikna edemeyen Ame-
rikan hükümeti, ertelemek zorunda
kald  sald r s na zemin yaratma
çal malar n  ve Suriye’ye tehdit-
lerini sürdürüyor.

Suriye’ye yap lacak sald r ya,
emperyalist ç karlar  gere i kar
ç kan Rusya  Ba kan  Putin ise The
New York Times’a yazd  maka-
lede kinci Payla m Sava ’na at fta
bulunarak BM’nin da labilece i,
emperyalistler aras nda ki zorunlu
entegrasyonun bozulabilece i uya-
r s n  yapt . Emperyalistler aras n-
daki çeli kiler uzla maz boyutta
olsa da, tamamen yok olmamak
için kinci Payla m Sava ’ndan
sonra zorunlu entegrasyona giden
emperyalistler, sorunlar n  masa ba-

nda çözmek zorundalar. Kendi
tespitleriyle ayaklanmalar ça
olan günümüzde ise bu çok daha
belirleyici durumdad r. 

Bu nedenle ABD, Rusya’n n
Suriye’nin kimyasal silahlar n
BM denetimine açmas  kar l -

nda Suriye’ye yönelik sald r dan
vazgeçme teklifini kabul etmek
zorunda kald .

Emperyalist sistemin devam
için silah tekellerinin kasalar n n
dolmas  gerekmektedir. imdilik
zorunlu olarak ertelenen askeri sal-
d r n n yerine Amerika ve i birlik-
çileri muhalif ve cihatç  denilen i -
birlikçi cani güruhu destekleye-

ABD Halk n n  % 80’i Suriye’ye Askeri Müdahaleye Kar
“Kimyasal Silah” Bahanesi Suriye’ye Sald r y  

Me rula t rmaya Yetmedi 
Belirleyici Olan Suriye Halk n n Direni idir... 

30 ay önce Esad iktidar n  diktatörlükle
suçlayan emperyalistler, k k rtt klar  i -
birlikçi gruplar  ayakland rd lar. Silahl
ayaklanma ile iktidar  devirmeye kalk an
bu gruplara Esad da silahla kar l k verdi.
Bunun üzerine emperyalistler Esad ikti-
dar n  devirmek, i birlikçilerini örgütlemek
için her türlü askeri, maddi, istihbari ve
siyasi deste i verdiler.

“Muhalif denen i birlikçiler 19 Mart'ta
Halep yak n nda Han El-Asal'da kimyasal
silahla katliam yapt . Esad iktidar  BM’ye
'gelin ara t r n' dedi. BM'den gelen ilk
ara t rma grubu, yapt  incelemenin so-
nuçlar n  aç klamad . Ancak BM tem-
silcisi Bayan Carla del Ponte 5 May s'ta
yapt  aç klamada muhaliflerin kimyasal
silah kulland klar na dair ellerinde
kan t bulundu unu söyledi. Esad iktidar
BM'den Kimyasal Silah nceleme Komi-
syonu'nun gönderilmesini istedi.”

in en ilginç taraf , Komisyon üyeleri
17 A ustos'ta am'a geldi ve 21 A u-
stos'ta Esad iktidar n n am'da kimyasal
silah kulland  iddias  ortaya at ld . 

imdi soruyoruz: Esad bunu niye
yaps n? Komisyonu ça ran onlar. Ko-
misyon am'da iken, Esad’ n kimyasal
silah kullanmas  mant kl  m ?

ABD D i leri Bakan  Kerry ç k p
"Suriye yönetimi, komisyonun incele-
mesine izin vermiyor çünkü kan tlar
ortadan kald rmak istiyor" diyor.

Esad’ n kimyasal izlerini ve kan tlar n
yok etmesi imkans z. Çünkü o bölge i -
birlikçilerin kontrolünde olan bir bölge
oldu u söyleniyor. Kald  ki, kimyasal
silah kullan l p kullan lmad n  y llar
sonra da olsa tespit edecek teknolojiye
sahipler.

Obama’n n kurmaylar



TAR H  EMPERYAL STLER VE B RL KÇ LER  DE L88

Yürüyü

22 Eylül
2013

Say : 383

Ankara Tuzluçay r'da cami-cemevi in aat  yap lmas na kar  halk n direni i
sürüyor. nançlar na, kültürlerine, de erlerine sald r lan Mamak halk , her ak am
saat 20.00'de Tuzluçay r Meydan ’nda toplan yor ve sonras nda in aat alan na
do ru yürüyü e geçiyor. Ancak AKP'nin katil polisleri, her gün halk n üzerine
gaz bombalar  atarak sald r yor. Bu biçimde ba layan çat malar da gece yar s na
kadar sürüyor.

12 Eylül günü, bari-
kat n ard nda toplanan
halk, mar lar söyleyip
halay çekti. Ard ndan
direni  ehitlerinin isim-
leri “Ya yor, burada”
sloganlar  ile birlikte
at ld . Ayr ca “Diren
Berkin Seninleyiz” slo-
gan  at ld . Kitle in aat
alan na do ru yürüyü e
geçti inde polis gaz ata-
rak sald rd . 

Saat 23.20 s ras nda
Tuzluçay r Karako-
lu’nun oldu u sokaktan
meydana do ru gazl ,
plastik mermili bir polis
sald r s  daha ya and .
Bu s rada mahalleden 1
ki i yaraland . Yaral  ol-
mas na ve “yaral  var”
diye seslenilmesine ra -
men sald r ya devam et-
tirdiler. 

Polis, halk n gözünde me ruluk kazanmak için yeni yöntemler ar yor. Gün
içinde de mahalleyi gezerek anons yapt lar. H zlar n  alamay p, yapt klar  anonsun
haberini de “sahibinin sesi” Star gazetesine yapt rd lar. Haberde iddia ettiklerine
göre anons i e yaram  eylemlere kat l m dü mü ! Bu yalana cevab  yine halk,
kitlesel olarak soka a ç karak verdi.

Öte yandan polis savc l ktan ald  bir izin belgesi ile meydanda bulunan
Ça da  Marketin güvenlik kameras  görüntülerine el koydu.

Tuzluçay r Meydan ’na aç lan 4 farkl  yoldaki i yerlerini tek tek dola an polis,
esnaf  tehdit ederek kamera takt rmaya zorluyor. Mahalle halk ysa polisin sözüyle
hareket eden esnaflar  kamera takt klar  takdirde te hir edece ini anlatt .

15 Eylül günü de forum için toplanan Tuzluçay r halk , cami-cemevi projesinin
oldu u bölgeye yürüyü e geçti. Yürüyü  s ras nda AKP'nin i kenceci polisleri
akreplerle soka a yönelen halka sald rd . Halk, sald r y  engellemek için barikatlar
kurdu. Polisler ise
yeni kimyasal silah-
lar, yak c  gazlarla
insanlar  bo du.
Daha sonra kitle
grup grup devrimci-
lerin öncülü ünde
ara sokaklarda ak-
reple çat t .

ceklerini aç klad lar. Bu destek
silaht r! Emperyalist silah tekel-
lerinin ekonomik krizinin çözül-
mesi için verilen o silahlar, Suriye
halk n  katletmeye devam ediyor. 

Emperyalistlerin silah sat n
sürekli k lmak için ba vurduklar
politikalardan birisi de budur.
Bölgenin sürekli kar kl k içinde
bulunmas . Böylece silah tekel-
lerine sürekli bir pazar alan  aç l-
m  olur... 

Sürecin en ba ndan beri Su-
riye’nin i gali için canh ra  çal an
AKP, ABD’nin sald r y  ertele-
mesiyle adeta hezeyan ya yor. 

G-20 toplant s n n ard ndan
ABD D i leri Bakan  Paris’te
yap lan toplant ya, Türkiye ve
Suudi Arabistan gibi i birlikçilerini
ça rarak yeni talimatlar n  dikte
ettiler. Bu toplant ya ça r lmay
AKP medyas  büyük ba ar  olarak
yay nlad .

Malatya’daki ABD radar üs-
sünden at lan füzeyle Suriye’ye
ait helikopter s n r ihlali yapt
bahanesiyle vuruldu. AKP, Suri-
ye’deki çöken politikalar n  heli-
kopter dü ürerek örtmeye çal -
yor. ç politikada “vatan savun-
mas ” demagojileriyle halk  kan-
d r yor... AKP, “hava saham z
koruduk, s n rlar m z  ihlal eder-
seniz böyle yapar z” diyerek “za-
fer” kazanm  komutan edalar n-
da... Bu tür sald r larla Suriye’de
çöken politikalar n   gizliyor. 

Emperyalistlerin Suriye üze-
rinde çok çe itli hesaplar  var.
Ancak Suriye’yi dize getireme-
dikleri sürece emperyalistlerin
Orta Do u politikalar  hayat bul-
mayacakt r. Orta Do u halklar n n
direni i büyüyecektir. 

u anda tüm dünyada te hir
olan emperyalistler, Afganistan,
Irak, Libya sald r lar ndan sonra
askeri sald r larla hiçbir sonuç
alamayacaklar n  biliyorlar. bir-
likçileri arac l yla da üç y ld r
sonuç alamad lar. Direni  politi-
kalar n  bozuyor. Onun için kendi
çizdikleri “k rm z  çizgileri” silip
imdilik uzla mak zorunda kal-

d lar. 

ktidar Çaresizle tikçe Sald rganla yor,
Bask nlar Çaresizli inin Göstergesidir!
Gazi Mahallesi’nde 16 Eylül günü sabah erken saatlerde

Siyasi ube polisleri baz  evlere ve dükkanlara bask nlar
düzenledi. Bask nlarda Ogün Öztürk, Ça lar Suba , Halil
Y lmaz, brahim Düzgün gözalt na al nd .

Cemevlerimizi Kendimiz Kuraca z;
Katil AKP ve Gülen Cemaati’ni
Cemevlerimize Sokmayaca z!



Amerika ve AKP neden srarla
Suriye'deki iktidar  devirmek istiyor?
AKP neden kraldan daha kralc  dav-
ran yor? Amerika, Rusya ile anla-

rken; AKP neden hala, Suriye he-
likopterini dü ürerek, Suriye'yi sava a
k k rtmak istiyor? 

Görünü te bak ld nda, ambalaj
çok güzel "Diktatörü devirip yerine
demokrasi getirmek!"

Ancak, AKP'nin ba ta Amerikan
emperyalizmi olmak üzere gerçek
diktatörlerin koynuna girdi ini gör-
mek; bu ambalaj n nas l da düzmece
oldu unu gösteriyor.

Peki Amerika ne istiyor, AKP ne-
den böyle hararetle Suriye dü man-
l n  büyütüyor?

1- Konu sadece Suriye meselesi
de ildir. Suriye, de i tirilmesi plan-
lanan 22 ülke iktidar ndan sadece
birisidir. 

2- Suriye'nin arkas nda Rusya ve
Çin oldu u için, Libya'da yapt
gibi pervas z bir ekilde Suriye'ye
sald ramamaktad r. Emperyalistler
aras  dengeler gözetilmekte ama vaz-
geçilmemektedir.

3- Suriye'yi böylesine vazgeçilmez
k lan ise, Amerika'n n Orta Do u-
Kafkaslar-Orta Asya'da enerji kay-
naklar n  ve bu kaynaklar n geçi
yollar n  eline geçirmek istemesidir.

4- Sovyetler Birli i'nin da lma-
s n n ard ndan, Sovyetler'in hakim
oldu u ve enerji kaynaklar  aç s ndan
zengin olan bölgeler emperyalistlerin
i tah n  kabartm t r. Le  kargalar
gibi bölgeye çöreklenerek, kim ka-
parsa onun elinde kal r dü üncesiyle
hareket etmektedirler.

5- Amerika, bölgeyi denetimine
almak için Büyük Orta Do u Proje-
si'ni (BOP) hayata geçirmeye ba la-

m t r. BOP, Orta Do u ve Kuzey
Afrika'daki bu 22 ülkenin, kapitalist
pazar n bir parças  haline gelmesi,
iktidarlar n emperyalist i birlikçisi
haline getirilmesi, bölge zenginlik-
lerinin emperyalistlerce ya malan-
mas d r.

6- Amerika, Sovyetler Birli i'nin
varl  döneminde, sosyalizmin ya-
y lmas n  engellemek için gerici,
dinci iktidarlar  ve güçleri destekle-
mi tir. Bunun için destekledi i Tali-
ban, El-Kaide gibi dinci örgütlerden
olu turdu u "Ye il Ku ak" Sovyet-
ler’in da lmas ndan sonra imdi
kendine dönen bir silaha dönü mü tür. 

7- Dinci örgütler para ve silah
yard mlar yla güçlendirilmi , Ame-
rika'n n bölgede kulland  örgütler
olmu tur. Ayn  imdi Suriye'deki El
Nusra gibi... 

8- Kapitalizm, varl k-yokluk so-
runu ya arken, yani kriz dönemle-
rinden ç k  için, ekonomisini canl
tutmak zorundad r. Bunu yapabilmek
için de s rt n  sava lara ve temel ih-
tiyaç maddelerine dayar. Enerji ihti-
yac  ise kapitalist ekonominin, halk-
lar n vazgeçilmezidir. Bu nedenle
enerji kaynaklar n  elinde tutan, kriz-
lerini nispeten daha yumu ak atlata-
cakt r. Bu emperyalistler aras  pazar
kavgas n n süreklili i anlam na gelir.
Bu ayn  zamanda enerji kaynaklar n n
ele geçirilmesi sava d r.

Özcesi emperyalist ülkeler, hayatta
kalabilmek için sürekli bir ekilde
satabilecekleri mallara ihtiyaç du-
yarlar. Bunlardan birisi ve belki de
en önemlisi de petroldür, do algazd r. 

Enerji olmazsa makineler çal -
maz, fabrikalar durur, ula m felç
olur vb...

9- Dünyada 48 ülkede petrol ç -
k yor. Bu petrol rezervlerinin yüzde
21’i Suudi Arabistan’da, yüzde 9’u
Irak’ta, yüzde 8’i Kuveyt’de, yine
yüzde 8’i Birle ik Arap Emirlikle-

ri’nde bulunuyor. ABD’nin deneti-
minde olmayan ran’da dünya re-
zervlerinin yüzde 10’u, Venezüella’da
ise yüzde 6’s  bulunuyor. Petrol re-
zervlerinin yüzde 5’i ise, Rusya’da.

10- Enerji kaynaklar  neden önem-
lidir?

Merkezi Paris’te bulunan “Ulus-
lararas  Enerji Ajans ”n n verilerine
göre, 2009 y l nda dünyada günde
83 milyar varil petrol tüketilmi . Bu
miktar n 2010 y l nda 90, 2030 y l nda
115 milyar varile ç kmas  öngörül-
mü . 

2004 y l nda ABD’nin günlük
petrol tüketimi 20 milyon varildi.
Dünyan n en kalabal k ülkesi olan
Çin’in, ayn  y l içerisindeki petrol
tüketimi ise, 6.5 milyon varildi. 

Artan sanayile me, araba kulla-
n m n n yayg nla mas , s nma sorunu
gibi ihtiyaçlar enerji kaynaklar n
sürekli bir tüketim mal  haline getir-
mi tir. Sistemini daha fazla tüketim
üzerine kuran kapitalizm, tüketimi
bitmeyecek, sürekli bir ihtiyaç mal-
zemesi olacak olan enerji kaynaklar n
bu nedenle açgözlülükle istemekte-
dir.

U runa sava lar ç kartacak, mil-
yonlarca insan  öldürebilecek, ikti-
darlar n  komplolarla y kacak kadar
açgözlüdür emperyalizm.

11- 48 petrol üreten ülkenin
33'ünde petrol kaynaklar  erimeye
ba lam t r. 

“Yap lan tahminlere göre, petrol
ihtiyac n n bugünkü seyriyle sürmesi
durumunda, Suudi Arabistan’ n 2025
y l nda dünya petrol ihtiyac n  kar-

lamak için imdikinin iki kat  kadar
petrolü dünya piyasas na sürmesi ge-
rekiyor. Suudi Aramco Petrol irke-
ti’nin eski üretim efi Sadad el-Hü-
seyini, bunun mümkün olmad n
söylüyor.” (Der Spiegel, 14/06)

Kuzey Denizi’nde petrol ç karan
ngiltere ile Norveç’in üretimi yüzde

Haydut Amerika ve birlikçisi
AKP’nin Sald rganl n n
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D RENEN SAVA AN HALKLAR YAZACAK!
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20 azalm ; OPEC üyesi Endonezya
ve Umman’da üretim gerilemi , zen-
gin petrol yataklar n n oldu u Ku-
veyt’te de üretim azalm t r. 

12- 1951’den bu yana, dünyan n
en büyük petrol yata  Suudi Ara-
bistan’daki Gavar yataklar . Buradan
günde be  milyon varil ham petrol
dünya piyasas na sürülüyor. Suudi
Arabistan, dünya piyasas na u anda
günde 10 milyon varil petrol veriyor.
Kuveyt ise, Burgan yataklar ndan
günlük 2 milyon varil petrol ç kart -
yor.

13- Gittikçe azalan petrol kay-
naklar  emperyalistler aras  çeli kileri
de derinle tirmektedir. Ve bu durum
emperyalistleri yeni enerji kaynak-
lar na yönlendirmektedir. te do al-
gaz da bu kaynaklardan birisidir. 

Yeni enerji kayna  olan do al-
gaz n zengin rezervlerinin yüzde
27’si Rusya’da, yüzde 16’s  ran’da,
yüzde 15’i Katar’da bulunuyor.

te bu rakamlar bize ABD'nin
neden Suriye’de ve ran'da iktidarlar
devirmek istedi ini büyük bir aç k-
l kla anlat yor. 

14- Petrol rezervlerinin yüzde
10’una, do algaz rezervlerinin de
yüzde 16’s na sahip ran gibi ikinci
bir ülke yoktur. Her iki önemli enerji
kayna na birden sahip ran'  ele ge-
çiren bu enerji kaynaklar n  da eline
geçirecektir. Pastadaki pay büyüktür.
ran büyük lokmad r.

15- Amerika'n n emperyalist po-
litikas , “enerji kaynaklar n  kontrol
eden tüm dünyay  kontrol eder”
etraf nda ekillenmektedir. 

16- Sadece ABD de il, Avrupa
emperyalistleri de enerji ihtiyaçlar

için ran’a göz dikmi  durumdad r.
ran' n d  ticaretinin yüzde 40’n n

ba ta Almanya olmak üzere Avrupa
ülkeleriyle oldu unu dü ünürsek,
Amerika'n n neden bu kadar sald rgan
oldu unu da anlayabiliriz.

ran'da 2 bin Alman irketi i  ya-
p yor. 5 bin Alman firmas  da ran
ile çe itli ticari ili kiler sürdürüyor.

“ ran’ n en büyük do algaz ya-
taklar  Frans z Total tekeli taraf ndan
i letiliyor. 2004’te ise ngiliz Shell
Oil ve spanyol Repsol tekelleriyle
do algaz yataklar n n i letilmesi için
‘tarihsel öneme sahip’ anla malar
imzaland . Shell Oil, iki do algaz
platformuna toplam 3.3 milyar Euro
yat r mda bulunacak. Bu platform-
lardan, 2010’dan itibaren ise, Avrupa
ve Asya ülkelerine s v  gaz ak t lmaya
ba lanacak.” (Herman Werle, Junge
Welt, 18.01.2005)

17- ABD, ran enerji kaynaklar na
sahip olursa, di er emperyalist ül-
keleri de denetleyece inin hesab n
yapmaktad r.

Dünya pazar n  payla mak için 2
tane Payla m Sava  ç kartm  olan
katil emperyalistlerin "demokrasi ge-
tirme"si koca bir yaland r. "Tatl
dil"iyle, gerçek amac n  gizleyerek
ad m ad m hedefine yönelen ABD
emperyalizmi bu yolda yaln z de ildir.
Elbet her efendinin bir de pis i lerini
yapan u a -hizmetçisi vard r. te
AKP burada devreye giriyor.

18- BOP'nin e ba kanl n  yü-
rüten, Orta Do u, Balkanlar, Kafkas,
Kuzey Afrika ülkeleriyle tarihsel,
dini, kültürel ve co rafik ba lar  olan
Türkiye, ABD için iyi bir u akt r.
ABD'nin 1950'li y llardan bu yana
göbe inden yakalayarak kendine ba -

lad  Türkiye, u akl k psikolojisi
içinde kraldan daha kralc  bir ekilde
çal maktad r. 

AKP iktidar n n Suriye ile sava
ç karma iste i ve çabas n n arkas nda
da bu u akl k yatmaktad r. liklerine
kadar sömürgecilik ili kilerinin suç
orta  olan AKP, kendisini bu bataktan
kurtaramayaca n n fark ndad r. Suç
ortakl n n gereklerini yerine geti-
rebilmek için de düne kadar Esad'la
karde ken, bugün Esad'  tehdit et-
mektedir.

19- AKP'nin Suriye ile ili kilerinin
de i mesi, Zevzek Hüseyin Çelik'in
dedi i gibi basit bir "bo anma" du-
rumu de ildir. Gerçek sebep, Ame-
rika, Suudi Arabistan, Katar ve AKP
iktidar n n i birli inde yatmaktad r.
AKP iktidar n n, on binlerce dolarl k
fonlar kar l nda Suudi Arabistan’a
ve Katar’a verdi i sözler var. Suriye
konusunda bu yüzden kraldan  daha
kralc .

20- Suriye ile “stratejik ortakl k
belgesini” imzalayan, Asi Nehri üs-
tünde ortak baraj temelini atan, ortak
bakanlar kurulu toplant lar  yapan
AKP neden imdi Suriye'yi sava a
k k rt yor?

“Libya’da NATO’nun ne i i var”
diyen Erdo an, bu sözünün hemen
ertesinde neden Libya’ya asker gön-
dermek için TBMM’den tezkere bile
ç kmadan sava  gemilerini Libya'ya
gönderdi? 

Amerika'n n ran’a ambargo uy-
gulama karar na direnen, ambargonun
ilkel bir yöntem ve hatta zalimlik
oldu unu söyleyen AKP, Suriye'ye
ambargo uygulanmas n  neden isti-
yor?

Devam edecek...

Mersin Merkez Amfi Tiyatro’nun yan nda 13 Eylül
günü Devrimci çi Hareketi, direnen Suriye halk na
destek amaçl  bas n aç klamas  düzenledi.

Devrimci çi Hareketi ad na aç klamay  okuyan
rfan Nergis, kimyasal silah komplosuna de inerek,

bunlar n Amerikan emperyalizminin ilk i gal komplolar
olmad n  vurgulayarak, “Suriye’de akan her damla
kandan emperyalistler ve onlar n i birlikçileri sorumludur,

emperyalizme kar  kazanan, direnen Suriye halk  ola-
cakt r” dedi. 

“Emperyalizme Kar  Direnen Suriye Halk n n Ya-
n nday z” pankart n n aç ld  eyleme 11 ki i kat ld . 

Türkiye’deki “Tutsak Avukatlara Özgürlük Komitesi”
de 16 Eylül’de yapt  yaz l  aç klama ile, Casium
Da ’n n yamac n da direni  çad r  kuran canl  kalkanlara
deste ini sundu.

Emperyalizme Kar  Direnen Suriye Halk n n Yan nday z!



Berkin Elvan 3 ay  a k n süredir
Okmeydan 'nda hastanede yat yor.
14 ya ndaki Berkin Elvan AKP'nin
polisleri taraf ndan ba ndan gaz
bombas yla vuruldu. Aylard r arka-
da lar  ve ailesi uyanmas n  bekliyor... 

Vuruldu u andan itibaren arka-
da lar  onu yaln z b rakmad lar. Sa-
hiplenmenin en güzel örneklerini
gösterdiler. Okmeydan 'nda arkada -
lar  sürekli eylemler yap yorlar.

14 - 16 ya ndaki çocuklar m z ,
gençlerimizi hep sorumsuzluk yap-
makla suçlad lar, hep akl  be  kar
havada olmakla suçlad lar.... Genç-
li in sorumsuz olmas  i lerine geli-
yordu, çünkü kurduklar  h rs zl k dü-
zeninin sürmesini istiyorlar. Bunun
için, milyonlarca ö renciyi, birbirine
omuz at p geçsin diye e itiyorlar.
En yak n s ra arkada n  rakip, dü -
man olarak görsün diye e itiyorlar.
Ama ba aramad lar. te Okmeydan
gençleri tam tersini yap yor. Kendi
mahallelerinin çocu u için, arkada -
lar  için aylarca eylem yapt lar, yap-
maya devam ediyorlar. Mahalleden
yürüyerek hastaneye kadar gidip nö-
bet tuttular, polisle çat t lar. Kimi
zaman tek ba na hastane önünde
pankart açt lar, gözalt na al nd lar... 

9 Eylül'de insan zinciri olu tur-
mak için, en çok gençler çal t .

Berkin'in arkada lar  kap  kap
dola t lar. Her taraf  pankartlarla do-

natt lar. Günler öncesinden ba layan
haz rl klar, Berkin içindi. Okmey-
dan 'n n her soka na, her apartman na
girdiler. Bu düzen, "babana bile gü-
venmeyeceksin" der, gençleri böyle
yeti tirmeye çal yorlar. Ama ya-
n ld lar, "bu gençlerden ne köy olur
ne kasaba" diyenler yan ld lar. 

Gençlerimizi, uyu turucuyla ze-
hirlemeye çal m lard . Yoksullar n
oturdu u mahallelere özellikle uyu -
turucuyu, içkiyi, mafyay  sokmaya
çal yor Polis. Okmeydan ’na da,
uyu turucu sokmaya çal yor, gençleri
zehirleyerek, beyinlerini uyu turarak
yok etmek istiyorlar. Ama olmad ,
Berkin'in arkada lar , umudun çocuk-
lar  buna izin vermediler. Halk ayak-
land nda, anneleriyle, babalar yla,
arkada lar yla birlikte yürüdüler. Çok
erken ya ta, hesap sormay  ö rendiler,
fa izmi tan d lar.  Öfkeyle, hesap sor-
mak için, Berkin için, insan zinciri
eylemine çal t lar. 

9 Eylül'deki kepenk kapatma ey-
leminde, Okmeydan 'nda bütün esnaf
kepenk kapatarak destek verdi. Yüzde
yüz kat l m oldu. 

AKP'nin polisi daha sabah n erken
saatinde ba lam t  sald rmaya. Ok-
meydan  Anadolu giri inde okul du-
var na, devasa bir Berkin resmi as l-
m t . K rm z  bez üzerine Berkin'in
resmi, "Diren Berkin Okmeydan
seninle" yazan devasa pankart, birkaç

saat sonra, polisler taraf ndan y rt larak
götürüldü. Etraftaki ba ka pankartlar
ellememi ler bile. Saat 10 civar nda
bütün esnaf kepenk kapatm t . 

Esnaflar kepenk kapat rken ne
için kapatt n  çok iyi biliyordu;
"Sadece Berkin için de il, tüm ezilen
halklar için kapatt m. Berkin 14 ya-

nda bir çocuk. Eyleme kat lm  da
olsa polisin onu vurmaya hakk  yok...
Kur un s kmaya hakk  yok. Yakla k
3 ayd r Berkin hastanede yat yor,
okula da gidemeycek. Bir kuru a ac
k r yorsun insan n zoruna gitmiyor.
Ama Berkin gibi bir fidan, için can -
m z ac yor, insan n gücüne gidiyor."

Bir di e esnaf, "Kepengi sesimiz
duyulsun diye kapatt m. Berkin'i vu-
ran polis yakalans n,  cezaland r ls n
diye... Berkin'in hayat n  karartmak
istediler, onu vuran polisin de hayat
bitsin... süründürülsün istiyorum..."

slamc  bas n, esnaflar n kepenk-
lerini zorla kapatt klar n  söyledi.
Dini iman  para olan islamc  tüccarlar,
bu sahiplenmeyi anlayamaz. Onlar
depremlerde gelen yard mlar  ya -
malamay  bilirler, doland rmay  bi-
lirler. Hiçbir ey için karlar ndan
taviz vermezler. Bu yüzden sald r -
yorlar. Esnaflar n kepenk kapatmas na
ak llar  ermiyor. 

Esnaflar polisin sald rganl na
kar  kepenk kapatt lar: "Bizim de
çocu umuz olabilir, gerçekten polisin

OOkmeydan  Halk  Evlad na Sahip Ç kt !
Halk Cephesi’nin Ça r s yla Okmeydan

Esnaf  Yüzde Yüz Kepenk Kapatt

Diren Berkin Okmeydan  Seninle!

22 Eylül 
2013

11

Yürüyü

Say : 383

D RENEN SAVA AN HALKLAR YAZACAK!



yapt  yanl . En yak n mesafeden
biber gaz  at yor. u an dükkan n
içinde, portakal gaz  var, gelenleri
öksürtüyor. En ufak bir eyde polisi
dikiyorlar. Polisler buraya dikilmese
bir ey olmaz. Millet yürüyü  yap yor
yürüyü ü engelliyorlar. Herkes yap-
s n yürüyü ünü, slogan n  ats n...
Sus sus sus nereye kadar susulacak.
Millet anca böyle sesini ç karabili-
yor. Anne babaya Allah yard m et-
sin... tan yoruz, biliyoruz... "

Direni lerde Zarar
Gören Esnaflar; 
Zararlar m z  
Dayan ma çinde 
Giderelim

Polis sald r s ndan esnaf da zarar
görüyor. Okmeydan  y llard r diren-
i lerin ya and  bir yer. Polisin en
çok sald rd  bir yer. Bu çat malarda
esnaflardan da zarar görenler oluyor.
Polis de bilerek zarar veriyor. Ok-
meydan  halk  ve esnaf  birlikte da-
yan ma içinde olarak bu zararlar
giderebilir. Zarar gören, cam  k r lan,
kepengi yamulan esnaflar n yaln z
ba na bu zararlar  sürekli kar lamas
kolay olmayacakt r. Bu tür sorunlar,
yine halk n dayan mas yla, imece
usulüyle çözülebilir.  

Berkin Elvan için yap lan ey-
lemde bütün halk n destek verdi ini,
sahiplendi ini, dayan ma içinde
oldu unu gördük. Bazen esnaflar n
camlar  zarar görüyor, bazen evlerin
camlar  k r l yor, gaz bombalar  yü-
zünden yang nlar ç k yor. Esnaf yla,
halk yla, çocuklar yla, gençleriyle
bütün halk birlikte, tek bir vücut
gibi hareket etti inde hiçbir güç
halk  yenemeyecektir. Bu zararlar
gidermek için, dayan may  örgüt-
lemek için, esnaflardan, gençlerden,
boya ve duvar ustalar ndan olu an
komiteler kurulabilir.

Berkin 14 ya ndayd , Grup Yo-
rum ark lar yla büyüdü... imdi
hastanede komadayken, Grup Yorum
ark lar  dinlemeye devam ediyor.

Okmeydan  gençleri kendi seslerini
kaydedip Berkin'e göndermi ler.
Her biri bir umutla, Berkin’e sesle-
niyor; “Uyan Berkin... Seni sevi-

yoruz... Aram za dön" diyorlar.
Okmeydan  halk , kendi çocu una
sahip ç kt . Halk pencerelerden ten-
cere tavalar çalarak, 9 Eylül'deki
insan zincirine kat ld lar... Binlerce
ki i Berkin’i sahiplenmek için gece
geç saatlere kadar sokaklardayd .
Polisin att  gaz bombalar na ra -
men, plastik mermilere ra men so-
ka , mahalleyi terketmediler. H r-
s zlar n, soyguncular n düzeni her-
kesi bencil olarak yeti tirmek istiyor.
T rna n  bile ç kar n olmadan verme
diyor. Okmeydan 'nda, gaz bomba-
lar na, plastik mermilere ra men
sonuna kadar sahiplendiler arka-
da lar n . Onlarca ki i yaraland ,
ama hiçkimse pi man de ildi. 9 Ey-
lül gecesi, çok daha büyük bir kitle
topland  Berkin için. Binlerce ki i,
Okmeydan 'na ak n etti. 

"Hepimiz Birer
Berkin'iz"

9 Eylül’de, neredeyse bütün Ok-
meydan 'n n çocuklar , gençleri so-
kaktayd . Tam bir karde lik havas
hakimdi. Önceki eylemlerden daha
farkl  hissetiler bu defa. Kendi ma-
hallelerinde, kendi arkada lar n  sa-
hiplenmek için sokaklardayd lar.
Her zamankinden çok daha fazla
genç ve çocuk sokaklardayd . Yüz-
lerce Berkin hesap sormak için so-
kaklardayd . "Hepimiz birer Ber-
kin'iz" diyor gençler. Berkin bu
sahiplenmeyi duyacak, el ele ke-
netlenmi  binlerce arkada  "Berkin
uyan" diyor. Berkin, duyuyor ses-
lerini. Gün gün, an an ula t r yorlar
seslerini Berkin'e. Berkin'i bu sa-
hiplenme ya atacak. 

Berkin, yi Günde, Kötü
Günde Yan m zdayd
Biz de Her Zaman Onun 
Yan nda Olaca z...

Umudun çocuklar 'na sorduk, ne
dü ünüyorsunuz, neden sahiplen-
diniz Berkin’i:

"Berkin benim arkada m kar-
de im, Berkin bizim için son nokta
oldu art k. Polislerin neler yapt n ,
ne oldu unu gördük ö rendik.  Ber-
kin’i seviyorum birlikte beraber bü-

Antep
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yüdük. Berkin vuruldu uyla kalma-
yacak, bunun bedelini ödeyecekler.
Berkin için ölürüm bile, polislerle
çat r m. Berkin için uçurtma uçu-
raca z, yürüyü ler düzenleyece iz,
koro yapaca z. Grup Yorum korosu
olu turaca z. En sevdi i türkü, Grup
Yorum Kavu mayd ."

"Berkin bizim karde imiz, bugün
onu anmasak, yar n benim karde imin
ba na gelecek ayn  ey, buras  Ok-
meydan .  Gaz da gelir her yerden,
bomba da gelir. AKP polisi kahpece
sald r yor. Bizim elimizde ne var,
bir ta m z var biz de onunla savu-
naca z. Bunlar akreplerle, Tomalarla
silahlarla sald r yorlar. Biz ne ya-
pabiliriz ki, elimizde ne varsa onunla
yapaca z.  Ta m z var bizim, yak nda
ta  da yasaklayacaklar.  90 gündür
komada yat yor, biz sahiplenmeye-
ce iz de kim sahiplenecek. "

"Onun ba na gelenin, ba ka ço-
cuklar n ba na gelmemesi için sa-
hiplendim. Berkin burada do du bü-

yüdü, Okmeydan ’nda. Fa ist polisin,
katil polisin onu göz göre göre hedef
alarak vurmas n  hazmedemiyoruz.
Berkin için birçok yürüyü ler dü-
zenledik, o yo un bak mda kald
sürece ve ç kt ktan sonra da, yürü-
yü leri düzenlemeye, eylemler yap-
maya devam edece iz. Onun yan nda
olaca z."

"Berkin arkada m z oldu u için,
iyi günde kötü günde de yan m zdayd .
Biz de onun her zaman yan nda ola-
ca z. Onlar, onu vurdu. Biz de Berkin
için elimizden gelen her eyi yapa-
ca z, gerekirse can m z  verece iz.
Biz onun yerinde olsayd k, o da
bizim için ayn  eyleri yapard . Okul-
lar aç ld , Berkin hala yat yor. Önü-
müzdeki etkinliklerde, hep yan nday z,
hep beraber olaca z." 

"Berkin Elvan’  sahipleniyorum
çünkü Umudun Çocu udur. Benim
karde imdir. Yar n md r. Benim için
vuruldu sokakta." 

"Berkin Elvan benim öz karde im

gibidir. Zaten bizim mahalle bir kar-
de tir. Biz vuruldukça bitmeyece iz,
daha da ço alaca z, AKP fa izmine
kar  daha çok mücadele edece iz.
Biz onlara kar  daha çok mücadele
edece iz. Hiç boyun e meyece iz."

te bu sahiplenme ç ld rt yor
AKP'yi ve polislerini. Azg nca sal-
d rmaya devam ediyorlar. Gençleri,
çocuklar , halk  hedef alarak plastik
mermiler s k yorlar, gaz bombalar
s kmaya devam ediyorlar. Ba na
gaz bombas  s kt klar  gençlerin ai-
lelerini tehdit ediyorlar "gaz bombas
derseniz, çocu unuzu gözalt na al -
r z" diyorlar. 

AKP'nin polisi sald r yor, katle-
diyor, ama yapt klar n  savunam yor.
Gizlemek için tehdit ediyor. Çünkü
korkuyorlar, vurduklar  her bir ki i,
bin ki i olarak dönüyor, on bin ki i
olarak geri dönüyor. imdi binlerce
Berkin sokakta. Berkin bu sesi du-
yacak, Berkin'i sahiplenmemizle
ya ataca z.

stanbul: Umudun çocu u 14 ya ndaki Berkin Elvan
için Okmeydan ’nda yap lan eylemlere, 12 Eylül günü
devam edildi. Halk Cephelilerin her ak am düzenledikleri
eylem Mahmut evket Pa a Sa l k Oca  önünde ba lad .
Sloganlar n at lmas yla birlikte Berkin Elvan’ n resminin
oldu u pankart e li inde yürüyü e geçildi.

Yürüyü  Okmeydan  sokaklar nda sürerken eyleme
yeni kat l mlar oldu. Yürüyü  boyunca Okmeydan  halk
binalar n n cam ndan, alk  ve sloganlar yla eyleme
destek verdi. Co kulu olduklar  gözlenen Halk Cepheliler
yürüyü  boyunca mar lar söylediler. S k l  yumruklarla
öfkesini hayk ran Halk Cepheliler Ahmet Atakan’ n ka-
tillerinin bulunmas n  istediler. Adalet ve hesap sorma
ile ilgili birçok slogan n at ld  eylemde s kça “Umudun
Ad ” hayk r ld . Eyleme 70 ki i kat ld .

Gaziantep: Gaziantep'te günler öncesinden Düztepe
Halk nisiyatifi’nin ça r s  ile yap lacak 24 saatlik
oturma eylemi için, 14 Eylül Cumartesi günü Düztepe
Çaml k Park  önünde toplanan kitle saat 16.30’da Düz-
tepe'de yürüyü e ba lad . 

Sloganlarla devam eden yürüyü le halk Ye ilsu Mey-
dan ’na indi. Yol boyunca 24 saatlik adalet nöbetinin
ça r s n  yapan kitle alk larla desteklendi. Saat17.30’da
oturma eylemine ba layan kitle mar larla ve sloganlarla

direni i selamlad , ehitleri and . 

Adana: Halk Cephesi taraf ndan 16 Eylül günü Adana
Adliyesi önünde yap lan eylemle, polis taraf ndan
ba ndan vurularak komaya sokulan ve 103 gündür ko-
mada olan Berkin Elvan’  vuranlar n cezaland r lmas
istendi.

12 ki inin kat ld  eylemde “Adalet stiyoruz, Berkin
Elvan  Vuran Polisler Yarg lans n” pankart yla birlikte
k rm z  flamalarla, dövizler ta d lar. Halk Cephesi ad na
okunan aç klamada; “Gezi direni lerine kat lanlar
hakk nda bir ç rp da karar veren savc lar , hakimleri
Berkin için göreve ça r yoruz.” denildi.

Halk Bir Kez Uyand  m , Zalimin
Vay Haline

Ankara Bat kent’te 14 Eylül günü, Ethem Sar -
sülük Park ’nda ak amlar  politik gündemler belir-
leyerek sohbet eden halk n foto raf n  çeken sivil
polisler yap lan uyar lar sonunda silah n  do rultarak
halka tehditler savurdu. Halk n tepkisinden ve
birbirini sahiplenmesinden korkan sivil polis, arka-
da lar ndan da yard m isteyerek kendini kurtarmaya
çal t . Daha sonra var olan tepkiden, öfkeden dolay
araçlar na binerek h zla uzakla t lar. 

Berkin Uyanana Kadar Ayaktay z!
Umudun Çocu u Berkin’in Katillerinden Hesap Soraca z 22 Eylül 
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Ya ad m z ça , s n flar mücadelesinin en keskin ve
ac mas z ya and  emperyalizm ça d r. Emperyalizm
halklara yönelik sald r lar n  artt r yor. Art k dünya halk-
lar  yüzbinler halinde ölüyor ve ölüleri say lm yor bile. Ko-
ullar n  halk n belirlemedi i bir sava  var. Bu sava  ac -

mas z. Kat  kurallar  var. Sava n kurallar na uymayan öl-
meye mahkumdur, yok olmaya mahkumdur. Her ey aç k
ve nettir. Arada olan hiçbir ey yoktur. Burjuva demokratik
haklar bile art k lükstür. Haklar m z  ancak me ru müca-
dele ile koruyabiliriz. Bunu görebilmek için hayat m z n
her an na bakmak yeterlidir. Bir zamanlar kendili inden
do al ebedi ve ezeli kabul etti imiz haklar h zla al n yor,
gasp edilmeye çal l yor. Biz bir yandan haklar m z  gasp
ettirmeme mücadelesi verirken ayn  zamanda yeni hak-
lar kazanma mücadelesi de veriyoruz. 

Bu mücadelede halk n elinde çe itli örgütlenme araç-
lar  vard r. çilerin yasal ve me ru en geni  örgütlenme
araçlar  sendikalard r. Sendikalar tarihsel anlamda i çi s -
n f n n örgütlenme mücadelesinin ürünü olarak ortaya ç k-
m  ve burjuvaziye kendisini kabul ettirmi tir. çiler sen-
dikal örgütlülükleri arac l yla ekonomik, demokratik hak-
lar  için mücadele ederler. Elbette sendikalar i çilerin tek
mücadele araçlar  ve örgütlülükleri de ildir.

Burjuvazi ve iktidar , i çilerin örgütlenmelerini asla ka-
bul etmez. E er i çilerin mücadeleleri ile örgütlenmele-
rini kabul etmek zorunda kal rsa bu sefer de bu sendikalar
denetimi alt na almak istemi tir. Bunu da çe itli araç-
larla ba arm t r. Örne in sar  sendika olarak tan mlanan
sendikalar böyledir. Görünü te i çi örgütlenmesidir ama
asl nda burjuvazinin i çileri kand r p örgütledi i bir araç-
t r. Sar  sendikalar i çinin de il, devletin, iktidar n, kapi-
talizmin sendikas d r.

Ama sendikalardaki çürüme sadece sar  sendikac l k-
la s n rl  de ildir. Art k patron sendikac l olarak ta-
n mlad m z bir tür daha peydahlanm t r. Ve belki de pat-
ron sendikac l  sar  sendikac l ktan çok daha sinsi ve teh-
likelidir. Çünkü sar  sendikac l k i çiler ve halk nezdin-
de te hir olmu tur. Halk onlar  tan maktad r. Ama patron
sendikac lar  aram zdad r. çiler ve halk taraf ndan hemen
fark edilememektedir. Bizimle ayn  dili kullanmaktad r-
lar. Hatta bizden daha ileri ve radikal dilleri vard r. Ama
pratik elbette aynad r.  prati e gelince patron sendika-
c lar n n foyalar  ortaya ç kar. Bu arada da verecekleri za-
rar n en büyü ünü verirler. Onlar için önemli olan i çiler
de il, patronlard r. Geçimlerini patronlara ba lam lard r.
Bu nedenle patronlar  taraf ndan azarlanmamaya dikkat
ederler. Hatta patronlar  kendilerini azarlad klar  zaman
onlar da i çileri azarlarlar. Somutlayarak anlatmak gere-
kirse Genel -  Sendikas ’nda 2013 y l nda ya ananlar or-
tadad r. Ve patron sendikac l n n somut, aç k örnekle-

riyle doludur.

Genel -  Sendikas ’n n i li ubesi’nde ya ananlar:
i li ube Ba kan  Mevsim Gürlevik’in sendika ubesi-

ni Belediye Ba kan  Mustafa Sar gül’le birlikte yönetti-
i ortaya ç kt ktan sonra ya ananlar, patron sendikac l -
n n resmidir. Mevsim Gürlevik i çileri i ten att rmak-

la, sürdürmekle tehdit eden, sendika yöneticilerini ve de-
legeleri belediye ba kan yard mc lar  ve müdürlerle bir-
likte belirleyen, temsilcilikleri parayla satan birisidir. Bu
konuda kendisini öylesine me ru görmektedir ki bir se-
çim öncesinde delege listesini belirleyip belirlemedi i so-
ruldu unda, “… Daire müdürleri henüz listelerini belir-
leyip bana vermediler…” diyebilmi tir. Kendisi istifa et-
tirildikten sonra yerine geçen sekreteri Sava  Do an’ n ata-
mas  genel merkez taraf ndan 6 ay sonra yap lm t r.Ata-
mas  yap ld ktan sonra belediye ba kanl n n bask s y-
la sendika delegesi i çilerden ola anüstü genel kurul is-
teyen imza toplanm t r. 120 delegenin imzalar  2 saat için-
de toplanm t r. Ard ndan yap lan ola anüstü genel kurulda
i çilerin listesinin seçimi kazand  ilan edildikten sonra
salona polis ça r lm , seçim sonuçlar  de i tirilmi  ve
belediye ba kan n n destekledi i aday n seçimi kazand -

 ilan edilmi tir. Bunlar salonda olurken Genel -  Sen-
dikas  genel merkez yöneticileri de salondad r. Salona po-
lisin gelmesine, ilan edilen seçim sonuçlar n n de i tiril-
mesine itiraz etmemi lerdir. tiraz ettikleri tek konu i çi-
lerin listesinin seçimi kazanmas  olmu tur. Ard ndan ka-
zand klar  seçim ellerinden hile ile al nan i çiler beledi-
ye önünde çad r kurarak direni  ba latm lard r. Çad r di-
reni i sürerken Genel-  Genel Merkez yöneticilerinden
Kani Beko, Remzi Çal kan ve Hüseyin Yaman s-
tanbul’a gelerek Belediye Ba kan Yard mc s  Eyüp Bir-
gün ile görü mü lerdir. 

Ne görü mü lerdir? çilerin direni i devam ederken
böyle bir görü meyi nas l yapm lard r? Neden direni te
olan i çileri ziyaret etmemi lerdir? Çad r direni i sonun-
da belediye ba kan n n adamlar  istifa ettirilmi  ve istifalar
genel merkeze elden götürülerek derhal ola anüstü genel

Devrimci çi
Hareketi

PATRON SEND KACILI I
Ç  SINIFININ Ç NDEN

SÖKÜP ATMASI GEREKEN ZEH RD R
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kurul al nmas  istenilmi tir. Ge-
nel merkez beklemi tir. Kendi-
lerine gecikmenin belediye ba -
kan na yarayaca , toparlanaca-

 yeni bir liste ç kartabilece i
aç klanm  olmas na ra men Ge-
nel -  Genel Merkezi bekle-
mi tir. Beklemenin uzamas  üze-
rine i li i çileri Ankara’ya giderek derhal karar al nma-
s n  istemi lerdir. Karar al nmam t r. Ard ndan i çiler tek-
rar Ankara’ya giderek oturma eylemi ve açl k grevi yap-
m lard r. Sendika yönetimi i çilerin açl k grevini gör-
mezden gelmi tir. En sonunda belediye ba kan  taraf n-
dan yeni bir liste olu turulduktan sonra genel kurul karar
alm lard r. Yap lan genel kurulu da belediye ba kan n n
listesi kazanm t r. Halen de belediye ba kan n n listesi yö-
netimdedir.

Ard ndan 1 May s gelmi tir. 1 May s günü stanbul gaza
bo ulmu , D SK ba kan  da olan Kani Beko “… çiler
eve gidecekler, önlerini aç n…” diyebilmi tir. Halk so-
kak sokak polisle çat rken o i çileri evlerine göndermi tir.

2013 Haziran ay nda halk ayakland nda D SK El-
mada ’dan Taksim’e yürüme karar  alm t r. Elmada ’da
polis önlerini kesti inde D SK ba kan  da olan Kani Beko
kitleyi b rak p kaçm t r. Halk Elmada ’da polisle ça-
t rken o geri kaçm t r. Ele tirilince de “… Portakal gaz
kanser yap yordu, i çilerin kanser olmas n  isteme-
dik…” diyebilmi tir. 

Kani Beko, zmir’de çileri Satm t r
zmir’de Genel –  Sendikas ’n n ciddi bir örgütlülü-

ü vard r. Büyük ehir Belediyesi’ne ba l  zelman ve ze-
nerji irketlerinde toplu sözle me zaman  gelmi tir. Top-
lu sözle me görü meleri Genel-  ve D SK ba kan  olan
Kani Beko’nun çok iddial  sözleriyle ba lam t r. Kani Beko
i çiler aras ndaki ücret farklar n  ortadan kald racak ve yak-
la k % 75 oran nda zam gerektiren bir toplu sözle me ya-
pacaklar  sözünü vermi tir. Toplu sözle me görü melerinde
ube ile belediye uzla amay nca belediye Yüksek Hakem

Kurulu’na ba vurmu tur. Yüksek Hakem Kurulu’na ba -
vurulunca yetki ubeden ç k p sendikan n ba l  oldu u kon-
federasyona geçmektedir. Yüksek Hakem Kurulu duru-
mu Genel –  Genel Merkezine ve D SK’e bildirmi tir.
D SK’ten de toplu sözle me görü melerine kat lmak üze-
re bir temsilci istemi tir. D SK atamas n  yapm t r. Top-
lu sözle me Yüksek Hakem Kurulu taraf ndan 24 Temmuz
2013 tarihinde ba lan r ve imzalan r. Görü melere kat lan
D SK uzman  muhalefet erhi koyar, bunu da ba kanlar -
na bildirir. Kani Beko 25 Temmuz 2013 tarihinde kat ld -

 bir törende yapt  konu mada 26 Temmuz 2013 tari-
hinde greve ç k laca n  aç klar. Ayn  günün ak am  belediye
ba kan  toplu sözle menin imzaland n  aç klar ve grev
yap lamayaca n  söyler. Ard ndan i çiler Genel -  zmir

ube’yi basarlar, yakalad klar  yöneticileri döverler. Çün-

kü kendilerine yalan söy-
lenmi tir. Kani Beko ve
yönetim kurulu üyeleri
geli melerden haberdar
olmad klar n  söylerler.
Onlara göre kendilerine
bilgi verilmemi , D SK
uzman ndan da herhangi

bir bilgi gelmemi . Tamamen masumlar. Toplu sözle me
görü meleri tamamlanmadan önce, bir gece Kani Beko z-
mir’e gelerek belediye ba kan yla görü ür. Kani Be-
ko’nun geldi ini bilmeyen i çiler greve haz rl k ve uyar
olmas  için 2 saatlik i  b rakma eylemi yaparlar. Bu eyle-
min haberini görü me esnas nda alan belediye ba kan ,
Kani Beko’yu azarlar. Kani Beko da i çileri. Ama D SK
ve Genel –  Ba kan , belediye ba kan na “… Sen kim-
sin, beni nas l azarlars n…” diyemez. Çünkü onun pat-
ronu belediye ba kan d r.

AKP’nin Tutuklatt  Devrimci Avukat
ve çiyi, Patron Sendikac lar  da 

ten Atm t r
Ve son olarak Av. Taylan Tanay ve Berna Y lmaz

isimli iki devrimcinin tutuklanmas … Av. Taylan Tanay
Genel - ’in avukat , Berna Y lmaz ise D SK’in çal a-
n d r. Her ikisi de AKP’nin bask n yla tutuklanm t r.
AKP’nin bask n  bizzat Ba bakan taraf ndan sahiplenil-
mi  ve savunulmu tur. Tutuklanan devrimciler 6 ay son-
ra  Kanunu ve Toplu sözle me denilerek i ten ç kar l-
m lard r. Oysa yasada bile i verene isterse tutuklanan i -
çisini i ten ç karmama yetkisi tan nm t r. Tutuklanan i -
çiyi i ten ç karma zorunlulu u yoktur. Ama her iki dev-
rimci i ten ç kar lm t r. Ve yöneticiler yapt klar n  ade-
ta bir i veren gibi savunmu lard r. S n f sendikac l  bir
kenara b rak lm t r.

te bu örnekler patron sendikac l n n pespaye ör-
nekleridir. Tümünde de patron sendikac lar  hepimizden
daha radikal olarak kendi yaratt klar  sonuçlara kar  mü-
cadele etmi lerdir. Genel -  Sendikas ’n n internet site-
sine bak n orada aç k olarak görürsünüz. 

zmir’de i çilerin toplu sözle me masas nda sat l-
mas n  protesto ediyorlar. Kim satt  peki? 

Av. Taylan Tanay’  dayan ma için i e ald klar n  söy-
lüyorlar. Peki as l imdi bu iki tutsak devrimciyle da-
yan mak gerekmez mi?

çi s n f  dü manlar n  tan mak zorundad r. Patron sen-
dikac lar  da i çilerin s n f dü manlar n n ba nda gelir. çi
s n f  güzel, tumturakl  sözlerin de il, i çileri ölümüne sa-
hiplenen, savunan, direnen devrimcilerin pe inden git-
melidir. Patron sendikac l  zehrinin panzehiri s n f sen-
dikac l d r. 
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2. Bölüm
Yürüyü : imdi
çad r
kurdunuz,
fabrikay  i gal
ettiniz, daha
sonra üretime
geçtiniz.
Türkiye’de de
gerçekten i çi

s n f n n mücadelesinde bir
ilk yaratt n z. Üretime nas l
geçtiniz, hurda haline gelen
makineleri nas l tamir ettiniz
ve ne tür zorluklar
ya ad n z?

Serkan Gönül: imdi çad rda
bize ça r  gelmeyince, bir anla ma
zemini olmay nca bize haberler ge-
liyordu. Mesela sordum, Ümit Özkan
diye bir ah s (bunlar n sa  koluydu),
“31 Ocakta fabrika kapand , Ocak ,

ubat, Mart, Nisan üç ay sonra sen
nas l giriyorsun? Fabrikaya kamyon
çekiyorsun, t r çekiyorsun, burdan
bir eyler götürüyorsun? Burada biz
içeri girdi ini gördük” 

12 ton iplik sat lm , fatura ke-
silmi  burda. Diyorki “ben satt m
inkar etmiyorum, benim alaca m
vard  satt m” diyor. E bizim de ala-
ca m z var. “Ben oraya kar mam”
diyor. Ben avukatlar ma sordum, an-
cak Ümit Somuncu ikayet ederse
senin ba n belaya girer demi . Zaten
ona Ümit Somuncu söylemi  iki ayda
git ipliklerini sat al paran . Biz de
arkada larla dü ündük dedik ki, bizim
de alaca m z var, madem millet gi-
riyor içeri iplik sat yor, paras n  al yor.
O zaman biz de girelim. Biz de ne-
yimiz var neyimiz yok bakal m gö-
relim, ona göre hareket edelim dedik.
Yetmi  gün sonra yetmi  , yetmi  iki
gün sonra kazovaya girdik. gal
ettik fabrikay . 

Biz 29 Nisan’a çad r kurmasay-
m z zaten ço u mallar  götürmü ler

daha da çok eyler gidecekmi  bu-
radan. Kald  ki ilk o ak am haber
geldi Umut Somuncu’dan, bir ef
var burada çal an onun dalkavu uyla
bize haber yollam  “oradan içeri gi-
renler bir liste yap p alacaklar n  yaz-
s nlar, ben babamla bir görü eyim”
diye. Verdik listeyi biz ama listeyi
verirken öyle bir ey dedik yani
verdi verdi, vermedi biz makineleri
al p gidece iz. 

ki saat sonra bize bir cevap geldi,
babas yla görü mü  Ramazandan
sonra verebilirlermi . Çar amba Cuma
verece iz diyorlard  vermiyorlard ,
ramazan sonras  dedi de daha Ra-
mazan’a girmemi tik. Biz hiç ina-
namad k. Biz o ak am ta y c lar
ayarlad k, depo ayarlad k, dedik ki
içerdeki arkada larla; bu h rs zlar
gece gelip kendi mallar n  h rs z gibi
çald lar. Biz de dedikki bu mallar
bizim hakk m z, gece ta maya gerek
yok gündüz gözüyle, biz h rs z de iliz
yani. Saat on buçuktaa ta maya ba -
lad k. ki polisti sonra yirmi ki i ol-
dular, ben anlamam beni a yor. Onlar
gitti sivil polis geldi savc l k falan
filan bize ald rmad lar makineyi. O
arada buray  alan, bizim sol binam z n
üç bina yan nda ferzol diye bir firma,
Buran n sahibini ça rd lar, o da bu
bina benim, bu i çi arkada lar da
buraya istedi i zaman girer ç kar
ben kimseden ikayetçi de ilim” de-
yince i lem falan yapmad lar . Biz
de makineleri geri koyduk. Biz buray
vermiyoruz, ne yapabiliriz içeride
kal nt  ipler var, makinelerin motorlar
sökülmü , i neleri ç kart lm ... ne
yapaca m z  dü ünürken bir miktar
kazak bulduk yakas  yok, onlara yaka
yapt rd k diktirdik ütülettirdik. Ce-
bimizden para verdik onlar  satt k.
Kazand m z paralarla makinelerin
motorlar n , usta paras n , eksik mal-
zemeleri kar lad k. Faaliyete geçirdik
ve çal maya ba lad k. u anda k smi
de olsa üretim yap yoruz yani hala
da elimize para geçtikçe hangi ma-
kinada ne eksik varsa onu tamamlay p
kapasitemizi yükseltece iz. 

Yürüyü : Peki ne tür
zorluklarla
kar la yorsunuz?

Serkan Gönül: Yani en önemlisi
u; i çi art k bir s n f olamam  bu

bir kere belli. Neden belli ustas n
ça r yorsun o da bizim gibi i çi,
görüyor bir direni  var... Baz  arka-
da lar daha çok fedakarl k yap yor.
Daha çok kal yor. Daha çok u ra yor.  

Yürüyü : lk ba lad n zda
ne hissettiniz?

Serkan Gönül: Nas l anlatay m,
çok güzel bir iy. Kendim yap yorum
kendim üretiyorum. Makineler de bi-
zim. O makineyi yani dümdüz duran
makineyi doktorlar nas l bir insan n
kalbini çal t r r. Bizde bu makineleri
hayata döndürdük. Duruyordu. Haciz
memurlar  alm yordu i te. Bilir ki i
raporlar  var bunlar hurda diye . o
hurda makinesi u anda çal yor i te
imalat yap yor. Olumlu , bütün arka-
da lar iyi dü ünüyoruz iyi eyler. 

imdi bak yorum bütün i yerleri
bat yor. Demekki bunlar n dizginlerini
b rakt lar bunlar serbest. Bunlar her
yere gidiyorlar. Bodrum da tatil yapt
ama sorsan batt k. Kimin paras yla
tatil yap yor bizden çald  paralarla
tatil yapt . Onu soran yok . fabrikay
kapat yorum, kapat, kaç i çin vard ,
doksan dört i çin vard , verdin mi
paras n  yok. Niye kapat yon nas l
kapat yon. 

Yürüyü : Beda ’tan
bahsettiniz di er i çilerin
i ten at lmas ndan
bahsettiniz. u anda
haklar n z için siz
direniyorsunuz. Tüm i çi
s n f na büyük bir güç verdi.
Bu konuda ne söylemek
istersiniz? 

Serkan Gönül: Ben bu saatten
sonra bu Umut ve Ümit Somuncu

Röportaj
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gibi ço u patronun yapmak istedi i
eyi yapamayaca na inan yorum.

Yapsa bile bu sefer i çi kesimiyle
bu kadar dalga geçemezler. 

çi de ne yapabilece ini bilir
art k. Bizim gibi dört ay paras z
çal maz. Girer fabrikan n içine
kapat r kap lar  açar makineleri
çal t r r. Biz zaman nda öyle yap-
sakyd k bak buraya girip h rs z
gibi mallar  da çalamazlard  mo-
torlar  da çalamazlard , makineleri
de bozamazlard . Ekstradan masraf
yapmazd k. Biz bir okusayd k, bir
yerden duysayd k, görseydik biz
o günü ç karm yd k buradan? Ben
de inan yorum bu saatten sonra
Umut ve Ümit Somuncu gibi dü-
ünen patronlar geri ad m att .

Kuzu gibi i çilerin çekip gitmeye-
ce ine ben ad m gibi inan yorum.
O konuda benim içim rahat çünkü
biz böyle bir ey ya amam z. 

Yürüyü : Ba ka söylemek
istedi iniz bir ey var m ?

Serkan Gönül: Yani ben bu-
radan i çilere seslenmek istiyorum.
Baz  eyleri i te okuyup dinleyip
iyice ö rensinler... çinin asl nda
selpak mendili gibi at lacak biri
olmad n  biz farkettik, onlar far-
kedemediler onlar bir fark na var-
s nlar... Çünkü neredeydik, dört
ki iyle nereye geldik... Yani bu
hep hakk m z oldu u için böyle
oldu, patron niye kar l k vermiyor
çünkü haks z oldu u için. Bir emek
veriyorsan orada kimse o eme in
üstüne yatamaz . çiler okuyup
ö rensinler... ki taraf da adam
gibi çal acak. Patron da i çi de .
ben ikisi için de söylüyorum.

Ya ar Gülay: Burada maki-
necilik yap yorum. Ya ar Usta di-
yorlar asl nda burada. 31 Ocak’ta
bizi i ten ç kard lar. 31 Ocak'tan
bir hafta sonra gelip param z  öde-
yeceklerini binay  satacaklar n
bo una gidip gelmeyece imizi söy-
lediler. Siz gidin bir hafta istirahat
edin deyip, sonra haftaya cumaya
param z  vereceklerini söylediler.
Tabi inanmad k ama olur mu olur.
Bir hafta dinlenip geldik patronlar

yok ortada. Biri Antalya’da biri
Ankara’ya gitmi , kar m zda bir
tane avukat. Paralar n n olmad n
batt klar n , bize senet vereceklerini
senetin de sadece Kazova’ya ait
oldu unu söylediler.  ki ay sonra
alt  tirilyon daha çekmi  kar s n
bo am , iki sene önce asl nda bu
bina sat lm ... Ortada hiçbir ey
yok. Satsan ne olur, alacaklara gi-
diyor, bizi kand r yorlar. Bu böyle
olmaz deyince avukat da çekti
gitti. Biraz ara t rd k, avukatlara
gittik. Avukatlar biz mahkemeyi
açar z, üzerlerinde ne varsa onu
al r z ama üzerlerinde hiçbir ey
yoktu . 

Ondan sonra bir arkada n ara-
c l yla D H’e gittik. Onlar bize
aç kça anlatt lar. Bu i in eylemle
daha kolay çözülece ini, bu yola
ba vurursak bu ekilde alaca m z
söylediler. Arkada lar n kafas na
yatt . lk eylemimiz Taksim’de
oldu. Hey Tekstil’in arkas nda pan-
kart açt k yürüdük. Tabi imdiye
kadar hiç kimse eylem nedir bil-
miyordu. Öyle bir ey ba m za
gelmedi. Korka korka gidiyorduk.
Al t k i te Taksim’e geçtik oradan
Çar amba günleri fabrikan n önüne
yürüyorduk. Taki buradan mallar
kaç r lana kadar.

Bunun böyle olmayaca n  ö -
rendik. Çad r kuruca z dedik ama
çad rda da üç sefer karar verdik,
kural m m  kurmayal m m , kim
duracak, kim durmayacak?.. Ar-
kada lar n çekincesi vard . Ço u
çal yor katk da bulunacak. Ba-

m za kalaca n  biliyorduk. Böyle
devam edince en sonunda karar
verdik. Bülent arkada m z daha
çok yük ald  üzerine.  Gerekirse
ben gece gündüz burada kal r m
dedi onun srar yla çad r  kurduk.
Bayanlarla da ba ta gündüzleri
onlar geceleri erkekler kalacak
diye konu mu tuk. Ama maalesef
bayanlardan biri geldi. Ötekilerini
getiremedik. Ondan sonra bütün
gün erkeklerin s rt na kal yor. Er-
kekler de topu topu on iki ki iydi.
E bunun bir ay  de il, iki ay  de il,
alt -yedi ay oldu çal mak zorunda
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kald , erkeklerin yar s  da çal t . Sa-
dece dört ki inin s rt na kald  buras .
Daha sonradan kat lan arkada lar m z
var. Engin arkada m z , Bülent ar-
kada m z bu durumun böyle olma-
yaca n  söylediler. çeri girmeye
karar verdik ama içeride gördü ümüz
manzara çok kmötüydü hiçbir ey
kalmam  . Biz makinelerin sa lam
oldu unu biliyorduk ama ne maki-
neler sa lam motorlar götürülmü .
H rs zl k olmu , devlet ölmü , ma-
kineler gitmi ... çeriyi i gal etmek
tamam da ondan sonra kazaklar  bul-
duk. Kazaklar  tamir etmeye çal t k.
Ama kararl yd k makineleri çal t -
raca z. Makineler çal acak, mo-
torlar n  ald k. Ustas n  bulduk. Bir-
ekilde iki-üç tane makineyi faaliyete

geçirmeye ba lad k. 

Yürüyü : D H sizi nas l
ikna etti?

Ya ar Gü-
lay: D H’in
konu malar
tamamen bizi
ikna eden ke-
limelerle, daha
güven verici,
aç kça net an-
latt klar  hepi-
mizin kafas na
yatt . Ama
daha önce ey-

leme kat lmad m z için bir çekin-
cemiz o vard . Yoksa söyledikleri
bize uyuyordu. Bunu arkada lara an-
latmaya karar verdik. Biz mücadeleye
ne olursa olsun karar verdik, bir be-
delse bedel de ödencek yani bundan
sonra böyle... 

Yürüyü : Patronlar n z kim
bunlardan biraz bahseder
misiniz? 

Ya ar Gülay: Adam be  vakit
namaz n  k lan biri, yedi kere hacca
gitmi . O lu da son zamanlarda Um-
re’ye gitti ye il cübbe giydi. Burada
geldi birer tane hurma da tt . Daha
do rusu gördü ümüz kadar yla üç
ka tç n n doland r c n n tekiymi .
Her ey ortada i te bunlar aç k aç a

kendilerini mi kand rm lar, çevreleri
mi bunlar  kand rm ... bizi kand ra-
mad lar, bilmiyorum. 90 -94 taneden
on ki i, on iki ki iyi kand ramad lar.
Ama di er arkada lar  kand rm lar
veya bizi kullan yorlar, bilmiyorum.
Öbür arkada lara söylemi ler avu-
katlar onlar al rsa paray  yani bir ki-
iye paras  verilirse herkese verilmesi

laz mm . Onlar o yoldan yürüyor
ama bizim yolumuz da bu. Ümit So-
muncu, Umut Somuncu, bir de bun-
lar n içinde Gaye Somuncu var Çal k
Holding’in genel ileti im müdürü.
K zlar  bunlar n. Onun da burada
hissesi vard .

Yürüyü : Makineleri nas l
tamir ettiniz nas l ne tür
zorluklar ya ad n z? 

Ya ar Gülay: Sat lan kazaklarla
makinenin motorunu ald k. Usta ça-

rd k ama kolayl kla gelmiyor bu-
raya. Bir usta geliyor en ucuzu be
yüz diyor 1.000 diyor. Bir makineyi
tamir etmemiz bir senelik bir maki-
nemiz var üç milyara mal oldu bize.
Satt m z kazak zaten otuz milyon-
dan veriyorsun. Bir tek onunla kal-
m yor, bir de üç tane makineyi tamir
etmek gerekiyor. Dokuz on milyar
cepten para ç kt . Buran n masraf
var. Millet geliyor yiyor, içiyor. Hiçbir
yerden destek gelmiyor. Sendikalar-
dan destek gelmiyor. En yak n i çi
sendikas  dedi imiz D SK bugüne
kadar hiç gelmemi . Ne biçim i çinin
yan ndas n, ne biçim bir eysin? Bur-
da bir direni  var sahiplenmesi laz m.
Ama kararl y z. Bu makineler buradan
gidecek, fabrikay  da kuraca z. Hatta
yandaki makineleri de alaca z. Kim-
se buna mani olamayacak, bedelse
bedel ödenecek... Sendikaya kald ysak
yand k. Sendika diye de bir ey yok
Türkiye de. Sendika olsayd  bu güne
kadar biz olmayal m di erleri olsun
gelip biri sahip ç kard .

Yürüyü : Üretime ilk
ba lad n z da neler
hissettiniz? 

Ya ar Gülay: Bir ey üretmek
bir de kendi eme ini sergilemek mil-

lete satmak çok onur ve gurur verici.
Kendimiz üretiyoruz, kendimiz sa-
t yoruz. Bütün makineler bizim eli-
mizde; u anda elektirik su paras
vermiyoruz, kiram z yok ama ileride
olacak. Derdiyle s k nt s yla da olsa
ben bugüne geldim , ben mesela has-
tam var, onu hastaneye götürmesem
ben iki gün üç- dört gün hatta burdan
gitmemeye karar veriyorum. Bizim
evimimiz buras  art k. Eve gidiyorsun
bir akl n burada kal yor. Acaba ne
oluyor ne bitiyor? Art k evimiz oldu
buras . Tabi emek veriyorsun bir ey-
ler üretiyoruz. Ne kadar kazan rsak
bize gelecek art k ve yan m zda olan
arkada larla payla may  bilece iz.
Patron diye bir ey yok art k, demek
ki oluyormu  art k patronsuz da. Pat-
ron benim gözümde art k asalak. Sa-
dece paras na çal t m kukla gibi
bir ey art k. 

Yürüyü : Direni iniz i çi
s n f na moral ve güç de
verdi. Bu konuda ne
dü ünüyorsunuz? 

Ya ar Gülay: Di er i çilere örnek
olsun ama di er i çilere biraz sitem
ediyoruz. Yan m zda olmad  için...
Türkiye’de hemen hemen yüzde ellisi
i çi s n f d r. Bir el atsalar inan lmaz
bir ey olur. Bir destek verseler.
urada gördü ün tamamen i çi s n f .

Bize i galden önce selam verirlerdi
i galden sonra hepsi selam  kesti.
Bu ne demek? Birlik beraberlik ol-
mad n  korkudan ve bilinçsizlikten
selam vermiyorlar. Patron ne der
i ime son verir mi? Burda kazan l p
sonuçlanmas yla bamba ka bir ey
olur. Bir de kazanmadan gidilirse
bamba ka bir ey olur. Kazanamazlar
diyorlar ama biz de kazanaca z di-
yoruz. Haz rl k yap yoruz Bu ay n
29'unda defilemiz var. Defile düzen-
leyece iz. Bütün millete sesimizi du-
yuraca z. Bütün Türkiye'nin duymas
da laz m. 

Yürüyü : Ba ka eklemek
istedi iniz bir ey var m ? 

Ya ar Gülay:Direne direne ka-
zanaca z. Ba ka bir ey yok.

Ya ar Gülay
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D SK Genel Ba kan  ve ayn  za-
manda Genel-  Sendikas  Genel Ba -
kan  Kani Beko ile Genel Merkez
Yöneticilerinin, Berna Y lmaz ve Av.
Taylan Tanay’ n tutuklu bulunmalar -
n  f rsat bilerek, onlar  i ten ç kart-
malar na kar , Devrimci çi Hareke-
ti 16 Eylül Pazartesi günü bas n aç k-
lamas  ve oturma eylemi yapt .

i li’deki D SK binas  önünde bir
araya gelen devrimci i çiler “D SK
çinde Patron Sendikac lar na zin

Vermeyece iz” yaz l  pankart  aça-
rak, slogan att lar. Sloganlar n ard ndan
yap lan aç klamada “D SK tarihi sizin
kirletemeyece iniz kadar büyük ve
temizdir. Her iki devrimci i e geri
al nana kadar hafta içi her gün saat
12.00-13.00 aras nda D SK Genel
Merkez binas  önünde oturma eylemi
yapaca z” denildi.

Aç klaman n ard ndan pankart yere
serilerek, oturma eylemine ba land . Bu
s rada mar lar söylendi. Bir saatlik
oturma eylemi at lan sloganlarla son-
land r ld .

Kuruçe me Halk , Direnen
Kazova çilerine Sahip
Ç k yor
Eme imizin
Sömürülmesine Kar
Dayan may  Büyütelim

stanbul Esenyurt’ta Kuruçe me
Mahallesi’nde, Kuruçe me Halk Ko-
mitesi ile Devrimci çi Hareketi ta-
raf ndan, Kazova i çileriyle dayan -
mak için 14 Eylül’de, Tiyatro Simurg
taraf ndan “Haydi Bir ey Söyle”
isimli tiyatro oyunu sergilendi. Yakla-

k 300 ki inin be eniyle izledi i ti-

yatro oyunu alk larla sona erdi. 
Oyunun bitiminden sonra Kuru-

çe me Halk Komitesi ad na bir ko-
nu ma yap ld . Daha sonra Kazova i -
çileri de sahneye ç karak, dayan ma
için te ekkür ettiler. 

Tiyatro oyununun tan t m  için 8, 9,
10 ve 12 Eylül tarihlerinde 270 afi  ve
duvar gazetesi as l p; el ilan  da t l-
m t .

Emek En Yüce De erdir
Emekçiyi Sömürenler
Kaybetmeye Mahkumdur

Kazova Tekstil i çileri, her Çar-
amba oldu u gibi 11 Eylül günü i -

li Meydan ’nda bulu arak fabrikalar -
na yürüdüler. Bu hafta Devrimci çi
Hareketi’nin D SK önünde yapt
oturma eylemine de kat ld lar. 

çilerin eylemine, Merter Foru-
mu’ndan gelen halk da destek verdi.
Sloganlarla ba layan eylemde, Bo-
monti’deki fabrika binas  önüne gel-
diklerinde yapt klar  bas n aç klama-
s yla, patronlardan Gaye Somuncu’yu
te hir ettiler. Gaye Somuncu i çilerden
Bülent Ünal ve Aynur Aydemir’i ken-
disini tehdit ettikleri gerekçesiyle sav-
c l a ikâyet etmi ti. Oysa i çilerle hiç-
bir araya gelmemi ti. Sadece bir kez
Çal k Holding’te; o da Gaye Somun-
cu ve Çal k Holding’in avukatlar n n
yan nda görü mü lerdi. Yani bir tehdit
söz konusu olmamas na ra men Gaye
Somuncu yalanlar n n te hir edilmesini
“tehdit” olarak tan mlam t . çiler,
Gaye Somuncu’nun ailesiyle ili kile-
rini 2 y l önce kesti i yalan n  te hir et-
tikleri eylemde, “Di er patronlar Ümit
Somuncu ve Umut Somuncu kaçaklar,

kay plar. Nerede olduklar n  kimse
bilmiyor. Bu nedenle bulabildi imiz
patronlardan Gaye Somuncu ile daha
önce görü mü tük. Bize yakla k 2 y l-
d r ailesiyle ili kisi olmad n , ailesiyle
görü medi ini söylemi ti. imdi Ti-
caret Sicilinden ald m z belgeye
göre bunun da yalan oldu unu gördük.
Gaye Somuncu Ümit Somuncu ve
Umut Somuncu’yla birlikte 27.05.2013
tarihinde Kazova A. .’deki ortakl k pa-
y n  devretmi . Bu devir 05.06.2013 ta-
rihinde tescil edilmi , 11.06.2013 ta-
rihinde de ilan edilmi .

Oysa Gaye Somuncu gözya lar
içinde bize ailesiyle görü medi ini, on-
larla ili kisini kesti ini söylemi ti.
Halk m z der ki bu ne perhiz, bu ne la-
hana tur usu!” dediler.

çiler, eylemlerini direnme karar-
l l yla bitirdiler.

Bir Direni in
Kazova Direni i
Günlü ünden;
14 Eylül 2013 Cumurtesi

Devrimci çi Hareketi ve Kuru-
çe me Halk Komitesi’nin ortakla a dü-
zenledi i Tiyatro Simurg’un oyunuy-
la mahalle halk yla bir araya geldik.
Saat 19.00’da tiyatro gösterisinin ya-
p ld  alana stantlar m z  kurarak di-
reni in olanaklar yla üretti imiz ka-
zaklar  sergilemeye ba lad k. 

Haydi Bir ey Söyle adl  oyun her-
kesin be enisiyle, alk larla seyredil-
di. Oyunun ard ndan bizlerde söz ala-
rak; direni in bu zamana kadar geçir-
di i süreci anlat p, ancak direnenlerin
kazanabilece ini vurgulayarak sözle-
rimizi bitirdik. 

D SK, Patron Sendikac lar n n De il Halk nd r, Devrimcilerindir!
Berna Y lmaz ve Taylan Tanay e Geri Al ns n!

KEC-TaksimDih D SK Önü
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15 Eylül 2013/ Pazar 
Bugün stanbul’un çe itli semtle-

rindeki forumlar n ortakla a yapt kla-
r  Kad köy’deki konsere Kazova çi-
leri olarak bizlerde kat ld k. 

Saat 15.00’da direni in imkanlar yla
üretti imiz kazaklar  sergilemeye ba -
lad k. Konsere gelenlerin büyük ilgi-
si vard . Dayan mak için kazaklardan
sat n alanlarla uzun sohbetler ederken,
bildirilerimizi de da tt k. Ak am geç
saatlere kadar aç k duran stand m z
konserin bitimine do ru topland k. 

17 Eylül 2013 Sal
Bugün sabah fabrikaya ip ta d k.

Ta d m z iplerden renkler seçerek
dokumak üzere ay rd ktan sonra etra-
f  toplad k. Ö len i li Karakolu’ndan
sivil bir memur gelerek fabrikay  sa-
t n alan mal sahibinin Kaymakaml a
fabrikan n bo alt lmas  üzerine ba -
vurdu unu söyledi. Elindeki ka tlar
göstererek per embe günü gelecekle-
rini söyledi.  

Gün içerisinde pek gelip gidenimiz
olmad . Ak ama do ru Tatavla Foru-
mu’ndan arkada lar geldiler. çi ar-
kada lar m zla tebligatla ilgili olarak
bunun ne anlama geldi i ve nas l bir ta-
v r sergileyece imiz üzerine sohbet et-
tik. 

18 Eylül 2013 Çar amba
Her hafta oldu u gibi bu çar amba

günü de i li Camisi önünde toplana-
rak fabrika önüne kadar yürüyü  yap-
t k. Etraftan insanlar alk lar yla des-
tek verdiler. Bu haftaki yürüyü ümü-
ze i li Belediyesi i çileri de destek
verdiler. Daha sonra hep beraber ça-
d rda çaylar m z  içerek sohbet ettik.

Barbaros ansal telefonla arayarak
bizleri tebrik etti. Mail yoluyla dire-
ni imizi payla t n  ve kendisinin de
ziyarette bulunaca n  söyledi. Ö le-
den sonra Bo aziçi, Mimar Sinan ve
Bilgi Üniversiteleri’nden ö renciler ge-
lerek ziyarette bulundular. 

Memuru Kölele tiren, Hakk n  Ara-

d  çin Tutuklayan AKP Bilmelidir ki,
Tutsak KEC’liler Serbest B rak l nca-
ya Kadar Mücadelemiz Sürecek

15 Eylül günü Kamu Emekçileri
Cephesi üyesi KESK'li tutsak aileleri
Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir
araya gelerek, “KESK'li Tutsaklar
Serbest B rak ls n” slogan yla oturma
eylemi düzenledi. Mar lar n söylendi i
eylemde KEC’liler ve tutsak aileleri,
arkada lar n  alana kadar, hukuksuz-
luklar ve bask lar son bulana kadar
alanlar  terk etmeyeceklerini söyledi-
ler. 

Yap lan aç klamada, KEC’lilerin
212 gündür tutsak oldu u belirtilerek, 

“Haftalard r fa izme kar  demok-
rasi, keyfi tutuklamalara kar  adalet is-
tiyoruz. Bu talebimize kula n  t ka-
yanlara diyoruz ki adalet herkese la-
z m… KESK üye ve yöneticilerinin
derhal serbest b rak lmas n  talep edi-
yoruz. Bilinmelidir ki, onlar  zulmün
elinden çekip alana kadar da alanlar-
da olmaya devam edece iz.” denildi.

12 Eylül cuntas n n y ldönümünde Edirne'de D SK,
KESK, TMMOB ve TTB taraf ndan bas n aç klamas  dü-
zenlendi. Dev-Genç’lilerin de destek verdi i eylemde “12 Ey-
lül Fa izminin Tek Ses, Tek Renk, Tek Tip nsan Formülünü
AKP ktidar  Sürdürmeye Çal yor!” ba l kl  aç klama okun-
du.

Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu taraf ndan ya-
p lan eylem, “Bize bugünleri ya atan ve “Bu daha ba lang ç”

diyen tüm halk m z
selaml yor, darbenin
tüm izlerinin bu ülke-
den tamamen silinece-
i günler için ‘müca-

deleye devam’ diyo-
ruz” denilerek bitirildi.

dil Kültür Merkezi Foto raf ve Sinema Emek-
çileri, (FOSEM) 16 Eylül günü Galatasaray Lise-
si önünde "1 May s'tan Taksim'e Ayaklanma Sergisi"
açt . Sergide 1 May s'tan Gezi ayaklanmas na FO-
SEM taraf ndan çekilmi  resimler sergilendi. Fo-
to raf ve Sinema Atölyesi’nin tan t m bildirisinden
100 adet da t ld . 

Gezi ayaklanmas nda polis taraf ndan ba na he-
def al n p vurulan Evren Köse isimli direni çi ser-
giyi görüp yan m za geldi, "Bu kadar polisin için-
de sergi açmaya ancak siz cüret edebilirsiniz"
dedi. Kendisiyle uzunca sohbet edildi.

FOSEM her Cumartesi Galatasaray Lisesi önün-
de sergi açmaya devam edecek. 

12 Eylül Cuntas n n Devamc s ,
AKP’ye Kar  Mücadele Edelim!

Halk Tarih Yazar,
Foto raf Tarihi Kaydeder
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stanbul
1 May s Mahallesi’nde 11

Eylül günü Pir Sultan Abdal Cem-
evi’nin ça r s yla bir araya gelen halk
bir yürüyü  düzenlendi. Kitle, “AKP
Fa izmine Geçit Vermeyece iz - 1
May s Mahallesi Halk ” imzal  pan-
kart n arkas nda toplanarak, cemevi
bahçesinde yürüyü e ba lad . çlerinde
Halk Cephesinin ve devrimci demokrat
kesimlerin de oldu u kitle 3001. Cadde
üzerine ç karak yürüyü e devam etti.
1 May s Mahallesi halk , AKP fa iz-
mine kar  omuz omuza oldu unu bir
kez daha göstermi  oldu.

Ayaklanma ehidi Ahmet Atakan’ n
hesab n  sormak, ODTÜ’de geçecek
yol projesi kapsam nda direni e geçen
ö rencilere destek vermek ve Fethullah
Gülen, zzettin Do an i birli iyle ku-
rulmak istenen cami-cemevi projesine
kar  ç kt  için polisin sald r s na
u rayan Tuzluçay r halk na destek
için, 1 May s Mahallesi’nde ve Kad -
köy’de eylemler yap ld .

1 May s Mahallesi’nde cem-
evinden ba layan yürüyü , sondura a
kadar sürdü. Ard ndan Cennet Dü ün
Salonu’na kadar inilerek, tekrardan
yürüyü e geçildi. Yürüyü e halk cam-
lardan tencerelerle alk larla destek
verdi.

Kad köy’de binlerin topland

haberinin gelmesiyle birlikte halk n
co kusu artt . O anda dura a gelen
halk otobüsü kamula t r larak, 100 ki-
ilik grup otobüse binip sloganlar e -

li inde Kad köy’e do ru yola ç kt .
Mar lar ve türkülerle Kad köy r h-

t mda inilerek kortej e li inde yürüyü e
geçildi. Hep bir a zdan “Diren Kad -
köy 1 May s Geliyor”, “Her Yer Taksim
Her Yer Direni ” sloganlar yla yüründü.
Bo a heykelinin oldu u meydana ve
Bahariye Caddesi’ne ç k ld . Polisin
halka sald rmas yla direni  ba lad .
Halk Cephesi kitlesinin de oldu u
gruplar gecenin ilerleyen saatlerine
kadar direni lerini sürdürdü.

Sar gazi’de 10 Eylül günü Ahmet
Atakan’ n katledilmesini ve Berkin
için olu turulan adalet zincirine mü-
dahaleyi protesto etmek isteyen Sar gazi
halk na kiral k katiller gaz bombalar
ile sald rd . Bunun üzerine halk direni e
geçti. Demokrasi Caddesi boyunca
tüm ara sokaklarda gece boyu direni
devam etti. Cepheliler katillerin in
olarak kulland  kaymakaml n kar
soka nda molotof ve havai fi eklerle
çat t .

11 Eylül günü Sar gazi halk  daha
öfkeli ve daha militan soka a ç kt .
Cepheliler en ön safta havai fi ekler
ve molotoflarla i kencecilere ehitlerinin
hesab n  sordu. Direni  boyunca “Umu-
dun Ad  DHKP-C”, “Kim Ö retiyor;

Day , Kim Vuruyor; Cephe, Kim çin;
Halk çin” sloganlar  hiç eksik olmad .
Gece saat 01.30’a kadar devam eden
eylem iradi olarak bitirildi.

12 Eylül günü Cepheliler yine en
ön safta hesap soran meydan okuyan
katillere sokaklar  dar edendi. Sapan,
molotof ve havai fi eklerle direnen
Cepheliler kaymakaml a molotoflu
eylemden sonra eski Ankara Caddesi’ne
inerek belediye binas n  kullanan ka-
tillere molotof ve havai fi eklerle sal-
d rd . Neye u rad n  a ran polisler
sa a sola kaç t lar. Cepheliler ard ndan
bir römorku elleriyle ta yarak yolda
barikat olarak kulland lar.

13 Eylül günü Cepheliler halktan
ideolojilerinden ve tarihi miraslar ndan
ald klar  güçle yine sokaklar  fa izme
dar etti. Demokrasi Caddesi’nde yo un
çat malar n ard ndan Belediye önüne
dinlenmeye çekilen polislere molotof
ve havai fi eklerle sald ran cepheliler
yolda moloz yüklü bir traktörü çevi-
rerek, molozlar  döktürüp barikat olarak
kulland . Gece boyu süren çat ma
iradi olarak bitirildi.

Ba c lar’da 15 Eylül günü, Ba -
c lar Karanfiller Kültür Merkezi tara-
f ndan Hatay'da katledilen Ahmet Ata-
kan için eylem yap ld . Düzenlenen
yürüyü te Ahmet Atakan' n bugüne
kadar gaz bombalar yla katledilen se-
kizinci ki i oldu u ve katillerin AKP

Cepheliler Berkin Uyanana, Katiller Bulunana ve Gerçek Adalet
Sa lanana Dek Halk n Adalet Özlemini Gidermeye

Halka Umut Olmaya Devam Edecekler!
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iktidar  taraf ndan korundu u vurgu-
land . Eylem Karanfiller Kültür Mer-
kezi önünden ba layarak devam ede-
cekti. Ancak kitle toplan rken polis
tacizleri ba lad . Sokak aralar ndan,
kitlenin çevresinden dola arak halk n
önüne geçen akreplere ra men yürüyü
devam ettirildi.

Ba c lar Yürüyü  yolundan tekrar
yürünerek Karanfiller Kültür Merke-
zi'ne geri dönüldü. Polis kitlenin çev-
resinde dola rken "Katil Polis Ma-
halleden Defol", "Polis Su Sat, Simit
Sat Onurlu Ya a" sloganlar  at ld .
Kültür merkezi önünde dahi polisin
tacizi devam ederken kitle polise ta -
larla yan t verdi. 

Gaziantep’te Ahmet Atakan'  ve
di er ehitleri anmak için 10 Eylül günü
Ye ilsu Park 'nda toplanan Antep halk ,
Bal kl  dura na do ru yürüyü e geçti.
Yürüyü  boyunca sloganlar at ld .

Düztepe Halk 'n n "Fa izmi Dök-
tü ü Kanda Bo aca z!" ve "Diren
Berkin Seninleyiz!" pankartlar yla ka-
t ld  eyleme ÖDP, Tek Yumruk Üni-
versite Ö renci Grubu da kat ld .

Hatay
11 Eylül günü Antakya’da, Hal-

kevleri, demokratik kurumlara haber

vermeden bir yürüyü  yapma karar
ald . Armutlu’dan yürüyü e geçildi ve
BP’nin oradan Sümerlere do ru dö-
nüldü. Birkaç ay önce bu güzergah
kullanmalar na izin veren polisin yine
izin verece ini dü ünen Halkevleri’nin
evdeki hesab  çar ya uymad . Polis
10 Eylül’den daha azg nca sald rd  ve
birçok ki i yaraland .

Bu sald r dan sonra Armutlu’da
çat malar devam etti. Halk Cepheliler
direni  halk n direni ine dönü ünce
destek olmaya gittiler ve sloganlar yla,
direni leriyle halk n yan nda oldular.
“Halk z Hakl y z Kazanaca z”, “Polis
Simit Sat Onurlu Ya a”, “Ahmet Atakan
Ölümsüzdür”, “Fa izme Kar  Omuz
Omuza” sloganlar yla birlikte Cephe-
liler mar  söylediler. Gece yar lar na
do ru direni  iradi olarak bitirildi. 

Hatay’da Dövü ene,
Dü ene Bin Selam!

Ayaklanma ehitlerinin katillerinin
yarg lanmas  için düzenli olarak Halk
Cepheliler taraf ndan yap lan bas n
aç klamas  ve yar m saat oturma eylemi
Hatay’da devam ediyor.

Hatay Armutlu’da 7 Eylül günü 2
Halk Cepheli taraf ndan Armutlu Ma-
hallesi’nde megafon arac l yla halka

ça r  yap ld . 2 saatte yap lan ça r dan
sonra, Abdullah Cömert’in katledildi i
yerde eylem yap ld .

Eylemde Halk Cephesi ad na Ahmet
At lgan bas n aç klamas n  okudu.
Aç klamadan sonra oturma eylemine
geçilerek mar lar söylendi. Katledilen
tüm Gezi Direni i ehitleri ad na 1
dakikal k sayg  duru undan sonra, 10
ki inin kat ld  eylem sonland r ld . 

Analar n Öfkesi
Katilleri Bo acak!

Hatay’da 14 Eylül günü 7 Halk
Cepheli, Ahmet Atakan’ n ailesine ta-
ziye ziyaretinde bulundu. Taziyede ai-
lelerle sohbetler edildi. “Ac m z büyük”
diye kar layan aileye Halk Cepheliler
“Hepimizin ac s  büyük, ac m z  öf-
kemizle bo aca z” diye kar l k ver-
diler. 3 ana yana yana birbirlerinin
ac lar na merhem oldular, öfkeleri ka-
tilleri bo acak kadar güçlü. Aileler,
15 Ekim saat 17.00’de Ahmet Ata-
kan’ n evinde mevlit okunaca n  be-
lirttiler. Halk Cepheliler yeniden zi-
yarete geleceklerini belirterek oradan
ayr ld lar.

Ekmek, Adalet, Özgürlük çin Anadolu
Halk Konserinde Bulu al m!

Grup Yorum 5 Ekim’de Ankara’da "Anadolu Halk Konseri" düzenle-
yecek. 

Dev-Genç'liler, 15 Eylül günü Ankara'da Yüksel Caddesi'nde masa
açarak konser çal malar na ba lad lar. Devrimci tutsaklar n el ürünleriyle
Yürüyü  ve Tav r dergilerinin sergilendi i, Grup Yorum ark lar n n
çal nd  masada, halk m z konsere davet edildi. Ayr ca Ankara’n n
birçok ilçesinden konser alan na ücretsiz otobüs kald r laca  da duyuruldu.
Ankara'l lar n Grup Yorum konserini heyecanla bekledikleri gözlendi. 

16 Eylül'de aç lan masada 100 adet el ilan  da t ld . 
Konser Haz rl k Komitesi, yapt  konser duyurusunda, "AKP'nin

zulmüne, fa izme kar  Anadolu halk  olarak aya a kalk m z n ard ndan
hayk rmaya ba lad k ekmek, adalet ve özgürlük talebimizi! Direni

ehitler pahas na büyüdü, büyütüldü!
imdi ekme i, adaleti ve özgürlü ü

söküp alacak kadar çok oldu umuzu
görmek, göstermek için, direni  tür-
külerini söylemek için birle iyoruz!

Anadolu halklar n  bu büyük ko-
roya kat lmaya; ekmek, adalet, öz-
gürlük için ses olmaya ça r yoruz!"
dedi.

Burjuva Bas n n Yalanlar na
Kar  Yürüyü  Okuyal m,

Okutal m
Mersin’in Mustafa Kemal Mahallesi’nde

12 Eylül günü, 2 Yürüyü  okuru taraf ndan
Yürüyü  da t m  yap ld . Yakla k 1 saat
süren dergi sat nda 20 dergi halka ula t r ld . 

Hatay’ n Samanda  lçesi’ne ba l  M z-
rakl  Belediyesi’nde 6 Eylül günü dergi da-

t m nda 100 adet Yürüyü  dergisi halka
ula t r ld . Gümü göze, Serinyol, Harbiye,
Armutlu ve Ma arac k’ta toplam 310 dergi
halka ula t r ld . 

Da t m s ras nda konu ulan i çiler Yü-
rüyü  dergisini tan d klar n  ve dergi da t -
m n  görmekten mutluluk duyduklar n  be-
lirttiler. 

13 ve 14 Eylül tarihinde ise Samanda
Tomruksuyu, Kurtderesi, Armutlu, Deniz
mahallelernide ve Antakya Merkez, Gümü -
göze, Harbiye ve Serinyol’da 465 Yürüyü
dergisi da t ld .



“(...)

Vuruyorlard  habire

Onurundan vazgeçmedi diye

Kalkacaks n diyorlard  kar m zda aya a

Ezeceksin onurunu kendi aya nla

Kalkmad  Engin

Ve ö retti herkese

Onurunu kald ramaz zulüm

Hayat denilen u köhne terazide...”

Fa izm halk n dü man d r. nsanl k, onur, eref nedir
bilmeyen bir dü manl k bu. Halk  insan yerine koymaz,
a a lar, horlar, insanl k onurunu çi ner. “Ayak tak m ”,
“bald r  ç plak”, “çapulcu”, “kemirgen” gibi her tür-
lü hakareti yapar. kencesinden hakaretlerine, insanl k
onurunu çi nemek, insanl ndan dü üncelerinden ko-
parmak, teslim almak ister. 

Egemenlere katliamlar, infazlar yetmez. Ahlaks zl n ,
namussuzlu unu da kullan r. 14-15 ya lar ndaki genç k z-
lar m zdan analar m za, delikanl lar m zdan babalar -
m za kadar herkese, her türlü erefsizli i yapar. nsanl k
onuruna sald ranlara, namussuzluk, erefsizlik yapanla-
ra öfke duymamak mümkün de ildir. 

Sadece iki örnek aktaraca z:

Birincisi; "Çocuk ubede beni zorla banyo ettirmeye
çal t lar. O kadar ahlaks zlar ki, bir erkek polis ‘çok kor-
kuyorsan seni ben banyo ettirece im’ diyordu. Parmak
izi al rken ellerimi arkadan kelepçelediler. Polisin biri saç-
lar m  a z m n içine t kad . Slogan at yordum sürekli, bunu
engellemeye çal yorlard . Uyurken üzerimden batta-
niyeyi al p slatmaya kalkt lar. Beni banyo gibi bir yere
götürdüler. Elimin birini kelepçelediler, üzerime bir kova
so uk su döktüler, imdi bron it olmu um. Ama tabi ki
bu fa izm, bunu biliyorum." (Yürüyü  269. say , syf:17)

kincisi; “ ç çama rlar ma kadar soyuldum. Polis ta-
raf ndan domalt ld m, taciz edildim. K z mla ba ka ka-
d nlar n da taciz edildi ini gördüm. laçlar m verilme-
di. ikayetçiyim.” (Yürüyü  374. say , syf: 13)

Biri 15 di eri 62 ya nda olan iki insan n ya ad kla-
r , ülkemizde ya anan binlerce örnekten sadece ikisi. Ve
tüm bunlar bizim ülkemizde ya an yor. 

Bu nedenle öfkemiz hakl d r, do rudur. Öfkemizi he-

sap sormaya dönü türmeliyiz. 

S n f kini; duygusal de il, bilinçli-politik bir kin-
dir. Burjuvaziyi yok etmeden bitmeyecektir. Zulmün, sö-
mürünün, a a lanman n, pisli in sorumlusu bu düzen-
dir. S n f kinimiz burjuvazinin düzenine kar d r, burju-
vaziyle uzla mayacakt r. S n f kini, hesap sorma ve sa-
va ma gücümüzdür. 

Fa izmin sald r lar , ahlaks zl , erefsizli i kar s nda
“Biz onlar gibi olmayaca z”  tart malar  yapan baz  “sol”,
“ayd n” çevreler, insanl k onurunu koruyamazlar. 

Özellikle devrimciler, fa izmin ahlaks zca, erefsiz-
ce yöntemlerini uygulamazlar. Devrimciler adaleti uygular.
S n f kini adaletsizli e kar  adaletimizdir. Adalet de ya-
ananlar n hesab n  sormakt r, bedelini ödetmektir. 

nsan olmak bu düzene öfke duymakt r. Unutmak, dü -
man  affetmek insana özgü de ildir. Öfkemiz hakl d r, in-
san gibi ya amak içindir. 

Yeter mi?

Yetmez. Öfkemizi s n f kinine dönü türmek gerekir,
insan kalmak için artt r. 

S n f kini olmadan insanl k onuru ya at lamaz. 

nsanl k onurunu ya atmak somut haliyle, Engin ol-
makt r. Boyun e memek, direnmektir. nsanl k onurunun
ba  e mezli iyle dimdik durmakt r. Engin gibi direnmek
için s n f kini gerekir. 

nsanl k onurunu ya atmak en somut haliyle, Erdal Dal-
g ç olmakt r. Hesap sormakt r. kencelerin, erefsizlik-
lerin hesab n  sormakt r. 

S n f kinimiz insanl k onurunu daima ya atacakt r. Ka-
zanan insanl k onuru olacakt r.

NSANLIK ONURUNU
YA ATMAKTIR

Sınıf KiniSınıf Kini
Halklar n bütün ac lar n n

hesab n  sormak için

S n f kini olmadan insanl k onuru
ya at lamaz. nsanl k onurunu
ya atmak somut haliyle, Engin
olmakt r. Boyun e memek, direnmektir.
nsanl k onurunun ba  e mezli iyle

dimdik durmakt r. Engin gibi direnmek
için s n f kini gerekir. 
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Öncelikle selam ve sayg lar m  ile-
tiyorum. Umar m sa l k s hhat her ey
yolundad r, bizler de iyiyiz, her eye
ra men!

Behiç Bey, daha önce sizlere ka-
meralar ve artan sald r lar konusun-
da yazm t k. Hemen her gün yeni bir
hak gasp , yeni bir keyfi uygulama ya
da sald r  ile kar  kar ya kal yoruz.

Yeni gelen 1. Müdür Recep GÜ-
VEN mevcut ko ullar  ad m ad m
daha da kötüle tirmeye devam ediyor.
"Gelen gideni arat r" der halk m z, ay-
nen öyle... Önce 13 y ld r var olan ve
bütün F Tipi Hapishanelerde geçerli
olan ortak mektup yollama hakk -
m z gasp edildi. Sonras nda personeli
sürekli germe politikas  izlenmeye ba -
land . leri KIZILALTUN arkada -
m zla konu urken ayn  ba gardiyan iki
kez, d ar dan kap y  tekmelemi .
"Alay n za isyan lan" diyerek arka-
da m z n eli mazgaldayken mazgal
sert ve tehlikeli ekilde kapatm t r.        

Ayn  eyi ben de biz de 07.08.2013
tarihinde ya ad k. “Havaland rma
kap s  neden yar m saat geçti i hal-
de aç lm yor” diye sordu um gardi-
yan "Size mi soraca z lan... Kesin se-
sinizi, oturup bekleyeceksiniz" vb
diyerek önce elimi mazgala s k t r-
maya çal m  sonra da kap y  tek-
melemi tir. Bu ba gardiyan ve gar-
diyan ile ilgili suç duyurusunda bu-
lundu umuz halde hiçbir geli me
yok. Aksine bize soru turma aç l p, di-
siplin cezalar  vermekteler.

Bildi iniz üzere tüm itiraz ve
protestolar m za ra men hücrelerin
içini de görecek ekilde kameralar
yerle tirildi havaland rmalar m za.
"24 saat bizi izlemek, psikolojik bas-
k  alt nda tutmak anlam na gelen uy-

g u l a m a
bir i ken-
cedir, asla
kabul et-
meyece-

iz" dedik.
Günde üç kez
slogan att k, di-
lekçeler yaz-
d k, kamera ta-
k l rken tart -
t k. "Ay pt r,
zulümdür" de-
dik. Sonucun-
da bizim oldu-
umuz B Blok’a tak l nca, siyasi tut-

saklar olarak kameralar  söktük ve sa-
hiplerine iade ettik. Bunun üzerine de
ben, Hayri AKTA , Ali GÜN, M.
Bar can YALÇIN, Miraç VAY Ç
dahil onlarca tutsa a soru turma
aç lm t r. Bunun üzerine, A Blok’a da
(siyasilerin oldu u bloktur)... Ne ceza
verirlerse versinler, kaç kez takmaya
çal rsa çal s nlar bu i kenceyi asla
kabul etmeyece iz. nsani, ahlaki,
vicdani, siyasi olarak bunu kabul et-
memiz mümkün de ildir.

Yeni sald r  dalgas n n bir parças
olarak avukat görü  yerleri de ca-
mekanl hale getirilmi tir. Öyle ki, içe-
riden d ar s  d ar dan içerisi gözük-
mekte, "canl  olarak" izleyerek takip
edilmekte, dinlenilmektedir. Avukat
görü mesi için gerekli asgari mahre-
miyet ko ullar  ortadan kald r larak, sa-
vunma hakk m z gasp edilmektedir.

Elbette ki, kamera ile ayn  man-
t kla, yani devrimci dü manl yla ve
sindirme amac yla yap lan bu de i-
ikli i de kabul etmiyoruz, etmeye-

ce iz. Ki ya anan geli meler de bizim
direnmemizin ne kadar hakl  oldu-
unu ispat etmi tir.

Bizi "yeni" - camekanl  avukat
görü  yerine götürdükleri zaman bunu
kabul etmiyor ve eski görü  yerine geç-
mek istiyoruz. Bu kabul edilmedi i za-
man, avukat görü ü yapmadan, slo-
ganlar m zla protesto ederek hücremize

geri dönüyoruz. Bu tavr m z yetkilileri
rahats z etmi  olacak ki fiziki sald r lar
ve disiplin cezalar ndan tekrar me-
det ummaya ba lad lar.

15.08.2013 tarihinde ayn  hücre-
de kald m KESK'li tutsak ö ret-
menlerimizden Hayri AKTA avu-
kat görü  kabinlerini protesto etti i
için sald r ya maruz kalm t r. A z
burnu kapat larak derdest edilen Hay-
ri AKTA , karga tulumba ta narak
hücreye getirilmi tir. Ayn  gün saat
10.30 sular nda Hayri AKTA  avukat
görü ü için ç km  ve camekanl  yere
götürülünce bunu sloganlarla pro-
testo etmi tir. Saat 11.30 sular nda
yine Ali GÜN avukat görü ü için ç k-
m  ayn  ekilde sloganlar yla gö-
rü me yapmadan geri getirilmi tir.
Saat 11.45 gibi H. AKTA  tekrar avu-
kat görü  mahaline götürülmü , ca-
mekanl  yeri protesto ederek görü me
yapmadan geri ç km t r. Slogan at-
maya ba lad  esnada sald r ya ma-
ruz kalm t r. "Savunma Hakk m z
Engellenemez" slogan ndan rahats z
olan ve daha önce hücre kap lar n  tek-
meleyen ba gardiyan sald r  talima-
t n  vermi tir.

"Camekan" diye ifade etti imiz bu
yeni görü  yerlerine, 11.08.2013 tari-
hinde götürülmeye ba land k. lk pro-
testomuzu 11.08.2013 tarihinde ger-
çekle tirdik. Yine bu sald r  öncesinde
de ayn  gün içerisinde iki kez daha bu

Ortak Mektup Yollama
Hakk m z Gasp Edildi!

Avukat Görü  Yerlerine Camekan,
Hücrelerin çini Gözetleyen Kameralar...

TAR H  EMPERYAL STLER VE B RL KÇ LER  DE L24
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Mahir Çayan'dan bir al nt  ile ba l -
yal m;

"Ö retmenin, ö renme için etkin bi-
reysel çal man n, devrimci bir görev ol-
du u unutulmamal d r. Devrimcili in
statik, mekanik bir i , genel anlam yla
bir meslek de il, bir ruh, bir co ku, bir
yurtseverlik duygusu oldu u ç kmaya-
cak biçimde kafam za kaz nmak. E i-
timin bu ruhun, bu co kunun bir gere i
olarak birinci görev oldu u, benlikte bi-
çimlenmeli. Ancak o zaman devrimci
e itimin temelini olu turan bireysel
çal malar aksat lmadan yürütülebi-
lir. Ancak o zaman kâ t üzerindeki dev-
rimci e itim, üzerine ald m z karar-
lar, bürokratik kararlar olmaktan ç kar,
somut günlük e itim biçimine döner."

Bütün yaz lar n 28. sayfas ndan al -
nan bu al nt y  okuduktan sonra...

"Zaten sürekli ko turuyoruz,  kitap
okumaya vakit mi var?"

"Olaylar  sürekli de erlendirmeli-
yiz deniyor. De erlendirecek vakit mi
kal yor. Bir olay bitmeden ba ka olay
ba l yor" diyebilir  miyiz? 

D YEMEY Z!

DERSEK; Mahir Çayan’ n dedikle-
rine ters dü mü  oluruz. O zaman iki dü-
ünceden birini tercih etmek zorunday z. 

Tercihimiz Mahir
Çayan’ n söyledikle-
ri ise hiçbir mazeretin,
hiçbir gerekçenin,
hiçbir ertelemenin
e itimimizin önüne
geçmesine izin vere-
meyiz...

Hiçbir Cepheli, 

Hiçbir zaman ma-
zeretler üreten, üret-
ti i mazeretlerle mo-

ral bozan, can s -
kan, ortal kta ruh-

suz ruhsuz dola-
an olmamal d r.

Bugün dü man
düne göre daha güç-
lü bir ekilde, elin-
deki tüm imkanlar
kullanarak sald r yor,
sürekli dü ünceleri-

mizi bulan kla t r yor...

Bu k yas ya süren bir sava t r...

Bu sava ta Cephenin sorumlulu u bu
k yas ya sava ta sonuna kadar var ol-
makt r. Sadece burjuva ideolojisine kar-

 kendimizi koruyarak ayakta kalamay z.
Bunun tek yolu vard r; ideolojik

olarak güçlenmek. E itimimizin ara
vermeden sürdürmek...

Dü ünmek gibi, e itimde Cephelinin
temel i idir. Hayattan, kitaplardan, de-
ney ve tecrübelerden, ehitlerimizden,
ilke ve kurallar m zdan her eyden ö -
renmek zorundad r...

Çünkü içinde oldu u bir sava  var;
ölme ve öldürme üzerine ekillenen
bir sava . Bu sava  yönetmek ve ka-
zanmak için sürekli yenilenmek zo-
rundad r Cepheli...

Art k biliyor ki; 

SAVA  BO LUK TANIMAZ,

E ER B Z B R BO LUK BIRA-
KIYORSAK, 

DÜ MAN BU BO LU U MUT-
LAKA DOLDURACAKTIR... 

Bo luk b rakmak istemiyorsak; bo -
luklar  dü man n doldurmas n  istemi-
yorsak, dü man n bizi teslim alma sal-
d r lar n  bo a ç kartmak istiyorsak,
dü man n üzerine üzerine yürümek is-

tiyorsak, soka a ç -
kan yüzlerin, bin-
lerin, milyonlar n
öncüsü olmak isti-
yorsak, kinimizi öf-
kemizi sokaklara
yans tmak istiyor-
sak, hesap sormak
istiyorsak;

BEYN M Z
M L TANLA -
TIRMALAYIZ...

yerlerde görü  yapmayaca m -
z  ifade edip sloganlarla protes-
to ettik.

16.08.2013 tarihinde Hay-
ri AKTA 'a "Savunma istemi"
ile soru turma tebli i yap ld .
Yap lan sald r y  me ru göster-
me, ald m z tavr  cezaland r-
ma amac n n ötesinde avukat-
lar m z  da suçlayan ibareler
bulunmakta, düzmece tutanak-
larla avukat m z zan alt na so-
kulmaya çal lmaktad r. Bu
uydurulmu  tutanakta öyle
yazmaktad r : "...görü me oda-
s ndan ç kt n z s rada, Av.
Yavuz DURSUN size hitaben
"ç k ta slogan at, imdilik sü-
reci ba latal m. Zaten bir daha
ki sefere de i iklik olmazsa, biz
size bu camlara vurun, tek-
meyle indirin diyece iz" ve
bunun görevli personel tara-
f ndan duyuldu u..."

Yani bu düzmece - uydurma
tutanak ile "talimat " Avukat
Dursun Bey vermi tir deniliyor.
Akla mant a s mayan eyler-
le komplo kurmaya çal yorlar.
Peki, bu yalan  nerden uydur-
mu lard r? Acemice düzenlen-
mi  bu komplo ile avukat m z
zan alt nda b rak lmaya çal -
l yor. Daha önce 5 kez ayn
protestoyu yapt m z halde,
dari görü  yap p tavr m z  bil-

dirdi imiz halde avukat m z
ad na sahte tutanak düzenle-
meye çal arak eline- yüzüne bu-
la t rm lard r... Camekanl  avu-
kat yerlerinin as l amac  ortaya
ç km t r. Fakat do ru düzgün
dinlemeyi, do ru düzgün kay t
etmeyi bile becerememi lerdir.

Sonuç olarak, hem kamera
i kencesine hem de camekanl
görü  yeriyle savunma hakk -
m z  gasp etmelerine, bedeli
ne olursa olsun direnmeye de-
vam edecek, bu sald r y  da alt
edece iz.

Fikret KARA
1 No'lu F Tipi Hapishane

irinyer
Buca - ZM R 

Kendini Geli tirmeyen Düzeni Geli tirir

Ö RENMEN N
ÇO KUSUNU SÜREKL  

H SSEDEND R
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Sevgili Devrimci Okul Okurlar ,
Merhaba;

Halk m z n kurtulu  sava n  bü-
yütmek için pek çok i  ve faaliyet ör-
gütlüyoruz.

çerikleri, talepleri, biçimleri, ya-
p l  yerleri vbleri de i se de her i -
ten sonuç almak esas amac m zd r.

Çünkü al nan her somut sonuç,
devrim yolunda at lan birer ad m
oluyor.

Ayn  zamanda sonuç
al namayan her i , emek ve
zaman kayb na yol açt
gibi, devrimcinin kendisi-
ne olan güvenini de zede-
ler... Moral bozar.

Öncelikle; bir i i ör-
gütlerken ilk olarak mut-
laka sonuç alaca m za
inanmal y z.

nançs zl k "olmazc l " ya-
rat r. Olmazc l k dü üncesi ba -
lam sa, zaten o i ten sonuç al -
namaz. 

nanc m z yapabilme gücü-
müzdür; irademizdir.

Emperyalizm ve i birlikçile-
ri var güçleriyle halklar  teslim al-
maya çal yorlar... Halklar m z n
kurtulu unu sa lamak, halk n
iktidar n  kurmak tarihsel bir zo-
runluluktur. Bu bilinç ve sorum-
luluk duygusu her i imizde reh-
berimiz olmal d r.

Cüretle yap lan her i  sonuç
verir. 

Tabi ki bu kör bir cüret de il, ak l-
la birle en cürettir.

Cüret ve militanl k sonuç alana ka-
dar defalarca dü ünme, srar ve ka-
rarl l k demektir.

Cüretimizin kayna nda kendi-
mize, yolda lar m za, halk m za gü-
venimiz vard r. 

Sorunlar  çözmek, engelleri a mak
için kolektivizm bir zorunluluktur.

Cüretli olanlar yani halk n
yarat c  gücüne güve-
nenler kolektif çal abilir
dolay s yla da zorluklar
a abilir...

deolojimize güven-
mek yeterlidir. 

deolojimiz halk  ör-
gütler; onu maddi bir güç haline ge-
tirir. 

Kitleler örgütlendikçe ve sava n
yarat c  gücünü katt kça devrim yo-
lundaki engeller ve zorluklar çok
daha kolay a l r. 

Day   "Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
do rudan söz ve karar sahibi ol-
duklar  halk örgütlerini yaratmak ve

halk  sava t rmak, sava  halkla -
t rmak bugünkü vazgeçilmez soru-
numuzdur" demi tir.

Militan Bir Çal ma ve
Ya am Tarz  çin Halk
Örgütlemek, Halk n çinde
Olmak Gerekir

Yapt m z her faaliyette halk n
yarat c l  ve önerileri yoksa yol-

da lar m z n kat l m n  sa layam -
yorsak, mümkün olan en geni  kesi-
min sahiplenmesini yaratam yorsak
orada mutlaka kendi ba na hareket
etme vard r.

Birey tek ba na dü ündü ü ve ha-
reket etti i sürece sonuç alamaz...
Mutlak orada bürokratizm ve onun
yaratt  tahribat olacakt r.

Plan ve programlar mümkün olan
en geni  kat l mla olu turulmal ; dev-
rimci faaliyetin süresi, kim hangi i i,
ne zaman, nerede ve nas l yapacak en
somut haliyle belirlenmelidir.

Olanaklar m z  do ru kullanmal
ve en gerçekçi programlar  ç karma-
l y z. 

Yap lan program ve plana herkes
inanmal d r. Herkes ayn  he-
yecan ve sahiplenmeyle ça-
l abilmelidir.  Devrime hiz-
met edecek, insanlar  inan-
d racak ve ça racak, onlara
umut ta yacak eylemler an-
cak böyle örgütlenir...

Aksi ruhsuzluktur... nanç-
s zl kt r. Devrimci ruh ve
co kuyu yaratan, devrimcinin
sorumluluk duygusu ve cüreti

oldu u kadar, ayn  zamanda en
geni  kitleyi o sürece katabilmesi-
dir.

Elbette mükemmeli yaratma-
yaca z... Her zaman sorunlar, en-
geller olacakt r. Önemli olan en iyi-
sini hedeflemek; olanaklar m z ,
kitle gücümüzü en gerçekçi ekil-
de programlamakt r. En ideal plan-
lar  yapmak pe inde olmamal y z.
Hedefe ula ana kadar arada irili
ufakl  pek çok program ve hedefler
de koymak gerekecektir. Önemli
olan al nan her karara uymak, en
yüksek verimi almaya çal mak;
devrimci ruh ve co kuyla çal -

makt r. Al n p uyulmayan kararlar
moral bozucudur. Kararlar hayat n ve
prati in içinde hayat bulmal d r.

Emek Üretkenli imizi
Artt rmal y z

Yapt klar m zla yetinmemeli; daha
fazlas n  da yapabilece imize inan-
mal y z.

Devrimci irademizin s n r  yoktur.

Ders: Kolektivizm

Bir i Örgütlerken
Halk n Yarat c  Gücüne,

Kollektivizmin 
Üretkenli ine Güvenmeliyiz
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Büyük direni  bunun en so-
mut örneklerindendir.

S n rl  olanaklarla, ku at-
ma alt ndayken, tecrit ve san-
sürle sesimiz bo ulmaya ça-
l l rken dahi sab rla ve inan-
çla çal t k. lmek ilmek zaferi
ördük.

Oligar iye olan öfkemizle,
halk m za duydu umuz sev-
giyle ve devrime olan inam-
c m zla bütün gücümüzü se-
ferber etti imizde sonuç ala-
mayaca m z i  yoktur. 

Önemli olan kendimizi,
yolda lar m z  ve halk m z  te vik
etmek ve yönlendirmektir.

Emek üretkenli imizi artt ran, üret-
me co kumuzu büyüten mücadelemi-
zin ihtiyaçlar  ve hakl l m zd r. 

Hakl  oldu umuzu bilmek, dök-
tü ümüz her damla al n terinin dev-
rime somut bir kazan m olaca n  gör-
mek emek üretkenli imizi artt r r.

Her devrimcinin sormas  gere-
ken soru "umudu nas l büyütü-
rüm, halk  nas l örgütlerim, i imi
daha iyi nas l yapar m" sorusudur. 

SSCB de 1942 y l n n May s ay n-
da Sibirya Kuznetsk deki Demir Çe-
lik Fabrikas  i çileri, Nazilere kar  sa-
va an K z lordu’ya en fazla yard m
yapmak üzere yarat c  bir yar ma
ba lat rlar. Onlar n bu ça r s  Sov-
yetler Birli i’nin her taraf na yay l r. 

Onlar  te vik eden, daha fazla ça-
l maya sevk eden soru udur:

"Cephenin isteklerini kim daha
çabuk ve di erlerine göre daha iyi e-
kilde yerine getirecekti"

(Sosyalist Toplumda Yarat c  Ya-
r ma, S. Gersberg)

Her devrimci bu ruhu ve çal ma
co kusunu her an ta mal , ayn  za-
manda da kendi bildiklerini ba kala-
r na da h zla ö retmelidir.

Bir pankart nas l yaz l r, bir bildiri
nas l haz rlan r, halk n silahl  sava-

nda gerekli olan teknik ve askeri bil-
giler nelerdir… vb. 

Ö rendi imiz, ö retti imiz her
bilgi i imizi daha yayg n ve daha ve-
rimli yapmam z  sa layacak; bilgi ve
deneyimler pratik içinde büyüdükçe
kal c  olacak; gelecekteki kazan m-

lar m za hizmet
edecektir.

Disiplinli Çal ma
nand r c  Olman n

Güvencesidir
Kolektif üretkenli i hakim

k lmak, kolektivizmi i leyi  ha-
line getirmek için disiplinli ol-
mak gerekir.

Disiplin neyi programlam -
sak, neye karar vermi sek onu
hayata geçirmektir. 

Disiplin inanc m z ve gönül-
lü ümüzdür. 

Ayn  zamanda geni  halk ke-
simlerinin içinde çal rken, on-

larla karar al p uygularken inand r -
c l m z n güvencesidir. 

Halk, ilkeli ve tutarl  olanlar n, ver-
dikleri sözleri tutanlar n pe inden
gelir; onlar  umut olarak görür. 

Eme imizi seferber etmek; so-
nuç alma kararl l n  kaybetmemek
için disiplinli çal mal  ve kolekti-
vizmin temellerini o disiplin anlay -

 ile güçlendirmeliyiz.
Sonuç olarak bir i i örgütlerken ve

planlarken halk n yarat c  gücüne ve
kolektivizme güvenmeliyiz. Kendi
gücümüzü, halk n yarat c  gücünü
büyüttükçe, co ku ve kararl l m z
kadar sava m z da büyüyecektir. 

Sava mak ve sava t rmak için;
sava n kurmaylar  olmak için uygu-
lanacak tek yol budur.

Sevgili okurlar; Haftaya ba ka
bir konuda görü mek üzere... 

Ho cakal n...BERK N’E
Bir Haziran sabah
yine ç kt  olaylar
Berkin’im vuruldun
Gözünden akt  ya lar

Daha 14'ünde yi itçe
sava t
Sibel gibi Sabo gibi
Direndin dü mana
Umut oldun çocuk
Umut oldun yar nlara

Yatt n bitmez uykuya
Direnirken korkusuzca
Ölüm yasakt  sana
Umut oldun çocuk

Umut oldun yar nlara
Ey çocuk
Kin oldun
Öfke oldun
Sav oldun yar nlara

Bitmez Berkin
Bitmez bu sevda
Bitmez çünkü
yüre imizdesin

Vuruldu un yerden
Sava a devam  ediyoruz
Bunu unutma
Senin umudunu
da t yoruz
Yar nlara...

Sorunlar  çözmek, engelleri
a mak için kolektivizm bir

zorunluluktur.
Cüretli olanlar, yani halk n
yarat c  gücüne güvenenler

kolektif çal abilir dolay s yla
da zorluklar  a abilir...
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Türkiye Halklar n n Devrimci
Partisi Vard r. 

Bu; Devrimci Halk Kurtulu
Partisi’dir.

Emperyalist dönemde ihtilalci ini-
siyatifin temel öznesi Devrimci Par-
ti’dir.

Türkiye halklar n n devrimci par-
tisi vard r. Bu Devrimci Halk Kurtulu
Partisi’dir.

Devrim, kitlelerin bilinçli eyle-
minin ürünü olacakt r. Bu bilinçli
kitlelerin örgütlülü ü ve öncü müf-
rezesi de art oldu undan dolay ,
devrimci partinin varl , kitlelerin
bir devrimin gerçekle mesi için ‘ol-
mazsa olmaz’ bir ko uldur.

Devrimin subjektif artlar n n ha-
z rlanmas , esas olarak devrimci par-
tinin önderli inde somutlan r. Dev-
rimci parti, kitlelerin somut taleple-
rinden yola ç karak, onlar  burjuva
partilerinin etkisinden kurtararak,
devrim yoluna kanalize ederek iktidar
ele geçirecek bir süreci geli tirir. Ay-
r ca kitleleri bilinçlendirip bir örgüt
çat s  alt nda toparlayarak, devrimci
mücadele içerisinde yönlendirir, dev-
rimin rotas n  belirler, kurmayl n ,
öncülü ünü yapar. Bu milyonlar  ör-
gütleme ve ‘Demokratik Halk kti-
dar ’n  kurma iddias  ta yan Devrimci
Halk Kurtulu  Partisi’dir.  

E er halk n büyük ço unlu u ol-
masa bile, devrimi yapabilecek kadar
önemli bir k sm , bilinçli olarak dev-
rim mücadelesinde, yani iktidar  al-
mak için yürütülen sava ta örgütlü
olarak yer alm yorsa, o devrimin ba-
ar ya ula ma ans  yoktur. 

Lenin’in ‘Sol Komünizm’ kita-
b nda; “Böylece bir devrimin ola-

bilmesi için ilkin i çilerin ço unlu-
unun (hiç de ilse, bilinçlenmi  olan

ve akl  eren, siyasal bak mdan etkin
i çilerin ço unlu unun) devrimin ge-
re ini tam olarak anlam  olmalar
ve devrim u runa ya amlar n  feda
etmeye haz r olmalar  gerekir;” (Sol
Yay nlar , 7. bask , syf. 95)

Burada Lenin “bir devrimin ola-
bilmesi”nden söz etmektedir. Sorun
devrim dönemi de il, devrim an ,
ayaklanma an d r. Ve burada gereklilik
olarak koyulan “kitlelerin örgütlü
ve bilinçli ço unlu u” da, bu ayak-
lanman n ba ar ya ula mas n  sa la-
yacak olan subjektif artt r.

Sovyet Devrimi’nin “kader an ”
olan ayaklanma an , Lenin’in tüm
yaz lar nda görülece i gibi “bir oyun-
cak de ildir” ve gerekli artlar olu -
madan ayaklanma ile oynanmama-
l d r.

“Kitlelerin bilinç ve örgütlenme
seviyesi”nin yeterli düzeye gelmesi,
kitlelerin ço unlu unun sosyalist bi-
linci kazanmas n  beklemek anlam na
gelmez. Kimi reformist, revizyonist
yakla mlar  böyle de erlendirirler.
Oysa kapitalizmin egemen oldu u
bir ülkede bunu sa layabilmek im-
kans zd r ve dolay s yla bu anlay la
sahip olmak, devrimi mah ere kadar
ertelemekten ba ka bir ey de ildir.

Zor, Devrimin Ebesidir
Ülkemizde devrimci durumun

varl , silahl  mücadelenin objektif
art n olu turdu u gibi, dü man n

aç k iddete dayanan politikas (fa-
izm) böyle bir alternatif mücadele

biçimi geli tirmeyi zorunlu k lmak-
tad r.

Tarih bize, dünyan n hiçbir yerinde
halk iktidarlar n n, halktan yana dü-
zenlerin kendili inden kuruldu una
tan k olunmad n  gösteriyor. Aksine,
halktan ve ba ms zl ktan yana, halk-
lar n e itçe ve karde çe ya ad , sö-
mürünün ve zulmün olmad  dü-
zenler hep uzun süreli, zorlu müca-
delelerin ard ndan gerçekle mi . Ye-
ninin kurulmas  ancak eskinin tümden
yok edilmesiyle, yani bir devrimle
mümkün olmu . 

Hiçbir egemen s n f, mevcut üs-
tünlü ünün yani egemen durumunun
sona erdirilmesini istemez. Elindeki
olanaklar n , yani iktidar n , ba kalar
istiyor diye kendili inden b rak p
gitmez. Elinden almak isteyenlere
kar  sonuna kadar onu savunur, sa-
va r. Ba vurduklar  araç “ id det”
ten ba ka bir ey de ildir. Bundan
dolay  da “Zora zorla kar  koy-
mak” s  n f mücadelesinin en evrensel
yasas  d r. ‘Ya boyun e i  ya da dev-
rimci id det’; bunun ba ka yolu
yoktur. 

Dü ma n n zora ba vurdu u yerde,
kar  zoru örgütlemek kaç n lmaz bir
görevdir. Daha ba lang çta halka,
dü man n iddetine kar  kendi id-
detini hayata geçirecek bir araç ver-
mek zorunludur. Bunun için kar -
devrimci iddete kar , devrimci
iddet ile müca dele etmek gerekir. 

Sava n espirisi, iki taraf n kendini
birbirine kabul ettirebilmesi oldu una
göre, bunun oda nda iddet vard r.
Clausewitz’in dedi i gibi “sava  has-
m  irade mizi yerine getirmeye zor-
layan bir id det hareketidir. ... Sava
bir iddet hareketidir ve bu iddetin
s n r  yoktur. Taraflardan her biri
di erine iradesini kabul ettirmek
ister. Bundan da kar l kl  bir eylem
do ar ki, kavram olarak ve mant ken
sonuna kadar git meyi gerektirir.”

Bu gerçe i göz ard  etmek, bugün
revizyonizmin ve Kürt milliyetçi ha-
reketin yapt  gibi, bar  ve uzla ma
yollar  aramak, emperyalizme ve oli-
gar iye güç vermek, i ini kolayla -
t rmakt r. 

Zorun biçimi, nas l kullan laca
ülkeden ülkeye de i mi tir ama so-
nuçta zor kullanmadan bugüne kadar

Ülkemizdeki Sava , Bir Tespit De il,
Devrim Mücadelesinin Kendisidir!

DÜNYAYI B R KEZ DE 
TÜRK YE’DEN SARSACA IZ!

BU DAHA BA LANGIÇ
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yap labilmi  bir devrim yoktur. Çünkü
dü man n tank , topu, uça , askeri,
polisi var. ktidar  almak istedi imizde
elbette ki bunlar  bize kar  kullana-
cakt r. O zaman elimizde ona kar
koyacak, dahas  onu imha ederek
iktidar  almam z  sa layacak silah n,
askerin, bir ordunun olmas  gerekir. 

Elbette hiçbir zaman belki dü -
man n sahip oldu u silahlara sahip
olamay z, ama ne kadar çok silahla-
nabilirsek, ne kadar çok silahl  sava a
kat lacak insan  örgütleyebilirsek,
dü man  yenme ans m z  da o kadar
büyütmü  oluruz. 

Nas l Bir Devrim 
stiyoruz?

Ülkemizde, iktidar  hedeflemek,
ik tidara silahl  mücadele temelindeki
bir devrim stratejisiyle ula laca n
sa vunmakt r. Bu ise, oligar iye kar
si lahl  mücadeleyi sürdürmekten, bu
mücadeleyi sürekli büyüyen bir do  -
rultuda geli tirmekten geçer. Oligar i -
nin sald r lar n  gö üsleyebilmenin,
halka güven vermenin, zafere ula  -
man n ba ka bir yolu yoktur. 

Emperyalizmin yeni sömürgesi
olan Türkiye’de, devrimin yolu anti
emperyalist, anti oligar ik halk sa-
va ndan geçecek, devrimimiz,  anti
emperyalist, anti oligar ik karakterde
bir devrim olacakt r. Bu tespite, ül-
kemizin ekonomik, sosyal, siyasal
analizi sonucu var yoruz. 

Sava , oligar inin dayatmas d r;
ama onu bir kez kabul etti imizde,
bu sava  ka rarl  ve radikal bir bi-
çimde geli tirmek, yayg nla t rmak
da bizim için vazge çilmez bir gö-
revdir. Sava  kitleselle tirebilmek,
devrimci askeri örgütlen meye
kitlelerin ak n  sa layabil-
mek, güven vermekten, güç
oldu unu gös terebilmekten
geçiyor. Bu güvenin te melinde
de silahl  sava  yürütmekte-
ki srar ve istikrar yat yor. 

Ül ke artlar n n do ru tah-
lili ve buradan ç kar lacak so-
nuçlar, ya amsal bir öneme
sahiptir. Halk kitle lerini de
sava t ran, giderek onlar  sa -

va n asli unsuru haline getirecek
olan bir süreç, öncelikle bu noktalar n
do ru olarak tespit edilmesini, son-
ras nda ise kararl  ve tavizsiz bir
biçim de ya ama geçirilmesini ge-
rektirir. Sadece ülkemizde de il, dün-
yan n her yerinde M-L’ler ile solun
di er ke simlerini ay ran farkl l n
temeli de buradad r.

Devrim Kendili inden
Bir Süreç De il
radi Bir Süreçtir!

Her devrimin bir kendili inden
(determinist) bir de iradi (volantirist)
yan  vard r. Devrimler bu ikisinin
bir araya gelmesiyle gerçekle ir. Bi-
rinden biri eksikse, devrim gerçek-
le emez. Yani devrimin maddi ko-
ullar  olgunla m  ama ihtilalci ini-

siyatif yoksa, orada bir devrim ger-
çekle mez. Kendili inden çok güçlü
kitle hareketleri, ayaklanmalar ortaya
ç ksa bile bunlar n iktidar  devral-
malar , ald klar nda korumalar  müm-
kün de ildir.

Devrimi kitlelerin kendili inden
patlamalar n n belirleyece i, güncel
ko ullara göre de i ece ini savun-
mak hayalciliktir. Kendili inden-
ciliktir. Hiçbir devrim kitlelerin ken-
dili inden spontane patlamalar  so-
nucu geli ip zafere ula mam t r. 

Kendili inden”in anlam  “hiç bir
etkiye ba l  kalmaks z n kendi ken-
dine gerçekle en” eklinde tarif edilir.
Tabi hiçbir ey durup dururken ken-
dili inden olu maz. ster do a olaylar
olsun ister toplumsal olaylar, kitle
hareketleri, ayaklanmalar olsun, bun-
lar bir yandan kendi iç çeli kilerinin
bir sonucu olarak, di er yandan da

s n flar mücadelesinin yaratt  nicel
birikimler sonucu olarak ortaya ç -
kar.

Kendili indencilik, bu iç çeli kiye
d ar dan müdahale olmamas , ger-
çekle en hareketin, eylemin, bu iç
çeli kinin kendi iç dinami inin do al
bir sonucu olarak ortaya ç kmas d r.
Bu burjuva ideolojidir. Bugün, örgütü,
örgütlü mücadeleyi reddeden küçük
burjuva ayd nlar n, reformistlerin
çokça ra bet etti i bir çürümedir.
Reformizm de buradan beslenir. 

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

Küçükburjuva yap lanmalar, kitle
eylemlerini devrimci durumun art
saymakta ve her eyi kitlelerin ken-
dili inden hareketine ba lamakta-
d rlar. Kitle eylemleri as l olarak ik-
tisadi olgunun belirledi i devrimci
durumun bir sonucudur. 

Devrim süreci, toplumsal çeli -
kilere ba l  olarak bizim irademizin
d nda da kendili inden yüzlerce
belki binlerce irili ufakl  eylem, olay,
ayaklanma, kitle hareketi gerçekle-
ecektir. Devrimci partinin görevi

bu kitle eylemlerini iktidara yönelt-
mektir.

Bunun için;

1-Kitlelerde tepki ve öfke kab n
zorlad nda devrimciler bu tepki ve
öfkenin d ar ya ç kmas nda öncü

rollerini, politik cesaret ve
at lganl klar n  göstermelidir.
Bu yap lmad nda, kitle-
lerin öfkesi ve enerjisi do ru
bir kanala ak t lmam  ve
yeni kitlesel eylemlilikler,
devrimci gelenekler yarat-
mak için yakalanan uygun
ko ullar kaç r lm  olur.

2-”Kendili inden” eylem
kimi zaman bütün bir böl-
geye, kimi zaman bütün ül-
keye yay lan ayaklanmalaraOkmeydan
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da dönü ebilir. Bunlar s n flar
mücadelesinin do al sonucudur.
Elbette bunlar n her biri o ül-
kenin mücadele tarihinin olu -
turdu u birikimin sonucunda
olgunla an tepkilerin patlama-
s d r. Ancak kendili inden ger-
çekle en bu hareketler bir dev-
rime yol açmaz. Çünkü dev-
rimi gerçekle tirecek bir ör-
gütlülü e, hedefe ve programa,
böyle bir iradeye sahip de ildir. Re-
formistler, oportünistlerin bu tür ge-
li meleri hemen “devrim” diye nite-
lemesi gerçek devrimden kaç lar d r.
Emperyalistlerin “Arap Bahar ” diye
adland rd  süreç bunun için çarp c
örnektir. Batan reformist ve oportü-
nistler de bu süreci “devrim” diye
adland rm lard r. Sadece bizim ül-
kemizle ilgili bir durum da de il.
Bunun en çarp c  örne ini 2011 y -
l nda yap lan “Eyüp Ba  Uluslararas
Emperyalist Sald rganl a Kar  Halk-
lar n Birli i Sempozyumu”nda gör-
dük. Neredeyse bütün kat l mc lar
Orta Do u’daki geli meleri “devrim”
diye adland rd lar. 

En son M s r’da Tahrir Meyda-
n ’nda bugüne kadar ki dünyan n en
kitlesel gösterileri yap ld . 30 milyon
ki inin eylemlere kat ld  söylendi.
Ancak devrimci bir önderlikten yok-
sun olunca, kitlelerin o öfkesi düzeni
yeniden tahkim etmeye yarad . 

3-Devrim bilinçli, iradi bir eyle-
min, sürecin sonucu olarak ortaya
ç kar. te “kendili indencilik” de-
di imiz olgu da bu noktada yani top-
lumsal sürece nerede ve nas l müda-
hale edildi i, daha do rusu bu sürecin
nas l kavrand  noktas nda ortaya
ç kar. 

4-Kitlelerin tepkileri, hatta ken-
dili inden eylemleri, ne kadar yayg n
olursa olsun, o tepkileri, eylemleri
tek bir hedefe, iktidar hedefine yö-
neltecek bir öncülük, yeni bir toplu-
mun in as  için yol gösterecek bir
kurmayl k söz konusu de ilse, bu
tepki ve eylemler, genellikle sonuçsuz
kal r. Bu tür kitle hareketleri parlay p
sönen y ld zlara benzerler, bir süre
sonra, düzen çe itli biçimlerde onlar
kontrol alt na alabilir, yönünden sap-

t rabilir. 

5- Kendili inden hareketler her
ne kadar devrime yol açmasalar da,
bunlar n s kl , çe itlili i, halk n
kat l m n n düzeyi ve eylemlerin
radikalli i bize devrimi geli tir-
memizde yol gösterici olur. Taksim
Gezi Park  direni iyle ba layan halk
ayaklanmas n  da bu perspektif ile
ele almal y z.

6-Kitle hareketleri, yayg n siyasal
örgütlülükler, yayg n halk örgütlü-
lükleri ve sava  üzerinde yüksele-
cektir. Tabi bunu ba arman n yolu
kitlelerin içinde bulundu u durumu
do ru görebilmek ve bunu mücade-
leye dökebilecek yol ve yöntemleri,
araçlar  do ru tespit edebilmektir.
Devrimci irade ve inisiyatifin önemi,
rolü buradad r. 

7- Kitle hareketleri düz bir çizgide
geli mez.  Her bask  ve ekonomik
kriz dönemlerinde kitle ayaklanmalar
ortaya ç kmaz. Bu gün halk n günlük
ya am n  etkileyen bir ekonomik
kriz, siyasal bask lar, düzenden mem-
nuniyetsizlik, böyle yönetilmek is-
tememe durumu fazlas yla mevcuttur.
Eksik olan bunu örgütleyecek, eyleme
dönü türecek bir devrimci müdaha-
ledir. Devrimciler aç s ndan sorun,
kitlelerin talepleriyle sürece denk
dü en politikay  çak t rabilmek
ve geni  kitle hareketleri yarata-
bilmektir. 

8-Kendili indencili in a lmas ,
sürece devrimci partinin iradi mü-
dahalesi sonucu olacakt r. Kitle ha-
reketleri kendili inden unsurla ira-
di devrimci müdahalenin birle ti i
noktada en güçlü, en etkili haline
kavu ur. radilik, yani sürece dev-
rimci müdahale olmad  ko ullarda
kendili inden geli en hareketler, dev-
rimi geli tiren kal c  sonuçlara yol
açmazlar. 

9-Mücadele kal plara,
programlara ve reçetelere
hapsedilemez. Ama ken-
dili indenci geli melere
ve patlamalara, olaylar n
pe inden sürüklenmeye hiç
terk edilmez. Kitle eylem-
leri devrimcilerin müda-
halesiyle politik hedeflere
yönlendirilemedi i, slogan
ve taleplerin h zla sürecin

ihtiyaçlar na göre biçimlendirileme-
di i durumlarda, kitleler politikle-
emez ve kal c  örgütlenmeler yara-

t lamaz

10-Silahl  mücadelenin, halk sa-
va n n savunulmas  bir yerde ihtilalci
inisiyatifin öne ç kar lmas  demektir. 

Bugün için kitle hareketlerini diz-
ginlemek, kontrol alt na almak hiç
kimsenin elinde de ildir. Bu devrimci
hareketin subjektif durumuyla ilgili
bir durumdur. Milyonlar  örgütleyip,
halk  birle tirip, a a dan yukar  dev-
leti ele geçirerek “Demokratik Halk
ktidar ”n  kurmak Cephe’nin hedefi

ve iddias d r. 

Tarih, fa izme kar , Taksim’den
ba lay p ülkenin dört bir taraf na ya-
y lan, milyonlar  içine alan bir halk
ayaklanmas na tan kl k etti. Halk m z
Türkiye devrim mücadelesinde örnek
bir tarih yazd . Cephe bu tarihi ya-
zanlar içindeydi, prati iyle de, po-
litikalar yla da yön verendi. 

Oportünizm ve 
Reformizm 
Kendili inden 
Hareketlere Büyük 
Misyonlar Biçer

Ülkemizdeki ayaklanmac lar “ ab-
loncudurlar” ama ablonun bir yan n
hep göz ard  ederler. Esas olarak
Sovyet devrimindeki ihtilalci inisi-
yatifin, o büyük rolünü kavramaktan
ve onu politik çizgilerine yans tmak-
tan uzakt rlar. Onlar ablonun kaba
görüntüsünü al p kitlelerin kendili-

inden ayaklanaca  ve onlara ön-
cülük edecekleri büyük günün bek-
lentisi içindedirler. 

Oportünizm kendili inden olu an
eylemlere büyük misyonlar biçer. -

Okmeydan
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çiler içindeki örgütlülü ü belki
5-10 ki iyi geçmez ama kendi-
li inden geli en bir i çi direni-
ini, eylemini dergisinde öyle

yazar ki san rs n z devrim arifesi.
Ba ka bir eylem iradi olarak
bile gerçekle mi  olsa, e er için-
de kendisi yoksa çok kolayca
onu kendili inden bir eylem
olarak niteler. Gazi ayaklanmas
sonras  yapt klar  de erlendir-
meler ve tespitler buna örnektir. 

Özellikle legal partici, reformist
kesim, yani ayaklanman n içinde ol-
mayanlar, ayaklanmaya hemen “ken-
dili inden” damgas n  yap t rd lar.
Onun geli imindeki iradi yan  gör-
mezden geldiler. Bir k sm  ise ey-
lemdeki kendili indencilik unsurunu,
kitle hareketlerinin karakteristik özel-
liklerini tümüyle unutup, bundan
sonra süreç Gazi gibi geli ecek diye
de erlendirdiler. Sonra her eylemin
Gazi gibi geli ip sonuçlanmas n  bek-
lediler. 

17 sene, ta ki Taksim ayaklan-
mas na kadar, ikinci bir Gazi ger-
çekle medi. Reformizm bugün de,
Taksim Gezi Park  direni i ile ba -
layan ve Anadolu’nun hemen hemen
her yerine yay lan, 2.5 milyon insan n
kat ld  halk ayaklanmas na da ayn
bak yor.

Türk-  öncülü ünde geli en Ba-
har eylemlerine, yüz binlik mitinglere,
onlardaki kendili inden yan  hiç gör-
meden hemen büyük misyonlar yük-
lediler. Ama daha iradi ve çat mal
geli en bir Pa abahçe direni i, ya da
iradi geli en kitlesel ö renci hare-
ketlerini görmezden geldiler.

Ülkemizde Devrimci
ç Sava n

Maddi Ko ullar  
Objektif Olarak Var d r

Devrimci durum, politik iktidar
ele geçirmenin nesnel ko ullar n n
varl d r. Bir ba ka deyi le, mevcut
çeli kilerin devrimci yoldan çözül-
mesini olanakl  k lacak artlar n var-
l d r.

Ülkemizdeki halk sava n n k sa
bir sürede bitece ini, devrimin bu-
günden yar na yak n bir zaman içinde
gerçekle ece ini dü ünmek, kendini
bo  hayale kapt rmakt r. Ülkemizde
devrimci iç sava n maddi ko ullar
objektif olarak var d r. Ancak;

1-Ülkemizdeki halk sava  ken-
dili inden geli ecek bir iç sava la
ba lamayacakt r. Devrimci iç sava ,
devrimcilerin iradi eylemleriyle
geli ecektir. 

2- ç sava , s n f mücadelesinin
silahl  biçimidir. S n f mücadelesinin
silahl  bi çimde geli mesi ve devrimle
sonuçlanmas  için, ülkede devrimci
durumun mevcudiyeti artt r

3- ç sava  ayn  zamanda öncü
sava d r. Bizim gibi yeni-sömürge

ülkelerde iç sava  öncü
sava  biçiminde geli e-
cektir. 

4- Devrimci iç sava
ilk a amada oligar i ile
öncüler aras nda ba la-
yacak, süreç içerisinde
halk n örgütlü olarak ka-
t ld  bir sava  haline
dönü ecektir. 

5- ç sava n öncü sa-
va  biçiminde geli mesi, iktidara
yönelik olarak sürekli siyasi gerçekleri
aç klayan, halk  devrim saflar na çe-
ken ve mevcut devrimci durumu
daha da derinle tiren bir muhtevada
yürütülmesi, silahl  propagandan n
temel al nmas  de mektir.

6-Bir ülkede silahl  sava n ob-
jektif artlar  ancak devrimci durumun
var olmas yla mümkün olabilir. Dev-
rimci durumun olgunla t  ko ullarda
subjektif ko ullar n yetersizli i iç
sava a dönü meyebilir.

7-Yeni-sömürge ülkelerde dev-
rimci durum oldu u halde, s n f mü-
cadelesi si lahl  biçime dönü meye-
biliyor. Bunun nedeni halk ile oligar i
aras ndaki suni dengedir. 

8-E er subjektif ko ullar yarat -
l rsa, bizim gibi ülkelerde iç sava
yani silahl  mücadeleyi sürdürmenin
objektif artlar  vard r. Devrimcilerin
iradi mü dahalesiyle devrimci durum
derinle tirilebilir, s n f mücadelesi
silahl  biçimde sürdürülebilir.

Bugün geli en halk hareketleri,
halk ayaklanmalar, devrimci durumun
derinle mesinin do rudan yans ma-
s d r. Oligar i derin le en bunal ma
“çare” bulabilmek için halk n üzerine

Bursa’da Halk Cepheliler, polis operasyonlar  sonucu tu-
tuklanan devrimcilerin serbest b rak lmas  için 13 Eylül günü
Fomara Meydan ’nda bas n aç klamas  düzenledi. 

"Fa izme Kar  Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Kar  Adalet
stiyoruz!" pankart n n aç ld  eylem sonunda, halktan bir ki i

gelerek, " yi ki Vars n z, Sizi Destekliyoruz" diyerek Halk
Cephelilerin elini s kt . 

Tutsaklar m za Sahip Ç kmak,
Dü üncelerimize Sahip Ç kmakt r!
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2 Eylül tarihli Evrensel Gazetesi’nde "Çö-
zümü tart yoruz" ba l kl  bir röportaj yay nland . Bu
röportaj 12 Eylül sonras n n reformist parlamenteristlerinin
önde gelenlerinden ÖDP’nin Genel Ba kan  Alper Ta
ile gerçekle tirilmi ti. Röportaj n her sat r  tart maya
aç labilecek bir durum olsa da, biz Alper Ta ’ n, Gezi
direni iyle ba layan halk ayaklanmas na Kürt milliyetçi
hareketin “çat mas zl k sürecinin yol açt ” sözleri
üzerinde duraca z. 

"Gezi'ye ortam haz rlayan çat mas zl k durumu"
diyen Alper Ta , röportaj na öyle devam ediyor: 

"Biliyorsunuz, Gezi direni inin ortaya ç kmas ndaki
önemli etkenlerden biri de çat mas zl k ortam n n ol-
mas yd . Cenazelerin geliyor olmas  direni in bu boyuta
ula mas n  psikolojik olarak engellerdi. Demek ki Kürt
sorununda çat mas zl k hali, bat  yakas nda insanlar n
kendi talepleri do rultusunda kendi özgürlükleri, haklar
için isyan edebilmelerine yol açt . Sonuç itibariyle
bat daki mücadelenin önünü aç yor. Gençlerin öldü ü
bir ortamda milliyetçilik devreye giriyor. nsanlar AKP
rejiminin politikalar na kar  ç ksalar bile bu konuda
cesaretli ad m at p, Kürt karde lerini anlayabilen bir
noktada mücadele içerisine kendilerini itemiyorlar... Ça-
t mas zl k ortam n n yarat lmas  u an kimsenin ölmedi i,
kal c  olmasa da bir 'bar ' halinin ortaya ç kmas  da
bir mücadelenin sonucu"

Peki ÖDP Genel Ba kan  Alper Ta  bu tespiti hangi
somut verilere dayanarak yap yor?

“Çat mas zl k” ortam  halkta nas l bir ruh hali
yaratm  ki halk isyan ediyor? Hem de Kürt milliyetçi
hareketin ve onun kuyru unda kopamayan reformizmin,
oportünizmin “aman süreç bozulmas n” diyerek AKP’nin
her türlü sald r s n , fa ist terörü görmezden gelirken,
sesini ç kartmazken halk n isyan etmesinin, ülkenin
dörtbir yan nda ayaklanmas n n önünü nas l açm t r. 

Üstelik bu tespiti yapan sadece ÖDP de de il. Ba ta
Kürt milliyetçileri olmak üzere onlar n yede inden ko-
pamayan reformistler ve oportünistler de ayn  teraneyi
tekrarl yorlar. 

Sorumuz çok aç k; “çözüm süreci” ayaklanman n
önünü nas l açm t r. 

Kürt milliyetçi hareket ayaklanman n ba nda “süreç
bozulacak” diye “Taksim’e ç kmayacaklar n ” aç kla-
mad lar m ? Ayaklanman n kendisine kar  olan, ba ndan
sonuna kadar ayaklanmay  bitirmek için elinden gelen
her eyi yapan, bu çabas yla Erdo an’dan övgüler alan
Kürt milliyetçi hareketin politikalar  ayaklanman n önünü
nas l açm t r? 

Kürt milliyetçi hareket daha sonra ayaklanmadaki
politikalar n n yanl  oldu unu itiraf etmi tir. Ayaklan-
man n ba nda aç kça “Taksimde yer almayacaklar n ”
aç klam lard r. Daha sonra ayaklanman n gücü kar s ndan
çark edip “direni i selamlam lar” ve her eyde oldu u
gibi ayaklanmay  da “çat mas zl k ortam ”na ba layarak
kendilerine maletmeyi “ba arm lard r”. 

“Çat mas zl k ortam ” denilen süreçte halka dayat lan
TESL M YETT R. AKP Kürt milliyetçi hareketi istedi i
noktaya çekmek için a zlar ndan ç kan kelimeleri dahi
kontrol alt na alm t r. Cenazelerinin bile nas l kald r -
laca na, bu cenazelerin neye hizmet edece ine kendileri
karar vermi tir. A z ndan “yanl ” kelimeleri kaç ran
Ahmet Türk hala AKP taraf ndan vetoludur. Ve Kürt
milliyetçi hareket de “süreç bozulmas n” diye AKP’nin
tüm vetolar na harfi harfiyen uymaktad r. Teslimiyetin
dayat ld  bir süreç nas l milyonlar n aya a kalkt  bir
ayaklanman n önünü aç m t r? 

Kürt milliyetçilerinin de, onlar n yede inden kopa-
mayan reformistlerin, oportünistlerin ve ÖDP’li Alper
Ta ’ n da böyle bir tespit yapmas nda elbette a lacak
bir durum yoktur. 

Aksi durumda fa izm gerçe ini görmek zorunda ka-
lacaklard . Çözüm mözüm olamayaca n  görmek zorunda
kalacaklard . AKP’nin halka kar  açt  sava  görmek
ve her eyden önemlisi bunun gere ini yapmak zorunda
olacaklard ... 

Çat mas zl k ortam  nas l milyonlar n ayaklanmas nda
etkili oldu? Haz r çat mas zl k ortam  varken meydanlara
ç k p biraz da biz mi çat al m dedi halk. “Çat mas zl k”
dedi iniz süreçte halk susturulmaya çal l rken tam tersine
halk ayaklanm t r. kisi aras nda hiç bir ba  yoktur. 

Diyor ki Alper Ta ; “Cenazelerin geliyor olmas  di-
reni in bu boyuta ula mas n  psikolojik olarak engel-
lerdi.” Yani cenazeler gelmedi i için halk demokratik
tepkilerini ifade edecek zemin buldu.

Tabi ki, reformist bir kafa, ruh hali ba ka türlü dü ü-
nebilir mi? Di e di , bedellerle süren bir mücadelenin
oldu u yerde reformizm sokaklara ç kabilir mi? Asla...
Ne yapar? 19 Aral k’ta oldu u gibi soka a ç kmay n
diye genelge yay nlar... Reformizm böyle dü ündü ü
için halk n da bu çat mas zl k ortam nda kendisini ifade
edecek, taleplerini dile getirecek bir zemin buldu unu
söylüyor. Çat mas zl k ortam n n halk n kendi taleplerini
dile getirece i zemini sundu unu söylüyor... 

Hala ayaklanmadan zerre kadar sonuç ç karamam -
lard r. Deve ku u misali kafalar n  kumun içine sokunca
gerçeklerin görünmeyece ini san yorlar. 

Hay r Alper Ta ; “Gezi'ye ortam
haz rlayan çat mas zl k durumu” de il

AKP Fa izminin Terörü ve
Devrimcilerin On Y llard r

Süren Direni idir!
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Görmek istemedi iniz udur: Ortada bir bar  mar
ortam  yoktur.  Çözüm süreciyle birlikte AKP Kürt mil-
liyetçi hareketi etkisiz hale getirerek halka kar  açt
sava  daha da büyütmü tür. 

“Çözüm süreci” diyerek AKP’nin politikalar na koltuk
de nekli i yapaca m derken fa ist teröre gözlerinizi
kapad n z. Çözüm süreciyle birlikte AKP’nin Halk Cep-
helilere yönelik bitmek bilmeyen operasyonlar  da ba lad .
Dünyada en fazla avukat Türkiye’de tutukland . En fazla
sendikac  Tükiye’de tutukland . Peki sendikac lar tutuk-
lan rken “çözüm” diyenler ne yapt ? AKP’ye “akil insan”
oldular... 

Çözüm süreci boyunca “ afak operasyonlar ”n n ol-
mad  gün var m yd ? AKP’nin politikalar n  destekle-
meyen halk kesimlerinden sald r ya u ramayan bir kesim
kalm m yd ? 1 May s alan  ba ta olmak üzere Tayyip
Erdo an’ n belirledi i alanlar n d ndaki tüm alanlar ya-
sakland . 1 May s 2013’ten ayaklanman n oldu u günlere
kadar sokaklar n gaza bo ulmad  günler var m ? 

Halk demokratik bir ortamda, sesini duyurabildi i,
taleplerini dile getirebildi i bir ortamda isyan etmez.
Halk hiçbir ç k  yolunun kalmad  noktada isyan eder.
Patlar.

Kürt milliyetçi hareket ve reformizm bu gerçeklere
gözleri kapat p kafalar n  kuma gömseler de gerçekler
böyledir. Halk  ayakland ran “çözüm süreci” de il,
görmek istemedi iniz fa izmin zulmüdür...

“Cenazelerin geliyor olmas  direni in bu boyuta
ula mas n  psikolojik olarak engeller” mi (!) 

Aç n gözlerinizi... Ayaklanmaya bak n. Hangi ko-
ullarda sürüyor. Ayaklanma 6. ehidini verdi. Cenazeler

ç k yor cenazeler... ehitler veriliyor, tutsaklar veriliyor...
Halk TOMA’lar n önüne yat yor. 

Ayr ca ayaklanmay  ayr  tutarsak söyledi iniz gibi
“bat  yakas nda insanlar n kendi talepleri do rultusunda”
alanlara ç kt  ilk kez olmuyor. Polisin copunu görünce
kaçan sizin gibi reformistlerdir. lk gaz bombalar  Di-
yarbak r’da de il, Ankara’n n göbe inde kullan ld . 

Tabi ki, ÖDP’liler orda da gaz bombalar n  görünce
kaçt klar  için hat rlam yorlar... 

Devrimcilere kar  infazlar, i kenceler, kay plar, göz-
alt lar, gaz bombalar , tutuklamalar hiç eksik olmad . 

Ne Diyor Alper Ta ?
“Gençlerin öldü ü bir ortamda milliyetçilik devreye

giriyor.”
Kürt milliyletçi hareketin milliyetçi politikalar n

aç kça ele tiremiyor böyle ucube tespitler yap yor.  Mil-
liyetçili i geli tiren Kürt milliyetçi hareketin milliyetçi
ideolojisidir. Devrimci temelde de il, sava n milliyetçi
temelde yürütülmesidir. Alper Ta  kendi düzeniçile -
melerini de me rula t rmak için sava n kendisini mahkum
ediyor. Reformist teslimiyetçi politikalar  teorile tirmeye
çal yor... 

Halklar aras nda önyarg lar  olu turan, övenizmi
geli tiren silahl  mücadele de il, Kürt milliyetçi hareketin

milliyetçi politikalar d r. Kürt milliyetçi hareket egemen
güçlerle uzla maya çal rken, Türkiye halklar n  hiçbir
zaman birlikte mücadele edece i güç olarak görmemi tir.
Çöp tenekelerine konan bombalar, halk n kulland
otobüslerin yak lmas , al veri  merkezlerinin içinde in-
sanlarla birlikte yak lmas , “Kürtler ölüyorsa Türkler de
ölecek, Kürdün ormanlar  yan yorsa Türk’ün de ormanlar
yanacak” diyerek halk  do rudan hedef alan eylemlerdir
eövenizmi geli tiren. Halk aras nda önyarg lar  olu turan

bu milliyetçi ideolojidir.
Alper Ta , oportünistçe tespit yap yor. “Gençlerin

öldü ü bir ortamda milliyetçilik devreye giriyor” mu ...
Halk  bölen, ovenizmi geli tiren, milliyetçi politikalara
ele tiri yok. Kürt milliyetçi hareketin “ba ta Kürt sorunu”
diye ba layan ve her eyin merkezine kendilerini koyan
milliyetçi politikalara bir ele tirisi yok... 

Görmeniz gereken udur Say n Alper Ta : AYAK-
LANMA M LL YETÇ , REFORM ST TÜM UZLA -
MACI POL T KALARIN FLASIDIR.

Fa izmin zulmüne u rayan halk n tüm kesimleri
art k yeter diyerek ayaklanm  ve milliyetçili i, reformizmi
de ezip geçmi tir. 

Alper Ta ’a ve Kürt milliyetçilerine bir soru daha: 
Siz halk n ayaklanmas ndan yana m s n z? Ayaklan-

may  destekliyor musunuz? Ayaklanman n büyümesini
istiyoru musunuz?

stiyorsan z neden ilk günden beri tüm çaban z ayak-
lanmay  bitirmekten yana oldu. Neden yap lan toplant larda
saatlerce ayaklanman n bitirilmesi için çaba sarfettiniz?

Hay r; Ne Kürt milliyetçileri, ne de ÖDP gibi refor-
mistler asla halk n ayaklanmas ndan yana olamazlar.
Halk n ayaklanmas  için politika yapamazlar. 

Çünkü ayaklanma devrimcidir. Ayaklanma düzene
kar d r. Ayaklanma art k düzene boyun e meyen halk n
ba kald r s  ve yeni yollar aramas d r. 

Oysa Kürt milliyetçili i ve reformizm devrim bayra n
çoktan dü ürmü lerdir. Tüm çabalar  düzen içinde ken-
dilerine bir yer edinmektir. Düzenle uzla makt r. Halk n
ayaklanmas n  da devrimci mücadeleyi büyütmek için
de il, düzene kendilerini kabul ettirmek içindir. Düzen
içinde kendilerine yer açabilmek içindir. Nitekim AKP
fa izmi bir taraftan halk n ayaklanmas n  bast rmak için
“önlem” üstüne “önlem” al rken, fa ist terörünü t rman-
d r rken Kürt milliyetçileri ve reformistler ayaklanman n
ortaya ç kard  gücü seçimlere endeksleyerek nas l
düzen içine çekebilirizin hesab n  yap yor. Bunun için
Karaburun’larda, oralarda, buralarda toplant lar yap -
yorlar... 

Ancak hemen belirtelim... Asla ba aramayacaks n z.
Halk fa ist düzene kar  ayaklanm t r. Ayaklanma re-
formist, uzla mac  politikalarla örtü mez. Sava  fa izmle
halk aras nda. Ve art k halk fa izme boyun e miyor. Di-
reniyor... Ayaklanman n, direni in oldu u yerde reformist
politikalara, uzla mac l a yer yoktur... 
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6 Eylül tarihli Evrensel gazete-
sinde Mordo an’da 8incisi düzenle-
nen Karaburun Bilim Kongresi’nin
aç l  haberi yer ald . Aç l n ilk
oturumlar ndan birinin konusu; “Yerel
Seçimler ve Sol, Sosyalist Partilerin
ttifaklar , Seçimlere Yakla mla-

r ”yd . Elbette konu mac lar tahmin
edildi i üzere reformist partilerden
EMEP, BDP, ÖDP, ESP, HDK,
SDP, D P, SYKP  ve Halkevleri’nin
temsilcileriydi.  Ayaklanmayla ya-
rat lan halk n öfkesini yerel seçimlere
kanalize etmenin derdine dü üp,
“Bunu nas l yapabiliriz?”i, "Gezi
yerel seçimlere ta n r m ?"y  tar-
t t lar. 

Bugüne kadar halk  düzenle uz-
la t rmaya yönelik politikalar izle-
yenler, emperyalizmin sava an örgüt-
lere teslimiyeti dayatt  bir dönemde
hiç durmadan halka s rt n  dönen, “bu
halktan adam olmaz” diye dü ünenler,
halk m z n gerçekle tirdi i büyük di-
reni  üzerinden büyük dü ler kurup
halk n çat arak kan yla yazd  destan
oya çevirme tela yla öneriler ve tar-
t malar gerçekle tirdiler.

Gezi Park ’yla ba layan direni ,
halk n düzene ba kald r s d r. Ve bu-
gün hala ODTÜ’de, Hatay’da, ma-
hallelerde, stadyumlarda sürmektedir.
AKP; yeni Geziler, yeni isyanlar ya-
rat lacak diye okullarda ve halk n
oldu u her yerde yeni önlemler al r-
ken; reformistler, “yeni direni ler
nas l yarat l r” diye kafa yormak
yerine, halk n mücadelesini düzen
s n rlar na hapsetmenin yollar n
ar yorlar. Tart malar n özü buydu. 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
ad na konu ma yapan Genel Ba kan
Figen Yüksekda ,  Gezi eylemlerinin
aç a ç kard  enerjinin düzen s -
n rlar  içerisine hapsedilmesini en-
gelleyecek bir seçim takti inin iz-
lenmesi gerekti ini ifade etti i ko-

nu mas nda: 
''Devrimi dü mesine

bas p açamazs n, bas p
kapatamazs n. imdi Gezi
direni ini, sand k ve se-
çimler ekseninde bir ka-
fese hapsetmek istiyor-
lar. Bütün bu ayaklan-
ma sürecinin aç a
ç kard  sol, özgür-
lükçü enerji düzene teslim
edilmemeli. Bu hapsetme siyasetini
ve kafesini k racak bir seçim takti inin
izlenmesi gerekir. Biz HDP projesinin
içinde bunun için konumland k. Biz
bu birlikteli i Haziran isyan n n gü-
cüyle daha da geli tirme olana na
sahibiz. Umar m bunu da ba araca-

z." dedi.   
Oportünizmin hiç de i meyen an-

lay : AKP fa izmine kar  ayak-
lanmaya dönü en halk kitlelerinin
mücadelesini nas l yükseltiriz, ayak-
lanmay  nas l geli tiririz demiyor,
bütün bunlar  düzen içine çekerken
bile kendine en “komümist, öncü”
payesi biçiyor. HDP projesinin bunun
için oldu unu söylüyor. “Öncü”ye
ba ar lar diliyoruz, fakat fa izmin
terörü ve halk n öfkesi düzen içine
çekilemeyecek kadar büyüktür. 

EMEP’ten ktidar 
Hayalleri

EMEK Partisi (EMEP) Genel
Ba kan  Selma Gürkan, yerel seçim-
lere tüm demokrasi güçlerini birle -
tirecek bir ittifakla gidilmesi gerek-
ti ini, bunun adresinin de HDK-HDP
oldu unu ifade ederek öyle diyor;
"Ku ku uz bugün gerçek bir muha-
lefetten, yar n için bir iktidar gücü
olacak ittifaktan ve yap lanmadan
bahsediyorsak, demokrasi, hak ve
özgürlükler etraf nda birle tirilecek

bu ittifak n çerçevesi: Emek ha-
reketi, sendikalar, Kürt hareketi,
inanç hareketi, çevre, kad n ve gençlik
hareketi, üniversiteler, ayd n ve sa-
natç lar, demokratik kitle örgütleri,
meslek örgütleri, hatta tek tek bireyler
ekseninde olu mal . Siyasi yap lar n
böylesi bir ittifak  iktidara ta yacak
unsur olarak bu ittifaka dahil olmas
kaç n lmazd r. Türkiye'de halk güç-
lerine, emek güçlerine dayanan bir
demokrasinin geli imi iktidar yolunu
açaca  gibi, Ortado u halklar  ile
dayan may  ve burada halklar n de-
mokrasi aray n  güçlendirecek bir
faktör olacakt r.”

EMEP, hiçbir katk s  olmad
halk ayaklanmas na, seçim ittifak yla
Türkiye’de iktidar n yolunu açmaktan
bahsedecek kadar uçuyor. Hatta Tür-
kiye’yi de a p, Kürt milliyetçi hareket
gibi Orta Do u halklar n n demokrasi
aray lar n  güçlendirmeye kadar var-
d r yor i i... Peki bunlar için seçim
ittifak  d nda, halk n mücadelesini
büyütmek için ne program n z var?
Bugüne kadar ne yapt n z? Halk ne-
redeyse hergün sokaklarda fa ist te-
röre kar  direniyor, çat yor. Siz
bunun neresindesiniz?

Bir milletvekiliniz oldu, fa izme
meclisi dar ediyorsunuz, bir de be-
lediye ba kanl  kazan rsan z art k

AKP FA ZM NE KAR I AYAKLANAN HALKA REFORM STLER D YOR K ;

OTURUN B ZE OY VER N!
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kimse duramaz önünüzde... 
EMEP, ayaklanman n rüzgar n

arkas na al p iktidar hayalleri kuruyor.
Türkiye'de ve hatta Orta Do u'da
demokrasinin önünü açacak tek ve
yegane ittifak, emperyalizme ve fa-
izme kar  sava  ittifak d r. 

Sokaktaki syan  Sand a 
Ta yamazs n z! 
syan Ba ka ey, 

Sand k Ba ka eydir
Toplant da ÖDP Genel Ba kan

Alper Ta ' n aç klamalar  ise oturumda
en merakla beklenen aç klamalar ara-
s ndaym . Alper Ta  merakla bek-
lenen aç klamas nda HDK ile i birli i
yapma konusunda somut konu masa
da, seçimlere “ortak adayla” girilmesi
gerekti ini belirterek öyle söylüyor:
"Bu isyan n ortaya ç kard  tabloyu
seçimlere nas l ta mal y z? Seçimler
sürecinde ne yapaca z? Rekabet
dönemi bitmi tir. Biz birbirimizin
kuru de iliz, dayan ma içindeyiz.
Sokaktaki bu isyan sand kta bir kar-

l k bulmak zorundad r. Biz tek yol
sokak desek de yerel seçimler vard r,
sokak bunu soracakt r ve sormaktad r.
Biz bu dalgay  seçimlere nas l ta -
yaca z? ÖDP bu yerel seçimlerde
özgürlükçü, e itlikçi de erler çer-
çevesinde AKP rejimini geriletmek,
solun ortak adaylar n  bütün Tür-
kiye'de ortaya ç karmak için bütün
çabay  gösterecektir."

Türkiye devrimini tasfiye gelene-
inin devamc s  Alper Ta  da, ayak-

lanman n pasifize olmas  için en önde
barikat olanlardand . Ayaklanman n
ehitler pahas na sürdü ü, çat man n

daha da yükseltilmesi gerekti i dö-
nemde, enerjisini çat malar   ve di-
reni i bitirmek için tüketen TA , di er
reformistler gibi halk n düzene öfke-
sinin yaratt  rüzgar  nas l düzenin
içine çekerim hesaplar  yapmaktad r.
Çabalar n z bo unad r. “Sokaktaki is-
yan n sand kta kar l n  bulmas n ”
bekliyorsan z siz ne halk n öfkesini
anlayabilmi iniz, ne de halk n neden
sokaklarda aylard r direndi ini.... 

Alper Ta 'a soruyoruz; seçimlere
yedeklemeye çal t n z bu halk ha-
reketini büyütmek için ne yapt n z?

lk günden beri direni i tasfiye etmeye
çal an, barikatlar n kald r lmas n
isteyen siz de il miydiniz? 

Çabalar n z bo unad r. O gün ba-
rikatlar  nas l da tamad ysan z, halk n
direni ini nas l bitiremediyseniz, yar n
istedi iniz ittifaklar  kurun, halk n
öfkesini seçim sand klar nda erite-
meyeceksiniz. 

Reformizm y llard r halk m z  oya-
lam , halk n öfkesini düzenden yana
s n rlara hapsetmi  fa izmin istedi i
s n rlarda halk  çekmeye çal m t r.
Halka böylesi bir direni ten yana hiç-
bir ey vermeyenlerin, büyük direni
sonras  yine halk n öfkesini düzen
siyasetine çekme planlar  yap yor,
yine halk n öfkesini gerilere çekmeye
çal yorlar. Halk n bu öfkesin tek
hedefi vard r. O da örgütlü bir müca-
dele ile fa izme ve emperyalizme
kar  sava makt r. R dvan Turan ve
di er reformistlerin gördü ü, ancak
tercih etmedi i böyle bir gerçek vard r. 

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
Genel Ba kan  R dvan Turan yapt
sunumda unlar  anlat yor.  "AKP
ilk defa kamusal bir alan n kendisine
kar  olu tu una tan k oldu. Bu za-
mana kadar bütün alanlar devletten
sorulurken, ‘hay r’ diyen, itiraz eden
kamusal alandaki direni tir. Buras
çok önemli, bunu görelim. Bu kamusal
alan  daha fazla geli tirip güçlü bir
siyaset alan na dev irmeliyiz." SDP
yerel seçimlere HDP çat s  alt nda
kat l yor.

Reformizm y llard r halk m z
oyalam , halk n öfkesini düzenden
yana s n rlara hapsetmi , fa izmin
istedi i s n rlarda halk  çekmeye ça-
l m t r. Halk n bu öfkesinin tek he-
defi vard r. O da örgütlü bir mücadele
ile fa izme ve emperyalizme kar
sava makt r. R dvan Turan ve di er
reformistlerin gördü ü ancak tercih
etmedi i böyle bir gerçek vard r. 

BDP’den Duruma Göre 
Teori: “Kürdistan 
Devrimini Türkiye 
Devriminden Ayr  Tutmak 
Mümkün De il”

BDP Milletvekili Sabahat Tuncel
de, Gezi eylemlerinden sonra HDK'da

gözlemci olanlar n, “art k gözlemci
de il HDK'nin içinde olmalar  gere-
kir” dedi. Gezi eylemlerinin halklar n
kendi gelece ini kurabilece ini gös-
terdi ini belirtirken, "Kürt hareketine
yönelik ele tirilerini anl yorum. Ama
bir Rojava devrimi gerçekle iyor.
imdi bu devrimi çalmaya çal yor-

lar. Buras  Türkiye Kürdistan’ n n
yan  ba nda. PYD 'müdahaleye kar-

y z' diye aç klama yapt . Kürdistan
devrimini Türkiye devriminden ayr
tutmak mümkün de il. Türkiye yeni
bir Türki ye olacaksa Kürdistan art
Türkiye olmal d r" diye konu tu.

Y llard r Kürdistan ve Türkiye
halklar n n ayr  örgütlenmesini sa-
vunan Kürt milliyetçi hareketi de-
ilmi  gibi konu uyor Sabahat Tuncel.

Halk ayaklanmas  boyunca “çat -
mas zl k” ortam n  bozar, çözüm sü-
recine zarar verir diye selamlaman n
ötesine geçemeyenler de Kürt milli-
yetçileridir. Grupçu ve dayatmac  ta-
v rlarla birlikler kuran ve birlikler
da tan Kürt milliyetçileri solu ken-
dine yedekledikleri birliklerde imdi
halk ayaklanmas n  seçimlere nas l
ta r z diye tart t r yor. HDP içinde
ayaklanman n gücünü AKP’yi uz-
la ma masas na oturtmak için nas l
kullan r m diye hesap yap yor... 

Oysa bu direni  masada, oturum-
larda yarat lmad . Halk n adalet öz-
lemiydi. Gezi ile ba layan halk n is-
yan d r. Halk ayaklanmas d r. Halk
ayaklanmas  düzene ba kald r d r.
Ne kadar u ra rsan z u ra n, düzene
ba kald ranlar  reformist politikala-
r n za alet edilmezsiniz. Ayaklanma
devrimcidir. Düzen için politikalar n
malzemesi olamaz. Sokaklarda halk
hala çat yor. ODTÜ ve ona destek
için yap lan eylemler ve ayaklanma-
n n hala sürmesi AKP’nin karabasan
olurken, reformizm halk n öfeksini
seçim ittifaklar yla düzen içine çek-
meye çal maktad r. Ancak bunu asla
ba aramayacakt r. 

SON SÖZÜMÜZ; SEÇ M ÇARE
DE L, ANT  EMPERYAL ST
ANT  OL GAR K DEVR MD R.
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Yürüyü ’ün 365. say s nda yaz-
m t k: stanbul Sultanbeyli’de 4 ço-
cu uyla birlikte bir anne, doland r -
c lar n haks z bir icra olay na kar
kendilerini eve kilitleyip çocuklar yla
birlikte elde silah direnmi lerdi. Ha-
n m K. ad ndaki annenin direni i
156 gündür sürmektedir. 

Han m K.’ya imdi de “hakaret”
etmekten dava aç lm  ve zorla ifadesi
al nmak isteniyor. Ancak Han m K.
sorunlar çözülmeden ifade vermeyi
reddediyor ve direni ini sürdürüyor. 

Habertürk gazetesinden Özlem
Y lmaz’ n 15 Eylül tarihili haberini,
geli meleri aktarmak için aynen ya-
y nl yoruz. 

“ stanbul Sultanbeyli’de 4 çocu-
uyla birlikte icra memurlar na di-

rendi i görüntü haf zalara kaz nan
Han m K.’ya, bu kez de “hakaret”
iddias yla dava aç ld  ve hakk nda
yakalama karar  ç kt . Tam 149 gün-
dür çocuklar yla birlikte direnen Ha-
n m K., “Bu i  çözülmeden evden
ç kmayaca m” dedi.

stanbul Sultanbeyli’de icral k ev-
lerini bo altmamak için 4 çocu uyla
kendisini 19 Nisan’dan bu yana eve
kilitleyen Han m K.’ya bu kez ya-
kalama karar  ç kar ld . Olaylar s -
ras nda, evi icraya veren kar  taraf n
avukatlar na hakaret etti i iddias yla
hakk nda dava aç lan, ancak kendisini
eve kilitledi i için ifade vermeye
gitmeyince savc l k taraf ndan ya-
kalama karar  ç kar lan Han m K.
(38), eylemi sürdürmeye kararl .

Zeynep Gitti
Ailenin en büyük k z  Zeynep

(19) Karabük T p Mühendisli i’ni
kazan nca, Han m K. evde üç çocu-
uyla kalm . Tam 5 ayd r evde kilitli

ya ayan ve herhangi bir tahliye a a-
mas nda evi havaya uçurmak için
eve mutfak tüpleri ve benzin i eleri
depolayan Han m K., “Evden ç kmaya
niyetim yok. Ya çözüm, ya ölüm”

derken gözya lar n  tutam yor.

Baba D ar da,
Anne ve Çocuklar
çeride Direniyor

E i ve çocuklar  taraf ndan
‘ba lar na bir ey gelirse intikam
almas  için’ eve sokulmayan
baba Tuncay K., “Ben sokakta,
e im ve çocuklar m evde 5 ayd r
direni imize devam ediyoruz.
Hiçbirimiz ifade vermeye git-
meyece iz. Eninde sonunda biz bu
davalar  kazanaca z. Ama bu süreçte
gözümüzü karartt k, ölmeyi bile göze
ald k” eklinde konu tu.

‘Annemizi Yaln z
B rakam yoruz’

Direni çi anne Han m K yar n
aç lacak olan okullara çocuklar n n
gidip gitmeyece i konusunda da,
“Çocuklar evden ç kmak istemiyor,
eylemi devam ettirmeye kararl lar.
Ben e itimlerini yar da b rakmalar n
istemiyorum, ama hiçbir haz rl m z
da yok” dedi. Sultanbeyli Anadolu
Sa l k Meslek Lisesi 2. s n f na gi-
derken devams zl k nedeniyle s n fta
kalan Z.K. (16) da, “Bir y l m  daha
çalm  oldular. kinci kez s n fta ka-
l rsam okuldan at laca m” diye ko-
nu tu. 14 ya ndaki Z.K. ise, “2 ay
okula gidemedi im için 8. s n fta
notum dü tü. Karde lerimin ve an-
nemin can  için endi eleniyorum.
Okula gidip gitmeyece imiz belli
de il” dedi. 6. s n f ö rencisi A.Z.K
(12), “Okullar aç lacak, ablam yine
mi s n fta kalacak, biz yine mi okula
gidemeyece iz?” diye konu tu.

Bu Düzenin
Adaleti Yoktur!
Adaletin Olmad  Yerde
Direnmek Me rudur!

Han m K.’n n direni i örnektir.

Han m  K. tüm halk m za ö retiyor.
Direnmek kararl l kt r. Direnmek
hakl l na inançt r. Hakl l na, me -
rulu una inand ktan sonra direnmek
için her türlü araç silaht r. 

En büyük silah m z ise hakl l -
m zd r. 

Han m K. direni e ba lad nda
henüz Haziran ayaklanmas  ba la-
mam t . 

Han m K.’y  çocuklar yla birlikte
156 gündür direndiren gerekçeler,
2.5 milyon halk m z  ayakland ran
gerekçelerle ayn d r. 

Arkas  kuvvetli olan doland r c lar
üç ka tç l kla Han m K. ve ailesinin
evlerini, icra ile elinden almak iste-
mi ti. Düzenin adaleti vurguncular n,
doland r c lar n adaletiydi. Hukuk
doland r c lar n hukukuydu. Hukuki
yollardan haklar n  savunabilmenin
yollar  yoktu. 

Ellerinde tek silahlar  vard . Hak-
l l klar  ve haklar  için ölümüne di-
renmek... Ve 156 gündür Han m K.ve
ailesi tüm halk m za örnek bir direni
sergiliyorlar. 

Bu vurgun düzenine kar  evimizi,
bark m z , ailemizi, haklar m z  nas l
koruyabilece imizi ö retiyorlar...

Çaresiz de iliz; direnmek için her-
ey bizim için silaht r. En büyük sila-

h m z ise hakl l m zd r. Hakl l -
m z n gücüyle her alanda direni leri
büyütelim... 

Sultanbeyli’de 4 Çocuklu Bir Aile
Adaletsizli e Kar  156 Gündür Direniyor!

ZULME VE ADALETS ZL E 
KAR I D RENMEK UMUTTUR!
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Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri
Sendikas  (Tüm Bel-Sen) Kurucu Genel Ba kan
Vicdan Baykara 9 Eylül 2013 tarihinde yaz l  bir aç k-
lamayla Tüm Bel-Sen’deki tüm görevlerinden istifa
etti ini duyurdu. 

Baykara, yönetimden ‘4 ki inin darbesiyle’ Tüm Bel-
Sen’in Genel Ba kanl ’ndan uzakla t r larak, Genel
E itim Bas n Yay n ve D  li kiler Sekreterli ine ge-
tirildi ini söylüyor. 

Baykara, Tüm Bel-Sen’den ayr lma gerekçesini de,
KESK’in sendikal hiçbir görevini yerine getirmedi ini
ve bir emek örgütü olmaktan ç kt n  belirterek “KESK
Genel Ba kan ’n n, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin
hiçbir bilgisi olmadan ‘Akil Adam’ olarak AKP Hükü-
meti’nin paralelinde çal mas  ve KESK’in ‘Kürt Ulusal
Kongresi Haz rl k Komitesi’nde yer almas  bizleri üz-
mü tür. Emek amaçl  kurulmu  kitle örgütleri, ülkeleri
etnik ve mezheplere ay r p yok etmeyi amaçlayan em-
peryalist politikalar n uygulama arac  haline sokul-
mamal d r” diye aç klad . 

Baykara aç klamas n n sonunda “Dü ünce ve gönül
birlikteli im olan arkada lar m n kuraca  ‘Tüm Yerel
Sen’ sendikas na üye olaca m ve yeni kurulacak olan bu
sendikan n hiçbir organ nda görev almayaca m” dedi. 

Tüm Bel-Sen kuruldu undan beri, Kamu Emekçile-
ri’nin mücadelesinde uzla mac l n, reformizmin, kamu
emekçilerinin militanca mücadelesinin düzen içine çe-
kilmesinin sembol isimlerinden birisi olan Vicdan Baykara
Kamu Emekçileri Cephesi olarak sürekli ele tirdi imiz
bir ki idir. 

Aç klamas n n ba nda belirtti i gibi, Tüm Bel-Sen’in
kurulu undan beri kamu emekçilerinin mücadelesinde
reformizmin, düzenle uzla mac l n temsilcisi olma
görevini “ba ar ”yla sürdüren sendikac lardan birisidir.

Vicdan Baykara’n n sendikac l k anlay na ili kin
ele tirilerimize tekrar dönece iz. Öncelikle Baykara’y
istifaya götüren KESK’e yönelik ele tirilerini ve KESK’i
ele alaca z. 

KESK’i AKP’ye Yedekleyen Anlay lar ve Ona
Destek Verenler Bu Kopmalar n Sorumlusudur!

Kamu Emekçileri Sendikalar  büyük bedeller ödenerek
me ru mücadeleyle kurulmu tur. Hiç kimsenin, hiçbir

siyasi an-
lay n bu
bede l l e r
üzerinde
tepinmeye,
sorumsuz-
ca davran-
maya hak-
k  yoktur. 

Geriye
dönüp son
bir kaç
y la bak n:
K a m u
emekçilerinin hiçbir sorunu yok mu? Ekonomik, demo-
kratik her türlü haklar n  ald lar m ? Ülkemizde her ey
güllük gülistanl k m  da KESK’in hiçbir pro ram  yok... 

Geçti imiz bir y la, iki y la bak n. KESK’in hangi
konuda ne kampanyas  vard ? 

Kamu Emekçilerinin Grevli Toplu Sözle meli Sendika
Hakk , yap lan yasal düzenlemeler ile gasp edildi. KESK
içindeki hakim olan anlay lar (reformistler ve Kürt mil-
liyetçileri) “Yetmez ama evet” diyerek Toplu Sözle me
hakk n n gasp edildi i anayasa referandumunda AKP’nin
bir numaral  destekçili ini yapt lar. 

Y llard r mücadele etti imiz Toplu Sözle me hakk m z
sessiz sedas z meclisten geçti. Günü kurtarmak için gös-
termelik eylemlerin d nda KESK ne yapt ? AKP’nin
grev hakk  gasp edilen, Toplu Sözle me masas na oturup
demokrasicilik oyununun figüranl n  yapt ... 

AKP e itim ve sa l k alan ndaki “dönü ümler”le
ba ta kamu emekçileri olmak üzere tüm halk n en temel
haklar n  gasp etti. 

KESK bütün bunlar olurken göstermelik, günü kur-
tarmak için yap lan bir kaç eylemin d nda ne yapt ?

Halen mecliste olan ve 2.5 milyon memurun sahip
oldu u tüm haklar  gasp eden kölelik yasas na kar  ne
yap yor? AKP kamu emekçilerinin tek avantaj  olan i
güvencesini  yok ediyor. KESK’in program   nedir?

KESK, AKP’nin bu sald r lar n n geri püskürtülmesi
için ne yap yor. Anla mal  ö retmen say s  bu sene 58
binden 80 bine ç kart lacak. Bu y llard r okuyup üniversite

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük

Kamu Emekçileri Cephesi
Tüm Bel-Sen’deki Bölünme

Kürt Milliyetçi Politikalar n Sonucudur! 
Milliyetçilik Böler, Devrimci Politikalar Birle tirir! 

B RLE EL M D RENEL M KAZANALIM
Tüm Bel-Sen

Genel Ba kan
Vicdan Baykara

istifa etti.
Vicdan Baykara

KESK içindeki
reformist, uzla -

mac , düzen içi
politikalar n sem-

bollerindendir.
KESK’in bugünkü tablosunun do -
rudadan sorumlular ndan birisidir.
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bitiren ö retmenlerin te eron i çisine dönü türülmesi
demektir. Kamuda çal an sözle meli personel say s
500 bini a t . 

Bütün bunlar olurken KESK ne yapt . u anda ne ya-
p yor? KESK’in Kamu emekçilerine yönelik sald r lar
kar s nda program nda ne var?

KESK içindeki tüm siyasi gruplar KESK’in uzla mac ,
teslimiyetçi politikalar  kar s nda tav rlar n  belirlemek
zorundad r. 

Sorumuz çok aç k: 
1- KESK Ba kan  Lami Özgen’in Ba bakan Erdo an

taraf ndan “Akil nsan” olarak atanmas na ve Erdo an’ n
emir eri gibi çal mas na kim ne diyor? 

2- Lami Özgen 240 bin üyesi olan KESK’in ba kan d r.
Tayyip’in emir eri de ildir. Hangi hakla 240 bin üyesi
olan bir sendikay  AKP’nin politikalar na yedekliyor?
KESK’in organlar  var, kurullar  var, kim izin verdi
Lami Özgen’e? Kim onayl yor Lami Özgen’in “akil in-
sanlar komisyonu”nda yer almas n . Lami Özgen o hakk
kendinde nas l buluyor?

3- Tüm Bel-Sen’in bölünmesinin tek nedeni Kürt
milliyetçi politikalard r. Daha önce ayn  politikalar
sonucu E itim-Sen’den kopmalar olmu tu. imdi Tüm
Bel-Sen... Kamu emekçilerinin en temel sorunlar  unutulup,
AKP’nin kölelik sald r lar  görmezden gelinip, AKP po-
litikalar na yedeklenilmeye devam edildi i sürece yar n
ba ka Vicdan Baykaralar n ç kmas  hiç de sürpriz olma-
yacakt r. 

4- AKP 2.5 milyon kamu emekçisine kölelik yasas n
dayat yor. Yasa mecliste bekliyor. KESK ne yap yor?
Hiçbir ey yapm yor. KESK Ba kan  Lami Özgen Erdo-
an’ n ellerine tutu turdu u program çerçevesinde geziyor. 

AKP halka sava  açt , bütün bir yaz boyunca ülkeyi
gaza bo du. AKP’nin polisleri Taksim’de halk n üzerine
gaz bombas  ya d r rken Lami Özgen KESK Ba kan
s fat yla Dolmabahçe’de Erdo an’ n “akiller” toplant s na
kat l yordu...  Bunlar KESK’te tart lmayacak m ? 

5- KESK daha ne kadar AKP’nin, Kürt milliyetçi ha-
reketin uzla mac  politikalar na payandal k yapacak?
AKP 2.5 milyon memuru kölele tirirken “çözüm süreci”
bozulmas n diye mi susuyor KESK?

28 ilde 185 KESK üyesi devrimci memur gözalt na
al nd . 72’si tutukland ... Bunlar n ço u KESK’e ba l
sendikalar n yöneticileriydi. Kendi yönetici ve üyelerine
sahip ç kmayan bir sendika neyin mücadelesini verebi-
lir?

Bunlar KESK yönetiminde tart lmayacak m ?
AKP’nin tutuklatt klar na sahip ç karsak “çözüm süreci”
sekteye u rar diye mi sahip ç km yorsunuz devrimci
memurlara... 

Halka yönelik, emekçilere yönelik, do rudan KESK
üyelerine yönelik bunca sald r  varken KESK neden
sustu unun hesab n  vermelidir? Aksi durumda bugün

Vicdan Baykara, yar n ba ka birileri KESK’ten kopup
gidecektir. 

KESK içindeki tüm siyasi yap lar bu sürecin özele -
tirisini vermelidir. Bu sürecin hesab  sorulmal d r. 

Kamu Emekçilerinin Mücadelesi 
ehitler Pahas na Yarat lm t r! 

Her Zaman Kendini Yeniden 
Yaratacak Dinamiklere Sahiptir!

Vicdan Baykara KESK’e ele tirilerinde “bir emek
örgütü olmaktan ç kt n ” söylüyor. Elbette Baykara
ile ayn  ele tiriyi yapm yoruz. KESK Kürt miliyetçileri
ve onun yede inden kurtulamayan reformistlerden, opor-
tünistlerden ibaret de ildir. 

Ay enur im ekler, Elmas Yalç nlar, Sat  Ta lar, Arif
Öngeller, Makbule Sürmeliler, Zehra Öncüler, Nihat a-
hinler, Necla Çavumirzalar,  Gülseren Beyazlar, Fidan
Kal enler... kamu emekçilerinin onurlu ehitleridir. Kamu
emekçilerinin tarihi reformist uzla mac  politikalarla ya-
z lmad , devrimci memurlar n kan yla yaz ld . ehitleri-
mizin kan yla yaz ld .  

KESK her zaman kendini yeniden yaratacak güçlü
dinamiklere sahiptir. Yüzlerce devrimci memur AKP’nin
fa ist emek dü man  politikalar na kar  boyun e medi i
için, direndi i için gözalt na al nd , tutukland  ve bedel
ödemektedirler. 

Kamu emekçilerinin AKP politikalar na güç vermesine
izin vermeyece iz. Kamu emekçilerinin kölele tirilmesine
izin vermeyece iz. 

Vicdan Baykara KESK çinde 
Uzla mac l n, Mücadelenin Düzen 
çine Çekilmesinin Ba n  Çekmi tir

Vicdan Baykara  ‘dört ki inin darbesi’yle Genel
Ba kanl ktan uzakla t r ld n  söylüyor... Bu tür ayak
oyunlar  sizin DY-ÖDP anlay n n KESK’e b rakt
mirast r. Sendikalardaki her türlü ayak oyunlar n  iyi bi-
lirsiniz. “Etme bulma dünyas ”. Y llard r ayn  ayak oyun-
lar n  devrimcileri sendikalardan tasfiye etmek için kul-
land n z. Kaç y ll k sendika ba kan  oldu unuza bakmadan
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sizi de bir tasfiye eden ç km .

Vicdan Baykara’n n KESK’e yö-
neltti i ele tiriler hakl  olmakla bir-
likte, bu ele tirileri en son yapacak
ki i Baykara’n n kendisidir... 

‘Dört ki inin darbesi’ diyor.
Vicdan Baykara bu tür ayak oyun-
lar n  en iyi bilenlerdendir. 

Bayakara KESK’e yönelik ele -
tirisinde diyor ki; “Son y llarda
KESK'in sendikal hiçbir görevini
yerine getirmedi ini, bir emek örgütü
olmaktan ç k p siyasal bir örgüte
dönü tü ünü üzüntüyle gördüm."

Kürt milliyetçi hareketin sendi-
kalardaki bu anlay  hiç de i me-
mi tir. “Ba ta Kürt sorunu” diye
ba lamayan cümleleri yoktur. Ken-
dilerini her eyin merkezine koyarlar.
Bunlar yeni bilinen eyler de ildir.
Devrimcilerin yönetimlere girmemesi
için y llard r bu anlay larla ittifak
yapt n z. 

KESK’in “emek örgütü olmaktan ç k p siyasal bir
örgüte dönü mesi” konusunda yine kimseye söz söyle-
yecek durumda de ildir Vicdan Baykara... Y llard r sen-
dikalar  ÖDP’nin arka bahçesi olarak kulland n z. ÖDP
ile hayata geçiremedi iniz politikalar  KESK’e dayatt n z.
Sendikalar  reformist düzen içi politikalar n z n arac
yapt n z. 

Siz ÖDP’den stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan
aday   olurken KESK’in kurumsal kimli ini kullanmad n z
m ? 

Y llard r kamu emekçilerinin mücadelesini düzen
içine çekmeye çal anlardan birisi siz de il misiniz? 

Devrimciler bu mücadelede ehit dü erken ponolardan
ehitlerin resimlerini söktüren siz de il misiniz?

KESK’i gerçekten “emek örgütü olmaktan ç kt ”
için mi ele tiriyorsunuz yoksa istedi iniz gibi kullana-
mad n z için mi?

Lami Özgen’i neyle suçluyor Vicdan Baykara?

“Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin hiçbir bilgisi
olmadan ‘Akil Adam’ olarak AKP Hükümetinin para-
lelinde çal makla”...

Peki kapal  kap lar arkas nda i  çevirirken "dikkat
edin bu tart malar m z bas na s zmas n" diyen sen
de il misin?

KESK’in Genel Kurulu’na Fa ist MHP’nin Genel
Ba kan  Alparslan Türke ’i davet eden sizler de il misi-
niz?

Neden ça rd n z yüzlerce devrimcinin katliam ndan
sorumlu olan fa ist bir katili?

Nedir fa ist MHP ile dostlu unuz? AKP emek dü man ,

MHP emekçi dostu mu?

Belediyede A tak m
kurdurup ilerici demokrat
memurlar , i çileri döv-
düren, Erdal Y ld r m’
katlettiren MHP’li Keçiö-
ren Belediye Ba kan  Tur-
gut Alt nok'u nikah na da-
vet eden siz de il misi-
niz?

Gazi ayaklanmas nda
KESK’in yöneticilerinden-
diniz. Daha önceden karar
al nan bir eylemi bile iptal
ettirdiniz. Gazi ayaklan-
mas ndaki tavr n z n hiç
özele tirisini verdiniz mi? 

KESK’in tüm tarihi bo-
yunca ne kadar militan
di e di  mücadele örnek-
leri varsa bununlar n hep-
sinin yarat lmas nda dev-
rimci memurlar vard r. Da-

t lan, tasfiye edilen, düzen içine çekilen tüm eylemlerin
alt nda ise Vicdan Ba kara’n n da imzas  vard r. 

Bu istifan z KESK’in emek örgütü olmaktan uzakla t
için de il, KESK’i kullanan siz olmad n z içindir. 

“KESK’in AKP paralelindeki politikalar ” kar s nda
ne yapm  Vicdan Baykara?

“SON ÜÇ YIL KESK’ N H ÇB R ORGAN TOP-
LANTISINA KATILMAYARAK TAVIR” göstermi .
Yani üç y l boyunca susmu . 

Her ey Vicdan Baykara’n n “duygular ”ndan ibaret.
Ya temsil etti iniz on binlerce belediye emekçisi ne
oldu? Hiçbir sorunu yok muydu onlar n? 

19 ubat’ta tutuklanan Kamu Emekçileri Cepheli
Tüm Bel-Sen yöneticisi ve üyesi memurlara da onun
için mi sahip ç kmad n?

Tutuklanan devrimci memurlar n neyle suçland klar na
bak n. Hepsi de sendikal, demokratik faaliyetlerinden
dolay  tutukland lar ve suçlan yorlar... 

Siz Tüm Bel-Sen’in Genel Ba kan  olarak tutuklu
üye ve yöneticileri için Lami Özgen’den farkl  olarak ne
yapt n z?

Sonuç Olarak; 

Vicdan Baykara bugün ele tirdi i KESK’in reformist,
uzla mac  politikalar n n mirasç lar ndand r. Yapt  ele -
tiriler hakl  olmakla birlikte o ele tirileri yapacak en son
ki ilerden birisidir. 

Vicdan Baykara o ele tirileri yapacak ki i de il, o
ele tirilerin muhatab d r...

KESK’in bu politikalar nda en büyük pay  olanlardan
birisi Baykara’n n geçmi teki “Yol” arkada lar d r...
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AKP 2009 y l ndan beri ç kard
DDK raporu, KHK’lar, TMMOB yasa
tasla  ile TMMOB’yi tasfiye etmeye
çal yordu. Son olarak 9 Temmuz
2013 tarihinde TBMM gündemine
getirilen ve 2 A ustos 2013 tarihinde
ise Cumhurba kan  taraf ndan onay-
lanan, 6495 say l  Baz  Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde De-
i iklik Yap lmas na Dair Kanun yü-

rürlü e girmi tir. çerisinde 3194 say l
mar Kanunu de i ikli i de bulunan

bu kanun ile TMMOB’nin yetkileri
de k s tlanm  oldu.

Daha önce 2009 y l nda DDK ra-
poruna, 2011 y l nda KHK’lere ve
2013 y l nda ise TMMOB yasa tasar -
s na kar  Devrimci Mücadelede Mü-
hendis Mimarlar olarak kampanyalar
yapm , kampanya dahilinde her hafta
AKP önünde aç klama, bildiri da -
t mlar  ve açl k grevi eylemleri ger-
çekle tirmi tik. imdi de TMMOB’nin
yetkilerini k s tlayan son yasaya kar ,
AKP iktidar n n halk n her kesimine
yöneltti i sald r lara, tüm rant ve talan
politikalar na kar  ve halk ayaklanmas
s ras nda yitirdi imiz ehitlerimiz için
stanbul’dan Ankara’ya ad m ad m yü-

rüdük. Her türlü bask ya ve zorlu a
ra men yürüyü ümüzün 15. gününde
31 A ustos 2013 Cumartesi günü so-
nunda Ankara’da olduk. 

Peki TMMOB bu sald r lar n hepsi
olurken ne yapt ? 19 Eylül 1979’da
yüz bini a k n ki iyi soka a dökerek
i  b rakma eylemi yapabilen, tarihinde
Teoman Öztürk’lerin, Hasan Bal k-
ç ’lar n, Tülin Ayd n Bak r’lar n dev-
rimci gelene ini bar nd ran
TMMOB’nin 1980 sonras  devrimci
gelene i tasfiye edilmi , son on y ld r
ise TMMOB yönetimine çöreklenen
reformist ve uzla mac  yöneticileriyle
icazetçi, teslimiyetçi, mücadeleden
uzak, üyelerinden kopuk bir hale gel-
mi tir. Bu anlay n bir çok örne i
vard r.

TMMOB içerisindeki tasfiyeci,
reformist gruplar, kendi ç karlar n

koruyabilmek için içerisindeki dev-
rimci üyelerini de tasfiye etmek için
elinden geleni yapm , halk n mü-
hendisli ini yapan üyelerini küçük
kurullara almay p, eli sat rl  fa istleri
üzerlerine sald rtm t r. Halka kar
onca sald r  kar s nda TMMOB’nin
yapt klar  söylemden öteye geçme-
mi tir. çiden, emekçiden yana olmas
gereken TMMOB’nin kendi çat s  al-
t ndaki n aat Mühendisleri Odas  bir
emekçiyi, Cansel Malatyal ’y  mob-
bing uygulayarak, haks z yere i ten
atm  ve kap s n n önünde bir emekçi
tam 8 ay çad r kurup direnmi  ve 36
gün açl k grevi yapm t r. TMMOB
yönetiminin geldi i nokta, kap s n n
önünde hakk  için mücadele eden bir
emekçinin günden güne eriyerek ölü-
me gitmesini izlemek olmu tur. Bu-
nunla da kalmay p direni  çad r na
bir çok defa AKP’nin fa ist polislerine
ihbarda bulunarak sald rtm t r. Yine
AKP’nin rant ve talan yasa ve uygu-
lamalar n n hiç birisinde söylemden
öteye geçmeyen bir eylemi olmam ,
aksine çözümü hep eline halk n kan
bula m  katil AKP milletvekilleriyle
masaya oturarak bulmaya çal m t r.
Bu haldeki TMMOB yönetimi,
AKP’nin sald r lar  kar s nda da mü-
cadele etmemi , hatta 30 Ocak 2013
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu
Ba kan , 10 odan n Yönetim Kurulu
Ba kanlar  ile birlikte Çevre ve e-
hircilik Bakan  ve bakanl k yetkilile-
riyle bir toplant  yapm  ve bu top-
lant da TMMOB ile ilgili yasay  ge-
çirmeyece iz diyen AKP’ye inanm -
t r. Üzerinden bir y l bile geçmemi ken
u an TMMOB’nin tasfiyesi için ç -

kar lan kanun meclisten geçmi tir.
Kendisi mücadele etmedi i gibi, her
kampanyam zda oldu u gibi, son yasa
tasar s  ile ilgili yapt m z kampanyay
beraber örgütleme ça r s yla gitti imiz
TMMOB yönetimi bizi yoksaym ,
randevu vermemi , en son telefonun-
dan ula abildi imiz Mehmet So anc
ise konu acak bir eyi olmad n

söyleyerek, görü me talebimizi red-
detmi tir. 

16 A ustos 2013 Cuma günü, s-
tanbul Makina Mühendisleri Odas
önünden ba latt m z ve öncesinde
yine eylemi beraber örgütleme ça r -
s yla gitti imiz TMMOB yönetimi,
kap s n n önünde yap lan bas n aç k-
lamas na bile kat lmam  ve hiçbir
üyesine de ça r  yapmam t r. Her
eye ra men ba latt m z yürüyü ü-

müze halk n her kesiminden ve dün-
yan n bir çok yerinden destek gelirken,
yürüyü ün 11. gününde toplanan s-
tanbul KK’da yürüyü e destek ve-
rilmesi gerekti ini dile getiren üye-
lerine ise verdi i cevap “yöneticilerle
konuyu de erlendiririz” demekten
öteye geçmemi tir.

Kap s n n önünde AKP’nin
TMMOB’ye yöneltti i sald r lara kar
direnen Halk n Mühendis Mimarlar na
TMMOB yüzünü çevirmi tir. De il
direnmek, kendisini mücadeleye ça-

ran üyelerinden kaçan TMMOB
yönetimindeki reformist anlay lar n
geldi i durum aç kça ortadad r. Kendi
üyesinden kaçan, direnmekten kaçan
TMMOB yönetimi, icazetçi, uzla mac
ve devrimcilikten uzakt r. Halk ayak-
lanmas  ile halk n her kesiminin fa-
izme kar  birle ti i bir süreçte, 400

bini a k n üyesiyle TMMOB kendisine
yap lan sald r lara kar  direnmek bir
yana, mücadele edenleri de yaln z b -
rakm t r. Söylemleriyle halk  kan-
d rmaya devam eden TMMOB ku-
yunun dibi olmad n  bize her geçen
gün göstermeye devam ediyor.

Hep tekrarlad m z gibi, fa izme
kar  mücadele için TMMOB’yi dev-
rimci bir çizgide mücadele etmeye ça-

rmaya devam edece iz. TMMOB
devrimci tarihiyle, demokratik kitle ör-
gütü niteli iyle halk n yan nda, halk n
ç karlar  için olmak zorundad r. AKP’nin
sald r lar na kar  tek çare birle erek
mücadele etmek ve kazanmakt r.

DEVR MC  MÜCADELEDE
MÜHEND S M MARLAR

TMMOB YÖNET C LER ; YÜZÜNÜ HALKA VE
DEVR MC LERE DÖNMEL D R; TMMOB Ç N

MÜCADELE ETMEL  SEY RC  KALMAMALIDIR!
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Ülkemizde Gençlik

Dev- Genç; Türkiye halklar n n
tek kurtulu u olan mücadeleyi ba -
latan ve sürdüren devrimci kadro-
lar n yeti ti i okuldur.

 Dev-Genç, devrimi isteyen, sos-
yalizm için mücadele eden gençli-

in örgütlenmesidir. 
 Dev-Genç’in yolu militan, uz-

la maz ve fedakarl ktan kaç nma-
yan bir mücadele hatt d r. 

 Dev-Gençliler, devrimin genç-
leridir. 

 Dev-Gençli, tarihin yaz c s , sa-
hibidir. Tarihini ö renir, gelenekleri
büyütme hedefiyle ya ar. 

 Dev-Gençli, gençli i devrim
için örgütledi ini akl ndan ç kar-
maz. 

 Dev-Gençli, gençli in birli ini
ve ortak mücadelesini savunur. Ve
bunun önünde engel olan her tür-
lü anlay la aktif mücadele yürütür. 

 Dev-Gençli, ba kalar na de il
önce kendine, kendi gücüne güve-
nir. 

 Dev-Gençli, mücadeleyi kendi-
li indencili e b rakmaz. 

 Dev-Gençli, her zaman ilkeli ve
tutarl d r. Günübirlik ç karlar pe-
inde ko maz. 
 Dev-Gençli, ayd n ve dinamik

karakteriyle yol açan, yol yapan, yol
gösteren, mücadelesinin önündeki
her türlü engeli bir bir kald rand r. 

 Dev-Gençli, çal t  alan , kit-
lesini olumlu ve olumsuz özellik-
leriyle tan r; olumlu yanlar n  bü-
yütme, olumsuz yanlar n  küçültme
perspektifiyle programl  çal r. 

 Dev-Gençli, örgütleyece i gen-

cin önce olumlu yanlar n  bulur,
oradan tutar ve büyütmenin yolu-
nu bulur. 

 Dev-Gençli, gençli in somut-acil
taleplerine ve sorunlar na çözüm
üretebildi i kadar örgütlenebilir. 

 Dev-Gençli, gençli in ve e itim
emekçilerinin söz ve karar hakk -
n  savunur, bunun için mücadele
eder; kendi i leyi inde de, pratik-
teki kurumla malar n  olu turur. 

 Dev-Gençli, okullardaki ÖGB,
kamera, disiplin cezalar  gibi anti-
demokratik uygulamalar ve bask
araçlar n n sistematik te hirini ya-
par ve ortadan kald rman n yolla-
r na ba vurur. 

 Dev-Gençli, YÖK’e kar  yü-
rüttü ü geleneksel mücadelesini
bütün e itim-ö retim y l na yayar. 

 Dev-Gençli, s nav sisteminin
olu turdu u tepkiyi örgütlenme
zemini olarak kullan r, s nav siste-
minin kald r lmas  için ailesel bir
mücadele yürütmenin plan ve prog-
ram n  yapar. 

 Dev-Gençli, sivil fa ist terör kar-
s nda te hir+ortak mücadele+dev-

rimci iddet temelinde bir mücadele
hatt  geli tirir. 

 Dev-Gençli, emperyalizmin ve
fa izmin ne oldu unu gençli e
kavrat r. Bunun anti-emperyalist,
anti-oligar ik devrimle ortadan kal-
d r laca n  ö retir. 

 Dev-Gençli, sosyalizmin ne ol-
du unu gençli e gerek ya am bi-
çimiyle gerek etkinlikleriyle so-
mutlar, kavrat r. 

 Dev-Gençli, hukuk ö rencileri-

B Z DEV-GENÇL Y Z! -1-

Dev-Genç’in Zafer Ça r s
Her Daim Egemenlerin Korkulu Rüyas d r!
Dev-Genç’liler Bu Halk n En Onurlu Evlatlar d r!
Dev-Genç’li Olmak Bir Ayr cal kt r!
Her Dev-Genç’li Bunu Ya ar
Bin Kez Daha Ne Mutlu Bize
Ne Mutlu Bize ki, Dev-Genç’liyiz!
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ni i kence ve katliam davalar nda, t p ö rencilerini i -
kenceyi aklama raporlar  kar s nda, mimarl k ö renci-
lerini gecekondular sorununda duyarl  k l p tepkisini ör-
gütleyendir. 

 Dev-Gençli, anadilde e itim hakk n  savunur ve bu-
nun için mücadele eder. 

 Dev-Gençli, bütün sorunlar n gerçek çözümünün ik-
tidar n al nmas ndan geçti ini akl ndan ç karmaz. 

 Dev-Gençli, oligar ik düzenin yoz kültürünün kar -
s na halk kültürüyle yo rulmu  devrimci kültürü ku a-
narak ç kar.

Liseli Dev-Gençli, ezilen sömürülen halk n çocu u-
dur ve onun kavgas n n en önünde dövü endir. Ya  kü-
çük yüre i büyüktür.

 Dev-Gençli, halktan ö renen ve halka ö retendir. Halk-
tan emekçi olmay  ö renir, ama kendi ayd n zihniyle o
eme i bilinçli kullan p halk n sava na katmay  ö retir.
Halktan hayat  ö renir, ona nas l de i tirilece ini ö re-
tir. 

 Dev-Gençli, gençli in beynini ve yüre ini kazan r. Dev-
rimci dü ünceleri dikte etmez. Ona soru sormay , dü-

ünmeyi, dü üncelerini aç klamay , savunmay , o dü-
ünceler u runa sava may  ö retir. 
 Dev-Gençli, gençli in sorunlar na “sistem sorunudur”

diyerek sahip ç kmayan sekter yakla mla da; “ö renci-
lerin politik mücadeleden korktu unu” savunarak, ken-
dini YÖK’e kar  mücadeleyle s n rlayan liberal anlay la
da mücadele eder. 

 Dev-Gençli, kitle çal mas nda ajitasyon ve propa-
gandayla yetinmez; iradi ve programl  hareket eder. 

 Dev-Gençli, iddias  büyük, ufku geni , hep ileriyi dü-
ünerek ad m atand r. 
 Dev-Gençli, yanl la uzla maz, ele tiri özele tiri me-

kanizmas n  olmas  gerekti i gibi çal t r r. 
 Dev-Gençli, ki isel e itimini hiç aksatmaz, sürekli ara -

t r r ö renir. 
 Dev-Gençli, halk n parças d r, ona yönelik sald r la-

r  kendine yap lm  gibi hisseder. Dünya halklar na yö-
nelik sald r lar  da kendi halk na yap lm  sayar ve ac -
s n  hisseder. Öfke duyar tepkisini gösterir. 

 Dev-Gençli olmak bir ayr cal kt r, her Dev-Gençli bu-
nun gurunu ya ar. 

Liseli arkada lar merhaba! 
Yeni bir y l ba lad . Bu bir kavga ve ayaklanma y l .

Gelecek bize ait, biz gelece iz. Ayakland k ve birlik olun-
ca ne kadar güçlü oldu umuzu gördük. 14 ya nda Ber-
kin Elvanlar bizim bu ülkenin umudu oldu umuzun ve
14 ya nda olsak da ne çok eyler yapabilece imizin ka-
n t d r. Bize küçük diyenlere, küçümseyenlere sunaca m z
en büyük belgedir. 

imdi Berkin olma zaman ! 
AKP iktidar  amans zca sald r yor liselilere. Ayak-

lanman n en önünde en çok bedeli gö üsleme pahas na
özgürlüklerine kar an iktidarla çat t k diye sald r yor bize. 

Mustafa Ali 17 ya nda vuruldu unda barikat ba-
ndayd … 14 ya ndaki Berkin vuruldu unda barika-

t n ba ndayd … Berkin’in Mustafa Ali’nin özgürlü-
ümüzün ve adaletin pe ine dü tük diye sald r yor

bize… 
Berkin Elvan bütün yaz komada kald . Tatile gidemedi.

Hatta harçl k ç karmak için çal amad . Bir arkada n n
sesini duyamad . Eylül’de o da liseye ba layacak, im-
di birimizin s ra arkada , okul arkada  olacakt . Bizimle
beraber sabah okula kalkacak ve derse girecekti. Berkin’i
ba ndan vurdular henüz bizim ya m zdayd . 

Berkin biziz! 
Liseliler! imdi Berkin için adalet isteme zaman .

Okullar m z aç ld  ve yeni bir sistemle kar la t k. AKP
liselerden korkuyor. AKP kendi neslini yeti tirmek, bo-
yun e mi , umutsuz bir gelecek var etmek istiyor. Ber-
kinler bunun en büyük dü man d r. 

Teneffüs saatlerimiz k sald  yaln zca 5 dakika. Ders
saatlerimizse uzad . Art k geçme notlar  daha yüksek. De-
vams zl k yapma hakk 10 gün! Art k daha fazla s nav,
daha fazla ders ve dü ünmeye konu maya daha az zaman
olacak diyorlar. 

AKP liseliler okullar na kapans n yoksa gelecekleri-
ni ellerinden al r z; e itim hakk n  engelleriz diyor. De-
vams zl kla, soru turmalarla, her okulun önünde say s  ar-
tan polisiyle gözda  vermek istiyor. Ama lise önlerinde
kafelerde uyu turucu sat lmaya devam ediliyor. 

Her liseye bir mescit yapmak isteyen okullar da bi-
limi ö retmek yerine, kendi gerici neslini yeti tirmek is-
teyen AKP, uyu turucu çetelerine bir ses ç karm yor.
AKP’nin polisi liselileri, Bekinler’ i vurmay  çok iyi bi-
liyor ama çetelere ses ç karm yor. 

AKP tüm sald r  ve önlemlerine ra men liselilerin söz,
yetki, karar almas n n önünde engel olamayacak. 

Liseli Meclisleri Kuraca z! 
Bulundu umuz her okulda ya ad m z her sorun bizi

ilgilendirir ve sorunlara çözüm bulurken bize sormak zo-
rundalar. S navlarla gelece imizi belirlerken bize sormak
zorundalar. Haklar m z  elimizden al rken bize sormak zo-
rundalar. Bu ülkenin gelece i hakk nda karar al rken bize
sormak zorundalar. 

Ayaklanmada oldu u gibi birlik olaca z. Hep bera-
ber karar al p hep beraber haklar m za sahip ç kmal y z.
Tek ba m za kurtulu umuzun yolu yok. Bu sistem bizi
çarklar  aras nda dershaneler ve okullar aras nda ezip bi-
tirecek. Dayan mam z  büyütmeliyiz. Liseli Meclisleri
kural m ve kazanal m! 

Ayaklanma Y l nda Liseli Meclisleri Kuraca z!
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Gençli in

Gündeminden
Türkiye’de yeni ders y l  ba -

larken; gerici bir gençlik yarat-
mak isteyen AKP iktidar , e itim
sistemindeki s nav sisteminde, ki-
taplarda, okul k yafetlerinde pek
çok de i iklikler yapt . E itim-
de sanki ça da  reformlar ger-
çekle tirmi çesine medyada pro-
paganda yap lmaktad r.  Ku ku-
suz AKP, gençli i kendi gerici
ideolojisiyle yo urup emperya-
lizmin ve oligar inin ihtiyaçlar -
n  kar lamak için de i ikliklere
gitmi tir. Sömürü ve zulmün sa-
hibi emperyalizme ve oligar iye
hizmet eden bir gençlik, gerici bir gençliktir. AKP’nin de-

i iklikleri halk için de il, gerici ideolojinin benimsetil-
mesi dolay s yla sömürü sisteminin devam  içindir.

AKP’nin bu amaçlara ula abilmek için, yapt  de i-
ikleri iyi göstererek pazarlamak için yapt  baz  uygu-

lamalar unlard r:

1- 66, 67 ve 68 ayl k ö renciler için okula ba lama mec-
buriyeti kald r ld . (Daha geçen y l devrim diye duyurdu-
unuz uygulamaya neden ba lad n z, neden vazgeçtiniz?)

2- lkokul ö rencilerinin çantalar ndaki a rl  azalt-
mak için ders kitaplar  birinci ve ikinci dönem diye iki-
ye ayr ld . (Esas a rl k, kitaplar n za damgas n  vuran, anti
bilimsel, gerici ideolojinizdir. Ve o a rl k kafalarda y l-
larca ta n yor.)

3- “Ö rencilere süt içme al kanl  kazand r lmas  ve
sa l kl  beslenmeye katk  amac yla yap lan Okul Sütü Pro-
jesi bu y l da devam edecek.” (Zaten buzdolaplar  sütle dolu
ama al kanl k olmad  için içmiyor çocuklar(!)) 

4- Ortaö retime geçi te uygulanan Seviye Belirleme S -
nav  yap lmayacak. Yerine 6 dersi kapsayan, “Temel E i-
timden Ortaö retime Geçi ” isimli merkezi s nav siste-
mi geldi. S nav say s  12’ye ç kt . (S navlar n z, ö renci-
leri yar  at na çevirmek, rekabet kültürü yaratmak ve sos-
yal ya amla ba n  kesmek içindir, yar n bunu da de i ti-
recek ba ka bir sistem getireceksiniz. 12’ye ç kard n z
s navlar sayesinde dersaneleriniz daha çok kazanacak.)

5- Yurtd nda 9. s n f  okuyan ö renciler, mahalle-
sindeki okula s navs z geçi  imkan  kazan yor. (Fetullah’ n
okullar ndan yeti enlere ayr cal k)

6- stanbul’daki ö renciler 06.00-13.00 saatleri
aras nda toplu ta ma araçlar ndan ücretsiz faydala-
nacak. (Sadece stanbul’u kapsayan, bu s n rl  tan nan hak
gösteri tir. Bütün ö renciler için ula m, t pk  e itimde ol-
mas  gerekti i gibi paras z olmal d r.)

7- Ö rencilerin k yafetleri, ö renci velilerinin karar-

lar  ile netle ecekmi . (Aman ne büyük lütuf. E itimin ni-
teli i konusunda söz ve karar hakk  tan mad n halka, k -
yafete karar ver hakk !)

9- Düz lise, imam hatip lisesi ve meslek liseleri gibi
s navs z ö renci alan okullarda s n f mevcutlar  40’ki i-
yi a mayacakm . (Neden a yor? Neden ö retmenler bo -
ta geziyor?...)

Her Okula badethane
Milli E itim Bakanl ’n n (MEB'in) yeni yönetmeli-

ine göre her okula ibadethane aç lmas  karar alt na al n-
d . Asl nda anayasaya ve genelgelere göre okullardan ta-
lep gelmesi halinde ibadethane aç lmas  izni vard . im-
di al nan kararla da aç lacak olan ibadethanelerin tabela-
s nda “mescit” yazacak, di er inan lar n ibadethane aç-
mas na izin verilmeyecektir. Ancak burada u soruyu sor-
mak laz m, okullar n sorunu ibadethane aç lmas  m ? Tür-
kiye’deki bütün okullar, yat l  okul da ö renciler, ibadet
edecek yer bulam yorlar m ? Hay r Türkiye’de özellikle,
Sünniler için böyle bir ihtiyaç yoktur. AKP’nin niyeti, ad m
ad m tamamen dini bir ülke kurmakt r. Dine dayal  bir ya-
am biçimini hayat n her alan na hakim k lmakt r. Açl k,

yoksulluk, adaletsizlik kar s nda halk n bütün sorunlar n
öbür dünyaya havale etmesini sa lamak istenmektedir. 

mam Hatip Ö retmenlerine
Mahallelerde AKP’nin Gerici
deolojisini Yayma Görevi

Yeni yönetmeli in 86. maddesindeki düzenlemeyle,
HL ö retmenleri mahalleyi gezerek, halkla ili ki kurma

görevine tabi tutuldu. Yönetmelikte, “Anadolu imam-ha-
tip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri ö retmenleri ge-
rek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri d n-
da olmak üzere ö rencilerin mesleki becerilerinin ge-
li tirilmesi için çevreyle ili ki kurmalar na rehberlik ede-
rek mesleki uygulamalar n n verimli olmas  yönünde ça-

B Z, KÖLEL N ORTADAN KALKMASINI, SÖMÜRÜ 
VE ZULMÜN YOK OLMASINI ST YORUZ. 

BUNUN Ç N; HALK Ç N E T M, HALK Ç N B L M
YAPAN B R S STEM  SAVUNUYOR, EMPERYAL ZME

VE FA ZME KAR I 0HALKIN KT DARI Ç N 
MÜCADELE ED YORUZ!

E itim Sistemi Sil Ba tan:
Türkiye’deki E itim Sisteminin

De i meyen Tek Amac ;
Tekellere Köle Yeti tirmektir!

Ülkemizde Gençlik
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l malar yapar, dini konularda halk n bilgilendirilme-
sine yönelik faaliyetlere kat l r” deniliyor. Bir önceki yö-
netmelikte müftülük kontrolünde bu görev verilirken, im-
di do rudan AKP’nin gerici ideolojisini kap  kap  geze-
rek yayma görevi veriliyor.  

Sonuç olarak; ortada halk n yarar na yap lan hiçbir de-
i iklik yoktur.

Belirleyici olan ise udur; bu e itim sisteminin bi-
çimlendirdi i, yeti tirdi i gençler; zulmü ve sömürüyü or-
tadan kald racak, ba ms z ve demokratik bir Türkiye kur-

mak için mi çal acak yoksa emperyalizmin ülkemizde-
ki sömürüsünün devam n  sa layacak teknik elemanlar,
fa izmi sürdürecek siyasi yöneticiler ve bürokratlar ile hiç-
bir haks zl a, sömürüye, adaletsizli e, açl a, yoksullu-

a, ülkemizdeki ve ba ka ülkelerdeki emperyalist i gale
sesini ç karmadan, tevekkül ederek ezilen milyonlar m
olacakt r?..  AKP ikincisini istemekte ve bunun için ça-
l maktad r.

AKP’nin yapm  oldu u bu de i ikliklerin kar s nda;
halk için e itim, halk için bilim talebiyle mücadelemizi
srarla büyüterek kazanal m!

Ülkemiz gençli inin ba ms zl k,
demokrasi, sosyalizm mücadelesin-
deki okulunun ad  DEV- GENÇ 44.
ya na giriyor. 

Sadece ülkemiz gençli i de il
tüm halk m z n da ekmek, adalet ve
özgürlük mücadelesinin 68’lerden
bu yana lokomotifi olan DEV- GENÇ,
bugün ve bundan sonra da halk m z n
emperyalizme kar  verdi i onurlu
mücadelesinin öncüsü olmaya de-
vam etmektedir. 

Dev- Genç cürettir, kararl l kt r.
Kendini halk na adamakt r. 44 y ld r
ülkemizin ba ms zl  için halk m -
z n kurtulu u için mücadele ediyor
DEV- GENÇ’liler. 

Gençli in tüm ekonomik, de-
mokratik, siyasal her türlü sorununa
sahip ç karak çözüm yollar n  göste-
rip bu yolda en önde yürüyen oldu
DEV- GENÇL LER.

DEV- GENÇ’lilerin hedefleri, ha-
yalleri büyüktür. Sadece üniversite ve
lise mücadelesiyle s n rl  de ildir
DEV-GENÇ’in mücadelesi. Mahir’in
dedi i gibi “Dünyan n Türkiye’sin-
de devrim yapma yolunda oland r”
DEV-GENÇ’liler.  

Önderlerimizden, ehitlerimizden
ald m z bu anl  tarih imdi bugün
de halk n umudu olmaya devam edi-
yor.

Empeyalizm dünya halklar na kan

kusturmaya devam ediyor. Ülkemiz
AKP fa izminin i birlikçi politikala-
r  alt nda giderek daha fazla sömür-
gele mektedir. Halk m z ise her gün
yoksulla makta, emperyalizm eliyle
yozla t r lmaktad r. Biz DEV-
GENÇ’liler gençlik ve s n f müca-
delesini birbirinden hiçbir zaman
ayr  görmedik. Okullarda, yurtlarda
oldu umuz kadar fabrikalarda, tarla-
larda, mahallelerde, yoksul gece-
kondu halk n n yan nda olduk. 15-16
Haziran i çi direni lerinde olanlar
da, Kazova, Tekel, Hey tekstil i çi-
lerinin yan nda olanlar da bizlerdik. 

Day m z n dedi i gibi “Türkiye
halklar n n bir DEV- GENÇ’i var”. 

Katillerin, soyguncular n, her tür-

Yeni e itim sistemi 4+4+4 kapsam nda okul dönü üm-
leri devam ederken, Konya’da geçen y l normal ortao-
kul olarak e itim veren 20’ye yak n okulun imam hatip
ortaokulu oldu u, geçen y l bu okullara giden ö renci-
lerin kay tlar n n da otomatik olarak imam hatiplere
al nd  ortaya ç kt . E itim sendikalar  duruma tepki gö-
sterirken, di er illerde de benzer uygulamalar olabilece i
konusunda velileri uyard . Konya Milli E itim Müdür Ve-
kili ise, dönü ümlerin arz-talep meselesi oldu unu sa-
vundu.

E itim-  Genel Ba kan  Veli Demir, sadece Konya
merkezde 10’un üzerinde ortaokulun imam hatipe çev-
rildi ini iddia etti. Demir’in verdi i bilgiye göre, geçen
y l Konya’da normal ortaokul olarak e itim veren Müm-
taz Koru lkö retim Okulu, Ahmet Ha ha  lkö retim

Okulu, Çumral o lu lkö retim Okulu, ehit Albay
brahim Karao luno lu lkö retim Okulu, 23 Nisan Ege-

menlik Ortaokulu, Ulubatl  Hasan lkö retim Okulu, Fe-
tihkent Kaz m Ulu ahin lkö retim Okulu, hsaniye
lkö retim Okulu bu y l imam hatip ortaokulu olarak

dönü türüldü.

“Velilerin Haberi Yok”
Çocu u geçen y l bu okullarda 5’inci s n f ö rencisi

olan ailelerin, durumdan haberi olmad n n alt n  çizen
Demir, “Velilere hiçbir bilgi verilmiyor. Okullar
aç ld nda, imam hatip oldu unu ö renecekler ve as l
k yamet o zaman kopacak” dedi. (Hürriyet, 23 A ustos
2013)

Geçen Y l mam Hatip Okullar  Bo  Kal nca 
Okullar  mam Hatip Okullar na Dönü türdüler!

44. Y l nda Her Dev-Genç’li Sava n
Kurmay  Olmay  Hedeflemelidir!

Ülkemizde Gençlik
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lü pisli i yap p ortal kta serbest-
çe dola t , insanlar m z n çöpten
ekmek toplamak zorunda kald ,
Anadolu topraklar m z n dü man
üsleri haline getirildi i, halk m -
z n dilinin, dinin, her türlü de er-
lerinin a a land  bir sistemde
biz DEV- GENÇ’liler sosyalizmi
istiyor bunun mücadelesini veri-
yoruz. Bu u urda 44 y ll k tarihi-
miz boyunca çok bedeller ödedik,
yüzlerce ehit binlerce tutsak ver-
dik. Y lmad k… Destanlar yarat-
t k. .. Sözlerimizin halk ve vatan
sevgimizin kan t , ehitlerimiz ve
tutsaklar m z oldu. Ölüm oruçla-
r nda fedalarda halk için önce
ben diyenlerde sokaklarda mey-
danlarda çat anlar da biz DEV-
GENÇ’liler olduk.

Emperyalizme kar  anti- em-
peryalist mücadelemizi y lmadan
sürdürdük. Dünya halklar na kan
kusturan emperyalizme kar  dün-
ya halklar n n yan nda olduk.
Adaletimizi tüm dünya halklar n n
ac lar n n hesab n  sormak için
uygulad k. 

6. Filolar  denize döken anti
emperyalist DEV- GENÇ gelene-
ini y llarca kampanyalar m zla ve

eylemlerimizle sürdürdük. “Ortak
Dü man Amerika’d r!”, “Ame-
rika Defol Bu Vatan Bizim!”,
“Füze Kalkan na Hay r!” kam-
panyalar m z bunlara örnektir.

DEV-GENÇ'liler 30 Mart
1970'de K z ldere’de do rultulmu
i birlikçi namlulara kar  “Biz
buraya dönmeye de il ölmeye
geldik!” diyerek yaz lan destan n
ard ndan, bugün do rultulmu
tüm teslimiyet ve uzla mac l k
ça r lar na da ayn  cevab  veren-
lerdir. 

DEV- GENÇ, Cephedir. Dün-
yada sava an tüm halk güçlerini
teslimiyete zorluyor emperya-
lizm. Silahl  mücadelenin idde-
tin bir çözüm getirmeyece i ya-
lanlar yla halklara teslimiyetten
ba ka yol olmad na ikna etme-
ye çal yor.  DEV- GENÇ’liler
Parti-Cephe ideolojisinin nda,
yol göstericili inde halka diren-

meyi, sava may  ö retmeye de-
vam ediyor. Bugün halk m z so-
kaklarda, barikat ba lar nda Ha-
ziran Halk Ayaklanmalar nda uy-
gulad klar yla at lan hiçbir ta n,
s k lan hiçbir kur unun bo a
gitmedi ini göstermi tir. Yur-
dumuzun dört bir yan nda devam
eden eylemlerde AKP fa izmine
kar  çat anlar n, bedel ödeyen-
lerin ehit dü enlerin, büyük ke-
siminin gençlik olmas  tesadüf
de il DEV- GENÇ gelene in-
dendir. 

Halk ayaklanmas nda halk n
yan nda çat an barikatlarda ön-
cülük eden biz DEV- GENÇ’lile-
re  44. y l nda dü en sorumluluk
daha büyüktür imdi. Hiçbir za-
man yetinmeyece iz, daha fazla-
s n  hedeflemeliyiz. DEV-
GENÇ'liler halk ayaklanmas nda
vatan m z n her yerinde çat an,
barikat kuran yönlendiren oldular
evet ama bu yeterli de ildir. Dev-
Gençliler kat lan oldu u kadar
sava n kurmaylar olmal d r-
lar. Her DEV-GENÇ’li kendini bir
kurmay gibi görmeli bulundu u
her ilde, ilçede, okulda, s n fta, sa-
va n örgütleyicisi, cephe ve cep-
he gerisinde öncülük edeni olma-
l d r. 

Birken iki olmal y z. Dü man
gençli in örgütlenmesinden kor-
kuyor. Bu yüzden fa ist genelge-
lerle okullar  hapishanelere çevi-
rerek içerisine polis dolduruyor.
AKP fa izminin fa ist genelgele-
rine kar  okullar m z, üniversite
ve liselerimiz mevzilerimizdir.
Nisan direni lerinden, Seher-
ler’den, Cananlar’dan, Hasan Se-
limler’den ald m z güçle daha
kitlesel bir DEV-GENÇ’i yarat-
mal y z.  Yeni ayaklanmalar  ya-
ratan, ayaklanmalara komutanl k
eden, halk n adalet özlemine ce-
vap veren militan cüretli olarak ey-
lemlerle dü mana korku salan,
azim ve kararl l kla halk çocuk-
lar n  örgütleyen DEV-GENÇ'i
yaratmal y z. DEV-GENÇ’liler
olarak süreci omuzlayanlar ol-
mal y z.

stanbul Bak rköy

stanbul Kad köy

Bak rköy Hapishanesi Önü

Bak rköy Hapishanesi Önü
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Gençlik toplumun en temiz, en ce-
sur, en vatansever kesimidir. Ülkemiz
tarihine bakt m zda gençlik ba-

ms zl k, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde hep en ön safta yer al-
m t r. “Ba ms z Türkiye” müca-
delesinde yüzlerce ehit vermi , bü-
yük bedeller ödemi , büyük bedeller
ödetmi tir. Ö renci gençlik üniver-
sitelerin akademik, demokratik mü-
cadelesinde hep en ön safta yer al-
m t r. Bu mücadele içerisinde para-
s z e itim istemek, ülkemizde kurul-
mak istenen füze kalkan na kar
ç kmak, YÖK’ün kald r lmas n  iste-
mek verilen mücadelenin en önemli
örneklerindendir. 

Gençlik toplumun en dinamik ke-
simidir. Dünya devrimlerinin hemen
hepsinde gençlik dinamizmiyle en ön
safta yerini alm t r. Türkiye devrim
tarihine bakt m zda da bunu somut
olarak görmekteyiz. Ülkemizin Ame-
rikan egemenli ine girdi i 1950’li y l-
lardan itibaren gençlik anti- emper-
yalist mücadeleye en ön safta ba la-
d . Yeri geldi üniversite i gal etti
yeri geldi boykotlara kat ld . Gençlik
tüm bu özelliklerinden dolay  bütün
iktidarlar n hedefi oldu her dönem.
Deniz Gezmi ler,  Mahir  Çayanlar bu
yüzden katledildiler. Çünkü oligar i
unu çok iyi biliyordu, e er gençli i

sindirmeyi teslim almay  ba ar rsa
halk  daha kolay fa ist politikalar y-
la yönetebilecekti. Ama hesaplar

hiçbir zaman tutmad . Türkiye’ de
gençlik hiçbir zaman y lmad . Fa-
izmin tüm bask lar na yozla t rma

ve katliam politikalar na ra men
gençlik bugün de mücadelenin en ön
saf ndaki yerini alm t r. 

Bir Dev-Genç’liydi Seher ahin.
3 Eylül 1991 y l nda stanbul F n-
d kl ’daki Mimar Sinan Üniversite-
si’nde rehberlik ve dayan ma ça-
l malar  s ras nda, i kenceci katil po-
lis taraf ndan sald r ya u rad . Seher

ahin sald r ya boyun e medi ve ma-
sas n  sahiplendi. Bu direni i haz-
medemeyen polis üniversitenin 3.
kat ndan a a  att  Seher’i. Be  gün
komada kalan Seher ahin 8 Eylül
1991 de ehit dü tü. O günden sonra
her y l Seher ahin Rehberlik ve Da-
yan ma Masalar ’n , onun kararl l -

 ve mücadele azmiyle Anadolu’nun
dört bir yan ndaki üniversitelerde aç-
t k.  Açt m z masalarda Türkiye’nin
dört bir yan ndan gelen ö renci genç-
likle tan ma f rsat  bulduk. 

Bu y lda her y l oldu u gibi Dev-
Genç’lilerin açt klar  masalarda Seher

ahin kar lad  ö renci gençli i. Üni-
versiteyi yeni kazanan ö renci arka-
da lar m za bu masalarda rehberlik
hizmeti verdik, onlar n sorunlar na sa-
hip ç kt k. Yoksul halk çocuklar n n
kar la aca  sorunlar , neden paras z
e itim istedi imizi, nas l bir ülkede
ya ad m z , nas l bir ülke istedi i-
mizi anlatt k. Bunun yan nda Seher

ahin’in kim oldu u ve ne için mü-
cadele etti ini anlatt k. Seher a-
hin’in nas l katledildi ini anlatt -
m zda yeni gelen arkada lar m z, na-
s l bir ülkede ya yoruz sorusunun ce-
vab n  kendili inden verdiler. Bu y l
üniversitelerde aç lacak olan ö ren-
ci meclislerinin duyurusunuda Seher

ahin masalar nda yaparak konuyu
yeni gelen arkada larla tart t k. “Ö -
renci gençli in merkezi bir örgütlen-
meye neden ihtiyac  vard , bu konu
üzerine sohbetler ettik. 

Seher ahin Rehberlik ve Daya-
n ma Masalar  ö renci gençlikle
bulu tu umuz, yeni insanlarla tan -
t m z k sacas  Dev-Genç’imizi halk-
la bütünle tirdi imiz yerlerdir. Bu
bilinç ve inançla aç yoruz her y l ma-
salar m z . Bu durumun fark nda olan
fa ist halk dü man  polis bizim ö -
renci gençlikle bulu mam za engel ol-
mak için her türlü ahlaks zl , onur-
suzlu u yapmaktad r. kenceleriyle,
katliamlar yla gençli i durduramayan
iktidarlar okullarda cemaatlerle geri-
ci-fa ist örgütlenmelerini güçlendir-
meye çal t lar.Birçok üniversitede az-
g nca sald ran polis her defas nda mi-
litan Dev-Genç kararl l n  görünce
geri ad m atmak zorunda kald . Bu y l
açt m z masalara polislerle birlik-
te ÖGBlerde sald rd . Dicle Üniver-
sitesi’nde tek ba na sald ramayan ka-
til polis, ÖGB ile birlikte sald rmak
istemi  fakat Dev-Genç’in cüreti kar-

s nda geri ad m atmak zorunda kal-
m t r. Yine Kayseri’de, Hatay’da,
Edirne’de azg nca sald rm  fakat
yine geri ad m atmak zorunda kal-
m lard r.  Çünkü halk dü manlar
korkuyorlar. Ö renci gençli in yine
kitleselle ip, kar lar na dikilip hesap
soraca ndan korkuyorlar. Halk ayak-
lanmas  s ras nda ehit dü enlerin
hesaplar n n sorulaca ndan korku-
yorlar. Dev-Genç’in mücadele tari-
hinden korkuyorlar. Korksunlar. Biz-
ler 43 y ld r Anadolu topraklar nda
“Ba ms z Türkiye” iar yla mücadele
veriyoruz. Bu u urda bedel ödüyoruz,
bedel ödetiyoruz. Bu hakl  ve onur-
lu mücadelemizle önderlerimizin bize
göstermi  oldu u yolda sonuna kadar
yürüyerek, milyonlar  örgütleyip fa-
izmin iktidar n  ba na y karak sür-

dürece iz. Bütün ö renci gençli i
Dev-Genç saflar nda örgütlenmeye,
mücadele etmeye ça r yoruz. Çün-
kü bugün iktidar n tek alternatifi bi-
ziz. Zaferi Seher ahin’lerle Hasan
Selim Gönen’lerle kazanaca z.

SSeher ahin’i Rehberlik ve Dayan ma

Masalar m zda Ya at yoruz! 

Ülkemizde Gençlik
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Dev-Genç 44. y l nda… Bu ülke-
de 44 y ld r her türlü sömürüye, i -
kenceye kar  direnen Dev-Genç’li-
ler var. Dev-Genç’liler 12 Eylül zin-
danlar n  direni  oda  yapanlard r,
Büyük Direni ’te yurdu için genç
ömrünü tecrite kar  siper edenlerdir,
i kencede yolda lar  için a z ndan tek
söz vermeyenlerdir... Yani Dev-

Genç’liler 44 y ll k tarihinde bir kez
olsun dü manlar yla uzla mayanlar-
d r. Dev-Genç bu ülkenin 44 y ld r di-
renen, sava an en genç damar d r...

Tarihinden ald  güçle Dev-
Genç’liler bu y l 44. y l na giriyor, yine
kavgayla, mücadeleyle dolu bir sene-
yi kutluyor. 12 Ekim günü Dev-Genç’in
44. y l enli i Birtan Altunba  ve Al-
tan Berdan Kerimgiller an s na Harbi-
ye Aç k Hava Tiyatrosu’nda yap lacak.
12 Ekim’e kadar Dev-Genç’in ad n ,
Hasan Selimleri, Cananlar  ve Bir-
tanlar  duymayan kalmayacak. 

44. y l için yap lacak enlik ilk kez
11 Eylül’de Okmeydan ’nda yap lan
me aleli yürüyü le tüm halka duyu-
ruldu. ki Dev-Genç’linin askeri k -
yafetle sancak tuttu u me aleli yürü-
yü te “Hasan Selim Gönen Ölümsüz-
dür”, “Amerika Defol, Bu Vatan Bi-
zim” ve “Ya as n Tam Ba ms z Tür-
kiye” sloganlar  at ld . Dev-Genç’liler
Dev-Genç mar yla ve sloganlarla
Gençlik Federasyonu’ndan ba layarak,
Okmeydan  sokaklar nda yapt klar
yürüyü ün ard ndan Anadolu Taksi Du-
ra ’nda yolu trafi e kapatarak aç k-
lama yapt lar. 

Dev-Genç ad na Dilan Poyraz’ n
okudu u aç klamada “Dev-Genç’in
sesini herkes duyacak. 44 y ll k bir ta-
rihten geliyor sesimiz. “Ba ms z
Türkiye” slogan yla gürlüyor, yük-
seliyor meydanlarda. Umutluyuz!
Güçlüyüz! Tam 44 y ld r halk m z n
kurtulu  mücadelesinin yan nda, kav-
gan n tam ortas nday z!” denildi.

Ayaklanmaya da de inilen aç kla-
mada halk n çal nan e itim hakk  için
mücadele etti ini belirten Dev-Genç’li-
ler, sömürünün okunan gazeteden, bi-
nilen otobüse kadar her yerde oldu unu
ancak onlar n yenilece ini, dökülen her
damla kan n hesab n n sorulaca n
vurgulad lar. “Ayakland k! Gözleri-
mizle gördük kendi gücümüzü. Ülke-
mizin meydanlar , sokaklar  ba m-
s zl k ve özgürlük sloganlar yla ç nl -
yor. te fa izmi dize getirecek budur;
halk n gücü” denilen aç klama, mec-
lislerin örgütlenmesi ve birlik ça r s yla
sonland r ld . 

44 Ya nda Dev-Genç’i
Selaml yoruz!

Dev-Genç’liler, 12 Eylül günü
Mecidiyeköy'ü ''44.Y l nda Dev-Genç

enli i'' afi leriyle donatt lar. Ayn  za-
manda bildiri da tan Dev-Genç’lilere
halk n ilgisi yo undu.

Okmeydan  duvarlar na da ''Ya-
as n Dev-Genç Ya as n Dev-Genç'li-

ler!'', ''Bir Dev-Genç’imiz Var! Dur-
sun Karata '', ''44.Y l nda Hasan Se-
limlerle Umudu Büyütüyoruz/Dev-
Genç'', ''Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
B rak ls n/Dev-Genç'' yaz lamalar
yap ld . Halktan birçok ki i "Kolay
gelsin", "Dikkatli olun" diyerek Dev-
Genç’lilere desteklerini gösterdi. 

Okmeydan ’nda bulunan TO Ti-
caret ve Meslek Lisesi’nin duvar na
“44. Y l nda Hasan Selim’lerle Umu-
du Büyütüyoruz” pankart  as ld .

13 Eylül günü de Be ikta 'ta 2 saat

Ülkemizde Gençlik
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süreyle enlik duyurusu yap larak,
2 bilet sat ld . 

Dev-Genç’liler 14 Eylül günü de
stiklal Caddesi'nde, 44. Y l nda

Dev-Genç enli i’nin el ilanlar n  da-
tt lar. Sonras nda da 44. y l

co kusu, stiklal sokaklar nda
yap lan “DEV-GENÇ”, “DEV-
GENÇ 44 YA INDA” yaz la-
malar  ile kendisini gösterdi.

Dev-Genç’liler, Kas mpa a
Stadyumu yak nlar nda cadde
üstüne “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest B rak ls n/DEV-GENÇ”
pankart  asarak tutsak Dev-
Genç’lilerin serbest b rak lmas  ta-
leplerini de yinelediler.

Gerekirse Biz de
Tutsak Dü ece iz,
25 Dev-Genç’liyi
Mücadeleyle Ç karaca z!

Dev-Genç’liler, 2013’ün Ocak ve
Mart aylar nda yap lan polis bask nla-
r nda 25 tutsak vermi ti. Tutsak Dev-
Genç’lilerin mahkemeleri 10 Ekim’de
görülecek. Gençlik Federasyonu, 15
Eylül günü Bak rköy Meydan ’nda
eylem yaparak, tutsak Dev-Genç’lile-
rin serbest b rak lmas n  talep etti.

Yap lan aç klamada, “Biz ülkemiz
Amerikan üsleriyle, karargahlarla dol-
durulurken, halk m z evlerinden at -
l rken, ö renciler harçlar yüzünden
intihar ederken, düzen insanlar n kan n
emerken sessiz kalmad k.” denildi. 

Aç klaman n ard ndan oturma ey-
lemine geçen Dev-Genç’liler, mar lar
söyleyerek, 12 Ekim’deki Dev-Genç

enli i’nin bildirilerini da tt lar.

Polis Acz çinde birlikçi
Yaratmaya Çal yor

birlikçilik erefsizliktir,
Arad klar n
Bulamayacaklar!

12 Eylül günü Gençlik Federas-
yonu üyesi Mert Erçayan’ n evini ara-
yan ahlaks z polis, Erçayan’ n baba-
s n  hiçbir gerekçe göstermeyerek,
zorla Vatan Emniyet Müdürlü ü’ne
ça rd . Karakolda aileye “o lunuza
sahip ç k n yoksa tutuklar z, o lunu-
zu da a ç kar p canl  bomba yapa-
caklar” tehdidinde bulundular.

AKP’nin i kenceci katil polisleri
Sercan Fikir isimli Gençlik Federas-
yonu üyesinin, çal t  i  yerine de gi-
derek, “Ba na kötü eyler gelir.”
tehdidiyle, i birlikçilik teklif etti. 

Ad n n ‘Selim’ oldu unu ve Vatan
Emniyet Müdürlü ü Siyasi ube’de
komiser oldu unu söyleyen i kence-
ci polis, Fikir’e, derne e gelip git-
memesini söyleyerek “ stesek senin
hakk nda 5 dakikada dosya haz rlay p
tutuklar z!” dedi. birlikçilik dayat-
mas na kar  Fikir, böyle bir eref-
sizli i asla yapmayaca n  söyleyerek
polisleri kovdu. Polisler pervas zca
“Fikrin de i irse ara” deyip 0535
610 18 09 numaras n  b rakt .

Gençlik Federasyonu, polisin teh-
ditleriyle ilgili yaz l  bir aç klama ya-
parak, “Sizin gözalt lar n z, i kence-
leriniz, tutuklamalar n z bizleri yo-
lumuzdan döndüremez.” dedi.

Diren ODTÜ, AKP’ye
Verecek Hiçbir

eyimiz Yok!
AKP fa izminin ODTÜ’ye sald -

r s n  protesto etmek ve direni i se-
lamlamak için, 8 Eylül günü stanbul
Ba c lar Yenimahalle’de yürüyü  ya-
p ld . Yürüyü  öncesinde stand aç -
larak gün boyu sesli ça r lar yap ld .
Kahvehaneler ve yöre dernekleri ge-
zildi, mahalle halk  eyleme ça r ld .

Karanfiller Kültür Merkezi önün-
de kortejlerin olu turulmas yla ba la-
yan yürüyü te “Diren ODTÜ Ba c -
lar Seninle-Halk Cephesi”, ”Hakl y z
Kazanaca z” ve Berkin Elvan için
adalet zinciri eylemine ça r  yapan bir
pankart aç ld . Yürüyü  boyunca tüm

ara sokaklara girerek, sloganlar hep bir
a zdan at ld , me aleler yak ld .

Yürüyü , 9. sokak giri inde ba-
s n aç klamas n n okunmas  ve ha-
laylar n çekilmesiyle son buldu.
Eyleme yakla k 300 ki i kat ld .

Geleneksel Seher ahin
Rehberlik ve
Dayan ma Masalar ’nda
Dayan may
Büyütüyoruz!

Gençlik Federasyonu, yeni ö -
retim y l n n aç lmas  sebebiyle,

her sene oldu u gibi yeni kay t yap-
t ran ö renci gençli e yard mc  olmak
için üniversitelerde “Seher ahin
Rehberlik ve Dayan ma Masalar n ”
aç yor. 

3 Eylül 1991 tarihinde stanbul
F nd kl ’daki Mimar Sinan Üniver-
sitesi’nde Rehberlik ve Dayan ma ça-
l malar  s ras nda i kenceci katil
polis taraf ndan katledilen Dev-
Genç’li Seher ahin an s na aç lan
masalarla ilgili Gençlik Federasyonu
yaz l  bir aç klama yapt . 

Bu y lda her y l oldu u gibi aç-
t klar  masalarda ö renci gençli i
kar lad n  belirten Gençlik Fede-
rasyonu, “Seher ahin Rehberlik ve
Dayan ma Masalar  ö renci gençlikle
bulu tu umuz yeni insanlarla tan -
t m z, k sacas  Dev-Genç’imizi
halkla bütünle tirdi imiz yerlerdir. Bu
bilinç ve inançla aç yoruz her y l ma-
salar m z … Bütün ö renci gençli i
Dev-Genç saflar nda örgütlenmeye
mücadele etmeye ça r yoruz” dedi.

Tekirda ’da
Dev-Genç’liler
44. Y l  Selaml yor!

17 Eylül günü ö le saatlerinde
Dev-Genç’liler Tekirda  Alkaya Ma-
hallesi mevkiinde bulunan üst geçide
“44. YILINDA HASAN SEL M-
LERLE UMUDU BÜYÜTÜYO-
RUZ” yaz l  pankart  “DEV-GENÇ”
imzas yla ast lar.

Böylece Dev-Genç’in 44. kurulu
y l  selamlan rken fa ist AKP’nin
katil polisinin katletti i Dev-Genç Ko-
mutan  Hasan Selim Gönen bir kez de
Tekirda ’da an lm  oldu.
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Gecekondu direni lerinin ve kolekti-
vizmin gücüyle kurulan Küçükarmutlu
Mahallesi’nde 2 gün süren “10. Geleneksel
Güz enli i” 14-15 Eylül tarihlerinde
Armutlu cemevi bahçesinde yap ld .

Festivalin ilk gününde “Kentsel Dö-
nü üm, Cemevi n aat ” ve “Yozla ma”
ba l yla paneller düzenlendi. Panelde
aç l  konu mas n  halk n mimar mü-
hendislerinden Bar  Önal yapt .

Önal, k sa süre önce temeli at lan ve
in aat  hala devam eden Armutlu cem-
eviyle ilgili konu ma yapt . Ard ndan
Baltaliman  Mahallesi’nin Muhtar  Ali
Haydar Aslan Kentsel Dönü ümle ma-
hallelerdeki birli in y k lmak istendi ini
belirten bir konu ma yapt . Ard ndan
söz alan Hasan Öztürk ise, her seçim
dönemi iktidarlar n yeni y k m projele-
riyle geldi ini ancak mahallelilerin 20
bin ki i birlik olup 2001’deki Teknopark
Projesini iptal ettirdiklerini söyledi. Bu-
gün de ayn  ekilde birlik olman n öne-
mine i aret eden Öztürk, devletin imdi
de afet riskini öne sürerek evleri y kmaya
çal t na dikkat çekti.

Halk n Mimar ve Mühendislerinden
Mehmet Göçebe, sorunun öncelikle ba-
r nma hakk  çerçevesinde de erlendi-
rilmesi gerekti ini, bunun devredilemez
ve ba lanamaz bir hak oldu unu vur-
gulad . 

Halk n mimar mühendislerinden Bar
Önal tekrar söz alarak Armutlu’da yap m
devam eden yeni cemevinin tan t m n
yapt . Önal, “bu projemizde burada kültür
evi ve de Alevilerin kendi kültürlerini

ö renebilecekleri bir yer olacak, burada
e itmenlerimiz olacak. Biz eminiz ki bu
cemevi bittikten sonra burada kendile-
rinden sonraki nesilleri e itmek isteyen
bir çok gönüllü gelip bizim burada ço-
cuklar m z  e itecek onlara dersler vererek
yozla mam  tertemiz yeni nesillerin ç k-
mas n  sa layacakt r.” dedi. 

Ard ndan Ay e eri söz alarak, ma-
hallenin yozla mas n n, mahalleye ka-
rakol kurulmas yla birlikte artt n  be-
lirtti. 

Panelin soru-cevap k sm nda mahalle
halk  konu malar yapt . Hepsi birli in
beraberli in olmas ndan ve bu beraberli i
bozmaya çal anlara kar  mücadele et-
mekten yana olduklar n  dile getirdiler. 

enlik, 15 Eylül günü bine yak n ma-
halle halk n n kat l m yla sona erdi. en-
li in birinci günü y k m, Alevilik ve yoz-
la ma konular n n konu uldu u panellerle
geçerken 2. gün konserlerle geçti.

Program öncelikle brahim Çuhadar
ve tüm devrim ehitleri için 1 dakikal k
sayg  duru uyla ba lad .

Armutlu gençlerinin yapt  sunumda
kat l mc lar iirlerle sahneye ça r ld .
Pir Sultan Kültür Derne i Sar yer ube
Ba kan  Ay e eri söz alarak, fa ist
AKP iktidar n n Alevi aç l mlar na ve
Ankara Tuzluçay r’da yap lmak istenen
cami-cemevi projesi ile devletin Alevi-
lerin üzerindeki politikalar na de indi.

Konu man n ard ndan dil Tiyatro
Ekibi “Böyle Ba bakan Bulamazs n”
adl  sokak oyununu oynad . Ard ndan
yerel sanatç  Mehmet Çoban sahneye

Al ternatif  Kültürümüzle Bu Düzeni Y kac a z!
Birlik Olursak O Zaman Yenilmez Oluruz!
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Bar , Adalet ve Özgürlük çin Eylül’de Gel’ ad yla Kad köy R ht m’da 15 Eylül
günü AKP iktidar n n fa ist uygulamalar n  te hir ve protesto etmek için miting dü-
zenlendi. Grup Yorum’un da destekledi i mitingde Gezi direni inde katledilenler
an ld .

Miting alan nda birçok demokratik kitle örgütü masalar açarak kendi yay nlar n n
tan t m n  yapt .

ÇHD, TAYAD ve Dev-Genç’liler de açt klar  masalarda tutsak ürünlerini, Yürüyü
dergisini ve 12 Ekim’de Harbiye’de yap lacak 44. Dev-Genç enli i’nin tan t m n
yapt lar. Dev-Genç’liler alana girerken sivil polisler taraf ndan taciz edildi. Çantalar nda
benzin ta d klar  iddia edilerek hukuksuzca çantalar  aranmak istendi. Dev-Genç’liler
sloganlarla kar l k vererek, AKP’nin yalanc  polislerine arama yapt rmadan mitingdeki
yerini ald lar.

Sanatç lar n da destek verdi i mitinge Hayko Cepkin, Erkan O ur ve smail
Hakk  Demircio lu, Karde  Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, Marsis ve Grup Yorum
kat ld . Sanatç lar da direni i desteklediklerini söyleyerek adalet özlemlerini
vurgulad lar. Mitingde s kl kla “Her Yer Taksim Her Yer Direni ”, “Ahmet’in Katili
AKP’nin Polisi” sloganlar  at ld . Festivalin bitiminde ise polisler Sö ütlüçe me’de
toplan p Ahmet Atakan’ n katillerinden hesap sormak isteyen halka sald rd .

Hapishanelerdeki kence ve Keyfi Uygulamalara Son!
Malatya’da Haziran 2011'de DHKP-C örgütüne üye oldu u iddias yla gözalt na

al nan ve “Grup Yorum konserine, 1 May s’a kat ld ” için AKP’nin Nazi art
yarg s  taraf ndan örgüt üyeli iyle 7.5 y l hapis cezas na çarpt r lan üniversite
ö rencisi Erkin Kocaman, K r kkale F Tipi Hapishanesi’nde 10 gardiyan taraf ndan
sald r ya u rad .

Sald r  sonucu avukat görü  yerindeki cam k r ld , Kocaman’ n gözü morard  ve
vücudunun çe itli yerlerinde yaralanmalar olu tu. Sald r n n ard ndan Kocaman i -
kenceyle hücreye kapat ld .

Halk n Hukuk Bürosu (HHB), Kocaman’a yönelik sald r yla ilgili yaz l  bir
aç klama yaparak, “Müvekkilimize i kence yapanlar hakk nda suç duyurusunda
bulunaca m z  bildiririz” dedi.

Ça da  Hukukçular Derne i (ÇHD) de, sald r n n müvekkili ile görü meye
giden üyeleri Av. Eylem Hakverdi’nin gözleri önünde gerçekle ti ini belirterek, “F
Tipi hapishanelerde dayat lan keyfi uygulamalara ve hak ihlallerine kar  direnen
tutuklu ve hükümlülere azg nca sald ran hükümeti uyar yoruz. Hapishanelerde
ya anan, ya anacak olan her türlü olumsuz durumdan ba ta Adalet Bakanl  ve K -
r kkale F Tipi Hapishanesi idaresi sorumludur” aç klamas nda bulundu. 

Halk n Mühendis Mimarlar  da yaz l  bir aç klama yaparak; "(...) Tutsak Halk n
Mühendisi Erkin Kocaman avukat görü ü için her taraf  camlarla çevrili her yönden
izlenebilen ve dinlenebilen cam bir odaya götürülmü tür. Kendi yasalar na bile
uymayan AKP iktidar , hapishane yönetiminin deste iyle devrimci tutsaklar n
savunma haklar n , avukat ve müvekkil görü mesinin gizlili ini ihlal etmektedir.
(...)" dedi.

ç kt . K sa bir konu ma yapan
Çoban, “Armutlu Güz en-
liklerine geldi iniz için sizleri
devrimci duygular mla se-
laml yorum” dedi.

Daha sonra sahneye Kürt-
çe söyledi i türkülerle Hasan
Ali ç kt . Ali’nin söyledi i
türkülerle omuz omuza ha-
laylar çekildi. Ayr ca Kemanc
Turan’da çald  “Ellik” oyu-
nu ile kitleyi co turdu.

Program n devam nda Al-
mus Kültür ve Dayan ma
Semah Ekibi sahneye ç kt .
Armutlu halk n n dostlar ndan
biri olan Nurettin Güleç,
“Kürt halk na bar  gelecekse
e er bu sistem Kürt halk n n
özgürlü ünü sa layamaz.
Sosyalist mücadele ile birlikte
ancak Kürt halk  özgür ola-
bilir. Devletin bar  masalla-
r na inanm yorum.” dedi.

Son olarak türküleri ya-
saklanan, üyeleri tutsak dü en
Grup Yorum sahne ald .

nan Alt n konu mas nda,
“evlerini y kmak isteyenlere
kar  verdikleri direni lerle
ö reten Armutlu halk  ile bir-
likteyiz” dedi. Ve Grup Yo-
rum kavgay , direni i anlatan
ark lar n  söyledi.

Ayr ca devrimci mimarlar
ve mühendisler, “Kentsel Dö-
nü üme kar  bizler devrimci
mühendisler olarak her zaman
halk n yan nda olduk. Dev-
letin TMMOB’yi tasfiye po-
litikalar na kar  stanbul’dan
Ankara’ya 15 gün boyunca
yürüdük. Her günümüzü bir
eye atfetmi tik. Berkin için

yürüdük, Kemal Avc  için
yürüdük, Kentsel Dönü üm
için yürüdük” dediler.

Festivale TAYAD’l  Aileler,
dil Kültür Merkezi ve Yürü-

yü  dergisi açt klar  masalarla
kat ld . enlikte s k s k “ bra-
him Çuhadar Ölümsüzdür”,
“Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Fa izme Kar  Omuz Omu-
za” sloganlar  at ld .

Kad köy'de Yap lan Mitingde Ayaklanma ehitleri An ld



Anadolu Federasyonu çal anlar  taraf ndan Vi-
yana'da tutuklanan, açl k grevinde bulunan ve Al-
manya’ya iadesi istenen YUSUF TA  ve ÖZGÜR
ASLAN için 30 A ustos günü saat 11.00'de  Avus-
turya’n n Innsbruck ehrinde SPÖ (Sosyalist Parti
Avusturya) Parti binas n  i gal edildi.

çeri girildi inde camdan Almanca; "Yusuf ve
Özgür’ün Almanya’ya adesi Kald r ls n, Yusuf
Ta  ve Özgür Aslan’a Özgürlük" yazan pankart
as ld .

Ard ndan Parti sorumlusu ile görü en Federasyon
Çal anlar  Avusturya Hükümeti’nin Almanya’yla
i birli inde bulundu unu ve Yusuf Ta  ve Özgür

Aslan’ n 90'l  y llar n ba ndan beri Avusturya’da
kald n  söylediler. Yusuf TA ’ n ayn  gün Avus-
turya pasaportunu almaya gidece ini söylerken
her ikisinin de Avusturya’da hiçbir suçlar  olmad
halde sadece Almanya emretti diye tutukland klar
anlat ld . Yusuf ve Özgür’ün talepleri yerine geti-
riline kadar açl k grevinde olduklar  belirtilirken,
Yusuf Ta ' n ast m, Özgür Aslan’ n ise yüksek
tansiyon hastas  oldu u ve Yusuf Ta ’ n açl k gre-
vinin 29uncu, Özgür Aslan’ n ise 26 nc  gününde
oldu u anlat ld .

Ard ndan Parti Sorumlusu Parlamentoyu ara-
yacaklar n  ve bu sorunun pe ine dü eceklerini
belirtiler. gal 11.30 da sona erdi.

Fa izme Kar  Mücadele Eden, Bu Halk n Onurlu
Evlatlar  Devrimcileri Tutsak Alamazs n z! 

SÜRES Z AÇLIK GREV N  SÜRDÜREN 
TUTSAKLARIMIZ Ç N 

MÜCADELEM Z SÜRÜYOR!

551D RENEN SAVA AN HALKLAR YAZACAK!



Almanya emperyalizmi emrediyor, onun u a  Avusturya
devleti, açl k grevinin 49. gününde ölüm s n r na yakla m
olan Yusuf Ta ’ , apar-topar, kaç rarak Almanya’ya teslim
ediyor. Ayn  zamanda da yine açl k grevini sürdüren Özgür
Aslan’a zorla müdahalede bulunuyor.

Açl k grevinin 40’l  günlerinin sonunda olan birini binlerce
kilometre uza a göndermek, onlara zorla müdahale etmek
demek onlar  sakat b rakmak ve öldürmek demektir.

YOLDA LARIMIZIN BA INA GELEB LECEK HER-
EYDEN S Z SORUMLU OLACAKSINIZ!

Avusturya Parlamentosu Önünde Eylem
13 Eylül günü Avusturya Parlamentosu önünde Yusuf Ta

ve Özgür Aslan’ n Almanya’ya iade talebine kar  eylem
yap ld . Eylemde, Yusuf ve Özgür’ün resimlerinin yan nda ta-
leplerini içeren bir pano, Almanca “Avusturya’da Alman
Yasalar  m  Geçerli?” ve “Almanya Emrediyor, Avusturya
Yerine Getiriyor” dövizleri ta nd .Yusuf ile Özgür’ün resimleri
“Josefstadt Hapishanesinde Süresiz Açl k Grevindeyiz! Sebebini
Biliyor Musunuz? Direni imizi Duyuyor Musunuz?” yaz l
pankart heykele as ld . Yusuf’un 44 ve Özgür’ün 41 günden
beri açl k grevinde olup hayatlar n n art k nas l riske girdi ini
anlatmak amac yla temsili bir tabut konuldu.

Özgür Aslan ve Yusuf Ta  çin
Ye iller Partisi Ziyaret Edildi

Berlin’de Ye iller Partisi ziyaret edilerek, Avusturya’da  tutsak
bulunan Özgür Aslan ve Yusuf Ta ’ n durumu ile bilgi verildi.
Avusturya Ye iller Partisi’ne bilgilendirme yap larak durumlar n n
aciliyeti konusunda mektup yaz lmas  konusunda fikir birli ine
var ld .

Özgür Tutsaklar Yusuf Ta  ve
Özgür Aslan’a Destek Açl k Grevindeler

Yunanistan’ n ba kenti Atina'da KORYDALLOS hapishanesinde
olan özgür tutsaklar, Avusturya hapishanelerinde Almanya'ya ia-
delerine kar  açl k grevinde olan Yusuf Ta  ve Özgür Aslan'a
destek amaçl , iki günlük açl k grevine ba lad lar.

Yusuf Ta   ve Özgür Aslan çin
Oturma Eylemi

Avusturya'n n ba kenti Viyana’n n, en kalabal k caddelerinden
olan STEPHANPLATZ’da 14 Eylül günü Anadolu Federasyonu
olarak Yusuf Ta  ve Özgür Aslan için oturma eylemi yap ld .
Pankartlar, afi ler ve foto raflarla cadde tamam yla kapland .
Ard ndan imza masas  kuruldu.

Yunanistan’da Konsolosluk Önünde
Eylem

Yunanistan'dan Yusuf Ta  ve Özgür Aslan için eylem; 17
Eylül saat 13.00’de Yunanistan Halk Cephesi ve Politik Tut-
saklarla Dayan ma Komitesi Avusturya’n n Atina Ba konso-
luslu u önünde, Yusuf Ta  ve Özgür Aslan’n n açl k grevlerini

desteklemek, Avusturya’n n i -
birlikçi ve fa ist tutumunu pro-
testo etmek için eylem yapt .

Stuttgart’taki Destek
Açl k Grevi Sürüyor

Yusuf ve Özgür`ün Almanya-
Avusturya i birli iyle öldürülme-
sine izin vermeyece iz.

Yusuf Ta  ve Özgür
Aslan’ n adesi
Durdurulsun Eylemi

Yusuf Ta  ve Özgür Aslan' n
Almanya'ya iade edilmemeleri
için, Hamburg ve Berlin’de, Avus-
turya konsoloslu u önünde bir bas n aç klamas   yap ld .

Almanya emperyalizmi emrediyor, onun u a  Avusturya
devleti, açl k grevinin 49. gününde ölüm s n r na yakla m  olan
Yusuf Ta ’ , apar topar, avukat na bile bilgi vermeden, kaç rarak
Almanya’ya teslim ediyor. Ayn  zamanda da yine açl k grevini
sürdüren Özgür Aslan’a zorla müdahalede bulunuyor.

Açl k grevinin 40’l  günlerinin sonunda olan birini binlerce ki-
lometre uza a göndermek, onlara zorla müdahale etmek demek
onlar  sakat b rakmak ve öldürmek demektir.

Avusturya devleti hangi yasaya, kanuna dayanarak elinde tutsak
olan devrimcilere bunu yapma hakk n  kendinde buluyor? Size
kim bu hakk  veriyor? Efendiniz emperyalist Almanya’ya m  gü-
veniyorsunuz?

Nazi art klar  hüküm sürmeye devam ediyor. Açl k grevinde
olan tutsa a zorla müdahale, onu binlerce kilometrelik yola
gönderme, ancak Nazi art  fa istlerin i idir. Zorla müdahale
insanl k d  bir i kence yöntemidir. Zorla müdahale i kencesiyle
elde edebilece iniz tek ey; zorla müdahale etti iniz tutsaklar n
yolda lar n n, halklar n büyüyen öfkesi olacakt r. Bu öfkeden
korkun! Türkiye fa izminin zorla müdahalelerle sakat b rakt
ölüm orucu gazilerine bir bak n, zorla müdahaleyle hangisinin
iradesini k rabildiler? Hangi birinin dü üncelerini de i tirebildiler?
Siz de ba aramayacaks n z!

Tutsaklar m z n ba na gelebilecek her eyden Nazi art klar n n
hüküm sürdü ü Avusturya ve Almanya devleti sorumludur.

Yolda lar m z n ba na gelecek her eyden Avusturya ve Almanya
devletini sorumlu tutacak ve hesab n  soraca z!

Zorla Müdahale kencedir!
kence nsanl k Suçudur!

Kahrolsun Fa izm, Emperyalizm Ya as n Mücadelemiz!
YUNAN STAN HALK CEPHES

Yusuf Ta  ve Özgür Aslan Onurumuzdur!
Avusturya Devleti Özgür Aslan'a Zorla Müdahale Etti!

Zorla Müdahale kencedir Derhal Durdurun!

TAR H  EMPERYAL STLER VE B RL KÇ LER  DE L552
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Alman Emperyalizmi ve Onun U a
Avusturya Devletini Uyar yoruz!
Yolda lar m z n Ba na Gelebilecek

Her eyden Siz Sorumlu Olacaks n z!

Avusturya

nnsbruck Museumstra SSenin
Önünde Açl k Grevi Çad r  Kuruldu



Fa izme kar  omuz omu-
za verip, Yunanistan'da hak
ve adalet sava  verirken tut-
sak dü en yolda lar m za
mektuplar m zla destek ola-
l m.

Özgür tutsaklar n arka-
lar nda, halk sevgisinin ol-
du unu gösterelim.

“Büyük Alemiz”in gü-
venli varl yla gülümsetelim
her sabah onlar .

Bir Mektup da Sen Yaz!
TUTSAKLARIN ADRES-
LER :
GÖNÜL YILMAZ :
GYNEKIES FYLAKES
KORIDALLO SOLOMOU
- 2
B-14 TK.18110 KORI-
DALLOS
ATHENS GREECE
S NAN OKTAY ÖZEN :
F LAKES KOR DALAOU
SOLOMOU -3-5-
PTERUGA ST.
KEL : 1.
TK. 18110 KORIDALLOS
AT NA – GREECE
MEHMET YAYLA:

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

10 Eylül 2013 tarihinde, Yusuf
Ta ' n iade karar na itiraz duru mas  bir
üst mahkemede görüldü.

Saat 10.20'de ba layan duru mada
savc  iddanamede yer alan suçlamalar
s ralad . Ard ndan Yusuf'un avukatla-
r  söz alarak Almanya'ya iade edil-
memesi gerekti ini söyledi Yusuf Ta
savunma yapmak üzere söz ald  ve;

“Öncelikle 41 gündür d ar da aç-
l k grevimize destek verenlere te ek-
kür ediyorum, bizi yaln z b rakmayan
herkese te ekkür ederim' dedi. Bunun
üzerine hakim Yusuf'un sözünü kese-
rek 'buras  bunlar n konu ulaca  yer
de il, sadece iade konusundaki dü-

üncenizi söyleyin.” dedi.
Yusuf tekrar söz alarak

“Anadolu Federasyonu çal -
an  olarak, Avrupa'daki rkç l a kar-
 mücadele ettim, asimilasyona kar

kendi kültürümüzle, de erlerimizle
ya aman n u ra nday m. Benim, Öz-
gürün ve Almanya'da tutuklanan Fe-
derasyon çal anlar n n tek suçu budur”
dedi inde hakim tekrar sözünü kesti.
“San r z avukatlar n z sizi yeterince bil-
gilendirmemi , ama bu savunmay
yapaca n z mahkeme buras  de il. Sa-
dece Almanya'ya götürülmeyi isteyip
istemedi inizi, yaln zca iki cümleyle
ifade edip bitirin” diye üsteledi. 

Mahkeme bitiminde Anadolu Fe-
derasyonu çal anlar  Yusuf Ta ' n pe-

inden ko arak "Yusuf Ta  Onuru-
muzdur" sloganlar yla yolculad lar.

Resmi ve sivil polisler, kap da bek-
leyen Anadolu Federasyonu çal an-
lar na sald rd . Bu sald r lara kar l k
"Almanya emrediyor siz de uyguluyor
musunuz? Sizin milli iradeniz yok
mu, siz kimin polisisiniz Avustur-
ya’n n m  yoksa Almanya'n n m ?" di-
yerek sloganlarla tekrar ön tarafa ge-
çildi. "Ya as n Açl k Grevi Direni imiz,
Yusuf Ta  Onurumuzdur, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur, Adalet sti-
yoruz, Tüm Politik Tutsaklara Öz-
gürlük, Fa izme Kar  Omuz Omuza"
sloganlar  Türkçe ve Almanca olarak
at ld m. Mahkemeye toplam 50 ki i ka-
t ld .

Av ru pa’da

Yunanistan E itim Emekçileri okul kapatma, özelle tir-
me ve i ten atmalara kar , 16 Eylül günü miting ve yürü-
yü  düzenleyerek greve gittiler.

Politik Tutsaklarla Dayan ma Komitesi de ‘’Ahmet Düz-
gün Yüksel Almanya’ya ade Edilmesin. Ahmet Düzgün Yük-
sel’e Politik ltica Verilsin. Politik Tutsaklara Özgürlük Pan-
kart ’’ ile eyleme kat ld lar.

19 Eylül’de ise Ahmet Düzgün’ün 20 Eylül’de Erdo an
Çak r’ n görülecek iade mahkemelerine destek ve dayan -
ma bildirileri de da t ld . 

Yunanistan'da Kominist Partililere Fa ist
Sald r

Atina'n n Perama Bölgesi’nde 13 Eylül günü sabah sa-
atlerinde afi leme yapan Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
üyelerine  fa ist Altin afak partisinden yakla k 50 ki ilik
bir grup demir çubuklar ve sopalarla  sald rd . Sald r  sonu-
cu yaralanan  8 KKE üyesi hastaneye kald r ld .

Yunanistan Halk Cephesi, Yunanistan Komünist Partisi
Gençli i üyelerine yönelik bu sald r y  k n yor ve fa izme kar-

 herkesi ortak mücadele etmeye ça rd ..

129 a/b Yasalar na Kar  Bildiri Da t m
ve Bilgilendirme

Berlin’de 129 a/b yasalar na kar  Die Linke Partisi zi-
yaret edilip, Herr Fermann ile görü ülerek yasaya kar  ne-
ler yap labilinece i ve ortak hareket edilece i konusunda tar-
t ld ..

Berlin  Anadolu Federasyonu çal anlar n n kat ld  zi-
yarette parti binas na gelinerek, bildiri da t ld . Die Linke
Partisi’nin deste i al narak daha ileri tarihe randevu al na-
rak geni  kapsaml  görü me yap laca  bildirildi.

Viyana'da Yusuf Ta ' n Almanya'ya ade
Mahkemesi; "ADALET ST YORUZ"

Yunanistan'da GrevYunanistan'da Bulunan Devrimci
Tutsaklara Bir Mektup da Sen Yaz!

22 Eylül 
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10 Eylül'de Berlin Kreuzberg semtinde, AKP fa izminin katletti i Ah-
met Atakan için miting ve  yürüyü  yap ld . Saat 18.00'da Kotbusser Tor'da
toplanarak miting düzenlendi. Yap lan aç klamalar n ard ndan polisin izin
vermemesine ra men kitle yürüyü e geçti. Yakla k 500 ki inin kat ld -

 yürüyü  boyunca "Katil Devlet Hesap Verecek!", "Ahmet Atakan Ölüm-
süzdür!", "AHMET N KAT L  AKP KT DARI!", "Direne Direne Ka-
zanaca z" "D REN BERK N BERL N SEN NLE" sloganlar  at ld .

Ahmet'in Katili AKP ktidar d r

26 Haziran’da Almanya ve Avru-
pa'n n çe itli ülkelerinde Anadolu Fe-
derasyonuna yap lan operasyon sonucu,
Wernicke Korsakoff hastas  olan  Özkan
Güzel ve 4 Anadolu Federasyonu çal -
anlar  tutuklanm t . Özkan Güzel

Grup Yorum konseri düzenlemek ve rk-
ç l a kar  kat ld  eylemler dolay s yla
tutuklanm t r. Türkiye fa izminin dahi
serbest b rakt  bir tutsa , Alman dev-
leti Mengele'den devrald  kafa yap -
s  ile tutuklam t r.

Monchengladbach Hapishanesin-
de tutuklu bulunan Özkan Güzel için
protesto gösterisi düzenlendi. Saat
15.00 da ba layan eylemde " Alman-
ca “Konser Düzenlemek, Dernek Kur-
mak, NSU Davas n  Takip Etmek
Suç Mu?” pankart  aç ld . Eylem
Grup Yorum müzikleri ve sloganlar e -
li inde sona erdi..

Tutsaklar n Sesini
Ula t rmaya Devam
Ediyoruz

Hamburg da Anadolu Federasyonu

çal anlar , 26 Haziranda Avrupa da der-
neklere ve evlere yap lan bask nlarla tu-
tuklanan üyelerini, anti demokratik uy-
gulamalar n örgütlenme hakk na sald -
r  oldu unu anlatmaya devam ediyorlar.

Federasyon üyeleri 7 Eylül günü
enli inde bir saat içinde 500 bildiri,10

Eylül günü Sternschze istasyonunda
yap lan bildiri da t m nda ise 100 bil-
diri da tt lar.

Hamburg Halk
Cephelilerden Ahmet
Atakan çin Protesto
Eylemi

Hamburg Halk Cepheliler Hatay’da
katledilen Ahmet Atakan ve Berkin El-
van için adalet çemberine yap lan sal-
d r lara kar  bir eylem yapt lar. 11 Ey-
lül günü saat 17.00 de Sternschanze is-
tasyonunda bir araya gelen Halk Cep-
heliler "Halk Cephesi" ve Almanca '' Fa-
izm De il Halklar Kazanacak" pan-

kartlar  aç ld .
Ayaklanmada ehit dü enlerin ve

Berkin Elvan’ n resimleri ta nd . 

Alman Devleti Mengele Politikalar ndan Vazgeçmelidir!

Alman Hukuku'ndan Sonra Al-
man T bb 'nda da 129/b Politikas
Werknicke Korsakoff te hisi konu-
labilecek durumdaki bir ki iye, Alman
yarg s n n görevlendirdi i doktorlar,
"Wernicke Korsakof" de ildir diye ra-
por verdiler. Raporun alt ndaki imza
Prof. Leygraf'a aittir. 

Alman T bb 'n n tüm imkanlar
ve profesörleri seferber edilmi (!)
ve Özkan Güzel'in "SA LIK SO-

RUNLARININ TUTUKLANMA-
SINA ENGEL OLMADI INA"
karar verilmi tir.

BUNA Z N VERMEYECE-
Z!

Alman emperyalizminin Özkan
Güzel'e reva gördü ü bu keyfi uy-
gulamalara kar  sesimizi yüksel-
telim. 

ÖZKAN GÜZEL'E ÖZGÜR-
LÜK!

Özkan Güzel'i Hapiste Tutabilmek çin Profesörlere
Yalan Rapor Düzenlettiriliyor
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Almanya'da 2000-2007 y l-
lar  aras nda 8'i Türkiyeli, 10
ki iyi katleden, bombal  sald -
r larda bulunan ve banka soy-
gunlar  gerçekle tiren rkç -
fa ist NSU örgütünün suçlar -
n  ara t ran komisyonun ra-
poru Alman Meclisi'nde görü-
üldü. 

Soru turma s ras nda kur-
banlar n yak nlar n n suçlan-
malar n bugün de kendilerini
hayrete dü ürdü ünü ve utanç
duyduklar n  belirten Lammert, “bu-
nun için Alman Meclisi ad nda
özür dilemek istiyorum” ifadesini
kulland .

Bu kaç nc  özür? Daha önce An-
gele Merkel özür diledi,  peki ne de-
i ti, sizin özrünüz neyi de i tirecek? 

Dünyan n her yerinde fa izmle,
rkç l kla beslenen düzenler, demok-

rasiyi kendi s n f  için kullan r. De-
mokrasi, "insan haklar " kendi bes-
ledikleri rkç lar için geçerlidir. 

Türkiye fa izmi nas l ki Engin Çe-
ber'in katillerini korumu , kollam  ve
ödüllendirmi tir. Alman devleti de
kendi besledi i ve büyüttü ü rkç  ka-
tillerini mahkeme salonlar nda kah-
ramanlar gibi kar lamaya devam
ediyor.

Özür dileyece inize de i tirin!.. 

1- A a l k Nazi bozuntusu,
Zschape denilen kad n  bir kahraman

gibi de il, gerçekten bir suçlu gibi yar-
g lay n. 

Bu katil, bizim insanlar m z n
kar s nda bu kadar rahat ve pi kin
oturabiliyorsa, bu Alman devletinden
ve yarg s ndan ald  güçten dolay -
d r. 

2- Hapishanede di er tutuklulara
bask  yapmas na izin vermeyin.

3- Ludwigshafen davas n  kapat-
t n z gibi geri aç n. Diri diri yak lan
insanlar m z n katillerini bulun ve
yarg lay n! 

4- Yüzün üzerinde yak lan evle-
rimiz, i yerlerimiz var. Bunlar n fa-
illerini bulun ve yarg lay n. 

5- 8'i Türkiyeli 10 ki inin ölü-
münden sorumlu olan bakanl k ve
Anayasay  Koruma Örgütü üyelerinin
yok etti i dava dosyalar n  ortaya ç -
kar n. Bu dosyalar  yok edenleri yar-
g lay n.

6- Anayasay  Koruma
Örgütü’nü yarg lay n ve ka-
pat n. 

B Z M NSANLARI-
MIZ SAH PS Z DE L,
KAYBETT M Z HER
CANIMIZIN HESABINI
VERENE KADAR K  EL -
M Z YAKANIZDADIR! 

ÖZÜR DE L, ADA-
LET ST YORUZ.

DEVR MC LER  DE-
L, IRKÇI KAT LLER

YARGILAYIN.

HALKIMIZ!

BU DÜZEN IRKÇILARI, BU
DÜZEN B Z M KAT LLER M Z
YARGILAYAMAZ... 

YARGILASA B LE B Z M HE-
SABIMIZI SORAMAZ… 

ÇÜNKÜ ONLAR KAT LLER
YARATANLAR,

ONLAR EVLER M Z  YA-
KANLAR,

ONLAR B Z  SEV NÇLE KAT-
LEDENLERD R…

B Z ANCAK ÖRGÜTLEN R-
SEK; SUÇLULARIN YARGILAN-
MASINI SA LAYAB L R Z…

B Z ANCAK HESAP SORAB -
L R, 

HESAP SORULMASINI SA -
LAYAB L R Z.

AVRUPA’dakiB Z

BU KAÇINCI ÖZÜR?
ÖZÜR STEM YORUZ, ANAYASAYI

KORUMA ÖRGÜTÜ’NÜ YARGILAYIN!

Ankara Bat kent lk Yerle im Mahallesi’nde, 11 Ey-
lül günü Halk Cepheliler Yürüyü  dergisinin da t m n
yapt lar. Dergi da t m  s ras nda dergi okurlar na Halk
Anayasas  Tasla  verilerek, Bat kent Halk Komite-
si’nin 14 Eylül’de yapaca  Halk Anayasas  konulu söy-
le iye ça r  yap ld . 30 Yürüyü  dergisi ve 25 tane Halk
Anayasas  Tasla  halk m za ula t r ld .

Söyle inin afi ini asan Halk Cepheliler, 11 Eylül ge-

cesi iki fa ist taraf ndan sald r ya u rad . Kent Koop. Ma-

hallesi’nde bir trafoya afi leme yapt ktan sonra devam

eden Halk Cepheliler, yapt klar  afi lerin iki ki i taraf ndan

söküldü ünü fark edip ko arak duruma müdahale ettiler.

Yap lan uyar n n ard ndan Halk Cephelilere sald ran fa-

istler mahalle halk n n da kat l m yla dövülerek ceza-

land r ld lar.

Fa izme Kar  Kavgay  Halk m zla Büyütece iz

22 Eylül 
2013
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D RENEN SAVA AN HALKLAR YAZACAK!

Katilleri siz yarg layamazs n z! 



1975, Artvin-Hopa do umlu, Laz milli-
yetindendir. 1990'da stanbul Liseli Dev-
Genç saflar nda mücadeleye kat ld . Bir dönem
Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de faaliyet yürüttü.

kenceler, tutsakl klar ya ad . 1997 y l nda
Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye
ba lad . K sa zamanda Kocaeli'nin emekçi ma-

hallelerinde, Susurluk pisli ine kar  halk n tepkisini örgüt-
lemeye çal t .

5 Ekim 2000'de Ulucanlar Katliam 'n n hesab n  sormak
için bir eylem haz rl ndayken, ta d  bomban n patlamas
sonucu stanbul-Harbiye'de ehit dü tü.

Hüsamettin C NER

1979 Dersim Pertek do umludur. 84 Ölüm
Orucu ehidimiz Haydar Ba ba ’ n ye eniydi.
Devrimcilerin içinde, ehitlerimizin miras yla
büyüdü. 1997 y l nda Karadeniz Teknik Üni-
versitesi, Gemi Mühendisli i bölümünü kazand .
Dev-Genç’liydi. En son Karadeniz Bölge Ko-
mitesi içinde yer al yordu. Aran r duruma dü -

mesi nedeniyle, silahl  birliklerimizde istihdam edildi.

4 Ekim 2011'de Yunanistan’ n Selanik kentinde, bulun-
du u ortamdaki patlay c n n kaza ile patlamas  sonucunda e-
hit dü tü.

Mehmet BA BA

1977, Hatay-Samanda  do umludur.

1995'te harekete kat ld . Bölgesindeki de-
mokratik faaliyet içerisinde görevler ald . 1999'da
SPB üyesi oldu. 5 Ekim 1999'da ölüm manga-
lar  taraf ndan, Adana Yüre ir'de bulundu u eve
düzenlenen bask nda katledildi. nfazc lar, ayn
bask nda Murat Bekta  adl , devrimci hareket-

le hiçbir ilgisi olmayan bir i çiyi de katlettiler.

Erdinç ARSLAN

1960 Manisa do umludur. 12 Eylül öncesinde
mücadele içinde yer ald . stanbul Üniversitesi
Co rafya Bölümü ö rencisiydi. Bir dönem
Ni de Ö renci Yurdu'nda kald . Kad nlar n
anti-fa ist mücadelede militan bir biçimde yer
almas n n öncülerinden biriydi. 

1980 sonlar nda hareketin yeniden topar-
lanmas  sürecinde yine mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi.
Devrimci çi Hareketi'nde yönetici olarak görev ald . kenceciler
en sonunda onu kaybetmekte buldular çareyi. 5 Ekim 1994'de
stanbul'da veya Gebze'de gözalt na al nd , kaybedildi.

Lütfiye KAÇAR

29 Eylül 1992’de stanbul
Beylerbeyi’de bulunduklar  üs-
sün ölüm mangalar  taraf ndan
ku at lmas  üzerine, üslerini,
SDB sava ç lar na yara r bir
tarzda savunarak ehit dü tüler.

Fatma Süzen, 1972 Kon-
ya/Ak ehir do umluydu. Yoksul bir emekçi ailenin k z  ola-
rak, Manisa'da büyüdü. Mücadeleyle 9 Eylül Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi ö rencisi iken, dernek çal malar  s -
ras nda tan t . Ve Dev-Genç'li oldu. '91 May s' ndan itibaren
yeralt na geçti. '92 ba nda SDB sava ç s  olarak görev ald . 

Kayhan Tazeo lu, 1970 Bayburt do umludur. Kayhan,
yoksul bir emekçi ailenin çocu uydu. Mesle i elektronikçi-
likti. Ya am  hep çal makla geçti. '89 sonunda devrimci mü-
cadeleyle tan t . '90 1 May s' nda gözalt na al nd . kence-
cilerle ilk kar  kar ya geli inde onlar  yenilgiye u ratt . Gi-
derek daha çok, daha güç görevler üstlendi. E itim sürecin-
den sonra SDB'li oldu.

Fatma SÜZEN Kayhan TAZEO LU

1960 do umludur.

stanbul Serencebey'de 2 Ekim 1979'da
fa istler taraf ndan katledildi.

Ömer Faruk
BAYRAKTAR

1959 do umludur.

1 Ekim 1979'da stanbul Bahçelievler'de
fa istlerle ç kan bir çat mada b çaklanarak
katledildi.

F. Y lmaz GÜVEN

29 Eylül-5 Ekim

“Devrimci ya am ve davran  kurallar  bizim
kurallar m zd r. Onlar  uygulayacak olan da bizleriz.

Bu yüzden mant n  kavramal y z.” 
Erdinç Arslan

Yitirdiklerimiz
Ba ms zl k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Devrimci kad n n örne i”
Lütfiye yolda la tan mam z Ankara'da tutsak bulunan ni-

anl s n n görü üne gelip giderken oldu. Ankara'ya görü e gel-
di inde evimize gelir, birlikte görü e giderdik. Bu k sa süreli ge-
li  gidi lerde, biraz da olsa kendisini tan ma f rsat m oldu.

Lütfiye’nin öne ç kan ilk özelli i s cakl , sakinli i, sevecen-
li i ve kararl  yap s yd . Gelenekselle mi  kad n kimli inin d n-
dayd . Duygusall k, gözya , kendini güçsüz görme ona göre de-

ildi. O, kendisini halklar na, ülkesine adam  bir Devrimci

Sol'cuydu. Kad n oldu undan kaynakl  hiç bir ayr cal k istemedi-
i gibi, küçümsenmesine de izin vermezdi. 89 y l nda birlikte git-

ti imiz aç k görü te ya ananlar buna bir örnektir. Ankara Merkez
Kapal  Hapishanesi'ne birlikte görü e gitmi tik. Görü  ko u  ha-
valand rmas nda yap l yordu ve kalabal kt . Herkesin aç k görü-
ün ak na kap l p gitti i bir anda bir tokat sesi duyuldu. Lütfiye,
aka yoluyla da olsa kad nlar n güçsüz oldu una dair söylenen

bir kaç sözü yine aka yoluyla bir tokatla çevirmi ti.
Lütfiye yolda a göre güçsüz olan kad n de il, burjuva, küçük

burjuva, feodal de er ve yarg lara teslim olan ki iliklerdi. Devrim-
ci kad n n en az erkek yolda lar  kadar güçlü oldu unu kendi ya-
am yla, dü man  çaresiz b rakan direni i ile bizlere gösterdi. Dü -

man Lütfiye’yi kaybetti. Yeni Lütfiye'ler yerini çoktan doldurdu.
Lütfiye yolda ; nerede olursan ol, bilmesek de mezar n , bi-

liyoruz ki sen omuz ba m zdas n, vatan topraklar ndas n.

Bir yolda  anlat yor: Lütfiye KAÇAR:
“Devrimci kad n n örne i”

An lar  Miras m z



1977'den itibaren devrimci hareketin Ba-
lat, Fener, Ayvansaray Bölgesi'ndeki çal -
malar nda yer ald . 12 Eylül sonras  Kaba-
koz ve Metris Hapishaneleri'nde kald .

Tahliyesinden sonra da mücadelesini
sürdürdü. 29 Eylül 1987'de hastal  sonucu
aram zdan ayr ld .

Hasan Veli A IKÇI

29 Eylül
2004’te Tokat li
Ya murlu Belde-
si k rsal alan nda
gerillalarla oli-
gar inin askeri
güçleri aras nda
ç kan çat mada

ehit dü tüler. Bir görev nede-
niyle bölgede bulunan Cephe
üyesi, Çorap Emekçileri Der-
ne i (ÇEM-DER) ba kan  Sa-
lih Ç nar ise sa  yakaland ktan
sonra infaz edildi.

Uzun y llar boyunca da larda tüm zor-
luklara gö üs gererek devrim ve sosyalizm bayra n  ta -
d lar. Umudu büyüttüler Karadeniz’in yoksul köylerinde.
Dört gerilla, y llar n tecrübesiyle, s n f kinleriyle, devrim-
ci co kular yla direndiler. Songül Koçyi it 11 y l, Sebahattin
Yavuz 10 y l, Mustafa eri 10 y l, Derya Devrim A rman
ise 6 y ld r da lardayd lar.

Sebahattin Yavuz, 1973 do umludur. Aslen Erzincan-
Kemahl  olup, Tokat Almus lçesi Mescit Köyü’nde do up
büyüdü. 1990 ba lar nda mücadeleye kat ld .

Songül Koçyi it, 1973'te Sivas Ula  lçesi, Kurtluka-
ya Köyü’nde do du. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül
1993'te gerillaya kat ld .

Mustafa eri, 1971'de Tokat' n ba l  Almus lçesinin
Durudere Köyü’nde do du. Mücadeleye 1989’da Küçü-
karmutlu'da ba lad . 1994 Kas m’ nda gerillaya kat ld .

Derya Devrim A rman, 1981 stanbul do umludur.
16 ya ndayken devrimci harekete sempati duymaya ba -
lad . 17 ya nda da larda sava ç  oldu.

Salih Ç nar, Tokat Almus lçesinin K n kl  Köyü’nde
do du. 1998’den bu yana mücadele içindeydi. Çorap
Emekçileri Derne i’nin (ÇEMDER) ba kan yd .

Sebahattin YAVUZ Songül KOÇY T

Mustafa ER Salih ÇINAR

Derya Devrim
A IRMAN

brahim Çuhadar
Ölümsüzdür!

Temmuz 2012’de Hasan
Selim Gönen’i katleden polis-

lerin bulundu u 75. Y l Sultan-
gazi Polis Karakolu’na yönelik 11

Eylül 2012 tarihinde gerçekle en eylemde ehit dü-
en brahim Çuhadar, 15 Eylül günü Ankara dilcan

Kültür Merkezi’nde an ld .
70 ki inin kat ld  anma program  devrim ehitle-

ri için yap lan sayg  duru uyla ba lad . TAYAD ad na
yap lan konu ma ve ailesinin brahim Çuhadar’  an-
latmas yla devam eden anmada, hep birlikte haz rla-
nan yemekler yenildi. Ard ndan Ethem Sar sülük’ün
mahkemesi, Ulucanlar katliam n  protesto eyleminin
duyurular  yap larak program sonland r ld .

Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz
çin Dedik Kemal’i de Ald k

Zaferimiz Kutlu Olsun!
Hasta tutsak Kemal Avc ’y  zulmün elinden çekip alan

Halk Cepheliler, zaferlerini 14 Eylül günü Ba c lar’da ver-
dikleri yemekle kutlad lar. Halk Cepheliler, yemek ma-
salar n n kuruldu u soka a “Kemal Avc  Onurumuzdur”
slogan yla girdiler. Burada Kemal Avc  konu ma yapa-
rak, “Aran zda oldu um için çok mutluyum. Bu hastal -
a yakaland m gün yolda lar m, büyük ailemiz beni hiç-

bir ekilde AKP’nin zulmüne, zindanlar na b rakmaya-
cak, oradan beni ç karacak dedim. Bunu ehitlerimize olan
inanc m zla, ideolojimize olan güvenimizle, büyük aile-
mize olan ba l l m zla ba araca m z  biliyordum” dedi.
Avc , konu mas n  daha onlarca hasta tutsa n tahliye edil-
mesi gerekti ini ve tecritin kald r lmas  için mücadele-
nin sürdürülece ini belirterek bitirdi. 

Yakla k 150 ki inin kat ld  yemek, ertesi gün Ah-
met Atakan için düzenlenecek eylemin sokaklarda top-
lu ça r s  ve dil Tiyatro Atölyesi'nin “Bö9yle Ba bakan
Olmaz” oyununun sergilenmesiyle sonland r ld . Kahkaha
ve alk larla izlenen oyunun sonunda “Her Yer Taksim Her
Yer Direni ” slogan  at ld .

AKP Fa izmine Kar  Omuz Omuza!
10 Eylül günü stanbul’da Çayan Mahallesi’nde

AKP’nin bask lar na kar  yürüyü  yap ld . 100’e ya-
k n ki inin kat ld  yürüyü te, Taksim direni inde e-
hit dü enler selamland . 

Yürüyü  bitiminde polis yeniden sald rd  ve 18 ya-
ndaki Eren Kahraman gözüne at lan gaz kapsülüyle

yaralanarak Okmeydan  Ara t rma Hastanesi’nde ame-
liyat oldu.

Polisin sald r s yla ilgili olarak 11 Eylül’de Çayan’da
yürüyü  yap ld . Semt Pazar ’ndan ba lay p Sokullu
Caddesi’nde bitirilen yürüyü ün sonunda polis yine Ça-
yan halk na sald rd . Çat malarda Çayan halk  polis-
lere "Yenildi inizi kabul edin, çekilin gidin" dedi. 

1956 Mardin Nusaybin do umludur. Dev-
rimci Sol'un yarat lmas na kat lan kadrolar-
dan biriydi. Beyaz t Dev-Genç Komitesi’nde
yer alm t . 12 Eylül Cuntas 'na kar  direni-
i örgütleyen Devrimci Sol kadrolar ndand .

2 Ekim 1980'de cuntaya kar  gerçekle -
tirilecek bir eylemin haz rl klar  s ras nda, elin-

deki bomban n patlamas  sonucu ehit dü tü.

R dvan SANCAR



Egemenler, halk  zulümle yöne-
tirken, halk uyan p da zulme ba kal-
d rmas n diye bir yandan da yozla -
t r rlar. Geli en teknoloji ile yozla -
t rma araçlar na yenileri eklenmek-
tedir. Bunlardan birisi de internettir.
Ba ta gençlik olmak üzere halk m z,
sahte bir dünya içine çekilerek gerçek
dünyadan uzakla t r lmak istenir. 

Sahte dostluklar, sahte arkada -
l klar, sahte sevgililer... ile kand r l r
insanlar. 

Gerçek hayatta birey olmay , sa-
dece kendini dü ünmeyi öven düzen,
sanal alemde ise sahte payla mlarla
insanlar n yaln zl ktan kurtulaca n n
propagandas n  yapar. Oysa aksine,
insanlar bilgisayar ekran n n kar -
s ndad r, tek ba nad r. Kar s nda
kimi zaman yüzünü görmedi i, sesini
duymad , kimi zaman nerede ol-
du unu bilmedi i hayali insanlarla
sohbet eder. 

Bu arada yan  ba nda en sevdik-
leriyle ilgilenmeyi unutur, kendisiyle
ilgilenmeyi de unutur. Ba ml  hale
gelir ve bir bakm s n z saatlerce
bilgisayar kar s nda abuk sabuk, ge-
rekli gereksiz eylerle ilgileniyor.

Peki, devrimciler interneti nas l
kullanacak?

1- nternet kullan m na kar  de-
iliz. Ancak kurall  bir ekilde kul-

lanmal y z. Herkes kendi keyfine
göre kullanmamal d r. nterneti, bir
amaç için; bir eyi ö renmek, bir
bilgiyi ula t rmak, ara t rma yapmak,
ö renmek için kullanmal y z. 

2- Kampanyalar m z n, eylemle-
rimizin yayg n bir ekilde duyurusunu
yapmak için interneti en verimli e-

kilde kullanmal y z. Twitter, Fa-
cebook gibi alanlar  haberle -
mek, ça r da bulunmak, duyuru
yapmak için kullanmal y z.

3- Kurumlar m zda, dernek-
lerimizde internet ba lant m z ve
bilgisayar m z olmal . Her insan -
m z internet kullan m n  ö renmeli. 

4- nternette, önümüze gelen her-
eyi, bilip bilmeden okumamal , cid-

diye almamal y z. Unutmayal m, bey-
nimiz çöp de ildir. Bir bilginin in-
ternette yer al yor olmas , onun do ru
oldu u anlam na gelmez. nternette
büyük bir kirlenme vard r. Seçici ol-
mal y z. Seçerken de kendi do rula-
r m zla dü ünerek seçim yapmal -
y z.

5- Yozla may  büyüten, gençle-
rimizin beynini kirleten sitelere gi-
rilmemelidir. Kumar, bahis, fuhu ,
yoz kültür üzerine olan sitelere girmek
yasakt r. Bu tür sitelere girildi ini
gören bir Cepheli, mutlaka
müdahale etmeli, uyarmal
ve internet kullan m kural-
lar n  hat rlatmal d r.

6- imiz olmad  sü-
rece (bir ey ara t rmaya-
caksak, bilgilendirme yap-
mayacaksak vb.) internete
girmemeliyiz. Vaktimizi i -
lerimize ay rmal y z. nter-
net ba ml s  olmamal y z. 

7- nternete dal p, ya-
n ba ndakini görmemek
yozla man n i aretidir. n-
sanlar m za büyük bir özen-
le yakla mal y z.

8- nternette “sanal soh-
betler” den uzak durulmal ,
bilgisayar oyunlar  oynan-
mamal d r. Bunlar bizim
vaktimizi çalan, beynimizi
uyu turan, gerçekleri çar-
p tan eylerdir.

9- Sanal dünya, sorun-
lara çözüm olamaz. Ne so-
runumuz varsa yolda lar -

m zla payla mal , birlikte çözüm bul-
mal y z. Düzenin her türlü pisli ine,
yozlu una aç k olan bu alanda son
derece dikkatli olmal y z. nternet
bizi de il, biz onu kullanmal y z.

10- nternet, bizim kadar s n f
dü manlar m z n da kulland bir
aland r. Karalamalar n ve devrim
kar t  propagandan n yo un olarak
yap ld  internette, önümüze ç kan
bilgileri kendi süzgecimizden geçir-
meliyiz. nternete girece imiz bilgi-
lere de ayn  nedenle dikkat etmeli-
yiz.

11- Derneklerimizde internet, ki-
ilerin kendi ahsi i leri için kulla-

n lamaz. 

12- Tan mad m z insanlarla in-
ternet üzerinden payla mlarda bu-
lunmamal y z. Unutmayal m, her
bilgi düzen taraf ndan kullan la-
bilir, çarp t labilir, delil olarak kul-
lan labilir.

Bizim Mahalleden

“Duvar yoksulların   matbaasıdır”

Sanal Dünya,
Sorunlara Çözüm

Olamaz!

“Sanal Alem”ler Yozlu un Dünyas d r
Yozla maya Kar

nterneti Kurall  Kullanal m!
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ÖÖ retmenimizretmenimiz

OLANAK YOK MU?
Mevcut olanaklar  mücadele içinde nas l

daha verimli hale dönü türebilirim?
Burada YARATICI ZEKAMIZI 

kullanaca z. 
Ama bunun için ilham gelmesini 

beklemeyece iz tabii. 
1-Elimizde ne var?

2-Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
En basit halinden, ilk ad mdan ba layaca z.

Yani bir yerden ba layaca z. 
Geni  imkanlar bekleyip
zaman kaybetmek de il. 

Eldeki imkanlar  de erlendirip
zaman kazanmak. 

Mütevazi olup elimizdekilerle
bir eyler yapmal y z. 

Hiçbir zaman eksiksiz ko ullar olmayacak.  



Diren Berkin
Okmeydan  

Seninle!

Okmeydan
Halk

Evlad na
Sahip Ç kt !

Halk 
Cephesi’nin
Ça r s yla 

Okmeydan  
Esnaf  Yüzde
Yüz Kepenk 

Kapatt ...

Kimyasal Silah Bahane 
Halklar n Kan  Üzerinden 

Yap lan Pazarl klar 
Emperyalist Tekellerin 
Hakimiyet Kavgas d r

TAR H  EMPERYAL STLER
VE B RL KÇ LER  DE L

D RENEN SAVA AN 
HALKLAR YAZACAK!

Bak n u Asalaklara
Emperyalist Tekellerin Kuklas  Bu Asalaklar 

Halklar n Kaderini Belirleyemez!..
ABD Ba kan

Obama Suriye
konusunu

konu uyor

ABD Senatörü John
McCain Kongrede 
Suriye hakk nda oylama
yap l rken poker oynuyor!
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skambilli Yarg lama
77 Ki inin katilinin yarg land

davan n yarg c  kameralara böyle
yakaland !..




