




İ ç i n d e k i l e r

37 Kıdem tazminatı, istihdam

bürolarının kurulması!

40 Röportaj: Hukuk yoksa işçiye,

direniş başlar BELTAŞ’ta!

42 Emek Haber: İşçinin bayramı

direnişle büyüyor!

45 Devrimci İşçi Hareketi:

Üreterek direnecek,
bayramlarımızı kutlayacağız!

44 Sınıf Kini: Burjuvazi, işçi

sınıfının sınıf bilincine sahip

olmasını istemez

45 Gençlik Federasyonu’dan:
6 Kasım’da Kızılay’a

hesap sormaya! 

46 Gençlikten Haberler: Harbiye

Açıkhava Sahnesi’nde
yasaklanan Dev-Genç kültür
şenliği Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda yapıldı!

48 Kamu Emekçiler Cephesi: AKP,

KEC’lileri ihbar ediyor! 

49 Tutsak memurları alıncaya

kadar bize rahat yok!

50 Avrupadaki Biz: Akdeniz

mezarlığa dönüştü!
Emperyalistler; kundaktaki
çocuklarımızın dahi katilisiniz!

51 Röportaj: Birimiz hepimiz,

hepimiz birimiz için!

52  Avrupa’da Yürüyüş: AKP

faşizmi ile işbirliği içindeki
Samaras iktidarı! 

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

59 Öğretmenimiz...

840 Milyon İnsanı Aç Yatıran
Emperyalistlere ve İşbirlikçilerine

Karşı Savaşıyoruz!    

22 Gerçek bayramlar çocukların aç
yatağa girmediği özgür
günlerde kutlanacak!

23 Devrimci Okul:
Devrimci ilişkiler!

25 Savaşan Kelimeler:
Uluslararası toplum!

26 Halk İsyanları: Ksantos!

28 Halk için savaşanlar halkın
bağrına gömülürler:

Komutan Giap                             

30 Özgür Tutsaklardan:
Baş eğmeyiz zulmün önünde!

31 Cepheli: Zor günlerin

devrimcisidir!

32 Devrimci İşçi Hareketi:

Taşeronluğu yıkacağız! -2

7 İş Cinayetlerinde çocuklarımızı
katleden AKP, 900 bin çocuk
işçi çalıştırıyor!

8 Bizim Mahalle’den: Kendini
örgütleyemeyenler devrimi
örgütleyemezler 7 saatimizi
devrime verelim, olmazları
yıkalım!

9 AB ilerleme raporu açıklandı! 

11 Röportaj: Gülsuyu’nda çetelere
geçit vermeyeceğiz,
çetelere karşı örgütlenmekten
başka yolumuz yok!

14 Röportaj: Çetelere karşı
mücadele AKP’ye karşı
mücadeledir!

15 Röportaj: Faşizme karşı bir
olalım iri olalım diri olalım!

18 Hasan Balıkçı, Tülin Aydın Bakır
yolumuzu aydınlatıyor!

20 Sanat meclisi, AKP faşizmine
karşı sanatın gücüyle
hayır diyor!

4 Açlığın sorumlusu emperyalistler
ve işbirlikçi tekellerdir! 

6 Kasım Çarşamba Günü Kızılay’da
“YÖK’e Hayır” Diyoruz! 

Saat:13.00

Yunanistan’daki Özgür
Tutsakların İadelerine Karşı
Süresiz Açlık Grevindeyiz!

Yunanistan Konsolosluğu Önü
İstanbul - 27 Ekim Pazartesi - 14.00

Toplu Dergi Dağıtımı
Gülsuyu
27 Ekim Pazar 
16.00  

Sarıgazi
31 Ekim Perşembe
18.00  



Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri Ban Ki-Moon, 16 Ekim Dünya
Gıda Günü vesilesiyle yayımladığı
mesajında “dünyada bol miktarda
yiyecek olmasına rağmen, her gün
840 milyon insan yatağa aç giriyor.
2 milyar insan gizli açlık olarak
adlandırılan kötü beslenme girda-
bına düşmüş bulunuyor. Kötü bes-
lenme, 1.4 milyarın aşırı kilolu ol-
masına yol açıyor. Bu grubun üçte
biri ise obezler. Aşırı kilo, kalp da-
mar, diyabet ve diğer sağlık sorun-
larına neden oluyor" dedi.

- Her 5 saniyede 1 çocuk ölüyor,
açlıktan. Siz bu cümleyi okurken
en az iki çocuk açlıktan öldü.

- Her yıl 18 milyon insan açlıktan
ölüyor… Bu ne demektir biliyor
musunuz? Her yıl Avrupa’da Hol-
landa ve İsviçre gibi iki ülkenin nü-
fusu kadar insanın ölmesi demektir. 

- Açlığa bağlı nedenlerden ölen-
lerin toplam sayısı ise 70 milyon...
Yaklaşık Türkiye nüfusu kadar bir
nüfus her yıl açlığa bağlı nedenler-
den ölüyor... 

Peki dünyada yeteri kadar yiye-
cek mi yok da bu kadar insan aç-
lıktan ölüyor? 

HAYIR!

Birleşmiş Milletlere bağlı FAO,
dünyadaki zirai faaliyetlerin 12 mil-
yar insanı sorunsuz biçimde doyu-
rabileceğini ifade ediyor. Fakat 7
milyarlık dünyamızda her gün 18
milyon insan açlıktan 70 milyon
da açlığa bağlı nedenlerden ölüyor.

Bu durumda ÖLÜYOR demek
yanlış bir ifade olur. İnsanlar durduk

yerde niye aç kalsın, niye ölsün? 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
2015 yılına kadar dünyada açlık
çeken kişi sayısını yarı yarıya azal-
tarak 800 milyondan 400 milyona
indirmek için, sadece 24 milyar dolara
ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Tama-
men ortadan kaldırmak için ise 50
milyar dolar yetmektedir. 

Bu 50 milyar doları vermeye tek
bir emperyalist tekelin yıllık karı ye-
terlidir. Bu durumda 18 milyon in-
sanın AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜNÜ
söyleyebilir miyiz? 

HER YIL 18 MİLYON İNSAN
AÇLIKTAN ÖLMÜYOR, EMPER-
YALİST TEKELLER TARAFIN-
DAN ÖLDÜRÜLÜYOR! 

Peki kim öldürüyor?

Dünyanın en büyük, en vahşi ka-
tillerini tanımak için şu iki rakama
da bakalım: 

DÜNYA TOPLAM VARLIKLA-
RININ % 80’İNE DÜNYA NÜFU-
SUNUN SADECE % 8.4’Ü SAHİP. 

GERİ KALAN % 91.6’SI DÜN-
YA VARLIKLARININ % 20’SİNİ
PAYLAŞMAK ZORUNDA. 

Her gece yatağa aç giren 840
milyonun dünyadaki dağılımı ise
şöyle: 

- 203 milyonu Sahra Altı Afri-
ka’da, 

- 519 milyonu Asya ve Pasifik’te
(221 milyonu Hindistan’da, 142 mil-
yonu Çin’de), 

- 53 milyonu Latin Amerika ve
Karayipler’de, 

- 33 milyonu ise Yakın Doğu ve

- Her beş saniyede bir çocuk
açlıktan ölüyor.
- Her yıl 18 milyon insan
açlıktan ölüyor… 
- Açlığa bağlı sebeplerden 
ölenlerin toplam sayısı ise 70
milyon
- Dünyada 1,2 milyar insan
aşırı fakirlik çekiyor ve günde 
1,25 USD ile yaşam savaşı
veriyor.
- Yoksulluk sınırının altında
yaşayan insan sayısı 2
milyar.
- Güvenli su tüketim olanağı
bulamayan insan sayısı
1,2 milyar.
- Sağlık hizmetinden yarar-
lanamayan insan sayısı
800 milyondur.
- 840 milyon açlığa maruz
kalan insanın, 203 milyonu
Sahra Altı Afrika’da, 
- 519 milyonu Asya ve
Pasifik’te (221 milyonu
Hindistan’da, 142 milyonu
Çin’de), 
- 53 milyonu Latin Amerika
ve Karayipler’de, 
- 33 milyonu ise Yakın Doğu
ve Kuzey Afrika’da
yaşamaktadır.  

BM Genel Sekreteri: “Her Gün 840 Milyon İnsan Yatağa Aç Giriyor”

Açlığın Sorumlusu Emperyalistler ve İşbirlikçi Tekellerdir
Açlıktan Kurtuluşun Şah Damarı Açlığı Yaratanlara Karşı Savaşmaktır

840 Milyon İnsanı Aç Yatıran

Emperyalistlere ve İşbirlikçilerine

Karşı Savaşıyoruz!
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Kuzey Afrika’da yaşamaktadır. 

Bugün dünyanın her yerinde her
türlü gıdanın arzını, talebini, bollu-
ğunu, kıtlığını, ucuzluğunu ve paha-
lılığını belirleyen 10 büyük konsor-
siyum vardır. Cargill, Archer Midland,
Bunge ve Louis Dreyfus gibi on bü-
yük gıda tekeli dünya gıda pazarının
%85’ini kontrol etmektedir.

Yani 12 milyar insanı doyurabi-
lecek gıdaları kimin yiyip kimin aç
kalacağına, kimin ölüp kimin yaşa-
yacağına bu tekeller karar vermek-
tedir. Her yıl 18 milyon insanın aç-
lıktan ölmesine, her gece 840 milyon
insanın yatağa aç girmesine bir avuç
emperyalist tekeller karar veriyor. 

Sadece Amerika’nın, Avrupa
emperyalistlerinin marketlerinin vit-
rinlerinde kullanma süresi geçip
çöpe attıkları yiyecekler açlık soru-
nunu çözecek kadar çoktur. Avurpa,
Amerika gibi emperyalist devletlerin
köpek mamalarına harcadıkları pa-
ralar, kadınların makyaj ürünlerine
harcadığı paralar dünyadaki tüm aç-
lığa son verecek miktardadır.

Her yıl öldürülen 18 milyon in-
sanın katili emperyalistler ve işbirlikçi
tekellerdir. 

“AÇLIK KILIÇTAN BİLE
KESKİNDİR” der halkımız. Em-
peryalistler bunu çok iyi bilir. Onun
içindir “akıllı” bombaları, tankları,
topları, füzeleri, atom bombaları ve
daha yüzlerce gelişmiş ölüm maki-
naları.... 

Biliyorlar dünyayı ne hale getir-
diklerini ve açların kılıçtan bile keskin
olan öfkesini... 

Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
teri Ban Ki-Moon’un mesajı da açları
çok düşündüğünden değil, açlardan
duydukları korkunun ürünüdür. 

Emperyalistlerin 1999 yılında
yaptıkları NATO zirvesinde “21.
yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak”
tespiti, yarattıkları dünya tablosunun
sonucudur. Açlardan duydukları kor-
kudur. 

Açlık tartışması gündeme geldi-
ğinde küçük burjuva aydın ve çevreler
“silahlanmaya yüz milyarlarca dolar
para harcayacaklarına neden açlığı

gidermek için önlem almıyorlar”
diye eleştirirler. 

Emperyalist sömürü düzenini ta-
nıyıp da böyle bir eleştiri yapmak
bilimsel değildir. Emperyalistlere si-
lahlanmaya para harcama, açlığın
giderilmesi için para harca demek
“sömürmekten vazgeç” demektir.
Kendi ellerinle sömürü düzenine son
ver demektir. 

Silahlanma emperyalistler için
büyük bir sömürü aracı olmakla bir-
likte esas olarak sömürü düzenini
korumanın temel aracıdır. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçile-
rinin silahlanmasının birinci nedeni

AÇLARIN öfkesinden duydukları
korkudur. 

Her yıl 18 milyon insanı açlıkla
katleden emperyalistlerden “insaflı”
olmasını istemek emperyalistlerin
suçlarını bilinçli olarak gizlemek de-
ğilse saflıktır. Emperyalizm gerçeğini
tanımamaktır. 

ONUN İÇİN DİYORUZ Kİ, AÇ-
LIKTAN KURTULUŞUN ŞAH DA-
MARI AÇLIĞI YARATAN EMPER-
YALİSTLERE VE İŞBİRLİKÇİLE-
RİNE KARŞI SAVAŞMAKTIR. 

ONLARIN SÖMÜRÜ DÜZEN-
LERİNİ YERLE BİR ETMEKTİR. 

Açlıktan ölenlerin sayısı savaş-
larda ölenlerle kıyaslanmayacak
kadar fazladır. 

Bu çıplak gerçek karşında
“barış” adına, “ölümler olmasın”
diyerek sınıf savaşlarına karşı
çıkmak masum değildir. Gerçek-
lere gözlerini kapatmaktır. Ger-
çekleri gizlemektir. 

840 milyon kişi hiçbir şey yi-
yemeden yatağa aç yatıyor. Hin-
distan’da 221 milyon kişi aç...
Ve aynı Hindistan, dünyanın en
büyük tekellerinin, fabrikalarının
olduğu en ucuz işçilikle üretim
yaptığı bir ülke. Hindistan’da
221 milyonu kimin aç bıraktığına
yeterli veri değil mi bunlar?

EMPERYALİZM KAFANIZ-
DA TASVİR EDEMEYECEĞİ-
NİZ VAHŞİLİKTE BİR CANA-
VARDIR!

ONUN İÇİN EMPERYALİZ-
ME VE İŞBİRLİKÇİLERİNE
KARŞI SAVAŞMAK AÇLIK-
TAN ve SÖMÜRÜDEN KUR-
TULUŞUN ŞAH DAMARIDIR. 

SAVAŞMAMAK KENDİ
ŞAH DAMARIMIZI KESMEK-
TİR. 

Savaşmamak, emperyalist ve
işbirlikçi tekellerin her yıl 18
milyon insanı katletmesine göz
yummaktır, seyirci kalmaktır.

Dünya halklarının açlığa son
vermek için emperyalizme ve iş-
birlikçilerine karşı savaşmaktan
başka alternatifi yoktur. 

- Birleşmiş Milletler’e bağlı
FAO, dünyadaki zirai faali-
yetlerin 12 milyar insanı so-
runsuz biçimde doyurabile-
ceğini ifade ediyor. 
- BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), 2015 yılına kadar dün-
yada açlık çeken kişi sayısını
yarı yarıya azaltarak  bu-
günkü 800 milyondan 400
milyona indirmek için, 24
milyar dolara ihtiyaç oldu-
ğunu bildirmiştir. 
- Bugün dünyanın her yerin-
de her türlü gıdanın arzını,
talebini, bolluğunu, kıtlığını,
ucuzluğunu ve pahalılığını
belirleyen 10 büyük konsor-
siyum vardır. Cargill, Archer
Midland, Bunge ve Louis
Dreyfus gibi on büyük gıda
tekeli dünya gıda pazarının
%85’ini kontrol etmektedir.

- Dünya Toplam Varlıkla-
rının % 80’nine Dünya Nü-
fusunun Sadece % 8.4’ü Sa-
hip. Geri Kalan Yüzde 91.6’sı
Dünya Varlıklarının Yüzde
20’sini Paylaşmak Zorunda. 

27 Ekim 
2013
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Savaşmamak; hakkımızda ve-
rilen ölüm fermanının üzerine
kendi mühürümüzü basmaktır. 

DÜNYADA 840 MİLYON İN-
SANI YATAĞA AÇ YATIRAN
EMPERYALİZME VE ÜLKE-
MİZDE 10 MİLYONDAN FAZ-
LA İNSANIMIZI AÇLIĞA
MAHKUM EDEN İŞBİRLİKÇİ
OLİGARŞİNİN FAŞİST İKTİ-
DARINA KARŞI, DEVRİM
İÇİN SAVAŞIYORUZ! 

Ülkemizdeki durum da dünya
tablosundan farklı değildir.

Ülkemizde açlık sınırı 1024.88
lira. Yoksuluk sınırı 2.808.58 lira.
Asgari ücret ise net 774 lira. Mil-
yonlarca kişi açlık sınırının altında
ücretle çalışıyor. 5 milyon işsiz
var. Bunun 2 milyonu işbulma
umudunu yitirmiş. Toplam 16
milyon insan yoksulluk sınırının
altında, yani açlık içinde yaşam
savaşı veriyor, 10 milyonun üze-
rinde kişi de açlık sınırının altında
bir yaşam savaşı veriyor. 

“Devlet çocuğuma baksın diye
başvuran ailelerin sayısı dörde
katlandı: 50 bin aile çocuğuna
bakamıyor.” (Cumhuriyet, 20
Ekim 2013)

Normal koşullarda hiçbir ana-
baba “çocuğuma bakamıyorum”
diye devlete bırakmaz. Fakat açlık
öyle boyutlara ulaşmış durumdadır
ki, insanlar çocuklarını terk eder
hale gelmiş. 

Diğer taraftan AKP iktidarıyla
birlikte zengin milyarderlerin sa-
yısı 44’e yükseldi. Milyonlarca
kişinin açlığı pahasına, tekeller
milyarlarına yeni milyarlar katı-
yorlar. Bir taraftan ekonomik kriz
var denirken diğer taraftan Sa-
bancılar’ın, Koçlar’ın kırdıkları
kar rekorlarıyla Türkiye’nin ne
kadar büyüdüğü yalanıyla halkı
kandırıyorlar... 

Bu sömürü düzenine karşı sa-
vaşmadan, bu düzeni yıkmadan
açlık son bulmaz. Bu sömürü dü-
zeni kendiliğinden yıkılmayacak.
Bu düzeni biz yıkacağız. Bu dü-
zeni yıkmak için ezilen, yoksul

halkların savaşmaktan başka se-
çeneği yoktur. 

Çünkü faşizm başka alternatif
bırakmamaktadır. 

Savaşımız, emperyalizme ve
onun işbirlikçi iktidarına karşıdır. 

Emperyalizmi ülkemizden
kovmadan, oligarşinin faşist ik-
tidarını yıkıp halkın kendi ikti-
darını kurmadan halkların kurtu-
luşu mümkün değildir. Devrimci
savaşta yaşamını yitirenlerden kat
be kat daha fazlası, açlıktan ve
açlığa bağlı nedenlerden ölmek-
tedir.

Onun için bu sömürü düzenine
karşı savaşmak ezilen halkların
şahdamarıdır. 

Açlığa, sömürüye, soyguna
son vermek için savaşı büyütme-
liyiz. AKP iktidarı sömürüyü, soy-
gunu, yağmayı, talanı, açlığı bü-
yütürken halka karşı savaşı da
büyütüyor. Halka karşı kullanmak
için polisine yeni yeni silahlar
alıyor. Faşist terörünü meşrulaş-
tırmak için yeni yeni yasal dü-
zenlemeler yapıyor. 

O halde biz de hazırlıklarımızı
her boyutuyla savaşı büyütmek
için yapmalıyız. 

AÇLIK ORDUSU EMPER-
YALİSTLERİN VE İŞBİRLİK-
ÇİLERİNİN EN BÜYÜK KOR-
KUSUDUR. 

VE AÇLIK ORDUSU HER
GEÇEN GÜN BÜYÜYOR... 

AÇLIĞIN ŞAH DAMARI
SAVAŞI BÜYÜTMEKTİR.

Savaşı büyütmek açlık ordu-
sunu örgütlemektir. 

Savaşı büyütmek; AÇLIK OR-
DUSUNA öncülük yapmaktır. 

Savaşı büyütmek; AÇLIK OR-
DUSUNU kumanda etmektir.

Savaşı büyütmek; AÇLIK OR-
DUSUNU kendi kurtuluşu için
savaştırmaktır. 
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AKP’li Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun içinde olduğu bir
heyet, 15 Ekim’de Tekirdağ Çorlu’ya
bir ziyaret yaptı. Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası’nı ziyaret ettiği sırada
10 yaşındaki bir çocuk, ayakkabı fır-
çasıyla bakanın ayakkabısını fırça-
lamaya başladı. 

Çocuğun elinde bir poşet gören
Bakan Müezzinoğlu, lakayıt bir üslupla
çocuğa "Senin sandığın yok mu?
Hadi bakalım git kendine sandık al"
dedi. AKP eski Çorlu İlçe Başkanı
Adnan Volkan, çocuğa 10 TL verdi.

İşte AKP iktidarının kafası böyle
çalışıyor. Çocukları çalıştıran, onları
sömürmeyi amaçlayan bir iktidar, ço-
cuklarımız için hiçbir şey yapmaz.
Ne eğitimde, ne sağlıkta hiçbir alanda
çocuklarımıza bir şey veremezler. Bir
Sağlık Bakanı, ülkedeki her insanın
sağlığından sorumlu olan kişi, normal
koşullarda çocuğu böyle görünce il-
gilenmesi gerekir. Ama öyle yapmadı,
ufacık çocukların, beden sağlıklarını,
ruh sağlıklarını umursamıyor. Çocuk-
ların çalışması kafalarında o kadar
meşru ki, arkadaşlarıyla oyun oyna-
ması gereken, okula gitmesi gereken
çocuğa, kendi ayakkabısını memnu-
niyetle boyattıktan sonra bir de ayak-
kabı sandığı almasını öğütlüyor. 

O ayakkabı boyayan çocuk gibi
onbinlerce çocuk işçi çalışıyor ülke-
mizde. AKP ise çocuk işçiliğini önlemek
yerine, tam tersine özendiriyor. Bütün
çocuklarımızı ucuz işçi olarak görmek
istiyorlar. Çünkü çocuklara da, aynı
büyüklere verdikleri gibi ağır işler ve-
riyorlar. Sigorta ve maaş miktarından
kurtulmuş oluyorlar. Ne kadar çok ço-
cuk işçi olursa onlar için o kadar iyi.
Bu yüzden 4+4+4 eğitim sistemini
uygulamaya soktular. Çocukları erken
yaşta çalışmaya gönderebilecek bir
sistem oluşturdular. İlkokul 4. sınıfı
bitiren çocuk, staj veya uygulamalı
eğitim adı altında çalışmaya gönderi-

lebilecek. Sadece sey-
yar satıcı, küçük esnaf
ya da atölyelerde değil,
fabrikalarda da çocuk
işçi çalıştırmayı hayal
ediyorlar... Halkın  ço-
cukları okumasın, er-
ken yaşta çalışmaya
başlasın... Akıllarından
geçen bu.

Tayyip Erdoğan'ın, her aileye 3
çocuk istiyorum diyerek propaganda
yapmasının altında da bu sebep ya-
tıyor. Ailelerden 3 çocuk istiyor, bu
çocukları da işçi olarak çalıştırmayı
hedefliyor. Çocukları çok sevdikleri
için değil, çocukları çalıştırmak için
3 çocuk istiyorlar. Halkın çocukları
umurlarında değil. 

Sağlık Bakanı'nın kafasına bakın
nasıl çalışıyor, 10 yaşındaki çocuğun
önünde eğilmesine nasıl müsaade
ediyor. Bu da ayrı bir alçaklık. Bu
kafa, halkın sağlığını düşünebilir mi.
Mümkün değil, onun aklı fikri has-
tanelerden kazanacağı parada. Ba-
kanlıkları tam bir ticarethane gibi iş-
letiyorlar. Kafaları tüccar gibi çalı-
şıyor. Sağlık Bakanlığı’nı halkın sağ-
lığını iyileştirme, sağlıklı insanlar ye-
tiştirmek için değil, para kazanmak
için kullanıyorlar. Neredeyse bütün
özel hastaneler AKP’lilerin tekelinde.
Devlet hastanelerini de AKP’lilere
peşkeş çekmeye çalışıyorlar.  

Çocuk İşçi Sayısı 
900 Bine Dayandı

Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün
verilerine göre, çocuk işçi sayısı 900
bine dayandı.  Türkiye genelinde
nüfusun yüzde 20.2'sini oluşturan 6-
17 yaş grubu 15 milyon 247 bin
çocuktan 893 bininin çalıştığı be-
lirlendi . Ve bu çocuklardan yüzde
50.2 si okula devam etmiyor.

AKP Çocuk İşçi 
Ölümlerini de Gizliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı (ÇSGB) ve SGK çocuk işçi
ölümlerini saklıyorlar, 900 bin civa-
rında çocuk işçi çalıştırıldığı gerçeğini
ve ölen yüzlerce çocuk işçi sayısını
gizliyorlar. 

Adana'da 13 yaşındaki çocuk
işçi haftalık 100 lira kazandığı iş-
yerinde hayatını kaybetti. Yaralı
olarak hastaneye götürülen ve trafik
kazası geçirdiği iddia edilen çocuğun,
iş cinayetinde öldüğü ortaya çıktı.
Bu çocuk, press makinası kullanı-
yordu. Çalışırken makinaya başı sı-
kışınca, ağır yaralandı, hastanede ha-
yatını kaybetti. 

Bu yıl sadece Temmuz ayında 8
çocuk işçi can verdi. 

Ökkeş Göğebakan (10): Gazi-
antep’in Nurdağı İlçesi’nde bir tamir
atölyesinde oto tamirciliği yapan ba-
basıyla çalışan Ökkeş, tamir sırasında
aracın geriye doğru gitmesi üzerine
altında kalarak yaşamını kaybetti. 

Sabahattin Donat (12): Yalo-
va’nın Esenköy Beldesi’nde, aile bi-
reyleriyle birlikte pazarda satış yap-
tıktan sonra Bursa’daki evlerine dö-
nerken geçirdikleri trafik kazasında
yaşamını yitirdi. 

Yakup Kartal (14) Nezir Akgül
(15): Adıyaman’dan Elazığ’ın Baskil
İlçesi’ne yakınları ile birlikte mevsimlik
işçi olarak kayısı toplamaya gelen Ya-
kup Kartal ile Nezir Akgül havanın

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ayakkabısını Fırçalayan 
10 Yaşındaki Çocuğa, Neden Okulda Olmadığını Sormadı

Dalga Geçerek Boya Sandığı Almasını Önerdi!

İş Cinayetlerinde Çocuklarımızı Katleden AKP,
900 Bin Çocuk İşçi Çalıştırıyor!
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sıcak olması nedeniyle serinlemek
için girdikleri Karakaya Baraj Gö-
lü’nde boğularak yaşamını yitirdi. 

Salih Dikici (14): Tuzla’da işçi
olarak çalışan ve boş zamanlarında
ek iş alarak çatı işleri yapan babası
Ekrem Dikici’ye yardım etmek ama-
cıyla çıktığı çatıdan düşerek yaşamını
kaybetti. 

Ferdi Çakır (16): Şanlıurfa’dan
mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere
geldiği Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde, se-
rinlemek amacıyla dereye giren 16 yaşındaki
Ferdi derede, boğularak yaşamını kaybetti. 

Süleyman Kasar (16): Adana’da, bah-
çeyi sulamak amacıyla Seyhan Nehri’nden
su çekmek için geri geri yanaşan traktörün
üzerinde bulunan Süleyman, traktörün Sey-
han Nehri’ne düşmesi sonucunda yaşamını
kaybetti. 

Hüseyin Ceylan (17): Uşak Sivaslı’daki
evinden, çalıştığı oto tamirhanesine yaya
olarak giden Hüseyin Ceylan, yolun karşısına
geçmek isterken, plakası ve şoförünün kimliği
belirlenemeyen minibüsün çarpması sonu-
cunda yaşamını yitirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Sarıgöl
Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm inşaatında
çalışan 18 yaşındaki Sabri Kuran, 16 Tem-
muz günü inşaatın altıncı katından düşerek
hayatını kaybetti. 

Ölen çocuğun babası şöyle dedi, “Oğlum
inşaatın 6. katında iskeleyi vince yüklüyordu.
Ancak vincin halatları iskeleye tam bağ-
lanmamışken vinç çalışmaya başlayınca
oğlum iskeleyle beraber altıncı kattan düştü.
Olay yerine gittiğimde oğlum iskelenin al-
tında can çekişiyordu. Üzerinde can yeleği
dahi yoktu. Ben oğlumu o halde görünce
bayıldım. Çevreden gelen vatandaşlar oğ-
lumu iskeleden çıkarıp hastaneye gönderdi.
Ama hastaneye varmadan hayatını kaybetti.
Oğlum, üniversite sınavına yeni girmişti.
Önümüzdeki sene üniversiteye başlayacaktı.
Kendisine harçlık çıkarmak için benimle
çalışmaya geldi. Ancak oğlumun üniversite
hayali inşaata gömüldü.”

İşte AKP'nin çocuklarımıza reva gördüğü
yaşam budur. Küçük yaşta çalıştırıp, sö-
mürmek dışında, çocuklara yönelik tek bir
düşünceleri yoktur. Ölen çocukların tek
sorumlusu AKP iktidarıdır. Ne kadar giz-
lemeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu cinayetleri
unutmayacağız. Hesabını soracağız.

AKP, mahallelerimize çetelerle,
yozlaştırarak saldırıyor. Kentsel
dönüşümü rahatlıkla uygulaya-
bilmek için çeteleri halkın üzerine
salıyorlar. Yozlaşmaya karşı ma-
hallesine sahip çıkan devrimcilere
sokak ortasında silah sıkıyorlar,
katlediyorlar. Buna karşın dev-
rimcilerin, Cepheliler’in görev ve
sorumlulukları da büyüyor…

Yeni kararlar alıyoruz… Ma-
hallelerimizi yozlaşmanın batağına
terk etmeyeceğimizi ilan ediyo-
ruz… Peki aldığımız bu kararlara
uymak için gerçekçi programları-
mız var mı? Zamanımızı verimli
kullanıyor muyuz? 

"İNSAN YOK", "ZAMAN
YOK", "İŞ ÇOK" diyor muyuz? 

Evet bazen tek başımıza kala-
cağız… İşlerimiz çok olacak ama
süreç bizden iki belki de üç insanın
yapacağı işi omuzlamamızı bek-
liyor. 

Yapacağımıza olan inancımızı
kaybedersek, kendimizi tekrar
eder, aynı kararları alır dururuz.

Kendimize olan inancımızı
kaybetmemek, aldığımız kararları
uygulamak için; 

1- Çıkardığımız programımız
gerçekçi olmalı. 

2-Disiplinli olmalıyız. Yapa-
cağız dediğimizi yapmalıyız. 

3- İnançlı olmalıyız. Yapabi-
leceğimize dair inanç ve umudu-
muzu kaybetmemeliyiz.

Ve harekete geçmeliyiz. “Za-
man yok” gerekçesinin arkasına
sığınmamalıyız. Gün 24 saat ve
24 saat hiç kısa bir zaman değil. 

24 saatimizi nasıl programla-
yacağız?

On saati sizin olsun, uyku dâhil
on saatini kullanır bir insan. Geriye
kalıyor 14 saat. 

7 saatini, o hiç dilimizden dü-
şürmediğimiz; "VAKİT YOKTU
YAPAMADIM… YETİŞTİRE-
MEDİM… PRATİĞİN YO-
ĞUNLUĞUNDAN VAKİT
KALMADI” mazeretleri için kul-
lanalım.

GERİYE 7 SAAT KALIYOR. 

Bu 7 saati, mahallelerimizde
sokak sokak, ev ev, kapı kapı ça-
lışmak için kullandığımızda, mut-
laka sonuç aldığımızı göreceğiz. 

KOSKOCA 7 SAAT. 

Beyin çok güzel bir organdır.
Beynimizi kullanmalıyız.

Ya olmazlara, yapılamazlara
teslim olacak, aynı sularda yüze-
ceğiz… Ya da gerçekçi programlar
çıkartacak, saat saat planımızı ya-
pacak ve sonuç alacağız. 

Sorunlarımızı, sihirli eller çöz-
meyecek, biz çözeceğiz…

İnanmış, kendini adamış, dev-
rimi büyük bir tutkuyla isteyen
devrimciler çözecek. Beynimizi
kullanırsak, kendimize inanırsak
çözülmeyecek sorunumuz yok-
tur.

Hedefimiz, mahallelerimizde
gerçek anlamda çalınmadık kapı
bırakmamak olmalıdır.

Kaç sokak varsa çıkartıp,
zamanlara bölüp hepsini tek
tek dolaşmalıyız. 

Aşımız disiplin, suyumuz ko-
lektif çalışma olmalıdır. 

Bizim Mahalleden

“Duvar yoksulların   matbaasıdır”

Çeteleri Mahallelerimizde
Barındırmayacağız

7 Saatimizi
Devrime
Verelim,

Olmazları
Yıkalım
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Avrupa Birliği Komisyonu
16.10.2013 tarihinde AB üyeliği sü-
recindeki İlerleme Raporu’nu açıkladı.
94 sayfadan oluşan ilerleme raporu-
nun insan hakları ve demokrasi ile
ilgili bölümleri basına yansıdı ve
tartışma konusu oldu. 

Raporun Avrupa tekellerinin ih-
tiyaç duyduğu konular olan İşçilerin
Serbest Dolaşımı, Malların Serbest
Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunma Serbestisi, Sermayenin Serbest
Dolaşımı, Gümrük, Vergi vb. konu-
larındaki değerlendirme ve tespitleri
kamuoyuna yansımadı. AB’nin iler-
leme raporu hükümet tarafından
memnuniyetle karşılandı. 

AB ne istediyse AKP hükümetin
misliyle yerine getirdi. Doğallığında
uslu davranan AKP pek eleştirilmedi
bu defa. Hatırlayalım,  Avrupa Birliği
28 üye ülkeden oluşan siyasi ve eko-
nomik bir örgütlenmedir. Bu örgüt-
lenme daha çok kapitalist sistemin
yaşadığı krizleri uzlaşarak, ortak
Pazar yaratarak aşmaya çalışmanın
bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Topluluğa üye ülkelerin ekonomide
yaşadıkları sıkıntıları aşmak için yani
ülkelerindeki tekellerin çıkarlarını
korumak için politikalar üretir ve bu
politikaları yaşama geçirmeye çalı-
şırlar. Avrupa standartları dedikleri
standartlar yaşanan krizleri aşmak
için aldıkları kararların formüle edil-
mesinden başka bir şey değildir.  

Avrupa Birliği standartları halka
insan hakları, demokrasi, eşitlik, ya-
şam kalitesinin yükseltilmesi gibi
kavramlarla sunulmaktadır. Asıl amacı
gizlemek için bu yönleri ön plana
çıkartmaya çalışırlar. Nitekim son
ilerleme raporunda da sadece baş-
langıç bölümünde yer alan demokrasi

ve hukukun üstünlüğü,  insan hakları
ve azınlıkların korunması kısmının
gündeme taşınması AB iyi şirin gös-
termenin araçlarındandır. Raporun
ilk yirmi sayfasından sonraki bölüm,
AKP’nin tekellerin ihtiyaçları için
neler yapması gerektiğini ve yapa-
madıklarını konu almaktadır. 

Örneğin raporun bir yerinde şöyle
denilmektedir. “Türkiye, AB’nin al-
tıncı en büyük ticari ortağı olmaya
devam ederken, AB Türkiye’nin en
büyük ticari ortağıdır. Türkiye’nin
toplam ticaretinin %38’i AB ile ger-
çekleşmekte ve ileri teknoloji bile-
şeninin büyük bölümünü oluşturduğu
doğrudan yabancı yatırımların yak-
laşık %71’i AB’den gelmektedir.
Ancak, Türkiye’de hâlâ gümrük bir-
liği kapsamındaki taahhütlerine aykırı
mevzuat mevcuttur ve Türkiye’nin
ticaretin önündeki teknik engellerin
kaldırılması ile ilgili olarak verdiği
bir dizi taahhüt hâlâ yerine getiril-
memiştir. AB, Türkiye’den, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik ta-
şımacılık alanındaki kısıtlamalar da
dâhil, malların serbest dolaşımı ile
ilgili süregelen tüm kısıtlamaları kal-
dırmasını  ve gümrük birliğini tam
olarak uygulamasını talep etmiştir.
Türkiye'nin, enerji güvenliği açısından
da olmak üzere stratejik bir konuma
sahip olduğu ve önemli bir bölgesel
rol oynadığı ifade edilen belgede,
"Türkiye aday ülke ve AB için stra-
tejik bir ortak. Türkiye geniş ve di-
namik ekonomisiyle AB'nin önemli
bir ticaret ortağı ve gümrük birliği
sayesinde AB'nin rekabet edebilirli-
ğinin değerli bir tamamlayıcısı" de-
niliyor.

Daha öz bir biçimde ifade edersek
raporda denilmektedir ki; 

İşgücü maliyetini düşürün, ülke-
nizi daha çok sömürmek için hukuki
prosedürleri ortadan  kaldırın, 

Gayri menkul satışı önündeki en-
gelleri kaldırın, 

Daha çok özelleştirme yapın, 

Terör yasalarını uygulayarak dev-
rimciler üzerinde daha çok baskı ku-
run, 

Patronlar için vergilerinizi dü-
zenleyin. 

Ayrıca Türkiye’nin Suriye politi-
kasını destekleyip, ortak dış politika
adı altında Batı Balkan ülkeleri ile
iyi ilişkilerine devam edilmesi is-
tenmiştir. 

Yunanistan ile ilişkilerin düzen-
lenmesi talep edilmiştir. 

Sağlık, eğitim, hukuk, gümrük,
vergi  gibi alanlarda  ihtiyaçları olan
düzenlemelerin neleri kapsadığı ifade
edilmiştir. 

Dolayısıyla bilinmelidir ki Avrupa
Birliği ülkenin demokratikleşmesi,
hak ihlallerinin engellenmesi, yok-
sulluğun azalması, insanların kendi-
lerini ifade etmeleri önündeki en-
gellerin kaldırılması ile ilgilenme-
mektedir. Bu alandaki uygulamalar
kendi çıkarlarına ters düşmüyorsa
sorun yoktur. Bazı dönemlerde bu
alandaki sert  olduğu söylenen eleş-
tirileri ise hükümeti sıkıştırmak, kendi
politikalarını uygulamak içindir. Birde
asıl amacını gizleme gibi bir amacı
vardır tabi… 

Avrupa Demokrasi İhraç 
Edemez,  AB 
Standartları Faşizmin 
Destekçisidir

AB, AKP’den hazırlanacak yasa

AB İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI! 

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI 
Kılavuzu Emperyalizm Olan AKP’nin Demokrasi

Paketinden Faşizm Çıkar!
Faşizmi Bize “Demokrasi” Diye Yutturamazsınız...
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paketleri konusunda “Avrupa stan-
dartlarının göz önünde bulundurul-
ması"nı istiyor. Oysa o standartlar
AKP’nin faşist terörüne en büyük
desteği sağlamıştır. İşkencehaneye
dönüşen F tipi hapishanelerin en bü-
yük destekçileri Avrupa ülkeleri ol-
muştur.

AKP son 8 yılda çıkarttığı ve
adına “uyum-demokratikleşme pa-
ketleri” dediği yasalar sayesinde halk
üzerinde baskı kurmakta, terör ve
şiddet uygulamaktadır. 

AKP “demokratikleşme” dema-
gojisi altında faşizmi gizledi.
DGM’leri kapattı, DGM’lerin yerine
özel yetkilerle donatılmış Ağır Ceza
Mahkemeleri(ACM) kuruldu.
ACM’lerin yetkilerini DGM’lere
göre, daha da genişletti. 

Mücadeleyle suç kapsamından
çıkarılan bir çok madde, ACM’lerde
suç kapsamı içine sokuldu. Pankart
asmak, slogan atmak, konser bileti
satmak, anma yapmak, vb. daha
sayabileceğimiz birçok demokratik
eylem suç kabul edildi. Telefonların
hukuksuz olarak dinlenmesi artık
olağan görülüyor. Kim olduğu, hatta
gerçekte böyle birinin olup olmadığı
bile tartışmalı olan “gizli tanık” ifa-
deleriyle devrimcilere, demokratlara,
aydınlara, kısacası muhalif olan bütün
kesimlere cezalar yağdırıldı. 

Ağır Ceza Mahkemeleri yetmedi,
Ceza İnfaz Kanunu (CİK), Ceza
Muhakemeleri Kanunu (CMK) gibi
yeni baskı yasalarını AKP, demo-
kratikleşme söylemi adı altında çı-
karttı. AB raporlarında İnsan hakları
gelişiyor derken nedense  gözaltına
alınan, yargılanan, tutuklanan insan
sayısı gözönüne almıyor. Daha önce
açıklanan verilere göre bu ülkenin
hapishanelerinde çocuk tutuklu sa-
yısı 4 bine çıktı. 

2002’den 2011 sonuna kadar 18
yaşın altındaki 9 bin 931 çocuk,
Özel Yetkili Mahkemelerde (ÖYM)
siyasi davalardan yargılandı. Mevcut
adliyeler ve hapishaneler yetmez
oldu ve AKP dünyanın en büyük ad-
liye binasını yaptırdı. Mevcut hapis-
hanelere 52 yeni hapishane ekledi.
Daha da yeni hapishaneler yapılacak.

AKP döneminde 87 bin 840 kişi
“terörist” denilerek gözaltına alındı.
12 bin 897 kişi faşist düzene karşı
mücadele ettiği için tutuklandı ve
haklarında hüküm verildi.  2000 yı-
lında 25 bin 545 olan hükümlü sa-
yısı, 2012 yılında 93 bin 970 oldu.
9 bin 989 kişi“terörist” denilerek po-
lis, jandarma ve güvenlik görevlile-
rinden sistemli işkence gördü. 2 bin
20 kişi“terörist” denilerek faili meç-
hul, infaz ve çatışmalarda katledildi.
51 kişi“terörist” denilerek polis ve
jandarma karakolunda işkenceyle
katledildi. 

Halkın hemen her muhalif kesimi
terörist ilan edilerek hapishanelere
dolduruldu. Hapsettikleri insanlara
baskı ve işkenceyi hapishanelerde
de sürdürdüler. İletişim, görüş, hücre
cezaları gibi binlerce hak gaspının
yanında hasta tutsakların tedavilerini
engelleyerek öldürdüler. Son 10 yılda,
hapishanelerde 2 binin üzerinde
tutuklu ve hükümlü çeşitli biçim-
lerde katledildi.

Ancak ölüm, işkence, katliam sa-
yılarını AB ilerleme raporlarında bu-
lamazsınız. Avrupa Birliği bunları
görmez. Göremez çünkü kendi ül-
kesinde de aynı hak ihlallerini, iş-
kenceleri, tecrit uygulamalarını, ırk-
çılık politikalarını devam ettiriyor.
Hapishanelerinde açlık grevinde olan
devrimcilere zorla müdahale ediliyor,
sakat bırakılıyor. AB’nin çıkarları
için dikensiz gül bahçesi gereklidir.
Muhalefet olacaksa da “uslu” mu-
halefet olmalıdır. 

AB, AKP’den Hesap 
Soramaz
AB Çelişkiyi 
Yumuşatır,
Gerçeği Çarpıtır

Basına en çok yansıyan bölüm
raporda yer alan Gezi olayları olarak
tarif edilen Haziran Ayaklanması’dır.
AB raporunda halkın ayaklanması
“Türkiye’de büyüyen ve aktif bir
sivil toplum var. Mayıs-Haziran dö-
neminde İstanbul’da ve diğer şe-
hirlerdeki Gezi Parkı protestoları
aktif ve canlı vatandaşlık olgusunun

ortaya çıkışını gösterdi” denildi. Ra-
porda halkın AKP baskısı karşısındaki
öfkesini dile getirdiği Ekmek, Adalet,
Özgürlük mücadelesini görmeyip
ayaklanmayı dahi özgürlüklerin ge-
nişlemesi olarak kavramlaştırıyorlar. 

Devletin yarattığı terörü, katlettiği
insanları, kafasını parçaladığı, göz-
lerini çıkardığı , gözaltına aldığı, tu-
tukladığı insanları görmüyor. Devleti
orantısız güç kullanmakla eleştiriyor
sadece. Katliam ve işkenceyi orantısız
güç kullanmak olarak görüyor… On-
lara göre hak talep etmek, şiddete
karşı mücadele etmek, baskıya karşı
direnmek meşru değil. Sözde De-
mokrasi savunuculuğu yapıyorlar,
ama en temel ve demokratik haklarını
kullanan halka karşı saldıran AKP’nin
işlediği suçları tartışamıyor, gerçek
anlamda eleştiremiyorlar… Orantısız
güç diyorlar... AB, AKP'nin faşist
teröründen hesap sormuyor. Hatta
olayları yumuşatmaya çalışıyorlar.
Vatandaşlık bilincinin gelişmesi  söy-
lemiyle el altından AKP’yi övüyorlar. 

Sonuç olarak; emperyalist Avrupa
ülkeleri ülkemize demokrasi getire-
mez. AB, ülkemizde uygulanan
baskının destekçisidir. Son çıkarılan
demokrasi paketlerinin tümünün ar-
kasındadır. Ki bu yasalar baskı ve
şiddetin zeminini oluşturmaktadır.
Diyebiliriz ki kılavuzu emperyalizm
olan AKP'nin demokrasi paketinden
faşizm çıkar.  Faşizmi ise omuz omu-
za vereceğimiz mücadele ile yenebilir,
demokratik bağımsız bir ülke kura-
biliriz. 

Ekim ayıyla birlikte İdil Kültür
Merkezi’nde kurs kayıtları başladı.
Kursların tanıtımını yapan İdil çalı-
şanları, kültür merkezlerinin bulunduğu
semt olan İstanbul Okmeydanı’nda
kapı kapı gezerek halkı kurslara ka-
tılmaya çağırdı. El ilanı dağıtılırken
bir yandan da kayıtların alındığı ça-
lışma, Okmeydanı’ndan sonra Örnek-
tepe’de devam etti.

Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürünü
Sahiplenmek İçin İdil Kültür

Merkezi’nin Kurslarında
Buluşalım
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Gülsuyu, devrimcilerle iç içe, omuz
omuza... Devrimcilerin, halkın hem
alınteri hem de kanı vardır sokakla-
rında. Deniz manzaralı yoksul gece-
kondular, önemli bir rant kapısıdır
iktidarlar için. Gülsuyu gibi mahal-
lelerde devrimciler iktidarların yağma
ve talanının önündeki en büyük en-
geldir. Gülsuyu halkını da yozlaştı-
rarak, uyuşturarak devrimci değerleri
yıkmaya uğraşıyorlar. 

Hasan Ferit Gedik çetelere karşı
yapılan yürüyüşte, çetelerin kurşunuyla

şehit düştü.
Cenazesi-
nin Gülsu-
yu’na gel-
mesinden
dahi kor-
kan AKP
iktidarı, 3
gün süren
direniş in
ard ından
geri adım
atarak ce-
nazeyi dur-

duramadı. Hasan Ferit şehit düştüğü
yerde anıldı, helalleşildi. O günden
beri Gülsuyu, polisin ablukasında,
halk tedirgin... Çetelere engel olmayan
devlet tüm gücüyle seferber olmuş,
halka saldırıyor. Bu baskıya rağmen
halk devrimcileri sahipleniyor. Gül-
suyu halkıyla yaşananlar üzerine yap-
tığımız röportajları yayınlıyoruz. 

Aysel Yardak (Gülsuyu
Mahallesi halkından)
Yürüyüş: Kimdir uyuşturucu
çeteleri, saldırı günü neler
yaşandı? Bilginiz var mı?

Aysel Yardak: Kimdir? Duyduğu-
ma göre mahalleden onlar, Gülsu-
yu’nda oturanlar. Ben şahsen tanımı-

yorum ama Gülsuyu’nda
oturan çetelerdir işte. Ne
diyeyim işte, uyuşturucu
satanlara karşı koyanlara
saldıranlardır. 

Yürüyüş: Uyuşturucu
çetelerinin polisle
olan ilişkileri
nelerdir, kim koruyor
bu çeteleri? Sizce
nasıl oluyor bunlar?

Aysel Yardak: Bunu bil-
memek için aptal olmak la-
zım. Bunu hep söylüyorum. Bunların
arkasında devlet olmasa toplam kaç
kişiler. Niye yakalanmıyorlar? Gündüz
gözüyle insanların üstüne ateş açılıyor,
nasıl yakalanmıyorlar? Bunu bilme-
mek için aptal olmak lazım. Tabii ki
devlet var arkasında.

Yürüyüş: Şu anda
mahallenizde bir polis
ablukası var, polis aynı
zamanda operasyonlar
yaparak 19 tane devrimciyi
tutukladı. Polisin bu ablukası
ve saldırılarındaki amaç
nedir?

Aysel Yardak: Burada bir kentsel
dönüşüm söz konusu. Duyumlar öyle.
Kentsel dönüşüm isteniyor Gülsu-
yu’nda. Bunlar da ne yaptı? Çetelerle
işbirliği yaptı. Devlet bana göre, çe-
teleri halkın üstüne saldırttı. Halkı
sindirecek, korkutacak kaçıracaklar.
Ki kentsel dönüşüm daha rahat olsun
diye. Ben öyle anlıyorum.

Yürüyüş: Çetelerin mahalle
halkıyla nasıl bir bağı var,
çeteler burada neler yaptılar?

Aysel Yardak: Valla o kadarını
ben bilmiyorum. Ama buradaki in-

sanlar, mahalle içinde yaşayan insanlar.
Gülsuyu’nda yaşayan insanlar. Ne
yaptılar? Onlara karşı koyanlara, kur-
şun sıktılar.

Yürüyüş: Televizyonlarda
uyuşturucu çete başının
Mehmet Ali Ağca, Sedat
Şahin gibi mafyacılarla
ilişkisi olduğu, AKP’ye üye
oldukları söyleniyor. Bu
konularda neler
düşünüyorsunuz?

Aysel Yardak: Ben onu internetten
izledim. Bir tanesinin kirvesi mi ne
olmuş, yani bir kirvelik bağı var. Git-
mişler, hatta resimlerini de internetten
gördüm. Bu da zaten açıkça gösteriyor.
O çetelerle devletin işbirliği içinde
olduğunu. 

Yürüyüş: Bu sorun nasıl
çözülecek çetelerin mahalle
halkını zehirlemesi nasıl
engellenebilinir?

Aysel Yardak: Nasıl engellenebilir?
Ben ilk gün olayları duyduğumda
Heykel’e gittim eşimle, hiç korkmadan.
O zaman onlar bize de saldırmış ola-
bilirdi. Herkes beni iyi tanıyor. Ben

Röportaj

Gülsuyu Halkı Konuşuyor: Gülsuyu’nda Çetelere
Geçit Vermeyeceğiz

Çetelere Karşı Örgütlenmekten
Başka Yolumuz Yok!

Aysel Yardak
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bunu her zaman da söylerim. Bugün
yürüyüş olsa en önde yürürüm. Çünkü
ben burada yaşıyorum, benim çocuk-
larım buradadır. Ben bunu da söylü-
yorum. Bakın sorduğunuz soruya geri
döneceğim. Ben bunu insanlarla ko-
nuştuğum zaman dedim ki; eğer in-
sanlar dışarı çıkmazsa bu halk burada
birlik olmazsa bunlara karşı; üç seneye
kalmaz çeteler elinde eroin, uyuşturucu
senin kapına dayanacak; bunu alacaksın
deyip cebindeki bütün parayı alacak.
Ben burada halkın beraberce hareket
etmesini istiyorum. Ben geçen oraya
gittiğimde tanıdığım insanlara da sitem
ettim. Biraz da çıkıştım açıkçası. Niye
çıkmıyorsunuz? Bakın Hasan Ferit ta
Armutlu’dan geldi, burada canını feda
etti. Niye? Bu mahallede pislik olduğu
için, ona karşı durduğu için. Ama bu-
rada insanlar ayağa kalkmalı, önce
halk ayaklanmalı uyanmalı.

Cemal Sarak (Gülsuyu
Mahallesi halkından)
Yürüyüş: Mahallenizde neler
yaşanıyor, hangi sorunlar ya-
şanıyor?

Cemal Sarak: Mahallemizde bil-
diğiniz gibi, halk çocuklarını öldüren
katil, polis destekli çeteler, uyuşturucu
satarak, çoluğumuzu çocuğumuzu ze-
hirleyerek geçiniyorlar. Yani bu çetelere
polisin yardım ettiğini, bu devletin
yardım ettiğini bir defa daha söyle-

mekte fay-
da var. Çün-
kü bizim
mahallemiz
gerçekten
de çok te-
miz, çok
ahlaklı, çok
temiz in-
sanlar var.
Mahallemiz
b ö y l e d i r
yani. Ger-
çek anlam-
da böyledir.

Ama ne yazık ki namussuzları getirip
içimize soktular ve bizim içimizden
çıkan bizim çocuklarımızı, zehirledi-
ler... Ama biz üzülüyoruz, diğer genç-
lere de üzülüyoruz. Onlar da gerçek

anlamda işte ai-
lelerinin bak-
mamasından,
işte devletin
bunlara iş sağ-
lamamasından
kaynaklanan se-
beplerle bu yola
gidiyor. Ne ya-
pacak adam, ne
satacak kadın
mı satacak? Ka-
dın da satıyor-
lar... Bunlar da
bizim içimizden
çıkan insanlar. Ama ne yazık ki onlar
da haince bizim kardeşlerimize kurşun
atanlar, bunu da kabul etmek gere-
kir...

Yürüyüş: Bu yaşananların
sorumlusu kimlerdir sizce?

Cemal Sarak: Bu yaşananların so-
rumlusu devlettir. Devletten başka
kimse olamaz. Zaten aileler gariban,
aileler memleketten gelmiş, bunların
ailelerinin ne işi vardır, ne parası
vardır. Beş altı tane çocuğu vardır
adamın. Adam hiçbirini kontrol altına
alamaz. Alması da mümkün değil.
Yani bu böyledir...

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

Cemal Sarak: Bize yaptıklarını
gülle çiçekle karşılayacak halimiz
yoktur. Tabii ki gayet hırsımız da var.
Bizim kinimiz asla ve asla geçmeye-
cek. Biz devlete karşı da olsa, onlara
karşı da olsa mücadelemizi vereceğiz.
Bizim arkadaşlarımız bizim yanımızda
vuruldu. Biz de ordaydık. Biz de halk
çocuğuyuz ama namussuz çocuğu hiç-
bir zaman olamadık olmayacağız da.

Yürüyüş: Neler yaptılar peki
çeteler?

Cemal Sarak: Neler yapmadılar
ki... İnsanlarımızın üzerine kurşun
sıktılar. İnsanlarımız haklı, yürüyüşler
yapıldı. Yani onu bile kazanmak mak-
satlı, bizim amacımız kazanmaktı. Bi-
zim amacımız onları öldürmek değil.
Onların bizi öldürmesi değil. Bizim

amacımız, bizim onurumuz ve haysi-
yetimiz. Haysiyetlice yaşamak, na-
musluca yaşamak, şereflice yaşamak,
biz böyle gördük. Biz böyle gördük
böyle de gidecek. Onların dediği ol-
mayacak. 

Yürüyüş: Polis ne yapıyor bu
yapılanların karşısında?

Cemal Sarak: Basit, çok basit. İn-
sanlarımız öldürüldü. Polis şimdi 11,
12, 5, 6 yaşlarındaki çocuğumuza ge-
lecekler. Orada gözdağı verecekler.
O çocukları korkutacaklar, böyle bir
devlet olamaz. Zaten bu devlette polis
diye bir şey yok. Ne polisi? Polis
benim güvenliğimi sağlamak zorunda!
Polis kimdir, polis namussuzlarla iş-
birlikçilerle beraberdir. Bunun ötesi
yok, ötesi yok yani!

Yürüyüş: Devrimcilerin
mahallenizde yaptıklarından
bahseder misiniz siz nasıl
bakıyorsunuz, devrimcilerin
yaptıklarına?

Cemal Sarak: Tabii ki devrimci
arkadaşlarımız gördüğümüz gibi ha-
pishanelerde. Nedir? Devlet çetelere
karşı değil, bunları korumak için bu
saate kadar beklenilmiştir. Ve bu saatten
sonra da bize kurşun sıkılmıştır. Bu
kadar basit...

Yürüyüş: Sizin tanık
olduğunuz bir olay var mı?

Cemal Sarak: Var tabii Gökhan
Aktaş benim yanımda vuruldu. Gökhan
Aktaş’a gitme dememe rağmen benim
yanımda vuruldu. 

Cemal Sarak
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Yürüyüş: Yaşanan bu
sorunların çözümü nedir sizce?

Cemal Sarak: Çözümü nedir? Çö-
zümü sonuçta netice itibariyle, dönüp
dolaşıp devrimcilerin başına gelecek
bunlar. Bunları düzeltecekse devrim-
ciler düzeltecek. Aileler düzeltecek,
mahalle düzeltecek ve devrimciler
bunları alacak eğitecek... Polisler ve
devlet bize hiçbir şey veremez. Verme
şansına da sahip değil. Verseydi zaten
ağzımızda bak dişlerimiz kalmadı.
Ben 47 yaşındayım, adam beni görü-
yor, 70 yaşında. Peki niye neden ne-
denleri ne? Ben çoluğuma çocuğuma
mı bakayım, diğerinin çoluğunu ço-
cuğunu mu koruyayım? Çoluğuma
çocuğuma istihdam mı sağlayayım,
güzel insanlara yardımcı mı olayım,
olamıyorsun... O kahır beni öldürüyor.
Öldürecek de yani bu kadar basit...

Yürüyüş: Gökhan Aktaş’ı ne
zamandır tanıyorsunuz? Bize
Gökhan’ı anlatırmısınız?

Cemal Sarak: Yaklaşık 2 sene

falan oldu. Gökhan bana göre mü-
kemmel, düzgün kişilikli, onurlu ve
haysiyetli bir insandır. 

Halk için, her zaman halkın yanında
olan… Halkını seven ve halkını se-
venlerin sonucu buna bağlanır. 

Yürüyüş: Gökhan’ın
vurulduğu güne dair ne
anlatabilirsiniz?

Cemal Sarak: Valla ne anlatabili-
rim? Sana samimiyetimle söylüyorum.
Gökhan arkadaşa gitme dememe rağ-
men, Gökhan arkadaşım gitti. Haince
Gökhan arkadaşıma ateş ettiler. Haince,
namussuzca, onursuzca... Çünkü Gök-
han arkadaş onurlu mücadelesini veren,
bir arkadaştı. “Gitme” dedik. Yanı-
mızda arkadaşımız vurulmuş, hiç bi-
rimiz cesaret edemedik. Edemedik
ama Gökhan arkadaşımız onu yerden
kaldırdı. Bizim hiç birimiz kaldıra-
madık, Gökhan arkadaşımız kaldırdı.
O onurlu haliyle düşünmek, gitme
dememe rağmen o ruh halini ben dü-
şünemem. Yani aklıma geldikçe ben

isyan ediyorum. Çünkü neden, gö-
zümle göre göre adam gitti. 

Yürüyüş: Gökhan’ı vuranlar
kimler sizce?

Cemal Sarak: Vuranlar belli zaten.
İşbirlikçilerle beraber vuran adamlar
belli. Devlette bunu biliyor, devlet
gidip de Gökhan’ı korumuyor. Onları
koruyor. Onları koruyacak. Çünkü ne-
den? Çıkarları burada. Gökhan arkadaş
halk adamıydı. Halk için kendini feda
etti. Halk için yaptı, benim için yap-
madı ki.

Yürüyüş: Sizce adalet nasıl
yerini bulacak?

Cemal Sarak: Adalet nasıl yerini
bulacak? Birgün gelecek bu devrimciler
düzeni düzeltecek. Ondan sonra adalet
sağlanacak. Bu ülkede mümkün değil
adalet sağlanamaz. Faşist bir ülkede
adalet olmaz. Adaleti de yok faşist
ülkenin. 

İstanbul Gülsuyu’nda polisin
yönlendirmesindeki uyuşturucu
çeteleri tarafından katledilen Hasan
Ferit Gedik, İstanbul Bağcılar’daki
Karanfiller Kültür Merkezi'nde
anıldı. Anmada Hasan Ferit’in kat-
ledilişinden önce düşüncelerini
paylaştığı yazılar da panoya asıl-
dı.

11 Ekim günü yapılan anmada
Hasan Ferit Gedik'i tanıyanlar onu
anlattılar. Yapılan sohbette halk
kahramanlarının bizden uzakta ol-
madığı, çevremizde olduğu vur-

gulandı ve her yapılacak işe baş-
larken aklımıza Hasan Ferit’in ge-
tirileceği sözü verildi. 

Yürüyüş Dergisi’nde yer alan
Halk Cephesi'nin Hasan Ferit'in
katledilişinden, cenazesine süre
gelen olayları anlatan bir yazı ve
Sürgün Çocuklar şiiri okunurken;
Bağcılar Umudun Çocukları, Ha-
san Ferit abileri için Gündoğdu
marşını okudular. 34 kişinin ka-
tıldığı anma hep bir ağızdan söy-
lenen Bize Ölüm Yok ve Haklıyız
Kazanacağız marşlarıyla sona erdi.

AKP saldırılarına devam ediyor. İn-

sanları sokak ortasından kaçıran AKP’nin

katil polisi, 21 Ekim günü de Halk Cepheli

İlyas Argun’u Kayseri’de gözaltına alarak

İstanbul Siyasi Şubeye götürdü. İlyas Argun,

23 Ekim günü İstanbul Adliyesi’ne çıkar-

tılarak tutuklandı.

İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımı ve dağıtımı 20 Ekim günü gerçekleştirildi. Gül-
suyu’nun gecekondu sokaklarında 7-8’erli ayrı ayrı gruplar
oluşturarak gerçekleşen dergi dağıtımında, halkla sohbetler
edildi. Birçok kişi yapılması planlanan polis karakoluna
karşı tepkilerini dile getirdi. “Karakol için yürüyüş yapıl-
mayacak mı? Biz onları istemiyoruz” diyenler oldu. 

Dergi dağıtımı sırasında yaşlı bir teyze, Hasan Ferit’in
resmini görünce, “Bu resme çerçeve alıp duvara asacağım”
diyerek devrimcileri sevdiğini söyledi. Bir amca, devrimcileri

görünce ben de sizi bekliyordum, gelin bakayım buraya
diyerek yardım istedi. Amcanın çimento indirmesine yardım
eden Yürüyüş okurları, burada bir süre sohbet ettiler.

AKP’nin politikalarını anlatan Yürüyüş okurları, “Bu
saldırılarla buradaki insanları sürmek istiyorlar. Bugün
buradan çetelerle sonuç alınırsa bunu diğer mahallelerde
de uygulamaya kalkacaklar. Bizler buna izin vermeyeceğiz”
dedi. Ayrıca Ferit’in ne için şehit düştüğü de anlatıldı. Yeni
tanıştıkları bir abla da gelerek dergi dağıtımına yardım etti.
200 Yürüyüş dergisi Gülsuyu halkına ulaştırıldı.

Hasan Ferit’in Sesini Gülsuyu Halkına Ulaştıracağız

Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür! Çeteleri Koruyan İşkenceciler
İlyas Argun’u Gözaltına Aldı!

Baskılarınızla Mücadelemizi
Durduramayacaksınız!

27 Ekim 
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H a l k ın
Hukuk Bü-
rosu avukat-
larından Ev-
rim Deniz
K a r a t a n a
ile,  İstanbul
G ü l s u -
y u ’ n d a k i
ç e t e l e r i n

saldırısıyla ilgili görüştük. Karatana,
Hasan Ferit Gedik’in çeteler tara-
fından nasıl katledildiğini ve polisin
çeteleri nasıl koruduğunu anlattı.

Yürüyüş: Saldırıyı anlatır
mısınız?

Av. Evrim Deniz Karatana: Gül-
suyu- Gülensu’da uyuşturucu çeteleri
halka ve devrimcilere yönelik saldı-
rılarını son iki ayda giderek arttırmıştı.
Bunun üzerine 28 Eylül 2013 akşamı
Gülsuyu’nda bir yürüyüş yapılmış
yapılan yürüyüşe, çetelerin saldırısı
sonucunda yaralananlar olmuştu. Bu
saldırının ertesi günü halk, çeteleri
ve çeteleri kollayan polisi protesto
etmek için toplandığında ise ikinci
bir saldırı oldu ve bu saldırıda Hasan
Ferit Gedik katledildi, Gökhan Aktaş
ise ağır yaralandı.

Yürüyüş: Kim bu çeteler?
Polisle nasıl bir ilişkileri
var?

Av. Evrim Deniz Karatana: Gül-
suyu’nda yaşananlar, emperyalizmin
ve AKP’nin yozlaştırma politikala-
rının bir parçası aslında. Gülsuyu-
Gülensu Mahallesi devrimciler tara-
fından kurulmuş, yoksul halkımızın
yaşadığı bir mahalle. Polis, mahalle
gençlerinin, düzene öfkesini bastırmak
için yozlaştırma politikalarını devreye
sokuyor. Uyuşturucu ve fuhuş çeteleri
aracılığıyla devrimcilerin etkinliği
azaltılmaya çalışılıyor. Polis çoğu

zaman çete ilişkilerini bizzat yöne-
tiyor, yönlendiriyor. Uyuşturucu sa-
tışından pay alıyor. Polisin bilgi ve
denetiminde olmadan çetelerin halka
bu kadar rahat saldırması, mahallede
kol gezmesi mümkün değil. Arka
arkaya yapılan operasyonlar da bize
bu durumu göstermeye yetiyor. Hasan
Ferit’in katledilmesinin ardından apar
topar göstermelik bir operasyon yapıp
sadece 14 çeteciyi tutukladılar. Bu
tutuklamalar ise halkın tepkisini azalt-
mak, bir taraftan da besledikleri çe-
telerin ipini sağlam tutmak içindi.

Polis bu operasyondan bir hafta
sonra ise yine çetelerden “mağdur”
sıfatıyla ifade alıp, 19 devrimcinin
tutuklanmasını sağladı. Tutuklanan
devrimcilerin tamamı mahallede çe-
teleşmeye karşı mücadele ediyordu. 

Yürüyüş: Polisler
hastaneye gelip Ferit’in
giysilerini almış!
Giysileri neden almışlar?

Av. Evrim Deniz Karatana: Ha-
san Ferit Gedik’in vurulduğu gece
polis, katillerin peşine düşeceğine
ilk işleri hastaneye gelip delil ka-
rartmak oldu. Tıpkı Ferhat’ın kanlı
gömleğini kaybettikleri, Engin’in iş-
kence görüntülerini sildikleri gibi o
gün de besleyip büyüttükleri çetelerin
ceza almasına engel olmak için ora-
daydılar. 

Atış mesafesi tayini açısından
önemli olan Hasan Ferit’in gömleği
polis tarafından kaybedildi. Ayrıca
Hasan Ferit’in el svapları da alınmaya
çalışıldı. Akıllarınca “ateş ettiler, si-
lahları vardı” demagojisi yapacak-
lardı. Ancak yüzlerine gözlerine bu-
laştırdılar. Orada bulunan arkadaşları
ve avukatları yapılmaya çalışılan
komployu açığa çıkardılar. 

Polis aynı şeyi Gökhan Aktaş’ın
bilinci kapalıyken de yapmaya çalıştı

ancak ailesi Hasan Ferit’te yapılandan
deneyimli olduğu için polisin içeri
girmesini engelledi.

Yürüyüş: Hasan Ferit’in
gömleğini çalan polislerin kim
olduğunu tespit etmek mümkün
değil mi? Odaya girip çıkan
polislerin kamera görüntüleri
yok mudur?

Av. Evrim Deniz Karatana: Ka-
mera kayıtlarından polislerin tespit
edilmesi mümkün tabii. Savcılıktan
böyle bir talebimiz oldu. Hastane
kamera kayıtlarının getirtilmesini ta-
lep ettik. Polis delil karartarak “görevi
kötüye kullanma” suçu işledi. Ancak
polisin komploculuğu artık tüm halk
nezdinde aşikar. Gömleği kaybeden
polisin hastanedeki kamera kayıtlarını
silmesi-sildirmesi de mümkün!

Yürüyüş: Basında bu çetelerin
AKP üyesi olduğu haberleri yer
aldı. Uyuşturucu çeteleriyle
AKP’nin nasıl bir ilişkisi var?

Av. Evrim Deniz Karatana: Çe-
teler, bu ülkede hep devlet deneti-
minde hareket etmiştir zaten. Bugün
de AKP, halkın mücadelesini engel-
lemek, politikalarına olan öfkeyi
azaltmak için yozlaştırma politika-
larını uyguluyor. 

Basında Gülsuyu çetelerinin AKP
Dilovası Belediye Başkanı’nın ya-
nında Mehmet Ali Ağca’yla beraber
görüldüğü fotoğraflar yayınlandı. Sa-
dece bu fotoğraf bile çetelerin AKP
tarafından korunduğunun gösterge-
sidir. Devrimcilerin cenazesine ka-
tılanlar “suçu ve suçluyu övmek”ten,
“örgüt üyeliğinden” yargılanırken,
devrimcileri kurşunlayan uyuşturucu
satıcıları AKP’lilerle poz veriyor.
Yargı da AKP’nin “sevk ve idare-
sinde” hareket ettiği için o fotoğrafta
suç “görmüyor.”

Röportaj

Çeteler ve Çeteleri Serbest Bırakan Yargı AKP Tarafından Sevk ve İdare Ediliyor

Çetelere Karşı Mücadele,
AKP’ye Karşı Mücadeledir!

Av. Evrim Deniz Karatana
(HHB)
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Ankara Tuzluçayır Mahallesi’nde,
cami-cemevi projesi ile Aleviler’in
asimile edilmek istenmesine karşı
direnen mahalle halkıyla yaptığımız
röportajları yayınlıyoruz.

Can Ardıç
(17 yaşında,
Ege Mahallesi)

Yürüyüş:
Halkın,
Fethullah
Gülen- İzzettin
Doğan işbirliği

ile yapılması planlanan
cami-cemevi projesine bakışı
nedir?

Can Ardıç: Halkın Fethullah Gü-
len ve İzzettin Doğan işbirliği ile
yapılan cami-cemevi projesine bakışı
normal olarak olumsuz olmuştur.
Mahalle halkı olarak, biz Fethullah
Gülen ve İzzettin Doğan'ı istemiyoruz.
Biz cami-cemevi projesinin yapıl-
masına da karşı çıkıyoruz. Bu asi-
milasyondur. Ezilen Alevi halkının,
Sivas'ın, Çorum'un hesabı sorulma-
mışken neden böyle bir proje yapı-
yorlar diyoruz.

Yürüyüş: Bugüne kadar
Tuzluçayır'da yaşanan süreci
kısaca özetler misiniz?

Can Ardıç: Tuzluçayır direnişi
6 Eylül günü başladı. Eylem yaptık,
temel atma töreninin yaptırılmayacağı
ve temelin attırılmayacağı orada be-
lirtildi. Ertesi gün alana doğru yürü-
düğümüzde polis ablukasıyla koruma
altına alınan inşaatın yanına yaklaş-
tırmadılar bizi. Sonra çatışma başladı.
Orayı zorladık. Akrepleri, TOMA’ları
ve gaz bombalarına karşı devrimciler
ve halk da taş, sapan ve havai fişek-
lerle karşılık verdiler. Çatışma gece
yarılarına kadar sürdü. 

Direnişin 2. günü Tuzluçayır'ın
elektrikleri kesilerek mahalleye özel
tim gönderdiler. Uzun namlulu si-

lahlarla terör estiren AKP polisi,
AKP'nin halkın öfkesinden ne kadar
korktuğunu gösterdi. Halk devrim-
cilere sahip çıktı, kapılarını gece
gündüz açık tuttular. Esnaflar yardım
ettiler. Çatışmalarda Cepheliler hep
ön saflardaydılar. Halkın gözü de
Cephelileri arıyordu. Cepheliler halkın
güvenini o kadar kazanmıştı ki, on-
ların yanında herkes kendini güvende
ve rahat hissettiğini söylüyordu. İler-
leyen günlerde Cepheliler molotof-
larla, sloganlarıyla azgınca saldıran
AKP polisinin korkusu oldular. Havai
fişekler de çok işe yaradı. Hem
gaz bombalarının etkisini kırıyor,
hem polisin görüş açısını engelliyor.
Ama daha önemlisi çatışan kitle
de büyük bir coşku yaratıyor. Her
havai fişek atıldığında mutlaka alkışla,
ıslıkla, sloganlarla sevincini belli
edenler oluyor. 

Başta küfür çok sorundu. Halktan,
örgütsüz insanlarımız küfür ediyor-
lardı. Şimdi çok daha az, hem de
politikleşildiğinin göstergesi. Bu da
devrimcilerin sayesinde oldu. Bir de
esnafın zarar görmemesi gerektiğini
öğrettiler herkese. İlk zamanlar birkaç
sorun yaşanmıştı. Asıl olarak; 6 Ey-
lül'den bugüne halk ve devrimciler
bu inşaatı yaptırmayacağız diye ça-
tışmaya devam ediyor.

Yürüyüş: Bugün itibariyle
direniş nasıl sürüyor?
Direnişteki hedefler
nelerdir? Direniş yalnızca
Tuzluçayır ile mi sınırlı?

Can Ardıç: Direniş halka azgınca
saldıran polis karşısında dimdik du-
rarak, projeyi yaptırmamak için alana
yürüyüşler yapılarak sürüyor. Cep-
heliler inşaata yönelik tahrip etmeye,
yıkmaya yönelik saldırılar da dü-
zenliyorlar. AKP'nin faşist polisleri
hedef gözeterek plastik mermi ve
gaz fişeklerini atıyorlar. Mahallenin
gençleri de “biz eğer öleceksek ma-
hallemizde öleceğiz” diyorlar. Direniş
projenin yaptırılmayacağı hedefle-

nerek sürüyor. Sadece Tuzluçayır’la
ilgili değil buradaki direnişimiz, di-
ğer illerde yapılacak inşaatları da
önlemek içindir. Çorum'a, İzmir'e
de yapılırsa, burada yakılan direniş
ateşi oraları da saracaktır.

Yürüyüş: Halk süren
direnişe nasıl bakıyor?
Halkın direnişe katılımı
nasıl?

Can Ardıç: Halk direnişe sahip
çıkıyor. Evlerin kapılarının önüne, du-
varların üzerine adına kendi aramızda
“direniş seti” dediğimiz şeyler bıra-
kıyorlar. İşte süt, varsa eldiven, maske,
bazen kask bile bırakan oldu, ilaçlı
camsil şişesine konulmuş sular, bir
de selpak, kağıt havlu falan...

AKP iktidarının asimilasyon po-
litikasına karşı kitlesel bir katılımla
karşılığını veriyorlar. Herkes çıkıp
çatışmıyor ama olanak sunuyorlar.
Kararlılıkla ve istekle sürüyor Tuz-
luçayır’da direniş. AKP’ye karşı bir
direniş sonuçta bu, Haziran'da yaşa-
nanların devamı yani bir yerde.

Yürüyüş: Şu anda konuyla
ilgili mahallede ve dışında
yapılan çalışmalar nelerdir?

Can Ardıç: Her cumartesi pazar
alana yürüyoruz. Eylem günleri burada
çalışma yapan devrimci örgütler tara-
fından, zaman zaman da köy dernek-
lerinin falan da katıldığı halk toplantıları
ile örgütleniyor. Halk, özellikle gençler
eylemlere kitlesel katılıyor, bunun için
önceden çalışmalar oluyor. Polis çok
gaz kullandı üstümüze. Mahalle en

Röportaj

Faşizme Karşı Bir Olalım İri Olalım Diri Olalım
Alevileri Asimile Etmelerine İzin Vermeyelim
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çok bundan rahatsız oldu. Bunun için
sokaklarda gezip kendilerini şirin gös-
termeye çalıştılar. Mahallede teröristler
var, ortalığı onlar karıştırıyor, biz mec-
bur kalıyoruz diye anonslar yaptılar.
Ama halk bunlara prim vermedi. Polis
geceleri gençleri, genelde de yaşı
küçük 14-15 yaşındaki arkadaşları ka-
çırıp alıyor. Sokak aralarında dövüp
bırakıyorlar. Gözaltı olmuyor artık,
tepkiden çekiniyorlar, teşhir oldular.
Bilinçlendi burada çoğu kişi direnişle
beraber. Çünkü devrimciler sürekli
anlatıyorlar. Bayramdan önceki hafta
ilkokulun bahçesine motor götürmüş
polisler. Çocukları bindirmişler, onlara
polis amca iyidir diye ezberletmeye
çalışmışlar. Bunu duyan ablalar, anneler
okula gidip çocuklarını aldılar. Hem
okul müdürüne kızdılar “Niye aldın
bunları bahçeye?” diye. Hem de po-
lise “Defolun gidin, siz değil misiniz
günlerdir çocuklarımızı gaza boğan,
öldürmeye kast eden?” dediler. “Siz
bizim çocuklarımıza dokunamaz-
sınız” diyerek polisi kovdular. Bu da
mesela direnişin yarattığı bir ruh hali
sonuçta.

Yürüyüş: Direniş daha ileriye
nasıl taşınabilir?

Can Ardıç: İnşaatın durdurulması
gerekiyor. Bir şekilde bu iş olmayacak
yani. Direnişin zaferi böyle elde
edilir. Geleneğimizin de bize öğrettiği
gibi bedeli olacaktır, o da ödenmelidir
tabii. Siyasi, hukuki, askeri her yandan
bu saldırıyı boşa çıkarmalı, halkı,
park forumlarını, meclisleri, komi-
teleri büyütmeli ve bu işin örgütleyeni
haline getirmeliyiz. Halkta mahalle-
sine, kültürüne, değerlerine, inancına
sahip çıkma bilincinin büyümesi mü-
cadeleyi de büyütecektir. Tabii An-
kara'nın her yanından halkın direnişi
sahiplenmesi de bu direnişi hem ile-
riye taşıyacak, hem de sonuç alıcı
bir hale getirecektir.

Yürüyüş: Başka eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Halkımıza bir çağrınız var
mı?

Can Ardıç: Halkımız devrimcileri
bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı.
İleriki günlerde de daha çok gelmeleri

için onlara çağrım var. Evlatları ma-
hallede çatışırken halk da sokaklarda
olmalıdır, evlerinde değil. Bu ma-
halleleri kuranlar onlar, biz mahallemiz
için, anne babalarımızın emeğine
sahip çıktığımız için direniyoruz. Bi-
zimle olmalılar. Teşekkür ederim.

Cevahir Özkan (24 yaşında,
Şirintepe Mahallesi)

Yürüyüş: Halkın,
Fethullah Gülen- İzzettin
Doğan işbirliği ile
yapılması planlanan cami-
cemevi projesine bakışı
nedir?

Cevahir Özkan: 6 Eylül'deki
eylemde, yapımına başlanacak cami
cemevi projesine halkın bakışı belli
olmuştu. Bu projenin aslında yüz-
yıllardır ezilen Alevi halkını asimile
etme projesi olduğu belli. Sözde Cem
Vakfı Başkanı olan ve yıllardır faşist
devlete hizmet eden İzzettin Doğan'a
da gösterdiğimiz tepkinin kanıtıdır
asıl olarak. Bu halkın asimile etme
projelerine teslim olmayacağını gös-
terdiler halk düşmanlarına. Bilinç-
lerinin verdiği kararlılıkla tepkilerini
gösterdiler. Hala da öyle sürüyor…

Yürüyüş: Bugüne kadar
Tuzluçayır'da yaşanan
süreci kısaca özetler
misiniz?

Cevahir Özkan: 6 Eylül'de Tuz-
luçayır halkı temelin atılması için
açılan çukurları taşlarla doldurmak
için elbirliği ile ve kararlılıkla yürü-
düler inşaat alanına. Ve de o kararlı-
lıkla doldurdular çukurları. 7 Eylül'de
tekrar toplanıldı. AKP'nin polisi mey-
danda toplanan halka var gücü ile
saldırdı. Ama halkımız yılmadı. Tüm
kararlılıkları ile faşizme karşı omuz
omuza diyerek hiçbir gücün bu halkı
asimile edemeyeceğini gösterdiler.
8 Eylül pazar günü de tekrar yine
toplandık. Polisler TOMA’larla, gaz-
larla insanları direk nişan alarak mer-
mi atıp saldırdılar. Ama halkımız da
boyun eğmeyeceğini gösterdi.

Yürüyüş: Bugün itibariyle

direniş nasıl sürüyor?
Direnişteki hedefler
nelerdir? Direniş yalnızca
Tuzluçayır ile mi sınırlı?

Cevahir Özkan: Şu an yapımı
devam eden
cami-cemevi in-
şaatına karşı hal-
kın da mücade-
lesi devam edi-
yor. Ve aslında
buna Ankara’nın
başka yerlerinden
halkımız da des-
tek veriyor. Çün-
kü yıllardır halk
düşman olarak

görülüyor. İnançlarına, değerlerine
saygı duyulmadığı gibi aşağılanıyor,
horlanıyor, yok sayılıyor, Bu yüzden
her bölgeden halkın katılımı sürüyor
aslında. Mahalle forumlarında kararlar
alınıp Tuzluçayır’a geliyorlar örneğin.
Direnişin sürdüğü başka bir yer olan
ODTÜ ile karşılıklı destek eylemleri,
ziyaretler vs. de oluyor. Sürecek ve
mücadele eylemlerle devam edecek.
Hepimiz artık gördük ki, bu halk şe-
hitleri ile yenecek bu faşizmi. Onur,
namus, adalet mücadelesi bu, gelecek
mücadelesi...

Yürüyüş: Halk süren
direnişe nasıl bakıyor?
Halkın direnişe katılımı
nasıl?

Cevahir Özkan: AKP'nin hal-
kımıza uygulamaya çalıştığı asimi-
lasyona karşı halkımızın tepkisi gayet
netti. İlk günden bugüne kadar hal-
kımız Fethullah Gülen ve İzzettin
Doğan'ın ve en önemlisi bunun faşist
devletin işbirliği ile yapmasına kar-
şılık bu düzmece işbirliğine karşılık
olarak bilinçli bir şekilde mücadele
etti. Eylemlere katılmayanlar bal-
konlardan pencerelerden slogan attılar.
Bazen de limon, süt, mendil, talcid,
maske attılar. Yani tepkiler farklı şe-
killerde gösterildi. Bundan sonra da
eminim böyle sürecektir.

Yürüyüş: Şu anda konuyla
ilgili mahallede ve dışında
yapılan çalışmalar nelerdir?

AÇLIKTAN KURTULUŞUN ŞAH DAMARI 116

Yürüyüş

27 Ekim
2013

Sayı: 388

Cevahir Özkan



Cevahir Özkan: Mahallemizde
neler yapılıyor? Herkesin inşaata yü-
rümesi ve istemediğini söylemesi çok
önemli. Genelde buna yönelik planlar
yapılıyor. Anneler yürüdü daha önce,
liseliler yürüdü. Pir Sultan Derneği
doğrudan muhatabı olduğu halde başta
sürecin parçası değildi. Şimdi onlar da
dahil oldu. Sonu halkı inşaata yürümeye
çağıran miting, forum, toplantılar ya-
pılıyor. Bunların çalışması tüm Ma-
mak'ta yapılmaya çalışılıyor. Önümüz-
deki hafta da meydanda bir halk top-
lantısı yapılacak. Dava açacağız devlete,
hakkımızı öyle de arayacağız.

Yürüyüş: Direniş daha ileriye
nasıl taşınabilir?

Cevahir Özkan: Direniş pratikte
yapılanların dışında, örgütlenme ve çev-
remizdeki insanları bilinçli hale getirerek,
asimilasyona, faşist politikalara karşı
bilinçlendirerek kazanılacak. Direnirken
yeni yöntemler geliştirmek de önemli.
Mesela barikata moloz dökülmüştü, çok
sağlam olmuştu o zaman barikatlar.
Herkes çok mutlu olmuştu. Geçenlerde
el konulan bir kepçe ile akrebe karşılık
verildi. O gün de coşku elle tutulabilecek
kadar somuttu. Demek ki böyle benzer
yöntemler de eylemi büyütecek. Daha
ileriye gidebilmek için en önemli olan
örgütlü, mücadele etme bilinci olan hal-
kın varlığıdır. Bunun için de devrimci-
lerin görevi bugün artık çok daha fazla
halkını örgütlemektir. Haziran'daki ayak-
lanmaya başlangıç demiştik, bugün de-
vamını yaşıyoruz. Onu büyütüp tüm
halkın kurtuluşu için mücadeleye çe-
virmek de bizim elimizde.

Yürüyüş: Başka eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Halkımıza bir çağrınız var mı?

Cevahir Özkan: Halkımıza çağ-
rımızdır. Bu tür asimilasyona ve Alevi
halkına uygulanan bu politikalara karşı
birlik olalım. Alevisi, Sünni’si, Kürt,
Türk ya da hangi kökenden olursa
olsun bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Biz halkız, milyonlarız. Vurulmakla
bitmeyiz. Faşizme karşı omuz omuza
diye birlikte haykıralım. O zaman ka-
zanırız, kazanacağız. Selamlarımı su-
nuyor, teşekkür ediyorum. 

Ankara’da talan edilen Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında
Dev-Genç’liler ağaç dikme eylemine
katıldı. 18 Ekim gecesi AKP’nin pol-
islerinin ve belediye ekiplerinin ODTÜ
ormanını talan ederek binlerce ağacı
sökmesinin ardından, 19 Ekim günü
ODTÜ öğrencileri ve 100. Yıl halkı
bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.
ODTÜ öğrencilerinin 5. Yurt önünde,
100. Yıl halkının ise Migros önünde
toplandığı yürüyüşte yaklaşık 1000
kişi, üniversitenin A4 kapısından ağaç-
ların söküldüğü alana sloganlar ve
marşlar eşliğinde yürüdü. 

Önde ÖDTÜ öğrencilerinin ve
100. Yıl İnisiyatifi’nin pankartlarının
taşındığı, polis helikopterinin de te-
peden halkı taciz ettiği eylemde, A1
kapısına yakın bir yerde basın açık-
laması yapıldı ve sembolik olarak fi-
danlar dikildi. Ardından, Halkın Mü-
hendis Mimarları ve Dev-Genç’in de
yer aldığı eylem sona erdi.

18 Ekim günü saat 20.00’de
ODTÜ’ye gelen AKP’nin polisleri ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek’ten talimat aldığını söy-
leyen inşaat ekipleri, hakkındaki koruma
kararı yürürlükte olmasına karşın ODTÜ
ormanındaki ağaçları sökmeye başla-
dılar. Bayramı fırsat bilen Gökçek ve
ekibi, keyfi bir şekilde binlerce ağacı
söktüler. Bu sırada bölgede terör estir-
meye başlayan polis, ODTÜ’lü devrimci

demokrat öğrencilere saldırdı.
Belediye ekipleri ve ağaç sökme

araçları kampüse girerken, çevre, polis
ablukasına alındı. ODTÜ'lü öğrenciler,
ağaçların sökülmesini protesto etmek
için A4 kapısı önünde toplandı. Kurulan
ablukaya ve akşamın bir saati savaşa
gelir gibi ODTÜ ormanını ve üniver-
siteyi işgale gelen polise karşı bir
araya gelen öğrencilere, işçi önlüğü
giymiş eli sopalı 300 kişi tehditler
yağdırdı. Katil polis, ODTÜ orman-
larını yakıp yıkmaya gelen kamyonları
engellemeye çalışan ve kendilerini tel
örgülerin önüne barikat eden, içlerinde
Dev-Genç’lilerin ve İVME’cilerin de
bulunduğu öğrencilere akrep olarak
adlandırılan zırhlı araçlardan gaz bom-
baları atarak saldırdı. 

ODTÜ'lü öğrenciler ve halk sal-
dırıya taşlarla direndi. Saatlerce süren
çatışma sonrasında çok sayıda kişinin
polisin hedef alarak attığı gaz fişekleri
ve plastik mermiler nedeniyle yara-
landığı bildirildi. 

ODTÜ’de polis ablukası devam
ederken, talan edilen ODTÜ Ormanı’nda
kesilen ağaçların yerine binlerce yeni
fidan dikmek isteyen kitleye belediye
ekipleri ve polis saldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gö-
revlileri, yeni dikilen fidanları da söktüler
yerlerinden. Polis eşliğinde gelen ekipler,
ağaçların kesilmesine tepki gösteren
kitleye akrep ve TOMA’larla saldırdı.

20 Temmuz 2012 tarihinde, İstanbul’da Gazi Mahallesi girişinde,
bindikleri aracın kimlik kontrolü bahanesiyle durdurularak taranmasıyla
katledilen DHKC savaşçısı komutan Hasan Selim Gönen’in Kocaeli’deki
mezarı faşistler tarafından bayramdan bir gün önce kırıldı.

Faşistlerin ne ölülere ne de halkın geleneklerine saygısı vardır. DHKC
savaşçılarının mezarları dahi korku salıyor. Onları her koşulda sahiplenecek
devrimcilerin olduğunu bilmeleri korkularını büyütüyor. Dev-Genç’liler
ve TAYAD, her koşulda şehitlerini sahiplenmeye, onları mezarsız ve ziya-
retçisiz bırakmamaya devam edeceklerini söyleyerek, “Mezarı en yakın
zamanda yeniden Hasan Selim’e yakışır şekilde yapılacaktır.” dediler.

Ormanlarımızdan Mahallelerimize…
Saldırı Tüm Halkadır

AKP’nin Geceyarısı Operasyonlarını
Durdurmak İçin Gücümüz Birliğimizdir

Faşistler Ancak Mezarındaki Mermeri Kırabilir,
Komutan Rıza, Dev-Genç’le Yaşıyor!
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Hasan Balıkçı 18 Ekim 2002’de
Şanlıurfa’ya Adana’dan gönderilmiş
olan bölgesel bir çete tarafından kat-
ledilen devrimci bir mühendistir.
Hasan Balıkçı 1961’de Adana Seyhan
İlçesi’nde doğmuştur. İlkokulu doğ-
duğu köyde bitirdikten sonra, ortaokul
ve liseyi Adana’da okuyan Balıkçı,
bu süre boyunca hem okula devam
etmiş, hem de ırgat olarak
Çukurova’nın tarlalarında çalışmıştır.
Yetmişli yılların sonunda başladığı
ilerici, devrimci mücadeleyi hayatının
sonuna kadar aralıksız devam ettirir
Hasan. Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü
1987 yılında bitirir. 12 Eylül’ün an-
tidemokratik, faşist uygulamalarına
rağmen, öğrenci derneklerinin ku-
rulmasına öncülük eden devrimci-
lerden biridir. 

1989 yılında ilk görev yeri olan
TEK’te çalışmaya başlayan Hasan
Balıkçı, 1993 yılında Adana TE-
DAŞ’a gelir. Adana Enerji Yapı Yol-
Sen’in kurucusu ve başkanı olur.
1998–2000 yılları arasında Adana
EMO Yönetim Kurulu üyeliği ve
İKK sekreterliği yapar. Öğrenciliği
ve çalışma hayatı boyunca defalarca
soruşturmalara ve disiplin cezalarına
uğramıştır Hasan Balıkçı. Devletin
sürekli soruşturma açtığı, cezalan-
dırdığı Hasan Balıkçı yine de kamu-
nun malını peşkeş çekenlere karşı
amansız bir mücadele vermiş, bu
uğurda canını vermiştir. Şanlıurfa’ya
sürgün edilmeden önce, Adana
TEDAŞ’taki görevi orta ve büyük
ölçekteki sanayi kuruluşlarının elek-
trik kontrolörlüğünü yapmaktır.
Özellikle 1999-2002 yılları arasında
kaçak elektrik kullanan sanayi ku-
ruluşlarını tespit eden ve istisnasız
hepsinin üzerine giderek TEDAŞ’ı,
dolayısıyla, kamuyu her yıl milyon-
larca lira zarara sokan; işçilerin,
emekçilerin, çalışanların, yoksulların
emeğini çalan sermayedarların oyu-

nunu bozan Hasan; kendisine
teklif edilen rüşvetleri de eli-
nin tersi ile iter.

Ölümle tehdit edilmesine
karşın, geri adım atmayıp,
kaçak elektrik kullanan sanayi
kuruluşlarına cezalar verir. O
dönemde bölgede bürokrat
ve siyasetçilerin de beslendiği
bir rüşvet havuzu oluşturul-
muştur ve bu havuzdan sebeplenenler
kamunun, halkın parasını iç etmekle
meşguldürler. Bu çetenin çarkına ço-
mak sokan Hasan Balıkçı, geçici sür-
gün olarak Şanlıurfa’ya gönderilir.
Şanlıurfa’ya gönderildikten kısa bir
süre sonra da Adana’daki bürokrat-
iş adamı - siyasetçi çetesinin görev-
lendirdiği kiralık katiller tarafından
öldürülür. Tesadüfen yakalanan te-
tikçilerin ifadelerine göre, işadamı
Zeki Akkoyunlu bu organizasyonun
içindedir. Başta EMO Yönetimi ol-
mak üzere, demokratik kitle örgütleri,
ailesi ve arkadaşlarının çalışmaları
ve bazı onurlu gazetecilerin konuyu
gündemde tutmalarıyla, duruşmaların
sonunda aralarında cinayetin azmet-
tiricisi Zeki Akkoyunlu’nun da bu-
lunduğu dört kişi ceza alır. Sanık
işadamı Zeki Akkoyunlu’nun rüşvet
çarkını açıklamaması nedeniyle, bu
olayın merkezinde olan TEDAŞ yö-
neticileri ve siyasetçiler hakkında
ise doğru dürüst bir soruşturma ya-
pılmamıştır. 

Hasan Balıkçı'nın bu mücadele-
sinin öneminin kavranması bakımın-
dan bir örnek verelim. 2001 yılında
Adana'da yıllık 1.4 trilyon TL olarak
görünen elektrik tahsilatı Hasan’ın
çabasıyla 2002 yılında 3 trilyon TL'ye
ulaşmıştır. Yine Hasan'ın öldürülme
emrini veren ve daha sonra tutuklanan
fabrika sahibi Zeki Akkoyunlu'un
ödediği 1 aylık fatura bedeli, Hasan’ın
başını çektiği ısrarlı denetimler son-
rasında 3 milyar TL'den 11 milyar
TL'ye çıkmıştır. Hasan Balıkçı’nın

öldürülmesi sermayenin damarına
basıldığında ne kadar saldırganlaştı-
ğının son derece acı ama bir o kadar
da somut örneğidir. Tetikçiler ve az-
mettirenlerin sadece biri ceza almıştır,
ancak bu cinayetin özünü oluşturan
asıl ilişkiler zinciri, yani kaçak elektrik
konusunda rüşvet havuzundan bes-
lenen, azmettiricileri koruyan bürok-
rasideki ve siyasi erkin bizzat içindeki
güçler hala soruşturulmamıştır.

Tülin Aydın Bakır
Tülin Aydın Bakır, 1963 yılında

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğmuş-
tur. Babasının astsubay olması ne-
deniyle çocukluğu Kars, Diyarbakır,
Urfa gibi farklı illerde geçen Tülin,
1974 yılında ailesiyle birlikte
İstanbul’a yerleşti. 1984 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği bölümüne giren Aydın,
1989 yılında üniversiteden mezun
olmuş ve aynı yıl Ali Hasan Bakır’la
evlenmiştir. 1998 yılında kızı İdil’i
dünyaya getiren Tülin, 23 Ekim 1999
tarihinde yakalandığı amansız kanser
hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı.
Tülin’in en önemli özelliklerinden
biri yaşamı boyunca savunduğu ör-
gütlü kimliğidir. Yılgınlığın had saf-
hada olduğu yıllarda o hep örgütlü
yaşamı seçmiştir. 

Üniversite yıllarında gençlik ör-
gütlenmesi içerisinde yer almış, okulu
bitirdikten sonra ise EMEKAD
(Emekçiler Kültür Araştırma ve
Dayanışma Derneği) ve DEMKAD
(Devrimci Mücadelede Kadınlar

HASAN BALIKÇI, TÜLİN AYDIN BAKIR 
YOLUMUZU AYDINLATIYOR!

Tülin Aydın Bakır Hasan B§ayıkçı
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Derneği) içinde faaliyet yürütmüştür.
Kadın örgütlenmesinde kadın ko-
misyonlarının kuruluşundan sokak
eylemlerine kadar bütün çalışmaların
içindedir. 

EMO İstanbul Şubesi 28. Dönem
Yönetim Kurulu’nda yazman üye
olarak görev yapmış olan Tülin Aydın
Bakır’ın, EMO İstanbul Şubesi’nin
bugünlere aktarılan mesleki demo-
kratik kitle örgütü çizgisinin oluş-
masında çok büyük emeği vardır.
Odada profesyonel olarak da çalışan
Tülin, yaşamı boyunca söylediğini
yapan, yaptığını savunan devrimci
bir mühendis olmuştur. Hastalığı bo-
yunca çevresindekilere hiçbir şey
hissettirmemiş, hep gülümseyen, so-
run çözücü kimliğiyle var olmuştur.
Alçak gönüllülüğü, cana yakınlığı
ile çevresindeki herkes tarafından
sevilen bir insan olan Tülin Aydın
Bakır, son nefesinde de sevdikleri
ve düşünceleriyle birliktedir. 

Hasan Balıkçı ve Tülin Aydın
Bakır'ın onurlu mücadeleleri yolu-
muzu aydınlatmaya devam ediyor.
Türkiye devrimci mücadele tarihi
boyunca sayısız mühendis mimar
devrimci saflarda yer aldı. Bir kısmı
bu mücadelede şehit düştü. Hasan
Balıkçı ve Tülin Aydın devrimci mü-
cadeleyi kendi meslek alanlarında
sürdüren ve bize halk için mühen-
dislik mimarlık yolunda ışık tutan
kılavuzlarımızdır.

Emekçi halkımızın alınteri hem
yerli  burjuvazi tarafından, hem de
emperyalist tekeller tarafından sö-
mürülmekte. Bunun yanında toprak-
larımız her gün yeni bir yağma ve
talan saldırısıyla karşı karşıya kal-
makta. Ormanlarımız, parklarımız,
derelerimiz, tarihi mekanlarımız ve

sahip olduğumuz her şey emperyalist
tekeller ve onun yerli işbirlikçilerine
peşkeş çekiliyor. Bunu, hiçbir yasal
ya da ahlaki sınırlama olmaksızın
yapıyorlar. Ekonomisi emperyalist
tekellerin, tefecilerin kontrolünde
olan ve karını diğer kapitalist ülkelere
kıyasla daha fazla emek sömürüsü
daha fazla doğa katliamı, daha fazla
arazi rantı üzerinden sağlamak zo-
runda olan bir ülke Türkiye. 

Yaşadığımız ülke koşulları biz
mühendis mimarların önüne iki se-
çenek kouyuyor; ya bu pervasız yağ-
ma, talan ve sömürüyü görmezden
geleceğiz ya da bunu engellemek
için mücadele edeceğiz. Bu tercih
patronlar için mühendislikle, halk
için mühendislik tercihidir. Bu tercih
aslında onurlu bir yaşamla düzen içi
bir yaşam arasındaki tercihtir.
Emperyalizme ve faşizme karşı mü-
cadele etmek mutlu olmanın da tek
yoludur. Bugün üniversiteden mezun
olan mühendis mimarların hemen
tamamı içine düştüğü amaçsız bir
yaşamın bunalımını yaşamaktadır.
Yüreğinde halk sevgisi, vatan sevgisi
olan herkes yaşamını anlamlandır-
manın ancak bunlar için bir şeyler

yaparak olacağının bilincindedir.
Binlerce meslektaşımız iş hayatına
atıldığı zaman ciddi bir hayal kırıklığı
yaşamaktadır. Genel kanı bu hayal
kırıklığının tatmin edici maaş ala-
mamaktan kaynaklandığı yönündedir.
Elbette sömürü çarkı mühendis mi-
marlar için de çalışmaktadır, fakat
iş hayatına atılındığında yaşanan ha-
yalkırıklığının görünmeyen en önemli
tarafı önümüzde duran sıradan, yü-
zeysel, atıl ve uzun yılların mühendis
mimarlarda uyandırdığı depresif ruh
hali olmaktadır. 

Hasan Balıkçı ve Tülin Aydın
Bakır bizlere bu sorunu çözmenin
esas yolunu gösteriyorlar; emper-
yalizme ve faşizme karşı mücadele
etmek.

Bizler halkın mühendis mimarları
olarak bu ülkede Hasan Balıkçı'ların
Tülin Aydın Bakır'ların bayrağını
asla yere düşürmeyeceğiz. Sahip ol-
duğumuz mesleki bilgimizi halkın
çıkarları için kullanmaya ve onurlu
bir yaşamı temsil etmeye devam ede-
ceğiz. meslektaşlarımızı halkın mü-
hendis mimarlarının saflarına davet
ediyoruz.

Hasan Balıkçı Ölümsüzdür
Elektrik mühendisi Hasan Balıkçı, sürgüne gönderildiği Urfa TE-

DAŞ’ta 18 Ekim 2002’de katledilmişti. Balıkçı, bayramın 4. günü
olan 18 Ekim’de, ailesi ve Halk Cephelilerin katılımıyla memleketi
olan Adana’ya bağlı Kayışlı Köyü’nde mezarı başında anıldı.
Katledilişinin üzerinden 11 yıl geçen Hasan Balıkçı, her yıl olduğu
gibi kırmızı flamalar, sloganlar, şiirlerle ve yapılan konuşmalarla
anıldı. Arkadaşlarının ve ailesinin mezarı başında yaptığı konuşmalarda
devrimci kişiliği, paylaşılan anılarla bir kez daha anlatılarak anıldı.
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Sanatçılar Ekmek, Adalet
ve Özgürlük İçin Sanat
Meclisi’nde Buluşuyor
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 26-

27 Ekim tarihlerinde yapılacak olan
Sanat Meclisi’nin duyuru çalışmaları
başladı. Gazi Mahallesi’nde 18 Ekim
günü Düz, Nalbur, 8 Evler, Son Du-
rak, Mezarlık, Karayolları, Esentepe
mahallelerine 20 adet pankart asıldı.
Düz ve 8 Evler bölgelerinde kapı
çalışmaları yapıldı. Toplamda 1000
adet kapı çalınıp, davetiye verip, 2
gün sürecek olan şenliğe halkı davet
eden Sanat Meclisi çalışanları, 19
Ekim günü de Gazi Son Durak’taki
pazarda toplu davetiye dağıtımı yaptı.
Halk şenliğe davet edildi. Dört Yol
Bölgesi’nde de masa açılarak, 2 bin
tane davetiye halka ulaştırıldı. 500
davetiye park halindeki arabaların
sileceklerine konuldu. 

Bağcılar’da da Karanfiller
Kültür Merkezi, Yeni Mahalle Yü-
rüyüş Yolu'nda Sanat Meclisi'nin
pankartlarını astı.

SANAT MECLİSİ 1. SANAT
BULUŞMASI

Bu Ülkede Güzel Şeyler De Olu-
yor, Olacak!

Bu Ülkede Güzel Şeyler De Olu-
yor!

Sinemacılar, tiyatrocular, müzis-
yenler, şairler, edebiyatçılar, ressamlar,
heykeltıraşlar, fotoğrafçılar; kısacası
ülkedeki tüm disiplinlerden aydın ve
sanatçıları ekmek, adalet ve özgürlük
için tek çatı altında birleşmek adına
harekete geçti.

Sanat Meclisi çatısı altında birle-
şen aydın ve sanatçılar bu oluşum
ile; tüm disiplinlerin ayrı ayrı meslek
sorunlarını dayanışma ile çözmeyi,
devletten, yapımcıdan ve basından
baskı gören aydın ve sanatçıları sa-
hiplenmeyi, yıllarını sanata adamış
ve sistem tarafından bir kenara itilmiş
sanat emekçilerine destek olmayı,
ülkedeki tüm anti demokratik uygu-
lamalara karşı tüm halkların, kişi ve
kurumların yanında olmayı, sanat-
çıların özgürce üretebilmesi için ge-
rekli koşulları sağlamayı, üretimlerin
halkla buluşabilmesi için uygun ko-
şulları yaratmayı amaçlıyor.

Kurulan Sanat Meclisi; ilk etkinlik
olarak 26-27 Ekim günlerinde Gazi
Mahallesi, Büyük Gazi Park'ı ndaki
1. Sanat Buluşması'nı gerçekleştir-
meye hazırlanıyor.

26 Ekim günü 10.00-22.00 saatleri
arasında; tüm halkın katılımı ile Halk
Sofrası kurulacak, alışıla gelen fo-
rumlardan farklı olarak; alanın farklı
köşelerinde, tiyatro ve forumlar ku-
rulacak, Gezi sürecine dair tüm eser-
lerin yer aldığı sergiler gezilebilecek.
Burada resimler, fotoğraflar, heykeller
de ücretsiz olarak sergilenecek.

27 Ekim günü 10.00-22.00 saatleri
arasında her biri bir Gezi Şehidi anı-
sına açılacak olan meydanlarda; ti-
yatro oyunları, dans gösterileri, kon-
serler, şiir ve edebiyat dinletileri yine
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

27 Ekim günü sahnede Türkiye'de
ilk kez tüm sanat disiplinlerinin iç
içe geçtiği, iki usta yönetmenin; Barış
Pirhasan ve Ezel Akay'ın da senaryo
hazırlığına destek verdiği müzikali

izlemek mümkün olacak.

Bu ülkede tüm disiplinlerden ay-
dın ve sanatçıların bir araya geldiği
bu buluşmadan sonra, artık özgür
sanatın sesi daha gür çıkacak ve bir
daha bazıları için hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak!

Sanat halkla buluşuyor, özgür sa-
nat yeniden meydanlarda halkla ka-
vuşuyor.

1. Sanat buluşmasına tüm halkımız
hiç bir ücret ödemeksizin davetli-
dir!

Festival Programı
Festival alanına 25 Ekim Cuma

akşamından itibaren çadırlar kuru-
lacak. İsteyenler festival alanına ça-
dırını ücret ödemeden kurup, festi-
valin kapanışı olan 27 Ekim akşamına
kadar alanda kalabilecek. 

Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşması 

Tema: Her Yer Taksim Her Yer
Direniş

26 -27 Ekim / Gazi Mahallesi
Şehir Parkı

1. Gün Etkinlikleri:

- “İrfan Tuna” Fotoğraf Sergisi
Açılışı

- “Medeni Yıldırım” Resim ve
Heykel Sergisi Açılışı

- “Berkin Elvan” Karikatür Sergisi
Açılışı

- Parkın değişik noktalarında Fo-
rum Tiyatrolar

- Yemeğini Al da Gel kampanyası
ve büyük bir Halk Sofrasının kurul-
ması

Sanat Meclisi, AKP Faşizmine Karşı
Sanatın Gücüyle Hayır Diyor
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2. Gün Etkinlikleri

- Fotoğraf, Resim, Hey-
kel, Karikatür Sergileri

- Park içinde sahnesiz
ve ses düzensiz olarak ku-
rulacak olan meydanlarda
12.00 – 18.00 saatleri ara-
sında halkla iç içe olarak
yapılacak olan etkinlikler:

- “Ethem Sarısülük”
Tiyatro Meydanı

Sokak Tiyatrosu ve
Amatör Tiyatro Topluluk-
ları gösterileri

- “Mehmet Ayvalıtaş”
Dans Meydanı

Halk Dansları, Modern
Danslar, Sokak Dansları,
Pandomimler, Hiphop top-
lulukları gösterileri

- “Ali İsmail Korkmaz”
Müzik Meydanı

Rock, Caz, Halk Mü-
ziği, Protest ve tüm müzik
türleri konserleri…

- “Ahmet Atakan” Şiir
ve Edebiyat Meydanı

Şairlerin, tiyatrocuların,
sinemacıların, halktan ka-
tılımcıların okuyacağı şi-
irler, öyküler…

- “Abdullah Cömert”
Sinema Çadırı

Yönetmenlerin hazırla-
yacağı kısa filmler, video
kurgular 

18.00-21.00 Ana Sahne
etkinliği

Konser, dans, tiyatro,
video, şiir…

MÜZİK

Zuhal Olcay

Erkan Oğur

İsmail Hakkı Demirci-
oğlu

Aynur Doğan

Hüseyin Turan

Nejat Yavaşoğulları

Fuat Saka

Yaşar Kurt

Grup Yorum

Tolga Sağ – Muharrem
Temiz – Yılmaz Çelik

Barış Güney

Selçuk Balcı

Niyazi Koyuncu

Erdal Bayrakoğlu

Adile Yadırgı

Hakan Yeşilyurt

Burhan Berken

Yasemin Göksu

Ceylan Ertem

İrem Candar

Kara Güneş

Teneke Trampet

Merih Aşkın

Kırmızı

Nazmi Akyıldız

Aysu Çöğür

Serhat Kural

ŞİİR-EDEBİYAT

Can Dündar

Tayfun Talipoğlu

Menderes Samancılar

Eşber Yağmurdereli

Cezmi Ersöz

Barış Atay

Sinan Tuzcu

Dolunay Soysert

Bülent Emrah Parlak

İbrahim Karaca

Sennur Sezer

Pelin Batu

Ahmet Can Akyol

TİYATRO

Tiyatro Evi

İdil Tiyatro Atölyesi

Tiyatro Simurg

Divriği Kültür Tiyatro
Topluluğu

KDF Tiyatro Toplulu-
ğu

Avcılar Kültür Derneği
Tiyatro Topluluğu

Ali Yıldırım 

Neriman Uysal

Aslı Öngören

Halil Ersan

SİNEMA

Ezel Akay

Barış Pirhasan

Semir Aslanyürek

Vedat Özdemir

Reis Çelik

FOSEM

Sinema Öğrencileri

FOTOĞRAF

Red Fotoğraf Kulübü

Nar Fotoğraf Kulübü

Galata Fotoğrafhanesi

FOSEM

RESİM

Alev Cımbarcı

Adnan Acar

Murat Turan

Arzu Kılıçdoğan

İrfan Ertel

Seda Boy

Kübra Boy

Hande Işınsu

Ekin Onat

İlker Toruk

Sinem Toruk

Feyyaz Yaman

DUVAR RESMİ

Mesut Eren

STENCİL

Nalan Yırtmaç

P E R F O R M A N S –
ENSTALASYON

Kardelen Fincancı

GRAFİTİ

Gölge

HEYKEL

Mehmet Aksoy

İsmail Yıldırım

Ayla Turan

Kemal Tufan

KARİKATÜR

Mehmet Aslan

Erdoğan Karayel

Vahit Akça

Mehmet Gölebatmaz

Ahmet Erkanlı

Muhittin Köroğlu

Hasan Seçkin

DANS

Beşik Halk Oyunları
Topluluğu

İdil Halk Dansları Top-
luğu 

Çıplak Ayaklar Kum-
panyası

Arjantin Tango Atölyesi

Modern Dans Toplu-
lukları

Halk Dansları Toplu-
lukları

27 Ekim 
2013

221

Yürüyüş

Sayı: 388

AÇLIĞI YARATANLARA KARŞI SAVAŞMAKTIR



Her bay-
ram umut ta-
şır halka,
paylaşımlarla
mutluluklar
çoğalır, acılar
azalır. Halk
Cepheliler de

bayramı mücadelenin coşkusu ve şe-
hitlere bağlılıkla karşıladılar. Devrim
şehitlerinin mezarlarını ziyaret eden
Halk Cepheliler, şehit ve tutsak ailelerini
de ziyaret ederek karanfil verdiler. 

İstanbul
Bağcılar’da Halk Cepheliler 17 Ekim

günü Karanfiller Kültür Merkezi’nde bay-
ramlaşma programı düzenledi. Sabah
kahvaltısıyla başlayan program sohbetlerle
devam etti. Ardından arabalara binilip
Gazi Mezarlığı’nda Dayımız ve şehitle-
rimiz ziyaret edildi.

1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan
anma Grup Yorum'un yeni albümünde
yer alan ve Dayı için yazılmış olan
“Gerisi Hayat” marşı ile “Bize Ölüm
Yok” marşının söylenmesinin ardından
diğer şehitlerimizin mezarları ziyaret
edildi. Anmaya 30 kişi katıldı. 

Sarıgazi Halk Cephesi tarafından bay-
ramın 4. günü Sarıgazi Haklar Derne-
ği’nde bayramlaşma programı düzen-
lendi.

Gün içinde Halk Cephelilerin kolektif
olarak hazırladığı yemek hepbirlikte
yendi. Hemen herkesin türkü söylediği
program halaylar ve Tokat’ın Ellik
oyunu ile sona erdi. Bayramlaşma ye-
meğine 30 kişi katıldı. 

Ankara
Ankara Halk Cephesi, 17 Ekim

günü, Kızılay Konur Sokak'ta bulunan
Kabile Bahçe Cafe'de bayramlaşma
programı düzenledi.

1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan
program, TAYAD'lı Aileler adına Bay-
ram Şahin’in yaptığı konuşma ile devam
etti. Konuşmasında tutsak ve şehit yol-
daşlarımıza olan bağlılığa vurgu yapan
Şahin, birlikte olmanın önemine değindi.
Bir arada olmamızı şehit ve tutsak yol-
daşlarımıza borçlu olduğumuzu anlatan
Şahin'in konuşmasının ardından, hep
birlikte hazırlanan yemeklerin yenil-

mesine geçildi... 
Yemekten sonra, Halk Cephesi adına

bir konuşma yapıldı. Konuşmada yoğun
bir süreçten geçildiği, bu sürecin sa-
hiplenmeyle ve birlikte mücadeleyle
aşılabileceği söylendi. 5 Ekim’de ilki
yapılan Anadolu Halk Konseri’ne de
değinilen konuşmada, Ankara'da ilk
kez yapılan bu konserin nasıl bir sa-
hiplenme ve coşkuyla gerçekleştiği,
önümüze koyduğumuz hedefleri aşmak
için daha çok sahiplenme gösterilmesi
gerektiği vurgulandı. Önümüzdeki sene
yapılacak konserin de bu sahiplenme
ve çalışmayla daha güzel bir şekilde
geçeceğine değinildi. 

Dergimiz Yürüyüş'ü de sahiplenme
çağrısı yapılan konuşmada, Yürüyüş’ün
sadece Ferhat'ın, Engin'in sesi değil, bun-
dan sonra Muharrem'in de sesi olduğu
ve bundan dolayı herkesin daha fazla sa-
hiplenmesi gerektiği anlatıldı. Önümüzdeki
süreçte daha fazla bir araya gelme, birlikte
olma çağrısının yapıldığı konuşmanın ar-
dından, içilen çaylar ve yapılan sohbet
sonrası, 40 kişinin katıldığı bayramlaşma
programı bitirildi. 

Kurban bayramı öncesi gelenek ol-
duğu üzere şehit mezarları ziyaret edildi.
14 Ekim arefe günü yapılan ziyaretle,
TAYAD'lı Aileler bayramda da şehitleri
yalnız bırakmadılar. İsmet Kavaklıoğlu,
Melek Birsen Hoşver, Özlem Kılıç,
Zeynep Eda Berk ve Yusuf Topallar’ın
mezarını temizlediler. 

Aileler bayramdan sonra da mezarları
yeniden ziyaret edecekler. Mezarlık zi-
yaretine 3 TAYAD'lı katıldı.

Dersim
Bayramın 1. günü olan 15 Ekim’de

Dersim’de şehitlerin mezarları ziyaret
edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Aynı gün şehit ve tutsak aileleri gezilerek
bayramlaşıldı. Bayramın 3. günü ise
Dersim Haklar Derneği’nde bayram
kutlaması düzenlendi. “Açlıktan insan-
larımızın ölmediği, yoksulluğun, sö-
mürünün olmadığı bir düzende kutla-
nacak olan bayramlara olan inancımızla
bayramınızı kutlarız.” denilerek yemeğe
geçildi. Yenen yemeğin ardından tatlı
ve çay ikramı yapıldı ve ikramla beraber
türküler söylenerek 10 kişinin katıldığı

program bitirildi.

Hatay
Hatay Halk Cephesi, 16-17 Ekim’de

şehit ve tutsak ailelerinin yanı sıra Hatay
şehitlerinin mezarlarını da ziyaret ettiler.
Ailelerle bayramlaşan Halk Cephelilere,
“Sizleri her zaman ve her bayramda bek-
liyoruz. Bu bayram da da bizleri unut-
madınız” dediler.

Adana
16-17 Ekim günlerinde Adana ve

çevre ilçelerindeki şehit ve tutsak aileleri
ile şehit mezarları ziyaret edildi. Bay-
ramın son günü 18 Ekim’de ise Osma-
niye, Düziçi ve Cevdetiye’deki şehit
mezarları ziyaret edilerek saygı duruşu
ve mezar bakımları yapıldı. Ayrıca aynı
gün içinde Adana Özgürlükler Derne-
ği’nde bayramlaşıldı; tatlı yenerek sohbet
edildi. 

Malatya
17 Ekim’de Malatya Haklar Derne-

ği’nde bir araya gelen Halk Cepheliler,
bayramlaşma programı düzenledi. Halk
Cephesi adına yapılan konuşmada şunlar
belirtildi: “Bayramlar halklarımızın yüz
yıllardır sürdürdüğü bir gelenektir. Bizler
Dayımızın deyimiyle, halkız halktan bi-
rileriyiz, halkın öncüsüyüz. Dolayısıyla
halkımızın ilerici olan her kültürünü sa-
hipleniriz, koruruz ve geliştiririz… Düş-
lerini kurduğumuz gelecekte bayramla-
rımızı bayram gibi kutlama dileğiyle he-
pinizin bayramını kutluyoruz.” denildi.

Sonrasında bayramlaşıldı, şekerler ve
tatlılar dağıtıldı. 12 kişinin katıldığı prog-
ramda saz çalınıp şehitlerimizin sevdiği
türküler söylendi. Akşam da “Boranlar”
ve “Fedailer” diye iki grup çıkartılarak
bilgi yarışması yapıldı. Yarışma 55-50
Boranlar’ın galibiyetiyle bitti.

Antep
Antep’te devrim şehitlerinin mezar-

ları temizlendikten sonra saygı duru-
şunda bulunuldu. “Bize Ölüm Yok”
marşının söylendiği ziyaret."Kahraman-
lar Ölmez Halk Yenilmez", "Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür" sloganları atıldı.
Ölüm Orucu şehidi Bekir Baturu’nun
mezarı başında yapılan konuşmada feda
ve yoldaşlık ilişkisi anlatıldı. 

Gerçek Bayramlar Çocukların Yatağa Aç Girmediği Özgür Günlerde Kutlanacak!
Bayramda Şehitlerimizin Mezarı İlk Durak, Ailesi Bizim Ailemizdir
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Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;

Hepimiz büyük ailemizin bir fer-
di olmaktan büyük bir gurur duyarız.

Çünkü bu aile içinde sayısız değeri
yaşarız... Bu değerleri paylaşırız.
Devrimci ilişkiler paylaşım ve de-
ğerler üzerine kuruludur; örgütlü ya-
şam sadece ortak bir düşünce birliği
değil, aynı zamanda ortak bir ruhsal
şekillenme oluşturabilmektir. 

Gerek yoldaşlık ilişkile-
rinde, gerekse de devrimcile-
rin geniş kesimlerle olan iliş-
kilerinde devrimciler devri-
min ölçülerini esas alırlar;
devrimci değerleri her yerde
hakim kılmaya çalışırlar.

Kapitalist düzen riya, çı-
kar, bencillikler üzerine ku-
rulu olduğu için düzen için-
deki insan ilişkileri de kaçı-
nılmaz olarak kaynağını kapitalizm-
den alır.

Ezenle ezilenin ilişkilerini belir-
leyen sömürüdür. Düzen ise "insani
ilişkiler" sözünü dilinden düşürmez.
Hedefi sömürüyü gizleyebilmektir.
Kapitalizm, yalan ve demagojiyle
ezen ve ezilen arasındaki farkı gizle-
meye çalışır. Her şeyin tozpembe
olduğu, herkesin birbirini sevdiği bir
"hayal dünyası" yaratmak ister. "Her-
kes kardeş", "herkes eşittir" orada...
Ezenle ezilen arasında ki fark gizle-
nir. Oysaki "arkadaş-dost" görüntü-
sünün ardında azgın bir sömürü ger-
çeği vardır. Boyun eğdirmek vardır. 

Sınıflar çok nettir. Onlar sömü-
rendir, biz sömürülen... Arada insani
bir ilişkiden söz edilemez. Ezen sö-
mürürken ister "güler yüz" göstersin,
ister "kaba güç" kullansın kendi
pisliğini, yozluklarını emekçilere de
bulaştırır. İnsana ait olmayan her şe-
yin kaynağı düzendir. Orada insan iliş-
kilerinin doğruluğu aranamaz. Çı-

karcılık, bencil-
likler, birilerinin
üzerine basarak
yükselme hırsı,
bağların kolayca
kopuşu, dediko-
du, değersizlik,
emek vermek-
ten kaçmak yay-
gındır. 

Burjuva ideolojisinin beslediği
"ben"i her tür değerden üstün tutan an-
layış; halkın dayanışmaya, paylaş-
maya, dostluğa, sevgi-saygı, emek
üzerine kurulu ilişki tarzı tahrip ol-
maya başlar.

Gerçek insan ilişkileri devrimcilere
aittir. Biz devrimci saflarda doğrula-
rı, dostluğu, adaleti, sevgiyi, vefayı,
güveni, ahlakı, çıkarsızlığı, dayanış-

mayı, yoldaş olmayı, saygıyı buluruz.
Bunun için birbirimize kopmaz bağ-
larla bağlanırız. Biz birbirimiz için ca-
nımızı veririz. Devrimci saflar insa-
na insan olduğunu hissettirir.

Bu ilişki tarzı kaynağını sosyalizm
gibi yüce bir sistemden alır. Kapita-
lizm bir avuç ezenin çıkarı içindir.
Sosyalizm ise tamamen insana değer
vermeyi ve her şeyin odağına halkın
çıkarlarını koymayı esas alır.

Devrimci bulunduğu her yerde
devrimci gibi düşünür ve davranır.
Devrimciler ilişkide bulundukları in-
sanların duygu, düşünce ve önerile-
rine önem verirler. Devrimcilerin,
dilde-uslüpta, kültürde, ahlakta, ça-
lışmada, düşünmede en önemlisi mi-
litan mücadele hattındaki netliği iliş-
kilerini belirler. Bu netliği ve ber-
raklığı sağlayacak olan sarsılmaz bir
devrim inancı, halka ve vatana olan
sevgisidir. Bu tek başına elbette yet-
meyecektir. Asıl olarak bir devrim-
cinin kendisi ideolojik ve politik ola-

rak donattığı oranda bu netliği insan
ilişkilerine de yansıyacaktır.

Devrimcilerin
İlişkilerinde Moral ve
Coşku Belirleyici
Önem Taşır

Devrimci her koşulda moralli,
coşkulu, inancını hayata taşıyan ol-
malıdır. Moral gücünü inancından, ör-
gütünden, halk sevgisinden, yoldaş-
larından, değer ve geleneklerinden kı-
sacası ideolojisinden alır. Bu moral
güç insan ilişkilerine de yansır.

Devrimcinin moralinin gösterge-
si sürekli "güler yüzlü" olması ve in-
sanlarla "coşkulu sohbetler" yap-
ması değildir. Böyle biçimsel ele alı-
namaz.

Moral inancımızdır.
Moral halk sevgisidir;

düşmana duyulan kin, vefa,
umuttur....

Moral her tür saldırıya
karşı, kalkanımızdır.

İrademizdir... Coşku ve
sahiplenmemizdir.

Moral güç hayatın ve sa-
vaşın farklı ayrıntılarında or-
taya çıkar.

Özellikle zorlu zamanlarda, en-
gellerle karşılaştığımızda belirleyici
bir önemi vardır.

Çünkü savaş moralle yürür. Her
yenilginin bir adım öncesi moral çö-
küntüdür.

Moral; devrimcinin militan dü-
şünce tarzında, örgütlü davranışında,
pratiğin heyecanında, yeniden yeni-
den öğrenme azminde, halka olan sev-
gisinde gizlidir. Bunlar insanları et-
kileyen ve devrimcilerle kopmaz
bağları oluşturan özelliklerdir.

İlişkilerde moral bozmak tehlike-
li bir hastalıktır.

Emeğimizi, inancımızı, tarihimi-
zi, değerlerimizi çalmaktır.

Örgütün insanlara verdiği değeri
ve emeği yok saymaktır. Özünde
bencilliktir.

İnsan ilişkilerinde kolektivizm
devrimcinin en büyük silahıdır. İn-
sanlar kolektif işleyişte ve düşünce-
de kendilerine verilen değeri görürler.

Ders: Devri̇mci̇
İli̇şki̇ler

Devrimci İnsan
İlişkileri İnsanı

Yüceltmenin, İnsana
Değer Vermenin Adıdır 27 Ekim 
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Kolektif üretimde beraber yaratmak,
ortak bir ruha sahip olmak bütünleş-
tiren ve büyüten ilişki tarzıdır.

Devrimciler Verdikleri
Sözü Tutarlar

Devrimci sözünün eridir. Kendi-
sine, örgütüne, yoldaşlarına ve halkına
verdiği sözleri tutar.

Sözünü tutmak, verdiği söze sahip
çıkmak özünde Parti-Cephe ideolo-
jisinin insanlarımız üzerinde yarattı-
ğı bir şekillenmedir. 

"Söylediğini yapmak, yaptığını
savunmak" aynı zamanda ideolojik
çizgimizdir.

Elbetteki bu tarz her şeyde oldu-
ğu gibi yoldaşlık ilişkilerinde, insan
ilişkilerinde belirleyici bir öneme sa-
hiptir.

Kendisi söyleyen ama yapma-
yan....

Kendisi inanmayan, ama inan-
dırmaya çalışan...

Kendisi emek harcamayan ama
başkasından emek bekleyen...

Kendisi değişmeyen ama başka-
larından değişim bekleyen...

Düzenin yarattığı ilişki ve insan ti-
pidir.

Devrimciler içi dışı bir, özü sözü
bir insanlardır. Devrimciler söz ver-
diği zaman hiçkimse bundan şüphe
duymaz.

Halklarımızın bu güvenine sahip
olmak bizim için büyük bir güç kay-
nağıdır.

Bu güveni yaratan şehitlerimiz
ve tarihimizdir.

En küçük bir devrimci faaliyetimiz
için bile ödediğimiz sayısız bedel var-
dır. Kanımız, canımız, alınterimiz
vardır.

Bu gücü Devrim İçin, Halk İçin,
Cephe İçin değerlendirmeliyiz.

Düşüncede, yaşamda, çalışmada,
ilişkilerde bu güveni büyütmek her
Cepheli’nin görevidir. 

İnsan İlişkilerinde
Yapılan Yanlışlar
Nelerdir?

-Sorunlar karşısında yöntemimiz
dinlemek, anlamak ve çözüm üret-

mektir. 
Kavga etmek, tavır almak, küs-

mek, ikna olmamak yöntem değildir.
Bu davranışlar sadece çözümsüzlüğü
büyütür. Sorunu çözme anlayışı "hak-
lılığımız", "kendi doğrularımız",
"yıpranan duygularımız" yani
"BEN"i öne çıkarmak olmamalıdır.

İnsan ilişkilerinde "ben"i odağa
koyarak düşünmek subjektivizmdir.
"Kendini savunma" ya da "kendi
doğrularını dayatma" sonuçlarını
yaratır. Bunlar devrimci tarz değildir
ve sorunları çözmez. 

Sorunlar karşısındaki tek devrim-
ci silah ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ’
dir. 

Eleştiri-özeleştiri sevginin, eme-
ğin en yoğunlaşmış halidir.

Her sorunda ve her olayda öze-
leştirel davranmak kendi gerçeğini öğ-
renmenin ve gelişmenin temel anah-
tarıdır.

Eleştirmek ise sorumluluğumuz-
dur. 

-Amaç her tartışmada "kendini
kurtarma" olmamalıdır. Çözüm-
süzlüğe taşıyan ve insan ilişkilerimi-
zi yıpratan bu düşünüş tarzıdır. Açı-
ğa çıkan bencillik devrimci çözümü
engeller.

-Yoldaşlarımızın yaşadıkları so-
runlar karşısında "beni ilgilendirmez,
bana ne" denilemez.

Biz düzenin "her koyun kendi
bacağından asılır" anlayışına sahip
değiliz.

Yoldaşlık tek yumruk olmaktır.
Yoldaşın hasta ise, sen de hasta-

sındır.
Yoldaşın çaresizse, sen de çare-

sizsindir.
Yoldaşın umutsuzsa sen de umut-

suzsundur.
Hiçbir koşulda sevgimiz ve du-

yarlılığımız ortadan kalkamaz.
Düzenin "insandır, hata yapar"

anlayışı devrimci insan ilişkileri için
geçerli değildir.

Elbette hatalar da yanlışlar da bi-
zimdir.

Ancak bunları düzenin kullan-
masına izin vermemeliyiz. Bunun
yolu hatalara özeleştirel bakmak ve
hatalarımızdan ders çıkarmakla müm-

kündür.
Ders çıkarmalı ve hatalardan öğ-

renmeliyiz. 

Devrimciler
İlişkilerinde Örnek
Olmalıdır

Devrimcinin hareketleri, oturup-
kalkması, giyim-kuşamı, sevgi-saygısı,
mütevazılığı, çalışkanlığı, cüreti, din-
lemeyi bilmesi, adalet anlayışı, ken-
dinden önce yoldaşlarını düşünmesi
onun ilişkilerinin niteliğini belirler. 

Örneğin şehidimiz Hüsamettin
Ciner'i tanıyan bir aile onu şöyle an-
latır: "Yıllar geçmesine rağmen onu
çok ama çok arıyor, özlüyoruz. Yok-
luğu öyle belli ki, çok emekçiydi,
çok mütevaziydi. Ne anlatırsak tüm
dikkatiyle dinler, saçma şeylere bile
katlanır, hiçbir ayrıntıyı kaçırmazdı.
Hiçbir şeyi unutmazdı. Ne kadar de-
ğer verdiğini anlardın. Bu örgütün, hal-
kın terbiyesini almış biriydi, saygılıy-
dı. Aile büyüklerimiz bile ondan hay-
ranlıkla bahsederler. Genç yaşına rağ-
men büyüklerimiz Hüsamettin deyin-
ce ondan saygıyla söz ederler. Küçük
küçük yaptığımız önerilerde hepsini
dinler hatta not alırdı. Nasıl değerli his-
settirirdi insana kendini... Tüm so-
runlarımızı bilirdi. Ve mutlaka çözmek
için yol bulurdu. Evin içinde küçüğü,
büyüğü kimseyi küçümsediğini gör-
medim. Devrimciliğini bir bilmişlik
aracı olarak kullanmadı. Ama müte-
vazice öğretti hepimize. Öyle çok şey
anlatmıştı ki bugün anlıyoruz. Ondan
farkında olmadan öğrenirsiniz... Yaşam
içinde öyle doğal sohbet eder..."

Devrimci İlişkiler
Hangi Değerler
Üzerinde Şekillenir?

-Değer vermek temel olandır. De-
ğer vermek emektir, sabırdır. 

-Emek vermek konusunda ciddi-
yetimizi; değişim konusundaki ısra-
rımızı anlatabilmektir.

-Karşımızdakine güvenmek, inan-
maktır.

-Adaletli olmaktır.
-Hiçkimsenin sorununu büyük ya

da küçük demeden küçümsememektir. 
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Düzen sevgisizliği, ilgisiz-
liği, değer bilmemeyi öğretir.
Devrimci ilişkilerde her insan
değerlidir ve asıl olan emektir.

Emekle her şey değişir, dö-
nüşür.

-Kendi ilişkilerimizde; 
1-Hakaret yasaktır.
2-Küfretmek yasaktır.
3-Fiziksel şiddet yasaktır.
4-Aşağılamak yasaktır.
Örgütümüz içerisinde her-

kes kendisini güvende hisset-
melidir.

Bu güven, eleştiri-özeleştiri
güvenliğidir. 

Herkesin eleştiri yapma
hakkı ve özeleştiri yapma so-
rumluluğu vardır. 

Yapılan eleştiri nedeniyle
eleştiriyi yapılana tavır alına-
maz. Yapılan özeleştiri de ya-
panı ezme amaçlı olarak kul-
lanılamaz.

İnsan kendisini güvende
hissetmiyorsa, orada rahat ha-
reket edemez. 

Bir süre sonra orayı terk
eder. Hiçkimse mutlu olmadı-
ğı yerde çalışamaz. Devrimci-
ler yeni bir hayatı kuracak
olan insanlardır.

Çalıştıkları alanda, yoldaş-
larının yanında kendilerini gü-
vende hissetmelidirler.

Yoldaşlarımıza sormalıyız;
bir eksiği mi var...

Canı bir şeye mi sıkılmış...
Paylaşmak istediği bir şeyler
mi var... Yani yoldaşlık aynı za-
manda ilgili olmaktır.

Her şeyi emekle değiştire-
ceğiz. 

Kendimize, yoldaşlarımıza,
halkımıza... herkese emek ve-
receğiz... 

Emek vererek doğru dü-
şünmeyi öğreneceğiz; kendi-
mizin, insanların gerçeğini
kavrayacağız ve değiştireceğiz. 

Emekle geleceği yarataca-
ğız.

Sevgili okurlar haftaya baş-
ka bir konuda görüşmek üze-
re... Hoşça kalın...

Emperyalizmin halkları köleleştirme
saldırısında yöntemleri de kendisi gibi
"sinsi"dir. Emperyalizm öncelikli olarak
saldırısını beynimize yöneltir. Bu saldı-
rıda kendi ürettiği demagojik kavramla-
rı dilimize sinsice yerleştirmek için ger-
çeği gizleme ve çarpıtma işlevi gören sah-
te kavramlar uydurur.

Bu kavramlardan biri de "uluslar-
arası toplum"dur. "Uluslararası top-
lum" aslında emperyalizmdir. Emper-
yalist devletler topluluğudur. 1. ve 2. Pay-
laşım Savaşları’nı çıkaran, milyonlarca
insanı öldüren, şehirleri, köyleri yakıp yı-
kan, nükleer bombalarla bir anda yüz bin-
lerce insanı kavuran katiller, alçaklar top-
luluğudur. Afrika'da, Latin Amerika'da,
Asya'da darbeler tezgahlayan, işkence
aletleri ve yöntemleri üreten barbarlar, ca-
niler topluluğudur. Halkların emeğine, ce-
bindeki üç kuruş paraya göz diken em-
peryalist tekellerin temsilcileridir.

Bu durum böyle olmasına rağmen, bu
kavram öyle bir ballandırılır ki, sanırsı-
nız enternasyonal niteliği olan bir halk-
lar birliği örgütü var ve halkına zulme-
den iktidarlara zaman zaman müdahale
ediyor. Ya da adalet ve demokrasi tera-
zisini "uluslararası toplum" elinde tu-
tuyordur. Ve arada dünyanın bir yerinde
adaletsizlik olduğunda, "demokrasiye
aykırı bir gelişme" olduğunda, birileri
hemen "uluslararası toplum devreye
girsin" demeye başlar.

Gerçek ise başkadır. "Uluslararası
toplum" kavramı, halkların baş düşma-
nı Amerika'nın gerçek yüzünü halklar-
dan gizleme, emperyalist işgalleri, kat-
liamları meşrulaştırma işlevi görmek-
tedir.

Mesela Suriye ile ilgili, "Esad kimya-
sal silah kullandı" yalanıyla ilgili faşist
AKP hükümetinin yalancı ve korkak baş-
bakanı Tayyip Erdoğan, "uluslararası
toplum somut adım atsın" diyordu.

Bu sözlerle Tayyip Erdoğan aslında
emperyalist efendileri Suriye'yi işgal et-
sinler de, leş kargası gibi üşüşelim Su-

riye'ye, diye bu hay-
dutlar çetesine çağrı
yapıyor.

Faşist AKP'nin
Amerikan uşağı Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ise, Suriye'ye kat-
liam saldırısı için yoğun

bir diplomatik çaba içerisinde, canhıraş
debelenip duruyor. Bir açıklamasında;
"Operasyon ifadesi akıllara birçok şeyi
getirdiğinden tabir olarak farklı değer-
lendirilir. Ancak uluslararası toplumun
bir sınavla karşı karşıya olduğu aşikar-
dır" diyor katliamcı, yalancı Davutoğlu...

"Uluslararası toplum" denilen bu
haydutlar çetesi, bir ülkeyi işgal, yağma
ve talan etmek, halkını katletmek için iç
işlerine karışma hakkını kendinde nere-
den buluyor?

Haydutlar, "Uluslararası Yasaları"
da, kuralları da kendi çıkarlarına göre
kendileri belirliyorlar. Bu halleriyle po-
lis, savcı, yargıç ve cellat... hep kendileri
oluyor. Hangi hakla?

Fakat bu kavram sadece bu haydut çe-
teleri ve işbirlikçileri tarafından kulla-
nılmaz. Düzeniçi politika yapan refor-
mistler ve Kürt milliyetçileri tarafından
da kullanılmaktadır bu kavram.

Onların "uluslararası toplum, ulus-
lararası kuruluşlar" dedikleri, hay-
dutlar çetesi ve onların oluşturduğu,
tüm politikalarını, kararlarını kendi soy-
gun, talan ve yağma saldırıları amacıy-
la belirleyen kurumlardır.

Emperyalizm, kavramları kendi çı-
karları doğrultusunda kullanıyor. Be-
yinlere sinsice şırınga ediyor, dilleri ve
kulakları alıştırıyor bu kavramlarla. Ken-
di ihtiyaçları doğrultusunda kavramların
içini boşaltıyor, onları muğlaklaştırıyor.
"Uluslararası toplum" da bu kavramlar-
dan biridir.

Bu kavramı gördüğünüz her yerde
bilin ki, emperyalist haydutlar çetesi,
katliamcılar, işgalciler, yağmacılar
maskelerini takmış saldırmaya ha-
zırlanıyorlardır.

"Uluslararası toplum" yoktur, ka-
tiller sürüsü emperyalist haydutlar çe-
tesi vardır. Katile katil, alçağa alçak,
hayduta haydut diyelim... Kelimelerin
gözlerimizi kör etmesine izin verme-
yelim...

Savaşan
Kelimeler 

Emperyalist Haydutlar Çetesinin
Maskesi: Uluslararası Toplum
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Bir direnen şehirden söz edeceğiz.
Adı Ksantos. Adı sanı duyulmamıştır
belki. Ülkemizde ne orta okulların
tarih kitaplarında, ne de üniversitelerin
tarih bölümlerinde pek söz edilmez
ondan. Oysa bize uzak değil, vatan
topraklarımızın içindedir; Ksantos. 

Ksantos'ta muazzam bir kavga
yaşanmıştı. 

Ksantos, Likya ülkesinin bir şeh-
riydi. Antalya civarında harabeye
dönen kalıntıları durur hala. Manevi
mirası ise, olanca diriliğiyle yaşamaya
devam ediyor. 

Tarih milattan önce 545 civarıydı.
Pers İmparatorluğu'nun orduları et-
raftaki şehirleri birer ikişer ele geçirir.
Ele geçirdiği şehirler talan ediliyor
ve insanları köle yapılıyordu. Sıra
Ksantos'a da gelmişti. 

Pers İmparatorluğu'nun kudretiyle
yeri göğü inleten orduları yürüdü
Ksantos üzerine. Pers İmparatoru
umuyordu ki, bu ordunun devasa bü-
yüklüğü Ksantos'u savaşsız teslim
almaya yeter. Pers ordusundan önce
ordunun estirdiği korku rüzgarı ulaş-
mıştı zaten Ksantos civarına. 

Pers İmparatorluğu’nda, halklara
zerre kadar söz hakkı tanımayan “En
iyi halk, köleliğe boyun eğendir”
düşüncesi hakimdi.

Ksantos'a yaklaşıyordu yağmacı
talancı Pers ordusu. Öyle korkunç
bir kuvvetle ilerliyorlardı ki, bazı
şehirler bırakın karşı koymayı, duyar
duymaz kapılarını açıyorlardı. O
kadar korkmuşlardı ki, karşı koymak
akıllarına bile gelmiyordu. İçlerinde
büyüttükleri korkuya yenilenler, secde
ediyorlardı zalime. Umutsuz şehirlerdi
onlar ve kölelikten başka bir seçenek
yokmuş gibi, teslim ve köle oluyor-
lardı. Sonra o kanlı elleri öperek, o

kara eteklere yüz sürerek yaşıyorlardı.
Halbuki "yaşamak, sadece yaşamak
/ yosun, solucan harcıdır!" 

Pers orduları gelip kuşattılar Ksan-
tos'u. Şehrin burçlarına çıkıp baktı
Ksantoslular, bahtlarına karanlık sür-
meye gelenlere. Ama gördükleri de-
vasa ordudan hiç etkilenmediler. 

Erkekler ve kadınlar, gençler ve
yaşlılar, çoluk çocuk olarak bütün
ahali, direnişe geçti. Surlar, burçlar,
agora ve sarnıçlar olarak bütün şehir
direnişe geçti. Teslim olmak mı? Asla! 

Günler, haftalar derken aylarca
sürdü Pers ordularının kuşatması.
Şehrin surları parçalandı, halkın ev-
latları öldü onar yüzer. Nice saldırıyı
püskürttüler böyle. Ve bir kez olsun
akıllarına gelmedi boyun eğmek.
Çünkü köle olmanın, solucan ve yo-
sun olmaktan bin beter olduğunu bi-
liyordu Ksantoslular. Onun için bu
karara varılmıştı zaten. Ama Ksan-
tos'un sarnıçlarında su, depolarında
aş kalmamıştı artık. 

Ksantos halkının kadim meclisi
toplandı. Kararları kesindi, köle olmak
istemiyorlardı. Ama surlar zayıflıyor,
saldırılar şiddetleniyordu. 

Pers İmparatorluğu Ksantos'u işgal
etmese de olurdu elbette. İmparator-
luğa bir şey olmazdı. Fakat Ksantos'un
özgür varlığı, zaptedilmiş ve zapte-
dilme tehdidi altındaki bütün şehirlere
örnek olurdu. İşte bu yüzden Pers
İmparatorluğu yakın, yıkın ama ele
geçirin demişti Ksantos için. 

Ksantos halkının meclisinin aldığı
karar, bir özgürlük andı idi o tarihte.
Dediler ki; "Köle olmaktansa ölüm
yeğdir!" 

Kararlarına göre, eli silah tutmaz
durumdaki Ksantoslular öldürülecek,
geride kalanlarsa Pers ordusuna ta-

arruz edecekti. Öyle de yaptılar.  

Taze gelinler uzattılar dal gibi
boyunlarını, sevdiklerinin elindeki
kılıçlara. Analar, bebelerini sonsuza
kadar susturduktan sonra, göğüslerini
kocalarının mızraklarına açtılar. 

Bu bir vahşet mi? 

25 asır sonra bunu sorabilir insan. 

Ama "Bu bir vahşet mi?" sorusuna
"hayır!" der tarih. Hayır, çünkü bu
durumu kaçınılmaz kılan köleci-
liktir asıl vahşet. Evlatlarının köle
pazarlarında satılmasını ancak böyle
reddedebiliyordu Ksantos'un yiğit
kadınları. Pers ordusunun üzerine
ölümüne taarruz eden Ksantos'un
yiğit erkekleri, fedakar yaşlıları, sa-
dece köle olmaya karşı bir tercihte
bulunuyorlardı. Tarihin o aşamasında
köle olmanın karşısında, ölmekten
başka bir seçenek olmaması, onların
suçu ve sorumluluğu değildi. 

Ksantoslular, söylediklerini te-
reddütsüz yaptılar. Ve tarihçi Heredot,
şunları kaydetti insanlığın belleğine:
"Sayıları azdı, ama çok şerefli işler
yaptılar. Daha sonra korkunç ye-
minler ederek düşman üzerine atıl-
mışlar ve savaşarak ölmüşlerdir."  

Sonra on yıllar, yüz yıllar geçti.
Yıkılan Ksantos, ağır ağır yeniden
kalktı ayağa. Direnmenin ve özgür-
lüğün onuru yeniden yapılan şehrin
de her taşına sinmişti. 

Ve tarih şimdi Roma İmparator-
luğu zamanındaydı. 

Ne diyordu o ünlü sözde: "Bütün
yollar Roma'ya çıkar" Niye böyle
demişlerdi? O yollar ki, Roma'nın
içine ganimet, dışına lejyon orduları
taşırdı. Roma'dan çıkan istilacı ordu,
sayısız yerleri işgal ede ede ilerlemiş
ve Ksantos'un surlarına dayanmıştı.
Dayatılan teslimiyetin adı belliydi:

Ayaklanmalar-Halk Kahramanları:

Ksantos
Persler ve Romalılar Yok Oldular, 

Ksantos Efsanesi Halkın
Özgürlük Mücadelesinde Yaşıyor!

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!

DDünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!
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Kölelik!..

Ksantosluların cevabı da malum:
Özgürlük! 

Ksantoslular, kölece yaşamaktansa
özgürce ölme hakkını kullandılar
yine. Ve bu kez Plutarkos, şunları
kaydetti insanlığın hafızasına: 

"Ne şekilde olursa olsun kendini
öldürmek arzusu erkek ve kadınlardan
başka, küçük çocukları bile sarmıştı.
Bunlar çığlık ve feryatlarla, kendi-
lerini ateşe, kale duvarlarından aşa-
ğıya atıyor ya da incecik boyunlarını
babalarının kılıcının altına doğru
uzatıyorlardı.”

Bu manzara galipleri bile sarsmıştı.
Romalı başkumandan, diri olarak
esir alınan her Likyalı için asker-
lerine büyük ödüller vaad etmişti. 

Ama ölümden kurtulan pek azdı. 

Çünkü Likyalılar, kurtulmanın
köle olarak yaşamak demek olduğunu
biliyorlardı. 

Böyle düşünenler yalnız Likyalılar
değildi. “Halklar özgürlükleri uğ-
runda kale duvarları yerle bir edi-
linceye kadar savaşıyor, yenildikten
sonra bile boyun eğmiyorlardı..."
(M. İlin-E. Segal, İnsan Nasıl İnsan
Oldu, syf. 299) 

"Ölmeyi öğ-
renmiş kişi, köle
olmayı öğrenme-
miş olan kişidir.
Özgürlük işte
böyle bir şeydir." 

Özgürlük de-
nilince, işte bu
yüzden, daha baş-
ka birçok şeyle
birlikte, Ksantos

da hatırlanmalı mutlaka. 

Ksantos'un surları istilacıların sal-
dırılarına ve zamanın yıpratıcı etkisine
dayanamadı belki fakat Ksantos yaşadı
yine de. Bakın, ne Persler kaldı, ne de
Romalılar. Ama Ksantos'un destanı
işte sizlere kadar ulaştı. Ne diyorduk; 

"Bu günlerden geriye 

Bir yarına gidenler kalır 

Bir de yarınlar adına direnenler." 

Ksantoslular Cephelilere der ki;
ve yarın emperyalizmi ve işbirlikçileri;

Perslerin, Romalıların akıbeti bekliyor.
Zafer emperyalizmin değil, ona karşı

direnen halkların zaferi olacak!

Tarihten Günümüze

19 Ekim günü Ahmet Atakan’ın şehitliğinin
40. günü dolayısıyla Hatay’daki ailesi, evlerinin
önünde mevlüt okuttu. Halk Cepheliler ve birçok
demokratik kitle örgütü de mevlüde katıldı. 

Ardından Halk Cepheliler, Ahmet Atakan’ın
katledildiği yere gittiler. Hatay halkı ve Armutlu
Gençlik de sloganlarıyla oradaydı. Kendi yazdıkları
besteleri söylediler. Saatler 21.30 olduğunda gök-
yüzü dilek fenerleriyle aydınlandı. Ve hep birden
“Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sa-
rısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Me-
deni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik Yaşıyor” sloganları
atıldı. 

Eylem, Armutlu gençlerinin Abdullah Cömert’in
katledildiği yere gitmesi ve burada antlarını içerek
Uğur Mumcu Meydanı’na yürümesiyle son buldu.
Eyleme yüzlerce in-
san katıldı. Gündüz
Caddesi’nden başka
Hatay’daki Halk
Cepheliler Harbiye,
Yaylıca, Tekebaşı,
Samandağ merkez-
de toplu şekilde di-
lek fenerlerini gök-
yüzüne bıraktılar.

Hasan Ferit ve Gökhan Aktaş için
Çetelere Karşı Mücadeleye Devam Edeceğiz!

Gülsuyu'nda çetelerin saldırısı sonucu başından yaralanan
Gökhan Aktaş, İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde yaşam mü-
cadelesini sürdürüyor. Bayram boyunca forumlar, TAYAD'lı
Aileler, Halkın Mühendis Mimarları, Yürüyüş Dergisi çalışanları,
Grup Yorum korosu ve sevenleri Gökhan'ın ailesini yalnız bı-
rakmadılar.

Gökhan'ın hayati tehlikesi devam etmekle birlikte sağlık
durumu iyiye gidiyor. Şakağından giren kurşun kafatasının
omurilik soğanına yakın bir yerde duruyor. Kurşunun bulunduğu
yer tehlikeli bir bölgede olduğundan doktorları şimdilik
kurşunu çıkarmak için herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar.
Gökhan'ın beynindeki ödemden kaynaklı kafatasının sağ
bölümü karnında tutuluyor. Ödemin yok olması için ilaç
tedavisi uygulanan Gökhan’ın yarası hala açık, enfeksiyon ve
kanama riski devam ediyor.

Kurşun beyninin sağ tarafına zarar verdiği için sol tarafını
kullanamayan Gökhan’a kurşunun ne oranda bir tahribat
yaptığı, zaman içerisinde ortaya çıkacak. 

Hastanedeki 17. gününde Gökhan’a önce iki bardak elma
suyu içirdi hemşireler, sonra da nişanlısı iki çorba kaşığı çorba
içirdi. Çorba içirdikten sonra Gökhan'ın ilk söyledikleri: "Sahiplenme
nasıl, Ferit ne durumda ve Gülsuyu'nda durum ne?" oldu. 

Hastanede, Gökhan’ın iyileştiğinde okuması için bir
ziyaretçi defteri oluşturuldu. Ziyarete gelenlerin Gökhan'a
olan mesajları videoya kaydediliyor. Ayrıca Gökhan için
twitter sayfası açıldı: @gokhandirenecek

Gökhan Aktaş Halkı ve
Vatanı İçin Direniyor

Dilek Fenerlerimizle
Karanlığı Aydınlattık,

Direnişimizle de Karanlık
Ülkemizi Aydınlatacağız! 27 Ekim 

2013
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"Halkı için savaşanlar halkın bağ-
rına gömülürler" gerçeği Giap’ın ce-
naze töreninde bir kez daha doğru-
landı.

Emperyalizmin "değiştiği" ve ye-
nilmezliği üzerine geliştirilen sayısız
teori, emperyalistlerin "sahte dev-
rimleri”; direnen halklar için yaptıkları
"terör-terörist" demagojileri; tecrit
ve sansür uygulamaları, direnme ve
savaşma konusundaki her tür ideolojik
bombardımanları içinde KARAR-
TAMADIKLARI VE YOK EDE-
MEDİKLERİ DEĞERLERDEN
BİRİ de budur. 

Çünkü sözü edilen Giap’ın deyi-
miyle "halk için", "halkın verdiği"
bir savaştır.

Giap’ın cenaze törenine katılan
Vietnam halkı 40 km’lik bir kuyruk
oluşturdu. 

Vietnam halkının Giap’a duyduğu
sevgiyi burjuva basın da görmezden
gelemedi. 

Hürriyet Gazetesi habere "40 KM
VEDA" başlığını attı. (14 Ekim
2013, Hürriyet, sayfa 15)

Yine haberde "kahramanlarını
böyle uğurladılar" diyerek Giap’ı,
"ABD’yi yenen general" diye ta-
nımladılar.

TGRT haber kanalı Giap’ın ölüm
haberini "ABD’ye kök söktüren
general" diye verdi.

Giap hem dostlarının hem de düş-
manlarının saygısını kazanmış bir
komutandı. Elbette dünya halklarının
Giap’a besledikleri sevgi ve saygı
sınırsızdır.

Düşmanlarına ise gerçekten de
"kök söktürmüş"tür.

Amerika’lıları "sendromlar"a so-
kan; üzerinden yıllar geçse de haz-
medemedikleri yenilgileri kendilerine
yaşatan bir komutandır o...

Giap, sadece emperyalistlere kay-
bedilmiş topraklara, tahrip edilmiş
ordulara, askerlere.. vb. mal olan,
onlara fiziki yenilgiler yaşatan bir

ordunun komutanı değildir.

Onun komutanı olduğu Vietnam
Halk Ordusu ve Vietnam halkı
moral olarak  da emperyalistleri
çökertmiştir. Halk ordusu, emper-
yalistlere kendilerini en güçlü gör-
dükleri yerlerde, en büyük yenilgileri
yaşatmış; moral gücün ve kazanma
kararlılığının ne kadar önemli ol-
duğunu göstermiştir.

Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca
dünyanın üç büyük emperyalist gü-
cünü (Japon, Fransız, ABD) dize
getiren sarsılmaz bir irade ortaya
koydukları için bugün dünya halkları
Giap’ı sevgiyle anıyor.

Bu iradenin içinde vatan sevgisi;
kazanma ısrarı; sabır, emek ve kanla
yaratılmış "kollektif bir kahraman-
lık" vardır.

İşte 40 km’lik halk sevgisinin an-
lamı buradadır....

Halkı için savaşan ve ölenlerin,
burjuvazininki gibi bürokratik me-
rasimleri olmaz elbette...

Giap’ın resimlerini taşıyan, onun
için ağlayan küçük çocuklardan, halk
ordusu üniforması içindeki 70-80
yaşındaki kadın askerlere kadar. Vi-
etnam halkı komutanlarını içten bir
sevgiyle uğurladı. Bu sevgi bağı bu-
gün oluşmamıştır.

Vietnam halkı ile devriminin ön-
deri Ho Chi Mihn ve Vietnam Halk
Ordusu’nun Komutanı Giap arasın-
daki bağ, "halk için" "halkın ver-
diği" savaş sırasında kurulmuştur. 

Vietnam halkı 30 MİLYONLUK
BİR HALK ORDUSU haline dönü-
şürken bu bağ vardır...

Savaşırken; mağaralarda toplantı,
ağaç kütüklerinin üzerinde eğitim
çalışması yaparken; yüzlerce kilo-
metrelik siperleri kazarken, napalm
bombaları altında cephane taşırken
adım adım büyümüştür...

Mücadelenin ilk yıllarında, henüz
Vietnam Propaganda ve Kurtuluş
Birliği’nin kurulduğu dönemlerde
Giap öncülük etmektedir.

"Güneye
doğru yürüyüşümüz
muntazaman ilerliyordu. Gittikçe ar-
tan sayıda kadroyu içine aldı ve
gençlikten tedricen artan bir güç ka-
zandı. Cao Bang Eyaleti’nden yüz-
lerce erkek ve kız ailelerini terk ettiler
ve çeşitli silahlı ani hareket grupla-
rında yer aldılar"

(Halk Savaşının Askeri Sanatı,
Giap, sayfa 37)

O, bağımsızlık için, kurtuluş için
savaşırken şarkı söyleyen askerlerin
komutanıdır: "Askerlerimiz dağların
yüksek yerlerinde bulunan ve içinde
Man halkının yaşadığı köylerden geçti.
Gittiğimiz her yerde mahalli halk ta-
rafından coşkuyla karşılandık. Özel-
likle Manlı analar devrimci askerlere
büyük bir itibar gösterdiler ve asker-
lerimizi büyük bir içtenlikle ziyafetler
vererek karşıladılar. Bao Lac’ta, Dong
Mu Karakolu’na karşı ani bir saldırıda
bulunduk. Askerlerimiz çarpışırken
büyük bir neşeyle şarkı söylüyorlardı."
(a.g.e. sayfa 45)

1953-1954 yılları arasında Fransız
emperyalizmine karşı kazanılan stra-
tejik önemdeki Dien Bien Phu zaferi
sırasında ise neredeyse bütün Vietnam
halkı seferber olmuştur;

"Kamyon konvoyları, dereleri,
dağları ve ormanları yiğitçe aştılar;
(.....)

HALK İÇİN SAVAŞANLAR, HALKIN
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Kasabalardan gelen binlerce bi-
sikletli de cepheye yiyecek ve cephane
taşıdı.

Cepheye malzeme götürmek için
her boyda yüzlerce kayık, yüz binlerce
bambudan yapılmış sal, makinalı
tüfek ateşini, akarsuları, çağlayanları
aştı. (.....) at kervanları kuzeye doğru
yöneldi. (.....) yüz binlerce haberci
ve genç gönüllü, düşmanın uçaklarına
ve gecikmeli bombalarına rağmen
geçitleri, akarsuları aştı. (.....)

Hiçbir zaman bu kadar çok sayıda
Vietnamlı cepheye gitmemişti. Hiç
bir zaman bu kadar çok sayıda Viet-
namlı genç bu kadar uzaklara git-
memiş, ülkelerinden uzak eyaletleri
tanımamıştı. Düzlüklerden, dağlara,
yollarda ve patikalarda ormanlarda
ve derelerde her yerde aynı canlılık
vardı: (.....) halk, bütün varlıklarını
düşmanı yok etmek için, orduyla
birlikte ülkeyi kurtarmak için cep-
heye göndermiş bulunuyordu." (a.g.e
sayfa 162)

İlk kurşundan zafer anına kadar
kesintisiz bir kahramanlıkla savaşan,
biri düştüğünde ardından gelenlerin
hızla onun yerini doldurduğu; kay-
masın diye kendi bedenini bir topun
tekerleklerinin altına atan, düşmanın
topçu yuvasını kendi vücudu ile sus-
turan kahramanları içinden çıkarmıştır
Vietnam halkı...

Bir Vietnam atasözü "her yurt-
sever bir askerdir" der.

Giap halkının geleneksel vatan-
severliğini, Marksist-Leninist doğ-
rularla bütünleştirerek halk savaşını
büyütmüş; bir sanat haline getirmiş;
savaşı zaferlere taşımış bir komu-
tandır.

Bunun için Giap ile Vietnam halkı
arasındaki sevgi bağı büyüktür. Nasıl
ki hiçbir emperyalist devlet 30 mil-
yonluk bir halk ordusu oluşturamazsa;
hiçbir burjuva politikacısı ya da em-
peryalist komutanın  cenazesinde
böyle bir halk sevgisi ve sahiplenmesi
de açığa çıkamaz. 

O; Vietnam köylüsü için "toprak
reformu"  gerçekleştirmiş, feodal
beyleri alt etmiş; halkın emperya-
listlere karşı bağımsızlığını kazan-

dırmış Vietnam Devrimi’nin komu-
tanı; ekmek, adalet, özgürlük için
savaşmanın tek kurtuluş yolu oldu-
ğunu ispatlamış bir kahramandır...

Vietnam Devrimi tüm dünya halk-
larına malolmuş bir zaferdir.

Emperyalist işgal ve sömürü al-
tında ezilen, horlanan, açlığa ve yok-
sulluğa mahkum edilen milyonlarca
halk Vietnam Devrimi’yle bir kez
daha kurtuluşun yolunu gördü.

Dünyanın en güçlü emperyalist
orduları yıllar boyu hazmedemeye-
cekleri yenilgiler yaşadılar. 

Haklı bir dava uğruna savaşmak
ve ölmek; vatan ve halk sevgisine
sahip olmak; kazanma ve savaşma
azmini taşımak....

İşte devrimin moral güçleri...Giap
ve halk ordusu nezdinde bir savaşın
nasıl moral güçle yüreyebileceğini,
fiziki gücün kazanmaya yetmeyece-
ğini tüm dünya halkları gördüler...
İnandılar...

Halk ordusunun zaferleri, emper-
yalist ordular için moral çöküntüle-
rinin, daha çok yozlaşmanın, tesli-
miyetin ve "sendromlar"ın nedeniydi.
Bu güç tüm dünya halkları içinse

UMUT OLDU.

Giap halk savaşını bir sanat haline
getirdi ve ezilen tüm halklara armağan
etti.  Dünya halkları onunla az olanın
çok olanı, ilkel olanın modern ordu-
ları, moral olarak güçlü olanın fiziki
olarak güçlü olanı yenebildiğini gör-
dü. 

Giap; "Gerilla savaşı, güçlü bir
şekilde donatılmış ve iyi eğitilmiş
olan saldırgan bir orduya karşı ko-
yan, iktisadi bakımdan geri bir ül-
kenin geniş kitlelerinin savaşıdır"
diyordu. 

O düşmanını tanıyan, onun çe-
lişkilerini doğru biçimde değerlen-
direbilen; kendi özgücüne güvenen,
savaştan öğrenen ve savaşı gereken
her türlü esneklik ve hızlılık koşul-
larına göre komuta eden bir komu-
tandı. 

Giap ve halk savaşı, emperyalist
sömürü altındaki halkların kurtuluş
umudu olmaya devam ediyor...

Direnen ve savaşan halklar olduğu
sürece emperyalistlerin korkuları her
zaman büyüyecek...

C e z a y i r
Devrimi’nin
y ı ldönümü
kutlamala-
rında ABD’li
bir asker ile
Giap’ın kar-
şılaşmasına
ilişkin....

"... Giap ve
R a u l ' l a
salona girer-
ken ABD he-
yetinden bir
subay, sanırım
bir binbaşı, önümüzü kesti. Giap'a
yağ çekercesine iltifatlarda buluna-
rak, ‘Elinizi sıkmak istiyorum, Ge-
neral’ dedi. ‘Ben de Vietnam'da sa-
vaştım.’

Giap, selam niyetine başını hafifçe
eğdi. Nazik ama soğuktu, elini uzat-
madı. Buna rağmen binbaşı onunla
konuşmakta ısrarlıydı. Birkaç defa
teşebbüste bulundu. Giap'a Viet-

namca konuşmayı öğrendiğini söy-
ledi. Bu durum hepimizi son derece
tedirgin etmişti. 

Muzaffer bir generalle karşılaşan
sıradan bir asker olarak duyduğu
hayranlığı anlayabiliyordum ama
bir insanın bu denli duyarsız ve ıs-
rarcı olması akıl alır gibi değildi."

(Tenimdeki Ülke Nikaragua, Gio-
conda Belli, Sayfa 310)
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Mahir’ler Kızıldere'de teslim ol-
mama geleneğini yarattı. O gelenek
43 yıldır Anadolu'da hayat buluyor...
Çok öldük ama hiç teslim olmadık. Bu
gelenek, bu miras elden ele bayrak
oldu.

Faşizmin cunta yıllarında, bu mi-
ras, bayrak oldu Apo’ların elinde
dalgalandı. Düşman "Soyun!" dedi
inançlarından... Ok gibi fırladılar... En
önde Dayımız. Sevgili Önderimizin
yol göstericiliğinde hedefe ulaştı dört
kızıl ok... Ve ete kemiğe büründü Öz-
gür Tutsak kimliğimiz...

Tutsaklığımızın mayasını Apo,
Hasan, Haydar’larla kardık. Ve o
günden bugüne, bayrak olup dalga-
lanmaktalar düşmanın kalelerinde...

Bu bayrak Buca'da Turan, Yusuf
ve Uğur'un ellerinde dalgalandı. Be-
denlerini barikat yaparak faşizme
geçit vermediler. Düşüncelerimizi
koruduk, Özgür Tutsak kimliğimize
el uzatmalarına izin vermedik.

Direniş bayrağı bir kez de Ümra-
niye'de Mecit'le, Orhan'la, Rıza ve
Gültekin'le dalgalandı... Siyasi kim-
liğimizi, geleceğimizi barikat barikat
ördük, Özgür Tutsak geleneğimize
yeni halkalar ekledik.

Bayrağımız 69 gün, her anı eylem
olan bir destanın yaratıcıları olan
Berdan’lar, İlginç’ler, Müjdat’lar,
İdil’ler, Yemliha’larla faşizmin ta-
butluk saldırısını yerle bir ederken dal-
galandı bu kez zulmün kalelerinde.

Özgür Tutsakların teslim
olmayacağı bir kez daha dos-
ta düşmana gösterildi, beyin-
lerde fırtınalar yaratıldı.

Bu bayrak "Ya teslim olun
ya da öleceksiniz!"

diye haykıran faşizme
karşı İsmet, Ahmet
ve Aziz’lerin ta-
rihsel cevabı ola-
rak dalgalandı
Ulucanlar'da
bir kez daha.

Faşizmin
zindanlar ı
çok kez ta-
nık oldu
Özgür Tut-
sakların di-
renişlerine,
direnişlerin
zaferlerine.

19-22 Ara-
lık’tı... Yine gel-
diler... Yine can al-
maya... “Bir halkı tes-
lim alabilmek için, bir
düşünceyi yok etmek için”
gelmişlerdi. Vatan topraklarını efen-
dileri için "Gül bahçesine" çevire-
ceklerdi...

Dikildiler karşımıza...Halkı, vatanı
ve yoldaşları için Ahmet İbili’ler,
Fidan Kalşen’ler, Berrin’ler, Aşur’lar...
Halil’ler, İrfan’lar, Hasan’lar, Mu-
rat’lar... "FEDA" dediler hep bir ağız-
dan.

2000'den 2007'ye Büyük Dire-
niş’te 122 kez zafer kızıllığında dal-
galandılar zulmün köhnemiş kalele-
rinde... Bayrak daha da yükseklerde
dalgalanmaya devam ediyor 122'lerin
ellerinde.

Bu bayrak ülke topraklarını aşıp
emperyalizmin zindanlarında Şadi
Özpolat'ın tek tip elbiseye karşı ka-
zandığı zaferle dalgalandı. Emper-
yalizmin dayatmalarına boyun eğ-
meyen Özgür Tutsaklar yeni gele-
nekler yaratmaya devam ediyor. 

Bir zafer de, Fransa zindanların-
da dayatılan onursuzluğa karşı onu-
ru savunan Nezif Eski'den geldi.

Ardından Yusuf Taş ve Özgür As-
lan, emperyalizmin iade politikaları-

na karşı yatırdılar bedenlerini
açlığa. Hafızaları çalın-

masına rağmen boyun
eğmediler, “bizi tes-

lim alamazsınız
dünyanın nere-
sinde olursak
olalım” dedi-
ler...

Bayrak el-
den ele dolaş-
maya devam
ediyor. Bu-
gün bayrak
Y u n a n i s -
tan'da Ati-

na'nın Kori-
dallos Hapisha-

nesi’nde Özgür
Tutsakların elle-

rinde dalgalanıyor.

Emperyalizme, faşiz-
me karşı direnenler tarih yaz-

maya devam ediyorlar.

Bir kez daha dünyanın dört bir ya-
nında direnen, savaşan, teslim ol-
mayan halkların direnişini Özgür
Tutsaklar olarak selamlıyoruz. Yüre-
ğimiz direnenlerle atıyor.

Sevgili Yusuf, Sevgili Özgür,
Sevgili Hasan, Sevgili Ahmet, Sev-
gili Erdoğan ve Sevgili Mehmet... si-
zinleyiz. Birimiz Hepimiz, Hepimiz
Birimiz İçin... Direnenlere selam ol-
sun. Şimdi direniş bayrağı sizin elle-
rinizde, ki kazanacağımızı biliyoruz.

Özgür Tutsaklar olarak sizinleyiz,
direnişinizi selamlıyoruz...

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!

KANDIRA 2 NO'LU F TİPİ
HAPİSHANESİ

ÖZGÜR TUTSAKLAR

BAŞ EĞMEYİZ
ZULMÜN ÖNÜNDE!

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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“Ölümlere yatarım da
Baş eğmem zindanlara
Duvarları kale olsa
Esir olur yine bana...”



Zor günlerin devrimciliği deyince
aklımıza 1980 faşist cuntasının ar-
dından dışarıda kalan yoldaşlarımızın
cuntanın tüm zalimliğine rağmen sür-
dürdükleri mücadeleleri gelir.

Bu yıllarda elde silah son kerteye
kadar savaşan, ağır bedeller ödeyen bi-
zim yoldaşlarımız oldu...

Binlerce yoldaşımız tutsak düşer-
ken dışarıda kalanlar ise can feda bir
mücadelenin içinde oldular.

Sabo’ların, İlginç’lerin kendileri-
ni feda etme talepleri de bu zorlu gün-
lerde gündeme gelmişdi.

O yıllarda bir yandan düşmanın
zoru, pervasızlığı artmakta, 90'lı gün-
lere varan gözaltı süreleriyle devam
eden işkenceli sorgular, işkencede kat-
letmeler, sokak ortasında infazlar ale-
ni bir şekilde yaşanmaktaydı...

Düşman nezdinde o sürecin politi-
kası ideolojik olarak teslim almaktı.

Düzen için zararsız insanlar hali-
ne getirmekti. 

Devrimcilerin Görevi ise
Bu Politikaya Direnmekti

O zorlu günlerden alnımızın akı ile
çıktıysak, bunu ideolojimize ve ideo-
lojimize dört elle sarılan yoldaşlarımıza,
şehitlerimize borçluyuz.

O yıllarda direnen binlerce yolda-
şımız içinde 4 kızıl ok; APO, FATİH,
HASAN, HAYDAR direnişin simge-
si olmuştur.

Cunta sonrasında halkımızın, genç-
liğin üzerindeki korku duvarlarının yı-
kılmasında öne atılan tüm zorlukları
aşmak için yoğun bir emek harcayan,
bedel ödeyen CÜRET DAHA FAZLA
CÜRET diyerek atılım ruhu ile öne
atılan halkın adeletini uygulayan yine
Cepheliler olmuştur.

Şanlı Günlerdi O Günler!
Halk düşmanları bir bir hak ettik-

leri gibi cezalandırılıyor, halklarımı-
zın gönlüne bir nebze de olsa su ser-
piliyordu.

O yıllarda dışarıdaki mücadele ne
kadar yoğun, bedeller ödeyerek geç-
tiyse tutsaklık koşullarındaki mücadele

de o oranda çetin geçmekteydi.
Cunta koşullarını aratmayacak bas-

kılar tutsakların direnişleri ve ödedik-
leri bedellerle geri püskürtülüyordu.

BUCA, ÜMRANİYE VE AR-
DINDAN GELEN ULUCANLAR
katliamları bunun en somut örnekle-
riydi.

Her birinde düşman Özgür Tut-
sakları teslim almak amacıyla saldır-
mış, tutsaklar da canlarını ortaya ko-
yarak direnmişlerdi.

Direnişlerle Dolu
Hapishane Günlerinde...

96 Ölüm Orucu her anı eylem
olan FEDA KUŞAĞININ KAHRA-
MANLARININ YARATILDIĞI  bir
direniş oldu. 12 karanfiller bize ZA-
FERİ armağan etti.

Bir ZOR SÜREÇ daha direnilerek
bedeller ödenerek kazanılmıştı.

Can pahasına bedeller ödeyerek her
türlü fedakarlığı yaparak süren müca-
delemiz devam ettikçe hapishanelerde
de Cepheli tutsak hiç eksik olmadı.

Bu yüzden devletin Cepheli tut-
sakları teslim alma politikası hapis-
hanelerde hiçbir zaman bitmedi.

Bunların en büyüğü, en kapsamlısı,
F tipi saldırısı olarak tarihe geçen, dev-
rimcilerin olduğu tüm hapishanelerde
birden başlatılan kanlı operasyondur.

O saldırı ile düşmanın tek bir he-
defi vardı.

Ne pahasına olursa olsun Cephe-
li tutsaklar genelde ise tüm tutsak kit-
lesi teslim alınacak ve F tiplerine
öyle götürülecekti. 

Düşman açısından evdeki hesap
tutmadı. Tarihe geçecek bir hapisha-
ne direnişiyle karşılaştılar.

Tek bir Cepheli tutsağı teslim ala-
madılar, tek bir Cepheli tutsağa ne-
damet getirtemediler.

Yarattıkları katliamın hala hesabını
veremiyorlar, yaptıklarını savunamı-
yorlar.

BU ZORLU SÜRECİ BÜYÜK
ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZİN
122 ŞEHİDİ İLE GÖĞÜSLEDİK.

Bugün hala tutsaklık koşullarında
tecrite karşı mücadele sürüyor.

Bu mücadeleyi sürdüren tutsaklar
122 şehidimizin açtığı yoldan yürü-
yerek direnmeye devam ediyorlar... 

BUNCA DİRENİŞTEN SONRA
DÜŞMAN BİZDEN NE ÖĞRENDİ?
Bizim teslim alınamayacağımızı, bi-
zim direnmekten asla vazgeçmeye-
ceğimizi, bizim dökülen her damla ka-
nın hesabını soracağımızı...

BİZ NE ÖĞRENDİK?
Direnmeyen çürür...
Tarihimize dönüp baktığımızda zor

yıllarda hep devrimcilik yapmışız, hep
devrimci kalmışız, bedel ödemişiz, be-
del ödetmişiz. Bu çok büyük bir onur,
bu çok büyük bir güç...

BUNDAN SONRA DA bu onuru
ŞEHİT DÜŞENE KADAR taşımak
bütün Cepheliler’in görev ve sorum-
luluğudur.

Zor günlerde devrimcilik yapmak
bizlere biz Cepheliler’e has bir özel-
liktir diyebiliriz...
Şimdi tarihimizden aldığımız bu

güçle Yunanistan'ın Koridallos isim-
li hapishanesinde direniyoruz.

Emperyalizm ve işbirlikçileri bizi
kuşatma altına alarak teslim almaya,
bize boyun eğdirmeye çalışıyor.
Şimdiden ilan edelim 
NAFİLE bir çaba bu...
Biz yine her zamanki sandalye-

mizde oturuyoruz. DİRENİŞ SAN-
DALYEMİZDE direniyoruz... Be-
denlerimizi ortaya koyarak, direnişi-
mizin bedelleri ne olursa olsun öde-
yeceğimizi bilerek...

YUNANLI DEVLET YETKİLİ-
LERİ iade etme kararları ile bizi tes-
lim alacağını, boyun eğdireceğini dü-
şünüyorlarsa YANILIYOR...

BUNU DÜŞÜNEREK ÖĞRE-
NEMEZLERSE, YAŞAYARAK ÖĞ-
RENECEKLER...
İDEOLOJİMİZ BİZİMLE
ŞEHİTLERİMİZ BİZİMLE 
TARİHİMİZ BİZİMLE
EZİLEN HALKLAR BİZİMLE
BİZE ÖLÜM YOK...

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Zor Günlerin 
Devrimcisidir
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Taşeron çalıştırma sistemiyle ilgili
yazı dizimize devam ediyoruz. Dizimizin bu bölümünde
taşeronluğun çalışma alanında hangi boyuta ulaştığını ve
bu sistemin yasal dayanaklarını ele alacağız. 

Taşeronluk Her 
Alanda Yaygınlaşmıştır!

Emperyalistler, 2. Paylaşım Savaşı sonrasında halkların
mücadelesi, SSCB’nin varlığı, başka sosyalist devletle-
rin kurulması nedenlerinden dolayı ve yaşadıkları buna-
lımları atlatmak için sosyal devlet politikası uygulamak
zorunda kalmışlardır. Kendi ülkelerindeki emekçilere ge-
niş sosyal haklar vermişlerdir. Sendika, 8 saatlik çalışma,
fazla mesai, toplu sözleşme, grev hakkı, iş güvencesi vb.
haklar işçiler yönünden kazanılmış haklar olarak kabul edil-
miştir. Bu durum emperyalistlerin karlarını azaltmış ve on-
lara ekstra maliyetler doğurmuştur. Kendi krizini yaratan
emperyalistler, 1970’te yaşadıkları krizi aşmak için üre-
tim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde kararlar almış-
lardır. Buradaki hedef ucuz işçiliğin yaratılması ve ka-
zanılmış hakların geri alınmasıdır. Ucuz işçilik yarat-
ma kararı gereği emperyalistler, taşeronluk sistemini
yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ayrıca devletlerin elle-
rindeki işletmelerin özelleştirilmesine ve kamu kurum-
larının verdiği hizmetlerin özel sektör aracılığıyla yapıl-
masına başlanmıştır. SSCB’nin dağılması ve diğer yaşa-
nılanlar emperyalistlerin politikalarının hayata geçmesi-
ni hızlandırmıştır. 

Ülkemizde de 12 Eylül ile birlikte  cunta yönetimi ve
ondan sonraki tüm hükümetler emperyalistlerin istediği
özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına uygun dü-
zenlemeler yaptılar. AKP de söz konusu yasal düzenle-
meleri hiç ara vermeden, azgınca daha fazla yapmaktadır.

Taşeronlaşma öncelikle özel sektörde başlamıştır.
Daha sonra kamu kurumlarına alt işveren, hizmet alımı
gibi adlarla kadrolu kamu çalışanı yerine taşeron işçiler
alınmıştır. Kapitalizm için taşeron işçinin,  kadrolu ve sen-
dikalı işçiye göre, bir yığın yararı olduğundan taşeronlaşma
gelişmiştir. Daha çok iş gücünün kolay ikame edileceği
alanlarda yaygınlaşmıştır. Bugün ise hizmet ve lojistik sek-
töründe daha hızlı büyümekte ancak ana mal üretiminde
de yaygındır.    

Ülkemizde 1980’li yıllarda artmaya başlayan taşe-
ronlukta, AKP döneminde tam bir patlama yaşanmıştır. Ba-
kanlık açıklamalarına göre 2002 yılında 358 bin olan ta-
şeron işçi sayısı, günümüzde 1,7 milyona ulaşmıştır.
DİSK’in tespitlerine göre 6 milyon taşeron işçi bulun-
maktadır.

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2001 yılında

14 bin olan sözleşmeli personel sayısı 2011 yılında 214
bine yükselmiştir. 2000 yılında kamu sektöründeki taşe-
ron şirketlerde 20 bin işçi çalışırken, bugün devlet ku-
rumlarında 500 bine yakın işçi taşeronlarda istihdam edi-
liyor. 2001 yılında KİT’lerde çalışan kadrolu işçi sayısı
276 bin iken, bugün bu sayı 156 bine düşmüş durumda.
Böylelikle iş güvencesiyle çalışan devlet işçisi sayısı yarı
yarıya azalırken, taşeron işçi sayısı 28 kat arttırılmış-
tır.

Sağlıkta, eğitimde ve belediyelerde taşeronlaşma hız-
la yaygınlaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2009
arasında 478 bin personel istihdam etmiştir. Ancak bunun
sadece %31’i (148 bini) kadrolu olarak istihdam edilirken
240 bini kısmi zamanlı, geçici ya da ders saati üzerinden
işe alınmıştır. 70 bin kişi ise sözleşmeli olarak geçici sü-
relerle istihdam edilmiştir. 4C statüsünde de 20 bin kişi
istihdam edilmiştir. Bakanlık bünyesindeki temizlik hiz-
metleri de taşeronlaştırılmıştır. Böylece bu bakanlığa bağ-
lı olarak kadrosuz ve güvencesiz çalıştırılanların oranı
%60’a varmıştır.

AKP’nin 2003’ten bu yana sürdürdüğü “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı” sonucunda, taşeronlardan temin edilen
işçi sayısı 11 binden 116 bine yükselmiştir. Laborantlık,
hemşirelik, radyoloji teknisyenliği, hasta bakıcılık gibi iş-
lerde taşeronlar aracılığı ile çalıştırılan sağlık işçilerinin
sayısı 150 bine yaklaşmaktadır. 

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve belediye iktisa-
di teşekküllerinde yalnızca 175 bin kadrolu işçi çalış-
maktadır. Yerel yönetimlerde çalışanların %22’si taşe-
ronlarda çalıştırılmaktadır. Yani bu alandaki taşeron işçi
sayısı 50 bin kişiye ulaşmaktadır.

Kamuda 3 milyon personel çalışmaktadır. Kamuda ge-
çici işçi, kapsam dışı personel, sözleşmeli personel adı al-
tında özü taşeronluk olan personelle birlikte kamudaki
taşeron işçi sayısı 1 milyon’a yaklaşmıştır. Kamudaki per-
sonelin üçte biri taşeron işçidir.

İnşaat sektörü, iş kazaları ve işçi ölümlerinde olduğu
gibi taşeronlaşmada da başı çekmektedir. TÜİK’in yap-
tığı bir araştırma inşaat sektöründe yaklaşık 1,5 milyon
işçi çalıştığını, bu işçilerin 1 milyon 100 bininin mev-
simlik işçi olarak göründüğünü, yani ekseriyetle taşeron
şirketlerde çalıştığını gösteriyor. 

Madenler ve tersaneler iş kazaları ve taşeronlaştır-
malarla sıkça gündeme geliyor. Gemi inşa sektöründe ça-
lışan 35 bin işçinin 10 bini asıl işverenler, 25 bini ise ta-
şeronlar tarafından çalıştırılıyor.

Tüm sektörlerde yemek, güvenlik ve temizlik işleri bü-
yük oranda taşeronlara devredilmiştir. Ulaştırma, depo-

Taşeronluk Patrona Cennet,
İşçiye Cehennemdir!

Taşeronluğu Yıkacağız! -2
Devrimci İşçi

Hareketi
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lama ve haberleşme gibi
hizmetlerde de taşeronlaş-
ma giderek yaygınlaşmak-
tadır. Güvenlik, bina, çev-
re düzenleme vb. hizmet-
lerde kayıtlı çalışan işçi
sayısı 600 binin üzerinde-
dir. Bu işlerde çalışanların
%58’i “mevsimlik işçi”
olarak tanımlanmıştır. Fab-
rikalarda şirketin asıl faa-
liyet konusu olan işlerin bile taşe-
ronlaştırıldığı, işçilerin yasadışı bir şe-
kilde çok sayıda taşeron şirkete bö-
lünmüş olarak çalıştırıldığı bilin-
mektedir.

Bu rakamlar her geçen gün art-
maktadır. İşbirlikçi AKP taşeronlaş-
manın artması için çalışmaktadır.
Emperyalizm bunu yapması için
AKP’yi iktidara getirmiştir. AKP ta-
şeronlaşmayı arttırmazsa, emperya-
listler tarafından iktidardan alınacağını
bilmektedir. 

Taşeronluk 
Sisteminin Yasal 
Dayanağı Nedir? 
Nasıl İşliyor?

Taşeronluk sisteminin hukuksal
zeminini iş kanunundaki düzenleme-
ler oluşturmaktadır. İlk olarak 1936 yı-
lında çıkarılan, 3008 sayılı ilk İş Ka-
nunu’nda düzenlenmiştir. Daha son-
ra, alt işverenlikle ilgili bir sonraki dü-
zenleme 1967 yılında çıkarılan 931 sa-
yılı İş Kanunu’yla olmuştur. Ardından 1970 yılında Ana-
yasa Mahkemesi’nin ilgili kanun maddesini iptali neti-
cesinde 1971 yılında çıkarılan 1475 sayılı Kanun'da da yer
almıştır. En son 2003 yılında AKP tarafından yapılan dü-
zenlemeyle de 4857 sayılı İş Kanunu'nda da “alt işveren”
olarak tanımlanmıştır.  

4857 sayılı İş Kanunu’nda başlı başına bir “alt iş-
veren” tanımına yer verilmemekle birlikte, 2. maddede
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi” tanımlanmakta ve bu dü-
zenlemeyle “alt işveren” kavramı da bütün unsurlarıyla or-
taya konulmaktadır.

Maddede, işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimi-
ne ilişkin işler de kendi içinde “asıl iş” ve “yardımcı iş”
olarak ikiye ayrılmaktadır. Madde düzenlemesi karşısın-
da, yardımcı işlerin -ki genel olarak doğrudan üretim or-
ganizasyonu içinde yer almayan “yemek, temizlik, taşı-
ma, yükleme boşaltma, teknik bakım, güvenlik” işle-
ri yardımcı işler olarak kabul edilmektedir. Asıl işverenler

bu işleri taşerona verir-
ken hukuken pek sorun
yaşamamaktadır. Bu sek-
törlerde taşeronlaşma yo-
ğundur. Asıl işveren mali-
yetleri düşürmek için bu
işleri en düşük bedelle
vermektedir. Taşeron fir-
malar da ucuz işçilikle ve
işçileri daha fazla çalıştı-
rarak maliyetleri düşür-

mektedir.      

Buna karşılık, asıl işlerin alt işve-
rene verilmesini bir takım koşullara
bağlanmaktadır. Buna göre asıl işin bir
bölümü, “işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektiren işler” asıl işveren tarafından
istenirse alt işverene verilebilir. Bu sı-
nırlama taşeronlaşmayı kısmen sınır-
lamaktadır. İşverenler bu sınırlamayı,
kanuna karşı hile yoluna giderek ve ka-
ğıt üzerinde hileli sözleşmeler yaparak
aşmaya çalışmaktadır.    

Kamuda ve özel sektörde taşeron-
laşmanın işleyişi farklılıklar gösterse de
neticede taşeronlaşmanın yarattığı iş-
çinin daha ucuz, güvencesiz ve sendi-
kasız çalıştırılması gerçeği değişme-
mektedir.

İşleyiş şu şekilde sürmekte-
dir: Örneğin, okul, hastane, köprü vb.
kamusal ihtiyaçların karşılanması için
yapılacak inşaat işleri devlet ihaleleriyle
özel sektöre verilir. Bu tür ihaleleri alan
firmalar, kaba inşaatı inşaat alanında

uzman bir usta taşerona, sıva işini başka bir usta taşero-
na, boya işini, kalorifer işini vb. derken her bir iş başka
bir taşerona verilir. Hatta taşeron da bu işi kendisinden daha
düşük bir taşerona verir. Aynı biriminde birden fazla ta-
şeron çalıştırılarak yaratılan rekabet ortamında işin daha
ucuza verilmesi sağlanır. Bu şekilde sistem içerisinde “ta-
şeronun taşeronu” tanımı çok yaygındır. İnşaat kendi ala-
nında uzman onlarca alt işçi ve aynı zamanda işveren olan
taşeronlar tarafından tamamlanır. Çok kötü koşullarda ça-
lışan taşeronlara bağlı işçilerin ise asgari ücret üzerinden
gösterilmiş kağıt üzerinde haklarından başka ne sigorta-
sı, ne bir iş güvencesi vardır.

Burada asıl işin sahibi ihaleyi veren yapıdır. Bu yapı,
işi en ucuz bedelle vermek ister. İhaleyi alan firma işin ta-
mamından sorumludur. Kanunlara göre asıl işverendir. Asıl
işveren işin yapılması için işi başka firmaya verecektir. Bu-
rada da işi veren en az bedelle işi yaptırırsa karı o dere-
ce çok olacaktır. Bu ilişkide taşeron sayısı arttıkça en son
taşeronun alacağı iş bedeli o derece az olacaktır. Son ta-

Bakanlık açıklamaları-
na göre 2002 yılında 358
bin olan taşeron işçi sayısı
günümüzde 1,7 milyona
ulaştı. Bu rakam DİSK’in
araştırmalarına göre 6 mil-
yondur.

2001 yılında 14 bin olan
sözleşmeli personel sayısı
2011 yılında 214 bine çıktı.

2000 yılında kamu sektö-
ründeki taşeron şirketlerde
20 bin işçi çalışırken, bugün
devlet kurumlarında 500 bin
taşeron işçisi çalışmakta-
dır.

2001 yılında KİT’lerde
çalışan kadrolu işçi sayısı
276 bin iken, bugün bu sayı
156 bine düştü.

27 Ekim 
2013

33

Yürüyüş

Sayı: 387

AÇLIĞI YARATANLARA KARŞI SAVAŞMAKTIR



şeron işçisi iş yapandır. Buradaki en son halka işçi ol-
maktadır. Herkes karını arttırabilmek için işçiliğin bede-
lini düşürmektedir.

Bunu formüle edersek: 
İlk iş→ihaleyi alan firma→işlerin parçalanarak taşe-

ronlara verilmesi→her iş için ayrı taşeron→taşeronun işi,
başka taşerona vermesi→ taşeronun işi, başka taşerona ver-
mesi→…...→en son işi yapan işçi.

İşin bedeli→işi alanın karı→taşeronun karı→ taşe-
ronun karı→…….→işçinin ücreti.

Bu çizelgede taşeron sayısının artmasını, elde edile-
cek kar, işin niteliği, işin büyüklüğü, kanuni düzenleme-
ler, iş yapılan sektördeki işsizlik oranı vb. faktörler be-
lirlemektedir. Taşeron sayısının artması sömürenlerin
işine gelmektedir.   

Burada karı belirleyen temel etken işçilik bedelleridir.
İşçilik bedelinin düşük olması karı büyütecektir. 

Maaş, kıdem tazminatı, iş güvenliği için yapılacak har-
camalar, işçi sigortası için yapılan ödemeler, fazla mesai
ücretleri, sendika aidatları, yemek-yol-ikramiye vb. ka-
lemler işçilik bedelini oluşturur. Kan emici patronlar, bu
kalemlere en az ödemeyi yaptıkça karlarını katlamakta-
dırlar. Bu da işçi için açlık, kölelik, işsizlik, sigortasız ça-
lışma, ölüm, işten atılma, sendikasızlık, 14-15 saat çalış-
ma vb. demektir. 

Taşeronluk sistemini savunanlar veya anlamayanlar, “pi-
yasa bunu dengeler, işi ihale eden devlet kurumu işi yük-
sek bedelle verir, taşeronunun taşeronu olma sistemi ön-
lenir, işçilik bedellerinin korunması için tedbirler alınır,
denetim yapılır, taşeronluk sınırlandırılır, sendikaların var-
lığı işçinin haklarını korur” vb. savunmalar yapmaktadır
veya çözümler getirmektedir. Bunların hiçbirisi gerçek ve
çözüm değildir.

“Piyasa” koşulları hiçbir zaman işçi lehine bir süreç ya-
şatmamıştır. “Piyasa” koşullarında her şey patronlar ta-
rafından belirlenmektedir ve patronlar için vardır.  “Pi-
yasa”ların en iyi olduğu dönemlerde bile patronlar işçi-
ye “ben iyi kazanıyorum, al karımın bir kısmını vereyim”
dememiştir. Tam tersine “piyasa” koşulları kötü olduğunda
“ piyasalar kötü, ücretini düşür veya seni işten çıkarıyo-
rum” demişlerdir. “Piyasalar” ister iyi olsun, ister kötü ol-
sun her zaman patronlar zenginleşmektedir. Hatta piya-
salar kötü olduğunda tekellerin karları daha da artmaktadır. 

Devletin ihaleleri yüksek bedelle vermesi durumu dü-
zeltemez. Taşeronluk sorunu tek başına devletin içinde ol-
duğu işlerden doğmamaktadır. Özel sektörün yaptığı iş-
ler açısından da bu sorun vardır. Yüksek bedelle ihale ve-
rilmesi yine patronların daha fazla zenginleşmesine ne-
den olmaktadır. Mevcut düzende zenginleşmenin, usul-
süzlüğün, rüşvetin, yolsuzluğun, hırsızlığın en çok oldu-
ğu işler devletin yaptığı ihalelerdir.  Ayrıca devletin ver-
diği para halkın parasıdır. Uygulamada devlet bir işin ma-
liyetini çıkarmakta buna göre teklifler almaktadır. Sonra

işi ihale etmektedir. Yapılan ihaleler bazen maliyetin al-
tında firmalara verilmektedir. Bunu yapan yetkililer ger-
çek olmasa bile “bakın biz işi en ucuza verdik. Halkın pa-
rasını koruduk” diye göz boyamaktadır. Maliyetin altın-
da işi alan firma ya işi yapmayacak, ya da işçilik bedel-
lerinden çalacaktır. Çünkü işsizlikten beslenen taşeronluk
sisteminde işçilik bedelinden çalınacak paralar karı sağ-
lamaktadır. Mümkün olmasa bile diyelim ki; ihalede her
şey düzgün yapıldı. Gene bu para işçiye gitmeyecek pat-
ronlara gidecektir. Ayrıca kadrolu işçiyle taşeron işçi ara-
sındaki farklılık devam edecektir.

Taşeronluğun sınırlandırılması veya “taşeronun taşe-
ronu” sisteminin engellenmesi bir işe yaramaz. Zaten mev-
cut kanunlarda bu yönde düzenlemeler bulunmaktadır. Fa-
kat kanunlar bu durumu sınırlayamamaktadır. Firmalar hi-
leli sözleşmeler ve çeşitli yöntemlerle bu sınırları geniş-
letmektedir. Taşerona verilemeyecek işler taşerona veril-
mektedir. Bu durum yargıya taşınmakta, taşeron işçinin
asıl işveren işçisi olduğu tespit edilmektedir. Buna rağmen
yargı kararları uygulanmamaktadır. Devlet kararları uy-
gulatmak için devreye girer denilebilir. Zaten devletin ken-
disi, hakkında verilmiş bu yöndeki mahkeme kararlarının
gereğini yerine getirmemektedir. Devletin aleyhine verilmiş
kararlar uygulanmayı beklemektedir. Ayrıca devlet,  ta-
şeronluğun yaygınlaşması için çalışmaktadır. 

Taşeronlaşma, sendikasız işçi çalıştırılması ve sen-
dikaların ortadan kalkması için kurulmuştur. Sendi-
kaların diğer yapısal sorunları dışında taşeronluk arttık-
ça sendikasız işçi çalıştırma oranı artmış ve sendikalar güç-
süzleşmiştir.

Maaş, kıdem tazminatı, iş güvenliği için yapılacak har-
camalar, işçi sigortası için yapılan ödemeler, fazla mesai
ücretleri, sendika aidatları, yemek-yol-ikramiye vb. ka-
lemlerden oluşan işçilik bedelinin korunması için dü-
zenlemeler yapmak taşeronluğun yaratmış olduğu kötü ko-
şulları ortadan kaldıramaz. Mevcut kanunlarda kısmi ola-
rak işçilik bedelini koruyan hükümler bulunmaktadır. Me-
sela düzenlemeler yapılmasına rağmen taşeronlaşmanın
yarattığı ölümler engellenemiyor. Aksine ölümler art-
maktadır.  

İşin özünün yani ölümleri artıranın taşeronlaşma olduğu
gerçeğine rağmen, yapılan hiçbir şey ölümleri önleye-
memektedir. Devlet ve sistem bunu bilmektedir. Ayrıca ta-
şeronlaşma işçi bedelinin düşürülmesi sistemidir ve ucuz
işçilik yaratılmak için kurulmuştur. 

Taşeronlaşma, var olan işçi maliyetlerini nasıl düşü-
rürüm ve var olan işçi lehine kanunları nasıl yok ederim
diye düşünülmüş emperyalizmin temel politikalarından bi-
risidir.      

Hiçbir önlem veya tedbir taşeronlaşmanın yarattığı so-
runları kaldıramaz. Taşeronlaşmaya karşı mücadelede te-
mel hedef taşeronlaşmanın tamamen kaldırılması olma-
lıdır. 

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 
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Manisa'nın Soma ilçesinde, 20 Ekim günü sabah sa-
atlerinde AKP’nin peşkeş çektiği şirketlerden birinde bir
maden katliamı daha yaşandı. Soma Darkale Kömür Oca-
ğı’nda çıkan yangın ve devamında oluşan patlama so-
nucunda ocakta mahsur kalan 28 işçiden biri ölürken 27
işçi diğer maden işçileri tarafından yaralı olarak kurta-
rıldı. 6 Çocuk babası 48 yaşındaki Yunus Güçlü bir ay önce
işe başlamıştı. Katili AKP iktidarıdır. 

Kaza Değil, Açık Bir Katliamdır
İşçilerin anlatımlarına göre aynı maden ocağında daha

önce 6 kişi yaşanan göçüklerde can vermşi. 
AKP döneminde 2004 yılında faaliyete geçen Darkale

Maden Ocağı Türkiye Taşkömürleri (TKİ) adına faaliyet
yürütüyor. Ancak faaliyet yürüten taşeron firmalar... 

Maden ocağı 1970 yılında kapatılmış. 34 yıl sonra tek-
rar kullanılmaya başlanmış. Ve ocakta kullanılan tekno-
loji 34 yıl önce kullanılan eski teknoloji. 
İşçiler, ocakta sık sık civa kaçaklarının olduğunu, dev-

letin kapattığı bölümlerdeki yanmakta olan kömürün, iş-
çilerin bulunduğu bölüme aktığı, bunun çok büyük tehli-
keler yarattığı, teknoloji yenilenerek bunların önlenmesi
mümkün iken teknolojinin yenilenmediği, en tehlikelisi-
nin de elektirik sistemi olduğunu anlatıyorlar. Elektrik sis-
teminin eskiliğinden dolayı daha önce çıkan yangında 6 işçi
yaşamını yitirmiş. Buna rağmen hiçbir önlem alınmamış. 

Göz göre göre işçiler katlediliyor! Çünkü işçinin
canı sudan ucuz. İşçinin canının bir kıymeti
yok.

Darkale Kömür Ocağı'nda 4 Ekim 2012'de çıkan yan-
gında birisi mühendis 6 işçi katledilmiş, 9 işçi yaralan-
mıştı. Ocakta çalışan 700 işçi sağlık ve iş güvenliği sağ-
lanması talebiyle iş bırakmıştı. Bunun üzerine Çalışma
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı'na bağlı mü-
fettişler madende yaptıkları denetimde ocağın kapatılması
gerektiği raporunu tutup ocağı kapatmıştı. Fakat Ocak bir-
kaç gün kapatıldıktan sonra hiçbir eksiklik giderilmeden
AKP hükümeti tarafından yeniden açıldı. İşçiler bile bile
her gün o ocaklarda ölüme gönderiliyorlar. 

Soma Darkale Maden Ocağı'nda sık sık yaşanan ölüm-
ler üzerine 13 Kasım 2012'de CHP Milletvekili Hasan
Ören, taşeron uygulamasına ve sendikasızlaştırmaya
dikkat çekerek soru önergesi vermişti. Önergeye Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in verdiği ce-

vapları yukarı-
daki tabloda gö-
rebilirsiniz. 

Yapılan de-
netim raporla-
rından görüldü-
ğü gibi ocak hiç-
bir zaman eksik-
siz çalışmamış.
İşçiler her gün
bile bile ölüme
gönde r i lmi ş .
Kaldı ki bir de
tutulan bu ra-
porların ocağın
gerçek durumu-
nu yansıttığı asla
söylenemez. 

Denetimler sonucunda idari para cezası kesiliyor, alı-
nan paralar devletin kasasına giriyor. İşçi ocaklara girmeye
ve ölmeye devam ediyor. Yani para cezasının kesilmesinin
işçi açısından hiçbir önemi yoktur. 

Bu işçiler bu kadar pervasızca katlediliyorsa
bunun bir nedeni de örgütsüzlük ve patron sen-
dikacılarıdır. 

Darkale Maden Ocağında 700 işçi çalışıyor. 100 işçi
AKP'nin Öz Maden İş Sendikası’na, 200 işçi de Türk İş'in
Maden İş Sendikası’na üyeler. Geri kalan işçiler ise ör-
gütsüz. 

Örgütlü bir işyerinde iş güvenliğinin alınıp alınma-
masını sendika yetkilileri ve sendikanın iş yeri temsilci-
leri denetler. Denetlemek zorundadır. Eğer iş güvenliği
alınmamışsa işçiler yasal olarak işbaşı yapmazlar. Sen-
dikanın ve işyerindeki bir işçi temsilcisinin bunu yapmaya
yetkisi vardır. 

Fakat bugün sendikacılar, işçinin güvenliğini değil, pat-
ronların karlarının güvenliğini garanti altına almak için
sendikacılık yapmaktadır. 

Darkale Maden Ocağı’ndaki sendikacıların da yaptı-
ğı budur. 27 işçinin yaralandığı bir işçinin katledildiği açık
cinayette bile sendikacılar canhıraş patronların suçunu ört-
meye çalıştılar. Bir sendikacı çıkıp "ocakta her türlü gü-

Uyar Madencilik'in işlettiği
Darkale Ocağı’ndaki dene-
tim tarih ve sonuçları şöyle: 
2005- 9 noksan, idari para cezası

2007- 15 noksan, derhal tebligat,

2008- 5 noksan, idari para cezası

2010- 3 noksan, derhal para cezası,

2011- 6 noksan, idari para cezası

2011- 14 noksan, işyerinin derhal
kapatılması,

2011- (5 gün sonra) kapatmanın
kaldırılması

2012- 4 noksan, idari para cezası

2012- 1 noksan, idari para cezası

AKP’nin Ölüm
Ocakları

Manisa Soma Darkale Maden Ocağı’nda
Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 27 İşçi

Arkadaşları Tarafından Yaralı Kurtarıldı.
Katili AKP’dir!
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venlik önlemleri
alınıyordu, maale-
sef buna rağmen
madenlerde kaza-
lar kaçınılmazdır"
diyor. 

Yuh senin sen-
dikacılığına alçak
herif... Böyle bir
ocakta işçi katli-
amları önlenebilir
mi? 
İşçiler öyle ki, sendikacılar hakkında konuşmaya kor-

kuyorlar. Adının yazılmasını istemeyen bir işçi “sendi-
kacılar arada bir madene gelip patronla görüşüp gidiyorlar”
diyor. 
İşte patron sendikacılığı budur. DİH’in patron sendi-

kacılarına karşı mücadelesinin önemi de burada öne çık-
maktadır... 

Sendikacısından, valisine, belediye başkanına hepsi
patronların köpeği olmuş. Suçun üstünü örtmeye çalışı-
yorlar.

Üstünü Örttükleri
AKP'nin Katliamlarıdır!

AKP’li Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin şu
sözlerine bakın. Bunların hepsi katildir. 

"İlçemiz bir maden sahası, bu madeni çıkartmak da
zor, meşakkatli bir iş. Yerin metrelerce altındaki kara el-
ması çıkartmak için doğayla, tabiatla insanlar mücade-
le veriyor. Soma, madencilik konusunda sicili en temiz

olan yerlerden birisi. Kazanın
meydana geldiği tesis eski,
bölgedeki ilk madenlerden biri.
Bu tip madenlerde böyle ka-
zalar meydana geliyor. Her
türlü tedbir alınıyor ama yine
de bu kazaların önüne geçi-
lemiyor. Bir işçimiz hayatını
kaybetti, üzüntülüyüz. Ancak
tek tesellimiz ölü sayısının
daha fazla olmaması" dedi. 

Bu kafa yapısında olan bir zihniyet iş cina-
yetlerini önleyebilir mi? Zaten onun amacı “tak-
diri ilahi” deyip cinayetin üstünü örtmektir.
AKP’yi ve patronları temize çıkartmaktır. 

Soma’nın, sicili en temiz yer olduğunu söylüyor. Bir
de temiz olmasa durum ne olurdu. Belediye başkanı biz-
den bu durumu kabul etmemizi istiyor. Bu tür kazalar ka-
çınılmaz diyor. İşte, işçiler ölüme böyle razı ediliyor. Oysa
Türkiye’deki iş cinayetlerinin yüzde 98’i tedbir alınarak
önlenebilir nedenlerden dolayı yaşanmaktadır. 

Örgütsüzlüğümüzden yararlanarak bizi katletmeye de-
vam edeceklerini söylüyorlar. 
İşçiler, bu katliamların önüne geçmek için Devrimci

İşçi Hareketi’nde örgütlenelim. Bugün sendikacılar da pat-
ronların çıkarları için çalışmaktadırlar. Çalıştığımız her
işyerinde işçi komiteleri ve işçi meclisleri kurarak bu ka-
zaların önüne geçebiliriz. 
İşyeri Komiteleri ve İşçi Meclislerini kuralım... 
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Devrimcileri DİSK’ten

Tasfiye Etmelerine İzin

Vermeyeceğiz

DİSK/Genel-İş Sendikası
Başkanı Kani Beko ve yönetim
kurulu tarafından keyfi bir şe-
kilde işlerine son verilen bölge
başkanları Mehmet Karagöz ve
Veysel Demir günlerdir Anka-
ra’daki genel merkez binasında
işlerine geri dönebilmek için aç-
lık grevi yapıyorlar. Şişli Bele-

diye işçileri, genel merkez bina-
sında açlık grevinde bulunan
bölge başkanlarını bayramın ikin-
ci günü olan 16 Ekim günü zi-
yaret ettiler. 

Sabah 08.00’da açlık grevle-
rini sürdürdükleri 9. katta işçile-
ri karşılayan bölge başkanları
birbirlerine sıkı sıkı sarılarak
bayramlaştılar. Sağlık durumla-
rı hakkında bilgi veren Demir, şe-
ker hastası olan Mehmet Kara-
göz’ün tansiyonu yükselince bi-
raz rahatsızlandığını ancak iyi ol-
duğunu anlattı. 

Ziyaret sırasında sendikanın
hukuksuzluğu, keyfiliği konu-
şuldu. Şişli işçileri, DİSK’in ka-
rarını protesto etmek için İstan-
bul’da DİSK önünde eylem ya-
pacaklarını söylediler. 

AKP iktidarı, ülkemizin dört bir yanında bu-
lunan doğal güzellikleri, rant için HES’leriyle,
madenleriyle yok etti. Derelerimiz, ırmaklarımız,
nehirlerimiz, ormanlarımız yok edildi. Evleri-
miz sular altında bırakıldı. AKP iktidarının
yok etmek istediği yerlerden biri de Dersim’in
doğası. 

Munzur’a HES’ler yaparak, onu yok etme-
ye çalışan AKP iktidarı, madenlerle de orman-
ları ve doğayı katletmek istiyor. Ama Dersim hal-
kı Munzur’a, ormanlarına ve doğasına sahip çık-
maya devam ediyor.

11 Ekim günü Dersim’in  Ovacık ilçesine
bağlı Cevizlidere Köyü’nde maden ocağı
kurmak isteyen Çalık Grubu’na ait taşeron
Tunçpınar firmasına ait iş makinelerinin yol
açma çalışmalarını yaptığını duyan Ovacık
halkı, iş makinelerini taşlayarak yapılmak is-
tenen maden ocağı için açılmak istenen yola
izin vermedi.

Hakkımızı Çalan DİSK de Olsa Direneceğiz! AKP’nin Doğamızı Ranta
Dönüştürmesine İzin Vermeyeceğiz

AÇLIKTAN KURTULUŞUN ŞAH DAMARI 36

Yürüyüş

27 Ekim
2013

Sayı: 387



AKP iktidarı
yıllardır halka yö-
nelik saldırılarına
devam ediyor. Bu-
güne kadar halkın
lehine tek bir yasa
çıkarmamıştır. AKP
tarafından çıkarıl-
mış bir yasa düşü-
nün ki halkın hak-
larını gasp etmemiş
olsun. Yoktur böy-
le bir yasa. Çünkü AKP tekellerin
partisidir. Onların ihtiyaçları için ik-
tidardadır. Tekeller neyi isterse AKP
onu yapmak zorundadır. 

Bu temelde de AKP’nin en çok
saldırdığı haklar, işçilerin hakları ol-
muştur. İşçilerin örgütlenme, sendika,
toplu sözleşme, grev, kıdem tazminatı,
mesai ücretleri, iş güvenceleri, iş gü-
venliği önlemleri AKP’nin yok et-
meye çalıştığı hakların başındadır.
AKP işçilerin bu haklarını yok etme
konusunda da ciddi adımlar atmış,
çok fazla yol almıştır. Bunun nedeni
AKP’nin istekli ve gayretli olması,
kararlı olması değil, işçilerin müca-
delesine önderlik etmeyen sendika-
lardır. Sendikalar militan, meşru, ka-
rarlı, bedel ödemeyi göze alıp sonuç
alıcı mücadele tarzlarıyla, sınıf sen-
dikacılığı anlayışıyla mücadele et-
tiklerinde kazanamayacakları hiçbir
mücadele yoktur. Ama maalesef sen-
dikalar bu noktadan çok uzaktırlar.
Sarı sendikacılıktan sonra, patron
sendikacılığı da sendika bürokratlarını
sarmış, sendika yöneticileri işçilerin
başına patron kesilmişlerdir. İş verenle
kafa kol ilişkileri kuran sendikacılar
işçileri işten attırmaya kadar gide-
bilmişlerdir. Ve bu patron sendikacıları
DİSK’e, Genel-İş’e sıçramıştır. De-
nilebilir ki işçiler için mücadele eden,
sınıf sendikacılığı yapan sendikacı
sayısı bir elin parmakları kadar bile

yoktur.

İşçilerin sendikal mücadelesinde
en çok bilinen, en mücadeleci sen-
dikalardan biri olan Genel-İş Sendi-
kası’nın başındaki patronlar, gelinen
noktanın özetidir. İzmir’de 10.000
işçiyi toplu sözleşme masasında be-
lediye başkanına satmışlardır. Şişli
işçilerini belediye başkanına satmış-
lardır. İşçilerin kazandığı genel kurul
salonuna polis çağırıp seçim sonucunu
değiştirmişler, belediyenin listesinin
kazanmasını sağlamışlardır. AKP
operasyonuyla tutsak edilen iki dev-
rimciyi işten çıkarmışlardır. Bölge
başkanlıklarını sendika tüzüğüne ay-
kırı olarak kapatmışlardır. 1 Mayıs’ta
halk polisle çatışırken onlar işçileri
evlerine göndermişlerdir. Halk ayak-
lanmasında Elmadağ’da polisi gö-
rünce geri dönmüşlerdir. 6 aylık yö-
netimleri döneminde sendika bina-
larında 2 açlık grevi yapılmıştır. Bu
açlık grevleri iş verenlere karşı değil,
kendilerine karşı yapılmıştır.

AKP sendika yöneticilerinin bu
durumunu gayet iyi bilmektedir. Bun-
dan yararlanarak yeni saldırı yasaları
yapmaktadır. 

2 yıl kadar önce kıdem tazminatını
yeniden düzenleyip kıdem tazminatı
fonu kurulmasına ilişkin bir yasa ta-
sarısı hazırladı. Ancak işçilerin tepkileri
sonucunda geri çekmek zorunda kaldı.

“KIDEM TAZMİNATI, İSTİHDAM BÜROLARININ
KURULMASI, TAŞERONLUK DÜZENLEMESİ” 

İŞÇİLERİN KALAN SON HAK KIRINTILARINI DA
YOK EDECEKTİR!

KIDEM TAZMİNATI 
FONUYLA;
 Bundan sonra çalışanlar emek-

li olmadan ya da ölmeden kıdem
tazminatı alamayacaklar,

 İşçiye, iş veren tarafından
işten atılması veya haklı sebeple
işi bırakması halinde kıdem taz-
minatı ödenmeyecek.

 Taslak yasalaşırsa, iş verenler
oluşturulacak kıdem tazminatı
fonuna her ay belirli oranda
prim ödeyecekler.

 Ödenen bu primler fon yöne-
timi tarafından yatırım araçla-
rında değerlendirilecek. Yani ik-
tidar tarafından kullanılacak
yeni sermaye yaratılmış olacak. 

 Tasarı yasalaşıncaya kadar
işçilerin işlemiş kıdemlerinin kar-
şılığı olan kıdem tazminatı, iş
verenince, yasadan sonraki kısım
ise fon tarafından ödenecek.

 İşten atılmalar nedeniyle kı-
dem tazminatı alınamayacağın-
dan, bundan böyle işten atılanlar
şartlarını oluşturmuşlarsa işsizlik
sigortası fonundan yararlana-
caklar.

 Tasarıya göre, bugüne kadar
kıdem tazminatına esas ücret iş-
çinin son olarak aldığı ücret iken,
bundan böyle işçinin son 1 yıllık
(veya 5 yıllık) ücretinin ortala-
ması olacak.
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Ancak şimdi görüyoruz ki AKP bu
yasalardan vazgeçmemiştir. Üstelik
geçmişte gelen tepkilerden de dersler
almıştır. AKP’nin Çalışma Bakanı
Faruk Çelik yeni düzenlemeleri parça
parça yapacaklarını söylemektedir.
Yani İş Kanunu ve bağlı kanunları
toptan değiştirmektense madde madde,
parça parça düzenleyeceklerini söy-
lüyorlar. Gerçi AKP’nin bu söyledik-
lerinin ne kadar bağlayıcı olduğu açık-
tır. Yasa meclis gündeminde tartışı-
lırken verecekleri bir gece yarısı öner-
gesiyle istedikleri düzenlemelerin ta-
mamını da yapabilirler. Bizim bu du-
rumda haklarımızın nasıl çalınacağı,
nasıl gasp edileceği konusunda tercih
yapma durumumuz yoktur. Biz hem
var olan haklarımızı korumalı, hem
de haklarımızı genişletme, yeni haklar
kazanma mücadelesi vermeliyiz. Ama
şu an açık ki verilecek mücadelenin
temeli, var olan haklarımızı korumaktır.
Çünkü AKP artık son kalan haklarımızı
yok etmek anlamına gelen ciddi bir
saldırı programını hayata geçiriyor.
AKP’nin 2013 yılı Kasım ayında
Meclis gündemine getirip hızla ge-
çirmeyi planladığı tasarıda Kıdem
Tazminatı, Özel İstihdam Büroları,
Taşeronluk Sistemine ilişkin düzen-
lemeler yapılacak ve işçilerin son hak
kırıntıları da yok edilecektir.

Kıdem Tazminatı 
Düzenlemesi

AKP hükümetinin tekrar harekete
geçmesiyle AKP’nin emir eri basın
da harekete geçti. Hızla yalan haberin
propagandasını yaptılar. Dediler ki
“… Taşeron işçisine müjde! Artık
taşeron işçileri de kıdem tazminatı
alabilecek…” halkımız kuyruklu ya-
lan der. Bunlarınki kuyruklu yalanı
da aştı. Kim taşeron işçilerinin kıdem
tazminatı alamayacağını söylüyor.
Hangi yasa, hangi mahkemenin böyle
bir kararı var. Aksine taşeron işçileri
de kadrolu işçiler gibi kıdem ve ihbar
tazminatlarını alabilirler. Bu açıdan
kadrolu ve taşeron işçiler arasında
fark yoktur. Kıdem tazminatı düzen-
lemesine göre 1 yıllık hizmet süresini
aşan kadrolu ve taşeron işçileri kıdem
tazminatı alabilirler. Hem İş Kanu-

nunun 2. Maddesi hem de binlerce,
yüz binlerce mahkeme kararı böyle
söylüyor. Ama AKP beslemesi, yalaka
basın bu ülkenin kanunlarını bile
bilmiyor. Elbette biliyorlar ama yalan
söylemek zorundalar. 

Oysa gerçek budur. Şu an yürür-
lükteki İş Kanunu bütün eksikliklerine
rağmen getirilmek istenen yasalara
göre daha ileridir. Biz elbette halen
yürürlükteki İş Kanununu savunmu-
yoruz. Bu kanunda patronları koruma
amaçlı yapılmış, iş ilişkilerini pat-
ronların çıkarına olarak düzenleyen
bir yasadır. Ama şu da açık ve kesindir
ki AKP’nin yapmayı istediği düzen-
lemeler İş Kanunu’ndaki son hak kı-
rıntılarını da ortadan kaldıracaktır. 

Bilinir ki kıdem tazminatı işçiler
açısından temel öneme sahiptir. Ne-
rede ise canından vazgeçer ama kıdem
tazminatından vazgeçmez. Çünkü
hayatını, geleceğini kıdem tazminatına
bağlamıştır. Kıdem tazminatıyla ev
alınır, araba alınır, eşya alınır. Kıdem
tazminatıyla çocuklar evlendirilir.
Nerede ise harcama gerektiren her
şeyin yapılması kıdem tazminatına
bağlanmıştır. Şimdi AKP işçilerin
bu güvencesini yok etmeye karar
vermiştir. Kasım ayı başında saldırıya
geçecektir. 

AKP’nin yapmayı hedeflediği dü-
zenleme ile Kıdem Tazminatı kaldı-
rılıp yerine KIDEM TAZMİNATI
FONU kurulacaktır. Kıdem tazminatı
fonuyla;

-Bundan sonra çalışanlar emekli
olmadan ya da ölmeden kıdem taz-
minatı alamayacaklar,

-İşçiye, iş veren tarafından işten
atılması veya haklı sebeple işi bı-
rakması halinde kıdem tazminatı
ödenmeyecek.

-Taslak yasalaşırsa, iş verenler
oluşturulacak kıdem tazminatı fonuna
her ay belirli oranda prim ödeye-
cekler.

Ödenen bu primler fon yönetimi
tarafından yatırım araçlarında de-
ğerlendirilecek. Yani iktidar tarafından
kullanılacak yeni sermaye yaratılmış
olacak. 

-Tasarı yasalaşıncaya kadar işçi-

lerin işlemiş kıdemlerinin karşılığı
olan kıdem tazminatı iş verenince,
yasadan sonraki kısım ise fon tara-
fından ödenecek.

-İşten atılmalar nedeniyle kıdem
tazminatı alınamayacağından, bundan
böyle işten atılanlar şartlarını oluş-
turmuşlarsa işsizlik sigortası fonundan
yararlanacaklar.

-Tasarıya göre, bugüne kadar kı-
dem tazminatına esas ücret işçinin
son olarak aldığı ücret iken, bundan
böyle işçinin son 1 yıllık (veya 5
yıllık) ücretinin ortalaması olacak.

Tasarı Yasalaşırsa;
İş verenlere, mevcut vergi ve prim

ödemesi dışında yeni bir ödeme daha
getirecek ve halen kendilerince kul-
lanılan (özel) fonun devlet tarafından
kullanılması sonucunu getirecektir.

“Kıdem Tazminatı Fonu” çok işçi
çalıştıran iş verenler ile az işçi çalış-
tıran iş verenlerin taraf olduğu ve
devletin de yeni bir kaynak gözüyle
bakarak talepkar olduğu bir DEV
FON’u ortaya çıkaracaktır.

Görüldüğü gibi kıdem tazminatı
fonu getirildiğinde; bugün 1 yıl ça-
lıştıktan sonra alınabilen kıdem taz-
minatı artık 10 yıl geçmeden alına-
mayacaktır. 

Kıdem tazminatının hesabında;
işten çıkarıldığı tarihteki brüt maaş
temel alınırken, yeni tasarı ile son 5
yıllık ücretlerin ortalaması alınacak-
tır.

Şimdi soruyoruz; Kim bu dü-
zenlemelerin işçilerin lehine olduğunu
söyleyebilir?

Hangi işçi sahip olduğu kıdem
tazminatı hakkının bu şekilde değiş-
tirilmesini ister?

AKP tekellerin önünü tamamen
düzlemek için İş Kanunu’nda dü-
zenlemeler yapıyor. Artık şirketler
kıdem tazminatını ödeme kaygısı
taşımadan işçileri işten atabilecek-
ler. Şu an ve önceden patronlar kıdem
tazminatı baskısıyla işçileri kolay
kolay işten atamıyorlardı. Ama şimdi
rahatlayacaklar. İşçileri kaç yıldır
çalışıyor olurlarsa olsunlar istedikleri

zaman işten atacaklar. 
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Özel İstihdam Büroları
AKP’nin işçilere vereceği müjde-

lerden biri de Özel İstihdam Büroları.
Bugünün modern köle pazarları olan
özel istihdam büroları, yakın zamanda
da getirilmeye çalışılmıştı. Ama mu-
halefet nedeniyle AKP bu düzenlemeyi
geçirememişti. Şimdi tekrar gündeme
getiriyorlar. Özel istihdam büroları
açıldığında bu bürolar istihdam ettikleri
işçileri talebe göre iş yerlerine çalış-
maya gönderecekler. Böylece öncelikle
işçilerin örgütlenme hakkı yok edil-
miş olacak. Çünkü istihdam bürosun-
dan gönderilen işçi, örgütlenme çalış-
ması yaptığında yeri değiştirilebilecek,
yerine aynı bürodan başka bir işçi
gönderilebilecek ya da patron başka
bir istihdam bürosundan işçi isteyecek. 

İstihdam bürolarında çalıştırılan mo-
dern kölelerin kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı dahil hiçbir hakları kalmayacak.
Çünkü gittikleri iş yerinde 2 saat, 3
saat çalışacaklar. Böylece tazminat,
emeklilik gibi haklarını pratikte kaybe-
decekler. Emeklilik, tazminat gibi hakları
yasalarda düzenlense bile kağıt üzerinde
kalacaktır. İstihdam bürosuna bağlı olarak
çalışan işçi artık aylık değil, saatlik
ücret alacak. Böylece yoksul olan işçi
daha da yoksullaşacak. İşçilerin mesai
gibi hakları yok olacak. İşçilerin maaşları
düşecek.

İşte bu nedenler özel istihdam bü-

rolarına karşı mücadele etmek için
yeterlidir. Tekrar belirtelim özel istih-
dam büroları iş ve işçi bulma kurumu
değildir. 

Başlarında tek amacı para kazanmak
olan patronların olduğu istihdam büroları
işçilere en az ücreti verip işçilerin eme-
ğini en yüksek fiyata satmaya çalışa-
caklardır. İstihdam bürolarında işçi
emeğini kendisi satamayacak, işçinin
emeğini istihdam bürosunun patronu
satacaktır. İşçi çalıştığı iş yerinin pat-
ronunun denetimi altında iken, onun
kumandası altında çalışıyorken maaş
ve özlük hakları açısından istihdam
bürosunun patronuna bağlıdır. Avrupa’da
ve ABD’de yaygın olarak kullanılan
özel istihdam büroları 21. yüzyılın mo-
dern köle pazarıdır. Özel istihdam bü-
roları amele pazarlarının daha teknik
olarak organize edilmesinden başka bir
şey değildir. 

Taşeron Düzenlemesi
Taşeron düzenlemesi AKP’nin te-

kellere verdiği taahhütlerin başında
gelmektedir. Bugünkü İş Kanunu’nda
da taşeron düzenlenmiştir. Ancak ya-
sanın bugünkü halinde taşeronluk istisna
olarak düzenlenmiştir. Öncelikle ku-
rumlar, şirketler asıl işlerini taşerona
yaptıramazlar. Teknolojik gereklilikler
nedeniyle ve uzmanlık gerektiren işleri
taşerona yaptırabilirler. Ancak pratikte

bütün işler taşerona verilir olmuştur.
Belediyelerin asıl işlerinin başında
gelen temizlik işleri taşerona verilmiştir.
AKP şimdi bu engelleri kaldırmak is-
temektedir. Yapılacak olan yeni dü-
zenlemeyle artık bütün işler taşerona
verilebilecektir. 

Bütün bu düzenlemeler işçi sınıfının
150 yılda kazandığı hakların tamamını
ortadan kaldırır niteliktedir. Artık kim-
senin mazereti yoktur. Var olma, yok
olma mücadelesi verilecektir. İşçi olarak
kalma ya da köle olma mücadelesi ve-
rilecektir. Ak koyun kara koyun belli
olacaktır. Sınıf sendikacısı, patron sen-
dikacısı, sarı sendikacı belli olacaktır.
Sarı sendikacılar ve patron sendikacıları
unutmasınlar ki, bu gelecek düzenlemeler
kendilerini de yok edecektir. Taşeron
düzenlemesi, kıdem tazminatının kal-
dırılması, özel istihdam büroları işçi-
lerin örgütlülüklerin yok edecektir. İş-
çilerin sendikal örgütlenmeleri yok edil-
diğinde her ay sendikalardan binlerce
lira maaş alan sendikacılar ne yapacaklar?
Kendilerini besleyen belediye başkan-
larının, patronların koltuklarının altına
mı girecekler? Ya da işçilerin yanında
mı yer alacaklar?

Gün direnme, mücadele etme gü-
nüdür. Gün haklarımızı gasp ettirmeme
günüdür. Ya direneceğiz ya boyun eğe-
ceğiz. Direnirsek belki büyük bedeller
öderiz, belki tutsak düşeriz ama boy-
numuz eğik olmaz. Ya direnmezsek?..
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AKP hükümetinin 18 Ocak’ta yaptığı baskınlar sonucunda
tutuklanan devrimcilerden DİSK Genel-İş avukatı Taylan
Tanay ve DİSK Genel Merkezi’nde sekreter olarak çalışan
Berna Yılmaz 6 aylık tutukluluk süreleri gerekçe gösterilerek
2 Ağustos tarihinde işten çıkarılmıştı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adını taşıyan
bir sendikanın başkanlığını yapan Kani Beko ve onun yönetim
kurulu üyelerinin tamamen keyfi gerekçelerle yaptıkları bu
işten çıkarmanın DİSK’in tarihine yakışmadığı Devrimci İşçi
Hareketi tarafından birçok kez anlatılsa da DİSK yönetimi
tıpkı AKP hükümeti gibi faşizan tavrını devam ettirdi.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Devrimci İşçi Hareketi
iş hakkına karşı yapılan bu saldırıya sessiz kalmadı, 11 Eylül
gününden itibaren DİSK Genel Merkezi önünde hafta içi her
gün bir saatlik oturma eylemi yapmaya başlandı.

11 Eylül tarihinden beri her gün oturma eylemlerine devam
edildi. DİSK yönetimine bu mücadeleden vazgeçilmeyeceği

22 Ekim salı günü de yapılan eylemle tekrar gös-terildi.

22 Ekim günü saat 12.00’da DİSK Genel Merkezi
önünde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Davut
Çelik, devrimci işçilerin kanı canı pahasına inşa edilmiş
devrimci işçi sendikalarında bugün sendika ağalarının otur-
duğunu söyleyerek,“Bizler Devrimci İşçi Hareketi olarak
Kani Beko ve yönetimini daha fazla batağa girmeden göre-
vlerinden istifa etmeye davet ediyoruz. İşbirlikçi sendikacıları
DİSK’te istemiyoruz. Onlar gidene kadar mücadelemiz
devam edecek.” dedi.

3 kişinin katıldığı
eylemde yapılan açıkla-
manın ardından oturma ey-
lemine geçildi. Oturma ey-
leminde Nazım Hikmet’in
“Açlık Ordusu Yürüyor” şi-
iri okundu. Eylem slogan-
larla bitirildi.

İşbirlikçi Sendikacıları DİSK'te İstemiyoruz



BELTAŞ
işçileri dire-
niyor, hem
patrona, be-
l e d i y e y e ,
hem de sarı
sendikacılı-
ğa karşı. Ta-
şeron çalış-
mayı kabul
e t m e y e n
BELTAŞ iş-

çileri tüm hukuki yolları tüketmesine
ve “hukuken” kazanmasına rağmen
verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.
Bugünse söz söyleme sırası direnen
BELTAŞ işçilerinde. Gün direniş
günü, gün BELTAŞ işçilerinin hakkını
alma günü. Çünkü işçiler direndikçe
kazanacak, yalancı patronlar, uygu-
lanmayan yasalar ve sarı sendikacılar
tarihe gömülecek.

Yürüyüş: Direnişten
bahseder misiniz?
Çadır açmaya nasıl
karar verdiniz?
Neden direniyorsunuz?

Fevzi İçli: Mahkeme kararlarının
lehimize verilmesine rağmen Beşiktaş
Belediyesi sözlerini tutmadı. Bizde
bir ay kadar önce on üç arkadaş avu-
katımızla birlikte şube başkanımızın
yanına gittik. Başkanımız Hikmet
Aygün, eski başkanımız Erol Ekici
ve şube sekreterimizde oradaydı. Git-
tiğimizde Yargıtay’ın kararı bozdu-
ğunu biliyorduk ve bu sürenin uza-
masından kaynaklı ne yapabiliriz
diye konuşmak istedik. Ancak sendika
başkanımız çadır açma eylemimizin
çok fazla taraftarı olmadı. Ancak bu
durum bizim kararımızı değiştirmedi
ve direnişimize başladık. 

20 gündür direniyoruz. Taşeron
çalışma koşulları üzerine düşüncem
, bugün dünyaya baktığımız zaman
evet özelleştirmeler var ama farklı
şekilde özelleştirmeler yapılmış. Ör-
neğin, Almanya’ya baktığımız zaman
sosyal haklarını vs. vermişler. Tür-
kiye’ye geldiğimiz zaman taşeron
sahibi çalışan üzerinden 1500 lira
kazanıyor. 

Yürüyüş: Beşiktaş
Belediyesi’nin tavrı nedir?
DİSK bu konuda ne
yapmıştır?
Düşünceleriniz nelerdir?

Fevzi İçli: Beşiktaş Belediye Baş-
kanı’na da bu düşüncelerimizi ak-
tardık.  Bu sözlerimize cevabı ise,
“sizin o süreçte maaşlarınız 900 li-
raydı ben sizin maaşınızı 1500 lira
yaptım” oldu. Sosyal demokrat be-
lediyecilikte taşeron olmaz. Sosyal
demokratım diyen belediyeler sosyal
demokratlık yapmıyor. Çünkü sosyal
demokratlık yapsa  taşeronu kaldır-
ması gerekir. 

Belediyeler hizmet vermek isti-
yorsa önce işçinin karnını doyurmalı
sonrasında hizmet istemeli. Beşiktaş
Belediyesi’nin tavrı biraz önce ifade
ettiğim gibi. “Sosyal demokratım”
diyor ama yaptığı sosyal demokrat-
lıkla bağdaşmıyor. Yaptıkları bağ-
daşsaydı biz burada olmazdık.

Belediye o dönemde maaşlarımıza
zam yapmış olabilir ancak arkadaşlar
mesaiye kalıyor ve verilen para 29
lira. Yol, yemek paralarını çıkarınca
zaten bu 29 liradan geriye ne kalıyor
ki, asgari ücrete zam oluyor biz ya-
rarlanamıyoruz. Belediyelerde kad-
rolular cumartesi çalışınca 120 lira,
pazar günü çalışınca ise 242 lira alıyor.

Ama burada çalışan arkadaşlarımız
cumartesi geliyor mesai yok, pazar
geliyor para yok,  resmi günlerde ise
sadece 29 lira alıyorlar. Biz işçiler
olarak Beşiktaş Belediyesi’ne bu yap-
tıklarını yakıştırmıyoruz. Ama birileri
bunları yakıştırıyor ki biz buradayız.

Sendika başkanımızla görüşmeye
gittiğimizde ise, ilk çadır eylemi-
mizden sonra sözlerini niçin tutma-
dıklarını sorduk. İki yıl önce çadırı
kaldırılırken Beşiktaş Belediyesi “üç
ay sonra mahkeme var, mahkeme
kararından sonra konuşacağız, mah-
keme kararı nasıl verirse öyle yapa-
cağız” demişti. Fakat mahkeme ka-
rarının bizim lehimize verilmesine
rağmen iki sene bekledik. Mahkeme
tekrar görüldü onu da biz kazandık.
Buradaki mahkemeler yetmiyormuş
gibi Ankara’da bölge mahkemesinde
de dava açıldı. Bundan kaynaklı Yar-
gıtay kararı veremedi. Yargıtay kararı
esastan bozmuştu o dönem. Biz bunu
bildiğimiz için şubeye gittik. O gün
oraya, yaşananların hesabını değil
de daha çok nedenini sormaya git-
miştik. Sendika başkanı avukatımızı
ve bizleri bu son mahkeme kararına
karşı eski mahkeme kararlarıyla ikna
ekmeye çalıştı. Biz tabii ki de ikna
olmadık. Hatta bu konunun üzerine
daha çok gittik. Zaten işçi sınıfı
hiçbir zaman mahkeme kararına uy-
mamıştır. Çünkü bizler mahkeme
kararına uyarsak bu işin üç beş senede
dahi çözülmeyeceğini  biliyoruz. De-
vamlı itiraz, devamlı itiraz vs. Sendika
başkanımız yasal süreci beklediklerini
söyledi. Bunlara karşı biz de işciler
olarak çadır kurmakta kararlı oldu-
ğumuzu ve bu çadırımızı sendika ile
birlikte kurmak istediğimizi söyledik.
Eski başkanımız Erol Bey “arkadaşlar
haklılar normalde bu süre iki sene

Fevzi İçli

Röportaj

Beşiktaş Belediyesi’nde Bir Direniş Büyüyor
Direnen BELTAŞ İşçileri Anlatıyor:

Hukuk Yoksa İşçiye,
Direniş Başlar BELTAŞ’ta
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uzamış belediye niye itiraz ediyor”
dedi. Ancak o günki görüşmeden bir
sonuç alamadık. Şube başkanını her
gördüğümüzde bizim çadırdan yana
olduğumuzu, artık dayanacak gücü-
müzün kalmadığını belirttik. Bunları
belediye başkanına da söyledik. Bu
sırada şube başkanı her yerde bize
karşı çalışma yaptı. Sanki bizim onun
yerinde gözümüz varmış gibi davrandı
ama bizim böyle bir amacımız hiç
olmadı.

Sendikalardan herhangi bir açık-
lama yapılmadı. Biz burada basına
bir takım açıklamalarda bulunduk.
Bunlarda zaten bellidir. Burada be-
lediyenin işbirliği içinde olduğu or-
tadadır. Şu anda DİSK sarı sendika-
cılık mı yapıyor, patron sendikacılığı
mı yapıyor belli değil ?  Ama işçiden
yana olmadığı çok açık. Sendikalara
biz sahip çıkmalıyız. Sendikalarımızı
işbirlikçilerden arındırıp eskisi gibi
işçi sendikaları haline getirmeliyiz.

Mahkemeler AKP’ye  hizmet
ediyor diyerek bizi eleştirenler ken-
dileri bizlerin bu mahkemelerde sü-
rünmesini sağlıyor. İstedikleri zaman
mahkemeleri eleştirip istedikleri za-
man bu mahkemelerin kararlarını
kullanıyorlar.

Yürüyüş: Direnişi ne
zamana kadar
sürdüreceksiniz?

Fevzi İçli: Ülkemizde hak aradığın
zaman vatan haini dahi olabilirsin.
Bu ülkede her şeye sustuğun, hak
aramadığın zaman vatansever olu-
yorsun. Ama işçi sınıfı, ezilen top-
lumlar haklarını aradıkları zaman
baskılarla karşılaşıyor. Baskıların
bizi yıldıramayacağını herkes gördü.
Biz her şeye rağmen çadırımızı buraya
kurduk ve direniyoruz. Direnmeye
de devam edeceğiz. Bizler yasal ola-
rak gerekli tüm başvurularımızı yap-
tık. Şu an burada direnişimizin 20
gününde haklarımızı alana, kadar di-
renmeye devam edeceğiz. Bizler
haklarımızı alana kadar sonuna kadar
direneceğiz. Yani üç ay, beş ay, bir
sene de olsa biz yılmayacağız. Ço-
ğalarak  burada ki haksızlığı gidermek
için direneceğiz.

Yürüyüş: Eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Fevzi İçli: Türkiye’de ki tüm be-
lediye çalışanlarına çadırımız ibret
olsun, direnişlerle haklarını alsınlar.
Herkes kredi borcunda, doktora gi-
diyorsun para. Zaten bu hayatın yü-
künü yeteri kadar sırtlamışız. Ben
burada ne istediğimi bilerek direni-
yorsam tüm arkadaşlarında burada
olmasını istiyorum.  Ne olursa olsun
tüm çalışanların örgütlenmesini isti-
yorum. Ben nasıl burada eziliyorsam
diğer arkadaşlarında bunun farkına
varmasını ve bir araya gelerek sen-
dikalaşmasını istiyorum.

Şimdi arkadaşlarımızdan gelen bil-
giye göre Hikmet Aygün 1 No’lu Şube
Başkanı olarak sendikaların binası du-
rurken Gazi Mahallesi’nde bir tane
kahvehanede, Gazi’den işe almış olduğu
yandaşları ile birlikte sendikadaki iş-
çileri, çadıra göndermiyor. O ne derse
yanındakilerde yapıyor. Şu an kahvede
toplantı yapıyorlar. Yani bu sendikaya
yakışır mı? Zaten bizim karşı olduğu-
muz şey bu. Bizim derdimiz davamız
toplantı yapılacaksa parklarda, kahve-
hanelerde, kafelerde değil. Toplantı
yapılacaksa şubenin veya sendikanın
bulunduğu merkezlerde yapılmasını
tavsiye ediyoruz. Bu konuda da bilginiz
olsun, teşekkür ediyorum.

***

Yürüyüş: Direnişten
bahseder misiniz?
Çadır açmaya nasıl karar
verdiniz? Neden
direniyorsunuz?

Cemalettin Demirer: Önceki di-
renişimizde de buraya farklı insan
gelmedi. Maaş hesaplarımıza yatan
paraların bir kısmı daha biz çekmeden
hesabımızdan geri çekiliyordu. Bun-
lara karşı sesimizi çıkarttığımız zaman
bize şirket kapısını gösterdiler. Her-
kese maaşlarımızda yaşadığımız bu
hak kaybını anlattık. Böylece 15-20
kişi sendika için toplandı. Emekli
olanların bir kısmı hala maaşları için
mahkemelik durumda. Şimdiye kadar
haklarının tamamını elde eden  bir

tek arkadaşı-
mız var.

Biz  20
gündür bura-
dayız. Çadır-
larımız başta
yoktu. Yağmu-
run altında
durduk, taşla-
rın üzerinde
yattık. Polisler
gelip “eylemi
bitirin, üşü-
dük” dediler. 

Taşeronlaşma lanet bir şey. Parayı
oradan oraya götürerek zenginler daha
çok zengin oluyor. Olan yine işçiye
oluyor.  Haklarımızı alamıyoruz.

Yürüyüş: Beşiktaş
Belediyesi’nin tavrı nedir?
DİSK bu konuda ne
yapmıştır?
Düşünceleriniz nelerdir?

Cemalettin Demirer: Sendikalar
olduğu için iş korkumuz yok. Sadece
bir arkadaşımız 4 gün çalıştı sonra-
sında buraya geldi. Parklarda çalı-
şanları sendika başkanımız gezerek
işçilere “oraya gitmeyin bizimle ala-
kası yok” dedi. Sendika başkanımız
Hikmet Aygün çadır kuramayız polis
saldırır dedi. Ama direnmeden hak-
larımızı kazanamayız. Bunlar CHP’li
bir belediyeye yakışmayan davra-
nışlar. Haklarımızı almak için dire-
niyoruz.  Direnişimizi kazanana kadar
sürdüreceğiz.  Toplu sözleşmemiz
imzalanana kadar direneceğiz. 

Yürüyüş: Direnişi ne
zamana kadar
sürdüreceksiniz?

Cemalettin Demirer: Bizim ül-
kemizde ki polisimiz bizi copluyor.
Bu ülkede insanlardan her konuda
para kesiliyor. Doktora gidiyorsun,
randevu için telefon açıyorsun para
kesiliyor. Zaten kaç para maaş alı-
yoruz da bunları karşılayalım. Yani
biz haklarımız için, çocuklarımız için
direniyoruz. O yüzden sonuna kadar
da direnmeye devam edeceğiz.
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BELTAŞ işçileri, bayramın 3.
günü 17 Ekim’de direniş çadırların-
da düzenledikleri sabah kahvaltısın-
da aileleri ve dostlarıyla biraraya
geldiler. 

Havanın yağmurlu olması nede-
niyle belediye duvarına bağladıkları
brandayı sorun yapan zabıta, sivil ve
çevik kuvvet polisleri sabahın erken
saatlerinden itibaren işçilere gözdağı
vermeye çalıştı. Ancak işçiler teşhir ed-
ince geri çekilmek zorunda kaldılar.

Çaylar hazır olunca hep birlikte
kahvaltı yapıldı. Kahvaltıdan sonra
işçiler basına, direnişleri hakkında bil-
gi veren bir konuşma yaparak süreci
anlattılar. Ayrıca Genel-İş Sendikası
1 No’lu Şube Başkanı Hikmet
Aygün’ün park park dolaşarak işçilere
direnişe katılmamaları yönünde telk-
inlerde bulunması yetmezmiş gibi, te-
lefondan mesaj çektiğine de vurgu
yapıldı. Basına çektiği mesajlar okun-
du. Ardından, hep birlikte türküler
söylenip halaylar çekildi. Bu esnada
işçilerin dibine kadar girerek görüntü
almaya çalışan sivil polisin fotoğrafını
çeken devrimci işçilere, polis

müdahale ederek, provokasyon
yaratmaya çalışsa da başarılı olamadı.
İşçilerin avukatına da aynı ukala
tavırla yaklaşan sivil polisler daha
sonra ayrıldılar.

Aylardır direnişte olan ve fabrikayı
işgal ederek üretime başlayan Kazo-
va Tekstil İşçileri, Devrimci Müslü-
manlar ve Tatavla Forumu’da kah-
valtıya katıldı.

Beltaş Direniş Günlüğü
15 Ekim

Bugün direnişimizin 13. günü.
Kurban Bayramı’nın ilk günü. Öğleye
doğru ziyaretçilerimiz gelmeye başladı.
Çay, şeker ikram edip, bayramlaşarak,
sohbet ettik. Şair yürekli abimiz biz-
lere şiirler okudu. Ortamımıza ayrı bir
renk ve sıcaklık kattı. 

Akşam üzeri  bir dizi oyuncusu
ziyarete geldi. Gezi direnişinden bu
yana iş bulmada sıkıntı çekiyormuş.
Uzun uzun sohbet ettik. Bize destek
vereceğini, sosyal medyadan duyuru
yapacağını söyledi. 

İşbirlikçi şube başkanımız Hikmet
Aygün’ün sağı solu araya-
rak, işbirliği yapmadığını söy-
lediğini ve basının da buna in-
anmayıp ilgi göstermediğini
öğreniyoruz. 

16 Ekim
Bir kadın ziyaretçimiz ge-

liyor. Bize börek yapmış.
Teşekkür ediyor ve  direnişi-
miz hakkında bilgi veriyoruz.
Sonra ayrılıyor.

Beşiktaş Belediyesi Baş-
kan Adayı Hakan Atalay
yanımıza geliyor. Bizlerle
bayramlaşıyor. “Sizlerin bay-
ramı haklarınızı alınca gerçek-
leşecek” diyerek bize destek
verdiğini söylüyor. Biraz soh-
bet ettikten sonra ayrılıyor. 

İnsanlarımız direnişimi-
zin haklılığı karşısında, 7’den

70’ine tepkilerini kısa bir sürede gö-
stermeye başladılar.

17 Ekim
Direnişimizin 15. günü. Saat

10.00’da kahvaltı ve bayramlaşma
programımız vardı. Çeşitli kurum-
lardan dostlarımız ve ailelerimiz gel-
di. Kahvaltıdan sonra, süreci değer-
lendirerek basına bilgi verdik. Ha-
laylar çektik. Güzel bir gün oldu.

18 Ekim
Oturup çayımızı yudumlarken, bir

slogan sesi duyduk, “BELTAŞ İşçisi
Yalnız Değildir” diye. Okmeydanı’dan
destekçilerimiz geldiler. Onlara da
çay ikram ederek sohbet ettik. 

İşçinin Bayramı Direnişle Büyüyor
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!
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Kazova Tekstil işçileri, Kazova
Direnişi Kültür Sanat Komitesi’nin
çağrısıyla, bayramın üçüncü günü
olan 17 Ekim’de, bayramlaşmak için
direndikleri işgal fabrikasında, dost-
larıyla biraraya geldiler. Çok sayıda
kişinin katıldığı program, yağmur
nedeniyle fabrikanın giriş katında
yapıldı. 

Kazova işçileri adına konuşan
Bülent Ünal’ın, direnişi bu zamana
kadar yalnız bırakmayanlara teşekkür
etmesiyle program başladı. 

Grup Yorum üyesi Caner Bozkurt,
Ötekiler Kültür Merkezi ile birlikte
Kazova işçilerinden oluşan Kültür
Sanat Komitesi’nin çalışmalarına
başladığını duyurdu. Konuşmasının
devamında; “Bugün bayramlaşmak
için bir araya geldik. İstiyoruz ki sa-
dece bizler çalıp söylemeyelim. Bir
sahne ve izleyiciler şeklinde değil
de bir sohbet ortamında sizlerin is-
tediği türküleri, şarkıları birlikte söy-
leyelim” dedi. Ardından herkes san-
dalyelerini karşılıklı olarak bir birini
görebilecek bir şekilde koyup oturdu.
Hep birlikte söylenen türküler eşli-
ğinde halaylar çekildi, şiirler okundu. 

İdil Kültür Merkezi tiyatro ekibi,
Böyle Başbakan Bulamazsın adlı
oyununu oynadı. Haziran ayaklan-
masından sonra yazdıkları ve birçok
yerde oynadıkları oyun keyifle izlendi. 

Bayram kutlamasına Tatavla ve
Kocamustafapaşa forumlarının yanı
sıra Devrimci Müslümanlar, TAYAD’lı
Aileler, Gençlik Federasyonu ve Di-
renen Beltaş İşçileri de katıldılar.

Kazova Direniş Günlüğü
11 Ekim

Bugün Avcılar Forumu’na davet-
liydik. Akşam oraya katıldık. Üret-
tiğimiz kazakları da orada satışa sun-
duk. Direnişimiz hakkında bilgi ver-
dik. Merak ettikleri öğrenmek iste-
dikleri şeyleri sordular. En çok da
kooperatifleşme ile ilgili sorular sor-
dular. Biz de kendimiz üretmek iste-
diğimizi, zaten bunu yaptığımızı an-
cak bunu yasal bir zemine taşımak
istediğimizi vurguladık. Türkiye işçi
sınıfı mücadele tarihinde bir ilk
olması bakımından heyecanlandık-
larını dile getirdiler. Geç saatlerde
vedalaşarak ayrıldık. 

12 Ekim

Öğlen Brezilya’dan konuklarımız
vardı. 4 kişi gelmişlerdi. Fabrikanın
durumu hakkında detaylı bilgi verdik.
Onlar da kendi ülkelerindeki topraksız
köylülerin işgallerinden bahsettiler. 

Öğleden sonra Radikal Haber
Portalı bizlerle Kazova Direnişi’nin
dünü, bugünü ve yarını hakkında rö-
portaj yaptı. Bizler de detaylı bir şe-
kilde bilgi verdik. 

13 Ekim

Öğlen Güney Kore’den işçi sen-
dikalarının başkanı geldi. Bizler du-
rumumuzu anlattık. Direnişimizin
nasıl başladığını ve şu an hangi aşa-
mada olduğumuzu anlatarak fabrikayı
gezdirdik. Kendisi de ülkelerinde bu
tarz direnişlerin olduğunu ve ülkesine
gittiğinde sendikacı arkadaşlarıyla
bu direnişi paylaşacağını söyledi. 

14 Ekim

Bugün Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden bir öğrenci geldi. 24
adet kazak seçti. Bizler daha sonra
kendilerine kargoyla yollayacağız.
Kendi okuluna bizleri davet etti. Biz
de şu an vaktimizin olmadığını söy-
ledik. Daha sonra ki süreçlerde seve
seve geleceğimizi söyleyerek süre-
cimizi anlattık. 

15 Ekim

Bugün Kurban Bayramı. Direni-
şimizde 2. bayramımızı da çadırda
geçireceğiz. Sabah erkenden biraz
etrafı süpürerek temizlik yaptık.
Kahvaltımızı yaptıktan sonra bayram
şekerlerimizi de alarak son hazırlık-
larımızı tamamladık. Bayramlaşmak
için gelenlerimiz oldu. 

16 Ekim

TAYAD’lı Aileler bayramlaşmaya
geldiler. Çay ikram ederek sohbet
ettik. Sonrasında ise İdil Kültür Mer-
kezi’nden arkadaşlar geldiler. Tatavla
forumundan 2 arkadaşımız kazakları
ayırmak ve askılara yerleştirmek için
yardıma geldiler. Akşama doğru da
mutfağa girerek yeşil mercimek ve
bulgur pilavı yaptılar. Hep beraber
oturup akşam yemeği yedik. Sonra-
sında ise çaylarımızı içerek geç sa-
atlere kadar sohbet ettik. 

17 Ekim

Direnen BELTAŞ işçilerinin Be-
şiktaş Belediye binası önünde kur-
dukları direniş çadırında sabah kahv-
altısına davetliydik. Arkadaşlarımız
ve gelen dostlarıyla bayramlaşarak
hep birlikte kahvaltı yaptık. 

Kazova’da 2. Bayram da Kutlandı
Üreterek  Direnecek,

Bayramlarımızı Omuz Omuza Kutlayacağız!
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Sınıflar mücadelesi emek sömürüsünün yarattığı çelişkiler
sonucu ortaya çıkmıştır. 

Köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve onun son
aşaması olan emperyalizm olmak üzere, bütün bu toplumsal sis-
temler, varlıklarını ve bütün yaşam kaynaklarını bu sömürüden
almışlardır.

İşçi sınıfı da bu tarihsel sürecin içinde aldığı yenilgilerden
ve kazandığı zaferlerden, edindiği bilgi ve birikimin sonucun-
da, mücadele biçimini, bireysel mücadeleden toplumsal mü-
cadeleye dönüştürmüştür.

Bu tarihsel birikim ve haklılıkla, hak gaspına karşı hak ara-
ma mücadelemizin, vermiş olduğu meşrulukla, tarımdan sanayiye,
köylerden şehirlere, emekçi halklarımızın yaşadığı ve üretimin,
emeğin olduğu bütün alanlara örgütlülüğümüzü taşımalıyız.

Dergimizle, kitaplarımızla, kültür ve sanat etkinliklerimiz-
le birebir ilişkilerimizle ve de büyük önem taşıyan bireysel eği-
timimizle halklarımıza hak arama mücadelemizin meşruluğu-
nu, gerekliliğini ve zorunluluğunu kavratmalıyız. 

“Zalimin zulmüne sessiz kalanlar, ondan gelecek kötülüklere
katlanırlar” (1) gereği üzerinden, halklar bugüne kadar bilerek
bilmeyerek zalimin zulmüne katlanmışlar. Bugünden sonra
katlanmamak için, çocuklarımızın bizler gibi ezilerek, sömürü-
lerek geleceklerinin karartılmasını istemiyorsak, yıllarca bize ya-
şatılan acıların öfkesiyle, bizleri zalimlere karşı büyüttüğümüz
sınıf kinimizle savaşmalıyız.  Ancak bunları başardığımızda ço-
cuklarımıza özgür bir gelecek armağan edebiliriz.

İşçiler, memurları sendikalarımızda demokratik işleyiş
tarzını güçlendirelim. İş yerlerimizde iş yeri meclislerini, iş
yeri milislerini örgütleyelim. Tabanda bu örgütlülüklerimizi
yaratalım ki patronlardan, siyasi iktidardan gelebilecek her
türlü saldırılara karşı hazırlıklı olalım. Bir toplu iş sözleş-
mesi görüşmesinde patronlar gözdağı ve tehditlerde bulunarak,
işçilere karşı sınıf kinini şu sözlerle kusmuştur; 

“Bizler patronlar günü birlik politikalar yapmayız. Bütün ça-
lışmalarımızı uzun vadeli planlar ve programlar üzerine yaparız.
Çalışmalarımızda sadece uzmanlar yer almaz. Maliye bakanla-
rı, çalışma bakanları, devletin ekonomistleri, psikologları, basın
yayın ve halkla ilişkiler uzmanları ve sayısız üniversiteden pro-
fesörler, hepsi bizim emrimizdedir. Toplu iş sözleşmelerinde iz-
leyeceğimiz stratejileri birlikte belirleriz. Kamu ve özel sektörler
olarak ortak hareket ederiz. Özünde, her toplu iş sözleşmesinde
oynadığımız oyunu tekrarlarız. Medya, bu oyunun baş aktörle-
rindendir.

Sendikacıların birçoğu da bizimle işbirliği içindedir. Bu
amaçla çoğu zaman bağırıp-çağırmalarına kulak asmayız. Sen-
dikacılar işçilere şirin görünmek için yüzde 30 -40’larla gelirler.

Bizler, sendikaların teklif ettikleri zamları verecek olursak if-
las edeceğimizi, ya fabrikalarımızı kapatmak ya da işçilerin ya-
rısını işten atmak zorunda kalacağımızı, zararda çalıştığımız-
dan bu sözleşmede sıfır zam vereceğimizi, fakat önümüzdeki söz-
leşmelerde bunu telafi edeceğimizi, Başbakan, Çalışma Baka-
nı ve medya aracılığıyla kamuoyuna açıklamada bulunuruz. 

Bu görüşümüzde direniriz. Bize karşı işçiler direnişe devam
ederlerse, gözdağı vermek için işçilerin önderliğiyle birlikte bir
kısım işçiyi işten atarız. İşçilerin içindeki, işbirlikçilerimiz ara-
cılığıyla, direnişler devam ederse, işten atacağımızı, işçiler için
yeni listeler hazırladığımızın propagandasını yayarız. İşçile-
rin içinde işten atılma korkusu çığ gibi büyür, bir zaman son-
ra işçilerin direnci kırılır. İşten atılanların geri alınması için
dayattıklarında da bizler, yüzde 3-4 zam karşılığında önerile-
rini kabul edeceğimizi beyan ederiz. Sözleşmeler bizim istedi-
ğimiz şartlarla yüzde 3 veya yüzde 4’lerle imzalanır.

İşçileri açlık sınırının yüzde elli altında, bilinçli ve iradi ola-
rak çalıştırıyoruz. İşçilere ölmeyecekleri kadar para veriyoruz.
Ayda 800-900 TL’dir, bu parayla 15 ekmek alınamayacağını
biliyoruz.  İşçilere vereceğimiz zammın bizlere getireceği ma-
liyet, bizim için önemlidir.  Fakat şunu da bilmelisiniz ki, eğer
ki işçilerin direncini kıramazsak, işçilerin talep ettikleri yüz-
de 30-40’ların da üzerinde verebilecek gücümüz vardır.

Bizim işçilere yaşayacakları kadar ücret vermemizin temel
amacı, işçilerin kendilerini İNSAN OLARAK HİSSETME-
LERİNİ istemiyoruz, çünkü açlıklarından dolayı, hayvanlar gibi
sadece midelerini düşünürler, fakat karınları doyduğunda bi-
zim için tehlikeli olmaya başlarlar. 

Çünkü karınları doyduğunda insan olduklarını hissedecekler,
daha iyi koşullarda çalışmak ve yaşamak isteyecekler, okuya-
caklar, araştıracaklar her konuda bilgi sahibi olacaklar. Ör-
gütlenecekler, güçlü ve dirençli olacaklar, bizim kazançlarımızı
sorgulamaya başlayacaklar, sömürüldüklerini kavrayacaklar,
bizim ve bütün siyasilerin yalanlarına inanmayacaklar, bizim
kendilerine baktığımız “sınıf kini”yle bize bakacaklar. İşte o
zaman da bizlere karşı başkaldırıp savaşacaklar, bu da bizim
felaketimiz ve sonumuz demektir.” (*)

Gördüğünüz gibi, düşman nasıl bir sınıf bilinciyle bizi sö-
mürüyor. Düşman öyle bir sınıf kiniyle bize bakıyor ki, bizi aşa-
ğılıyor, bizi hayvan yerine koyuyor, kendimizi insan olarak gör-
memizi, hissetmemizi istemiyor.

Çok çalışmalıyız, çok örgütlenmeliyiz, düşmanın korkula-
rını büyütmeliyiz.

Tarihimiz bizlere göstermiştir ki, militanca mücadele etti-
ğimizde her alanda zaferler kazanmamız mümkündür. 

Devrimci İşçi Hareketi önderliğinde Türkan Albayrak, Can-
sel Malatyalı, Roseteks, DARKMEN, BEDAŞ, Doluca Şarap
Fabrikası işçisi DİH’li Yılmaz Şahin, Sarıgazi Bölge Hastanesi
işçilerinin direnişleri zaferle sonuçlanmış, KAZOVA işçileri de
işgal ettikleri fabrikada halk için üretime geçerek direnişleri-
ni sürdürmektedir. Ve ikinci haftasına giren Beşiktaş Beledi-
yesi’nde çalışan BELTAŞ işçilerinin direnişi... 

Yeter ki, isteyelim. Aşamayacağımız engel, DİZ ÇÖKTÜ-
REMEYECEĞİMİZ HİÇBİR GÜÇ YOKTUR. ÜRETEN
BİZ, YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ. 

(1) Arap atasözü
(*): 1993 yılında, Liman-İş ve TEKFEN Holding arasında

geçen bir sözleşme görüşmesinde yaşanmıştır.  
Hasan Biber

Burjuvazi, İşçi Sınıfının Sınıf
Bilincine Sahip Olmasını İstemez
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Ülkemizde Gençlik

Liseliler, üniversiteliler güzel bir gelecek isteyen tüm
gençler... 

6 Kasım’da herkesi tüm gençliği YÖK’ten hesap sor-
maya çağırıyoruz.

Çünkü YÖK; Kurulduğu günden bu yana gençliğin
emeğini, geleceğini, faşizme peşkeş çeken kurumdur.

Çünkü YÖK; Üniversitelerde, gençliğe ve akade-
misyenlere söz hakkı tanımayan, sermayedarlara hizmet
etmesini sağlayan kurumdur.

Çünkü YÖK; 6 Kasım 1981’ den beri gençliğe anti-
demokratik, anti- bilimsel ve paralı eğitim verilmesinin
adı olmuştur.

Çünkü YÖK; Gençliğin geleceğini ezberci eğitim ve
birkaç saatlik sınavlara hapsetmiştir.

Çünkü YÖK; Vatansever, duyarlı hakkına sahip çı-
kan gençliği disiplin cezalarıyla, ÖGB terörüyle ve
okuldan atarak yıldırarak kendi istediği gençliği yaratmak
istiyor.

Çünkü YÖK; Kendi disiplin cezalarıyla yola getir-
mediği gençliği katil polisi okula sokarak, polislerle iş-
birliği yaparak teslim almak istiyor. Ki,  bugün tutuklu
olan 2773 öğrenciden sorumludur.

Çünkü YÖK; Orta Doğu’yu kangölüne çeviren
Amerika’nın politikalarının destekçisidir. ÖSO (Özgür Su-
riye Ordusu) denilen işbirlikçilere kapılarını açıyor.

Biz Dev-Genç’liler olarak iktidarların gençliği teslim
alma politikalarına, faşizme karşı 44 yıldır direniyor, mü-

cadele ediyoruz.

İşte bu yüzden emperyalizme karşı olup Suriye’de em-
peryalist saldırganlığa karşı olan tüm vatanseverleri 6 Ka-
sımda Dev-Genç saflarına çağırıyoruz. 

Parasız, bilimsel, demokratik eğitim, sınavsız gelecek
istediği için tutsak düşen öğrencileri sahiplenmek için 6
Kasım’da Ankara’ya çağırıyoruz.

14 yaşındaki Berkin’i kafasından vuran, içimizden biri
olan Ali İsmail ve Ethem’in, Abdullah’ın, İrfan’ın ve Ah-
met’in katili olan polisi okullarımıza sokmamak için 6 Ka-
sım’da Ankara’ya Dev-Genç safların çağırıyoruz. 

Bunların asıl sorumluları olan Amerika ve onun uşa-
ğı AKP’den hesap sormak için tüm gençliği 6 Ka-
sım’da Ankara’ya Dev-Genç saflarına çağırıyoruz.

Gençlik Federasyonu’ndan

6 KASIM’DA KIZILAY’A HESAP SORMAYA 

Hayat gün ışığında ayazı
kırılan dalları,

karanlık bir gecede 

ve coşkuyla ölüme 

bir halaya koşar 

gibi atılan canları 

taşıyorken an be an

kara taşlar ak doruklar 

silahlanmışsa yurdumda 

o gün ,

gün bizim 

gece bizim deyin düşmana

deyin yerde duran taş gayrı durmayacak

deyin her şişe yangın olup saracak sokakları

üzerine şiirler dizili bezler 

süsleyecek her duvarları

yürek patlayacak

susturulmaz diller haykıracak halayları

deyin 

gün 

ve gece 

bizim olacak 

14 yaşında çalınan ömürlerin adına

6 canımızın görmeyen gözlerimizin adına

düşmanın alınçatına patlayacak halay

ölüme an be an 

türkülerle marşlarla varılacak

karanlık bir gecede coşkuyla 

karataşlar ak doruklar silahlanacak 

bir Muharrem atılacak ileri 

bin Muharrem bir adım öne atacak

Umut Yaşar Adalı
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“Hey Dev-Genç’li;

Senin sıktığın yumruğun için-
dedir yarının temeli ve şafaklar bo-
yunca dalgalanan yumruğun, ge-
leceğin sancağıdır bu macerada.

Savrulup dalgalandıkça, halk
düşmanlarının ‘eyvah’ı derinleşir”

Dev-Genç’in 44. Yılı Kültür Şen-
liği, 12 Ekim 2013 tarihinde Harbiye
Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlene-
cekti. Yasaklanan Kültür Şenliği 16
Ekim 2013 tarihinde Okmeydanı Si-
bel Yalçın Parkı’nda yapıldı. 

Saat 18.00’da başlayan şenliğe
gelen halk, yağmurun yağmasına
rağmen Harbiye konserinin yapıl-
masına izin verilmemiş olmasının
hıncıyla, hiçbir yere ayrılmadan kon-
seri sonuna kadar izledi. Dev-Genç’in
tarihine sahip çıkıyorlardı, vefa bor-
cuydu çünkü halkımızın. Şiddetli
yağmurun altında coşkuyla çekilen
halaylarla, sloganlarla sabırsızlıkla
şenliğin başlaması bekleniyordu.

Açılış konuşmasının ardından,
FKF’den Dev-Genç’e sinevizyon gös-
terimi yapılmasıyla şenliğe başlandı.
Liseli Dev-Genç korosunun söylediği
marşlar ve türkülerle yaşlarından büyük
sorumluluklarını sahipleneceklerini

haykırıyorlardı. Pembe gözlüklerin ar-
dından dünyaya bakmayacaklarını,
haksızlıklara, adaletsizliklere karşı
Berkin için Ferit için mücadele ede-
ceklerini, hesap soracaklarını anlatı-
yorlardı. Onlar düzenin toy, bilinçsiz,
dünyadan bihaber yoz gençliği değil,
gözlerindeki ışıltı ile gelecek adına
umut oluyordu izleyenler için.

Liseli Dev-Genç korosunun ses-
lendirdiği 16 Mart marşının eşliğinde
oynanan tiyatro oyununun ardından
zeybek oynandı. Hasan Ferit Gedik’in
dedesi sahneye çıktığında halkın ada-
letinin muhakkak hesap soracağına
olan inancını anlattı.

Ardından Dev-Genç’liler için gön-
derilen mesaj okundu. Mesajda Dev-
Genç’lilere şöyle seslenildi:

“Amerikan emperyalizmine, AKP
faşizmine karşı halk için parasız eği-
tim, bağımsız Türkiye isteyenlere
merhaba! O günden bugüne tam 44
yıl geçti… Bugünden güzel günlere
de Dev-Genç’lilerle daha da hızla-
narak geçecek…

Tam 24 yıl önce 20. yılımızı
Dayı’nın selamıyla tarihe geçtik…
Bugün ise tüm Dev-Genç’liler Dayı
oldu! Hasan Selim’lerle 44. Yılımızı

selamlıyoruz!

Halkımıza ve vatanımıza olan 44
yıl boyunca kanla, canla beslediğimiz
sevgimiz dağ, ülkemizi Amerika’ya
satan faşist iktidara karşı öfkemiz
volkan oldu. Bununla yandık, bununla
da yakıp kavuracağız!

Amerika’yı da işbirlikçi para ba-
balarını, miti, iti, polisiyle faşist AKP
iktidarını yakıp kül edeceğiz. İyiyi,
güzeli, halka, insana ait olanı elleri-
mizle yaratacağız!

Söz istiyoruz her Dev-Genç’li-
den… Söz istiyoruz yüreği halkı için,
yüreği dünya halkları için gümbür
gümbür atanlardan!

Söz istiyoruz Her Dev-Genç’li-
den… Söz istiyoruz, Mahir’lerden
Hamiyet’lere, Hamiyet’lerden Zeh-
ra’lara, Zehra’lardan Hasan Selim’e…
Muharrem’e bu bayrağı ‘Ya Bağımsız
Türkiye Ya Ölüm!’ diyerek başları
dik taşıyanlardan!

Dününe sahip çıkıp söz vermeli
her Dev-Genç’li! Dev-Genç’li olmak
Dayı, Sinan olmaksa, Dev-Genç’li
olmak Hamiyet, Şengül olmaksa,
Dev-Genç’li olmak Selma, Hasan
Selim olmaksa… Söz vermeli her
Dev-Genç’li hepimiz Hasan Selim

Dev-Genç’in 44. Yılında Söz Veriyoruz:
Hepimiz Birer Hasan Selim, Zehra, Hamiyet Olacağız!
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler

DEV-GENÇ’İN HİÇBİR FAALİYETİ DÜZENİN YASAKLARIYLA ENGELLENEMEZ!
HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ’NDE YASAKLANAN DEV-GENÇ KÜLTÜR ŞENLİĞİ 

OKMEYDANI SİBEL YALÇIN PARKI’NDA YAPILDI!..
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olacağız diye...

Söz vermeli her Dev-Genç’li
yarını bugünden kuracağımı-
za.

Söz vermeli her Dev-Genç’li
açlık, yoksulluk, zulüm halkı-
mızın sırtından inmedikçe hiçbir
uyku rahat olmayacaktır bize.

Bunun mücadelesini bulun-
duğumuz her yerde; derste, sı-
rada, sınıflarımızda, okulları-
mızda, amfilerimizde, kantin-
lerimizde, giriş-çıkışta, otur-
duğumuz mahallelerde, kaldı-
ğımız yurtlarda… Ama her yer-
de, en önde vereceğiz!

Dev-Genç’li olmanın hak-
kını, bağımsız Türkiye için tüm
gençliği birleştirerek verece-
ğiz!

Dev-Genç’li olmanın hakkını,
biz gençlikten korkusundan bize
yapmadığını bırakmayan, üni-
versiteleri hapishanelere çeviren,
parasız eğitim istemeyi bile en
büyük suç sayan faşizme karşı
gençliği, bugün meclislerde ör-
gütleyerek vereceğiz!

Şimdi her Dev-Genç’linin

hedefi bu olmalı, birken iki, ikiyken
çoğalıp bulunduğu her yerde gen-
çliğin öfkesini örgütleyip, faşizme
karşı meclislerde güç haline getir-
meli!

Dev-Genç’li olmak ayrıcalıktır!
Tek bir Dev-Gençli de olsa, onun
olduğu her yerde umut, onun olduğu
her yerde kavga vardır!

Bir kez daha, 44. kez daha ne
mutlu ki bize, bizim Liseli Dev-
Genç’imiz, bizim Dev-Genç’lilerimiz
var!”

İdil Halk Oyunları Ekibi’nin oy-
nadığı oyunlarda coşkuyla horonlar
tepildi, halaylar çekildi ve ardından
Ozbi sahneye çıktı. Tutsak Dev-
Genç’lilerden gelen mesajların okun-
masıyla konsere devam edildi.

Grup Yorum ile beraber tekrar
sahneye çıkan Liseli Dev-Genç’lilerin
beraberce marşlarını söylemesinin
ardından konser sona erdi.

1800 kişinin katıldığı Kültür Şen-
liği Halkınsesi TV’den de canlı olarak
yayınlandı. Dev-Genç Kültür Şenliği
bu yayında 1120 kişi tarafından da
internet üzerinden izlendi.

Yunanistan Koridallos Hapishanesi’ndeki devrimci
tutsakların Türkiye’ye iade kararlarını ve Yunanistan
ile Türkiye arasındaki işbirliğini protesto etmek için
Ahmet Düzgün Yüksel, Erdoğan Çakır, Hasan Biber ve
Mehmet Yayla 24 Eylül’de açlık grevine başlamıştı.
Devrimci tutsakların dışarıdaki sesi olmak, onlarla da-
yanışmak ve hapishanelerdeki süresiz açlık grevine
destek olmak için dışarıda da Fadik Adıyaman Halk
Cephesi ile birlikte Syntagma Meydanı’na kurduğu ça-
dırda 15 Ekim günü süresiz açlık grevine başladı.

TAYAD’lı Aileler, Syntagma Meydanı’nda bulunan
çadıra beş kez saldıran faşist Yunan polisi ve saldırı ta-
limatını veren Yunan devletini protesto etmek, devrimcileri

sahiplenmek için 21 Ekim günü
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde
bulunan Yunanistan Konsolos-
luğu önünde eylem yaptılar.

AKP hükümeti eylem saa-
tinden önce dahi Yunan Konso-

losluğu’nun önünü TOMA, gözaltı araçları ve çok
sayıda çevik kuvvet polisi, özel timlerle kuşatarak, Yu-
nanistan ile aralarındaki işbirliğini yine ortaya koydu.

Eylemde konuşan TAYAD’lı Nuri Cihanyandı, “Yu-
nanistan’da son bir aydır demokratik kurumlara, Türkiyeli
devrimcilere yönelik saldırıları protesto etmek için bu-
radayız” diyerek, Syntagma Meydanı’nda yaşanan sal-
dırıları anlattı. 

Cihanyandı yaptığı açıklamada “Yoldaşlarımızı iş-
birlikçi Yunan devletinin eline bırakmayacağız. İade
kararını bozana kadar mücadelemiz devam edecek. Yeni
bedeller ödemek pahasına faşizme karşı direniyoruz”
diyerek Yunan devletinin açlık grevindeki özgür tutsaklara
destek eylemi yapan direnişçilere saldırmaktan vazgeç-
mesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 45 kişinin katıldığı eylemde “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Fadik Adıyaman Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.

İşbirlikçi Faşist Yunan Devleti Halk Cephelilere
Saldırmaktan Vazgeçmelidir!
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18 Şubat 2013 tarihinde KESK
üyesi, Kamu Emekçileri Cephelilere
yönelik İstanbul, Tekirdağ ve Kocae-
li’de yapılan baskınlarda tutuklanan
devrimci memurların yargılandığı da-
vanın iddianamesi hazırlandı. 

İddianame tam 900 sayfa… Dev-
rimci memurlar için 7,5 yıl ile 85 yıl
arasında değişen hapis cezaları iste-
niyor. 

İddianamede yer alan suçların ba-
zıları şöyle:

- Gözaltında iken açlık grevi yap-
mak. (Bu faşist devletin yasalarına
göre de, uluslararası yasa ve sözleş-
melere göre de suç değildir. Gözaltında
açlık grevi yapmak, direnme hakkı-
dır.)

- Halk Cephesi önlüğü giymek. 

- Grup Yorum konseri düzenle-
mek.

- Devrimcilerin cenaze törenine
katılmak.

- Devlet aleyhine konuşmak…

Bunların dışında 1Mayıs’a katıl-
mak, Newroz’a katılmak, 30 Mart an-
masına katılmak gibi meşru, demo-
kratik faaliyetler içinde yer almak. 

-Ayrıca KESK üyesi ve bir çoğu
KESK’e bağlı sendikalarda yöneticilik
yapan devrimci memurlar sendikal
faaliyetlerinden dolayı suçlanmaktadır. 

Öncelikle belirtelim, bunların hiç-
birisi suç değildir. AKP, suç uyduru-
yor… Torba yasalarla, mahkemelerle,
faşist terörle tüm halkı baskı altında
tutmaya çalışan AKP, devrimcileri
susturursa herkesi susturacağını he-
saplıyor. Bu yüzden konser düzenle-
mek de açlık grevi yapmak da suç sa-
yılıyor.

16. Ağır Ceza Mahkemesi bu 900
sayfalık yalan belgesini kabul etti.

Üstüne üstlük, daha henüz
ortada verilmiş bir karar bile
yokken, kendi hukuk kural-
larını bile çiğneyerek, iddia-
nameyi, yargılanan Kamu
Emekçileri Cephesi üyelerinin
çalıştığı işyerlerine gönderme
kararı aldı.

İddianamenin CD halinde
gönderileceği kurumların lis-
tesi şöyle: 

Avcılar, Şişli, Küçükçek-
mece, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy
Belediye Başkanlıkları, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Tekirdağ İl Milli Eğitim,
Marmara Üniversitesi Hastanesi, Ko-
caeli ve İstanbul İl Sağlık Müdürlük-
leri, İSKİ, Karayolları 1. Bölge, İs-
tanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Bağ-
cılar Kaymakamlığı,  İl Defterdarlığı,
Semiha Şakir Huzurevi, İstanbul PTT
Başmüdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu ve İş-Kur İstanbul İl Mü-
dürlüğü.

56 KEC üyesinin yargılandığı,
31’inin tutukluluk halinin devam ettiği
davada, iki kişi hakkında da tutuk-
lanmak üzere yakalama emri çıkartıldı.
Tutuksuz yargılanan 22 KEC’li hak-
kında da “savunmaları alınmak üzere
duruşma günü zorla getirme emri”
çıkarıldı.

Aynı suçlamalarla Ankara’da yar-
gılanan KEC üyelerinin tamamı serbest
bırakılırken, İstanbul’da yargılananlar
“ibret-i alem için” cezalandırılmak
isteniyor. Adalet, İstanbul ve Ankara
arasında değişirken; tutsak KEC’liler
ikinci kez cezalandırılmak isteniyor.
Çalıştıkları yerlere iddianame gönde-
rilerek, işten atılmaları isteniyor…
AKP’nin yargısı, devrimcileri çalış-
tıkları yerlere ve çalışma arkadaşlarına
ihbar ediyor açıkçası.

Mahkeme, ihbarcılıkla, şantajla
KEC’lileri, “Bak bir daha yaparsan
seni yaşayamaz hale getiririm” de-
mek istiyor. Ortada daha verilmiş bir
karar, kesinleşmiş bir suç yokken, id-
dianameyi göndererek, olmayan suçu
sabitlemek istiyor. 

Amaç açıktır: KEC’lileri tehdit al-
tında tutarak, mücadele etmelerini en-
gellemek… Oturdukları semtte, ça-
lıştıkları yerde yaşayamaz hale getir-
mek…

AKP, kendisine direnen her kesime
tehditler savuruyor. Kendi hukukunu
bile uygulamıyor. Tamamen keyfi bir
şekilde “Burası hukuk devleti, benim
dediğim olur.” diyor. 

KEC’lilerin 85 yılla yargılandığı
mahkeme hukuksuzdur… İddianame
tehdit belgesidir. Davanın hiçbir meş-
ruluğu yoktur. 

Tutsak KEC’liler derhal serbest
bırakılmalıdır. 

KEC’lilerin önümüzdeki duruşması
23-24 Ocak tarihlerinde İstanbul Çağ-
layan Adliyesi’nde görülecek. 

Tutsak arkadaşlarımızı AKP fa-
şizminin hapishanelerinden çıkartın-
caya kadar mücadelemiz sürecek. 

AKP faşizmine direnmek meşru-
dur…

AKP, KEC’LİLERİ İHBAR EDİYOR!
MAHKEMELERİN YASADIŞILIĞINA KARŞI

ADALET İSTİYORUZ…

Kamu Emekçileri Cephesi

Tutsak, Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük
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19 Şubat Komplosu sonucu tu-
tuklanan KEC’lilere sahip çıkmak
için Kamu Emekçileri Cephesi tara-
fından İstanbul’da Bostancı Gösteri
Merkezi’nde konser düzenlendi. Ha-
ziran Ayaklanması sırasında yapılması
planlanan konser, ayaklanma ve şe-
hitler nedeniyle ertelenmişti.
Ertelenen konser 6 Ekim
günü, KEC’lilerin ailelerinin
ve öğrencilerinin yapmış ol-
dukları eylemlerin videola-
rının gösterimi ile başlandı. 

Konser alanında asılmış
pankartlarda “Yozlaşmaya
Karşı Mücadelemizde Kat-
ledilen Evladımız Hasan Fe-
rit Gedik Ölümsüzdür!”,
“Çocuklarımızı Sokak Or-
tasında Kurşunlayanlar Bu
Halkın Memurlarını Yargı-
layamaz”, “KESK’li Tutsak-
lar Serbest Bırakılsın Adalet
İstiyoruz”, “Berkin Elvan
Onurumuzdur” sloganları ya-
zılıydı. 

“KESK’li Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın”, “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür” slo-
ganları ile başlayan konseri
Mehmet Esatoğlu sundu. 

Sahneye ilk olarak Yaşar
Kurt çıktı. Coşkuyla karşı-
lanan Kurt, sevilen şarkılarını
söyledi. Konser boyunca her
sanatçının arkasından tutsak

KEC’lilerin duvarları delen sesleri
dinletildi. Tutuklandıklarından bu
yana eylemlerle kendi eşlerinin, anne,
babalarının serbest bırakılması için
aylardır, hafta hafta, gün gün direnen
tutsak yakınları sahneye çıktı. 

Konuşmaları sırasında, “Bizim

memurlarımız dünyanın en köklü
damarı olan devrimcilerden geliyor
ve bizim evlerimizi sabah saat
06.00’larda basıp daha kundaktaki
bebeklerimizin kafasına dahi silah
dayıyorlar” dedi tutsak aileleri. He-
men ardından ise Burhan Berken

sahneye çıktı ve sevilen şar-
kılarını seslendirdi. 

Daha sonra KESK MYK
üyesi Akman Şimşek yaptığı
konuşmada “Bizim sendikal
örgütlenme hakkımızı elimiz-
den çalmaya çalışıyorlar, bizi
zindanlarda susturmaya ça-
lışıyorlar. Bu ülkede sustu-
rulmaya çalışılan bir tek biz
değiliz; bu ülkenin avukatları,
bu ülkenin sanatçıları, basını
yani her kesimi bu baskıyı
görüyor.” dedi ve konuşma-
sını bitirdi.

Ardından Karadeniz halk
oyunları ekibi çıktı sahneye
ve Karadeniz’in coşkun ne-
hirlerini İstanbul’a taşıdı. Ar-
dından Niyazi Koyuncu sah-
neyi aldı, çekilen horonlarla
ve “Hasan Ferit Gedik Ölüm-
süzdür” sloganlarıyla Hasan
Ferit anıldı. Programın so-
nunda Grup Yorum sahneye
çıktı. Grup Yorum, sevilen
halay ve marşlarını tutsak
kamu emekçileri için seslen-
dirdi. 

Tüm Herkes Duysun Sesimizi, Duyanlar Duymayanlara Anlatsın

Tutsak Memurları Alıncaya Kadar
Bize Rahat Yok!
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Bu kaçıncı katliam! Akdeniz’i
kan gölüne çevirdiler. 

Kordonu kesilmemiş bebekler
ölüyor Akdeniz'de... Emperyalizm
kanımızı içiyor. 

Emperyalizm sen ne korkunç bir
yaratıksın?  Sen hep daha fazla kar
için ne kadar çok insan kanı içebile-
ceksin? Aldığın bu canların, katletti-
ğin bebeklerimizin hesabını elbette
vereceksin. Ama daha ne kadar içe-
ceksin?

Son 20 yıl içinde en az 20 bin göç-
menin yaşamını yitirdiğiAkdeniz, bir
umut için yola çıkanlara mezar olma-
ya devam ediyor. Son katliam, 3
Ekim’de İtalya'nın Lampedusa
Adası açıklarında 359 göçmenin
öldüğü felaketin ardından geldi.
11 Ekim'de ilk önce Mısır'ın İs-
kenderiye kenti açıklarında 12
göçmen boğuldu. Daha bu fa-
cianın haberi soğumadan bu kez
Lampedusa'ya 100 kilometre me-
safeden bir katliam haberi daha
geldi. 250 kişiyi taşıyan tekne su-
lara gömüldü. Çoğu kadın ve ço-
cuk olmak üzere 34 göçmen daha
sulara gömüldü. 3 Ekim'de yaşa-
nan katliamda ölenlerin çoğu So-
mali ve Eritreli göçmenlerdi. Ak-
deniz çevresinde 3 felaketin paniği
yaşanırken bile İtalya'ya 500 ka-
çak göçmenin daha ulaştığı haberi
geldi. Araştırmalara göre göçün ana ne-
deni ekonomiydi. Ancak son yıllarda
Suriye’de emperyalistlerin yarattığı
iç savaş, Mısır başta olmak üzere di-
ğer Kuzey Afrika ülkelerindeki yaşa-
nılan olaylar nedeniyle göçmenler
daha fazla göç etmeye başladı. 

Göçlerin Nedeni Açlıkla,
Savaşlarla Dünyayı Kan
Gölüne Çeviren
Emperyalistlerdir! 

Emperyalizm göz dikti Ortado-

ğu’ya, Afrika'ya. Gözünü dik-
tiği günden bugüne canlar gi-
diyor bir bir, yüz yüz, bin
bin… Gözünü diktiği günden
bugüne daha da köleleşti Af-
rika ve Ortadoğu halkları.
Göz diktikleri ülkeleri işgal
ediyor işbirlikçilerini yaratı-
yor ve sömürüyor. İşte o an-
dan itibaren köle gibi çalış-
maya başlıyor halklar. En ağır
şartlarda boğaz tokluğuna ça-
lıştırılıyorlar. Çocuklarına ekmek ala-
mayacak duruma getiriyorlar insan-
ları. Bunun yanında emperyalistler, bu
ülkeleri daha iyi yönetebilmek için bö-
lüp parçalıyor birbirine düşürüyor. 

İnsanlar, bu köle gibi yaşam şart-
larına karşı bir umut kapısı olarak gör-
düğü Avrupa yollarını tutuyorlar. Bir
Umut! Oysa tanımıyorlar Avrupa'yı.
Sorsalar orada köle gibi yaşayan
göçmenlere, diri diri yakılan halkla-
ra, anlatırlar. Oraların ne acı, ne ka-
dar onursuzluğun dayatıldığı ülkeler
olduğunu söylediler. Ama bir çare an-
latsalar ne olacak ki? Yok bir umut-
ları ve çareleri, düşüyorlar "umut
yolculuğuna". Avrupa'da yaşayacak-
ları aşağılanmaları, köle gibi yaşa-
yacakları şartları göremeden ölüyor-

lar yollarda. 

Akdeniz, geçiş yolu Avrupa’ya gi-
dişin. Emperyalizmin yoksullaştır-
dığı Afrika'dan, Ortadoğu’dan yok-
sulluktan, emperyalizmin yarattığı

iç savaştan kaçan insanlara mezar
olmaya devam ediyor Akdeniz. 

Bu kaçıncı katliam? Göçmen
sorununu yaratanlar emperyalist-
lerdir. Dünya haklarını aç bırakarak
savaşlarla yerinden yurdundan eden-
ler emperyalistlerdir. İnsanları ken-
di yurtlarında katlediyorlar, geri
kalanları da böyle yollarda katledi-
yorlar. 

Sonuç olarak; emperyalistler
karlarına daha fazla kar katmak
için ülkeleri işgal ediyor, yoksul-
laştırıyor, yozlaştırıyor, zulüm edi-
yor, savaşlar çıkarıyor. Direk ken-
dileri, olmadı işbirlikçi iktidarlarıyla
halkların varını yoğunu, ne varsa sö-
mürüyor… 

Bu sonuçtan dolayı insanlar ül-
kelerini terk etmek zorunda kalıyor.
Ülkelerinden kaçan insanlar yollarda
katlediliyor. Yollarda ölmeyenler de
Avrupa ülkelerinde en ağır işlerde ça-
lıştırılarak, aşağılanarak eziliyor bas-
kılara maruz kalıyor.

Sorunun çözümü; emperyalizmin
ülkelerimizden defolup gitmesidir.
Emperyalizme karşı mücadele edil-
meden göçmen sorunu çözülemez.
Göçmen sorununu yaratanlar emper-
yalistlerdir! 

AVRUPA’dakiBİZ

Sorunun çözümü;
emperyalizmin

ülkelerimizden def
olup gitmesidir.
Emperyalizme
karşı mücadele

edilmeden göçmen
sorunu çözülemez.
Göçmen sorununu

yaratanlar
emperyalistlerdir! 

AKDENİZ MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ! 
EMPERYALİSTLER; KUNDAKTAKİ ÇOCUKLARIMIZIN

DAHİ KATİLİSİNİZ!
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Koridallos Hapishanesi’nde bulunan
devrimci tutsakların Alman ve Fransız
emperyalistleri ile Türkiye faşizmine

i a d e l e r i n i
engellemek
için Açlık
Grevi yapan
Yunanistan
Halk Cephe-
liler ile yap-
tığımız rö-
portajı ya-
yınlıyoruz

Yürüyüş:
Yunanis-

tan Koridallos Hapisanesi’nde
4 özgür tutsak iade taleplerine
karşı süresiz açlık grevi yapı-
yorlar. Sizler de Atina'nın mey-
danı Syntagma’da süresiz açlık
grevine başladınız. Direnişini-
zin amacı nedir?
Bu direnişe neden başladınız?

Fadik Adıyaman: Ben süresiz açlık
grevine başladım. Türkiye’de mücadele
ederken AKP faşizminin zulmü, kom-
ploculuğu, halk düşmanlığı yüzünden
Yunanistan’a iltica etmek zorunda kaldım.
Burada kimlik alabilmek için gittiğimde
interpol tarafından arandığımı öğrendim.
Türkiye faşizmi buradaki bütün Halk
Cephelilere karşı interpol araması başlattı.
Kırmızı bültenle arandığımız için nere-
deyse hepimiz gözaltına alınıp iade mah-
kemelerine çıktık. Gözaltında işkence
gördük. Ben gözaltında onursuz aramaya
direndiğim için işkence gördüm ve bur-
numa yumruk yedim. Yunanistan Devleti
şu süreçte Türkiye faşizmi ve Amerikan
emperyalizminin etkisiyle bizlere karşı
baskısını olabildiğince arttırdı. Şimdi
aynı keyfi uygulamaya özgür tutsaklarımız
maruz kaldı. Yunanistan Devleti elinde
tutsak olan Özgür Tutsakları Alman,
Fransız emperyalistlerine ve işbirlikçiliğini

yaptığı Türkiye'ye karşı iyi niyet göstermek
için koz olarak kullanıyor. Özgür Tut-
saklarımız bu keyfiyeti bu hukuksuzluğu
teşhir etmek için bugün itibariyle 22
gündür açlık grevindeler. Ben bir TA-
YAD'lıyım. Bizim tarihimizde tutsaklarını,
düşmana bırakmak yoktur. Bu geleneği
dünyanın her yerinde yaşatacağız. Nerede
bir sorun varsa tüm dünya halklarına
bunu teşhir edeceğiz. Yunanistan Bulut
Yayla'yı kaçırdı. Türkiye faşizmine teslim
etti. Bizlere üst üste baskınlar düzenledi
derneklerimizi bürolarımızı dağıttı. İade
şantajlarıylada bizi kullanıyor buna izin
vermeyeceğiz. Özgür tutsaklar onuru-
muzdur onurumuza sahip çıkıyoruz. 

İsmail Zat: Direnişimizin amacı;
Koridallos Hapishanesi’nde bulunan
devrimci tutsakların Almanya ve Fransız
emperyalistlerine ve Türkiye faşizmine
iadelerini engellemek ve politik iltica
taleplerinin yerine getirilmesidir. Belki
bu taleplerimizi tam olarak kazanama-
yabiliriz fakat, bu süreç içerisinde
Yunan halkının desteğini de alarak dev-
rimciler üzerindeki baskıları azaltabiliriz
diye düşünüyorum. Bunun yanında Yu-
nan halkına direnişimizi duyurarak,
Yunan devletinin işbirlikçiliğini de
teşhir etmeyi hedefliyoruz.

Bugün, birimiz hepimiz, hepimiz
birimiz için şiarıyla buradayız. Artık
Cephe ve Cephe gerisi iç içe geçmiştir
diyorum. Şu anda tek isteğimiz kazan-
maktır. Bütün gücümle direnişin ba-
şarması, yoldaşlarımın taleplerinin kabul
edilmesi için çalışıyorum. 

Stiv: Merhaba, selamlar, devrim-
cilerin iadelerine karşı çıkmak zorun-
dayız. Devrimcilerin hukuksuzca iade
edilmeleri kabul edilemez. Ben özellikle
yabancı dillerde direnişi buraya gelen
yabancılara anlatarak direnişe destek
olabilirim. Benim için en önemli tarafı
direnişi herkese anlatabilmektir. 

Hüseyin Çakıl: Bugün direnişimiz,
Yunanistan’daki devrimci tutsaklarla

dayanışmak ve Yunanistan Devleti’nin
Türkiye faşizmiyle ve emperyalizmle
işbirliğini teşhir etmek içindir.

Nerede olursak olalım haksızlıklara,
adaletsizliklere ve hukuksuzluklara
karşı direnmek meşrudur. Baskının ol-
duğu yerde direniş olur.

Varlık nedenimizi ve siyasi kimli-
ğimizi korumak için de direniyoruz ve
direneceğiz. İşbirlikçi Samaras Hükü-
meti Yunanistan’ın yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini sattı. Şimdi de onursuz
ve gurursuzca devrimcileri iade ederek
emperyalizmden aferin almak istiyor.
Biz de, bizi iadelerle korkutamayacağını,
iadeler karşısında direneceğimizi gös-
teriyoruz.

Sonunda biz kazanacağız, direniş
kazanacak. Zafer sonunda savaşan ve
direnenlerindir. 

Murat Korkut: Neden direndiğimiz
sorusunun cevabı çok basit. Emperyalizm
tüm dünyayı talan ettiği gibi vatanımızı
talan ediyor, halkımızı sömürüyor. Faşizm,
bu soygun ve sömürü çarkının dönmesi
için halklarımıza kan kusturuyor. Bunlara,
doğal olarak karşı çıkanlara ise, her türlü
bedel ödettiriliyor.

Bugün Koridallos Hapishanesi’nde
süresiz açlık grevi direnişini sürdüren
devrimci tutsaklar halkımız ve vatanımız
için bedel ödüyorlar. Tutuklu olmaları
da, haklarında iade edilme kararları
verilmesi de haksızdır. Çünkü, emper-
yalizme ve faşizme karşı savaşmak
tarih önünde suç değildir. Yasalar bu
noktada belirleyici olamazlar. Yoksa
emperyalizmin suçları da, faşizmin suç-
ları da, yani bir bütün olarak sömürü,
açlık, yoksulluk, işsizlik, işkence, kat-
liam yasaldır. Ancak bunlar suçtur!

Bu nedenle Koridallos Hapishane-
si’ndeki devrimci tutsakların direnişini
sahipleniyor ve destekliyorum. Bu ne-
denle de dışarıda yapılan açlık grevine
katılıyorum.

Röportaj

Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin 

Kahrolsun İşbirlikçilik ve Faşizm!

Yunanistan Halk Cepheliler Koridallos Hapishanesi’ndeki
Tutsakların İadesini Engellemek İçin Açlık Grevindeler

Fadik Adıyaman
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Günlerdir, Atina’nın merkezinde tam da Yunanistan
Meclisi önünde açlık grevi yapıp, çadır açmaya çalışan
Halk Cephelilere Atina polisi azgınca saldırıyor. Halk Cep-
helileri yerlerde sürüklüyor, gözaltına
alıp, işkence yapıyor, Yunan Devleti göz-
altına aldığı Halk Cephelileri tutuklama
tehditleri ile sindirmeye çalışıyor...

Günlerdir Syntagma Meydanı Atina
polisinin işgali altında...

Günlerdir Syntagma Meydanı Halk
Cephelilere kapatılmaya çalışılıyor...

Syntagma Meydanı’nda “oturmak bile
yasak” Halk Cephelilere...

Hani Yunanistan'da "düşünce özgür-
lüğü" vardı. Hani Yunanistan'da "de-
mokrasi" vardı. Hani Yunanistan'da her
şey “yasalara” uygundu!

8 GÜNDE 7 SALDIRI 12 GÖZALTI!
İŞTE YUNANİSTAN  DEMOKRASİ-
Sİ...

Özgür tutsaklara destek için Fadik Adı-
yaman 15 Ekim’de Syntagma Meyda-
nı’nda açlık grevine başlamıştı. 8 gün içe-
risinde 7 defa polis saldırısı yaşandı ve

meydanda direniş yapanlar gözaltına alındı. Çadırın için-
dekiler kırılıp parçalandı. Saldırılar esnasında Yunan
halkı Halk Cephelileri sahiplendi. Bu saldırılar esnasın-

da 3 defa işkenceyle göz-
altına alınan ve hakkında
çevreye zarar verme da-
vası açılan Adıyaman’ın
açlık grevi sürüyor.

Açlık Grevi çadırı
önünde bildiriler dağıtılı-
yor konuşmalar yapılıyor.
Atina'nın merkezinde, “bir
avuç Halk Cepheli” gün-
lerdir polis kuşatması al-
tında herkese "demokrasi
dersi” veriyor. Tıpkı, İs-
tanbul'da, Ankara'da, Ko-
caeli'de, Edirne'de... Açı-
lan ve dişe diş mücadele
edilerek, sahip çıkılan,
uğrunda işkenceye, göz-
altılara "katlanılan" irade
savaşına dönüştürdüğü-
müz çadırlarımız gibi...

AAKP Faşizmi ile İşbirliği İçindeki  Samaras

İktidarı Halk Cephelileri  Gözaltına Alıyor,

Yerlerde Sürüklüyor, İşkence Yapıp,
Tutuklama Tehdidi ile Sindirmeye Çalışıyor!

Av ru pa’da

Şadi Özpolat Dayanışma
Açlık Grevinde

Şadi Özpolat, Almanya’nın tecrit hücrelerinde, Yu-
nanistan’da iadelere karşı yapılan süresiz açlık grevle-
rine destek için 5 günlük destek açlık grevinde.

“Merhaba…

Öncelikle selam ve saygılarımı iletiyorum.

Yunanistan’da, Avusturya’da, Almanya’da… saldı-
rıyor emperyalizm. Demek ki, canlarını yakıyoruz.
Emperyalizmin, başta ABD olmak üzere öncelikli sal-
dırı hedefindeyiz. Demek ki, bozuyoruz hesaplarını, kor-
kutuyoruz. O halde doğru yoldayız.

Yunanistan’da, Avusturya’da açlık grevleriyle dire-
niyoruz. Ben de 5 günlük simgesel açlık greviyle em-
peryalist saldırıları protesto ediyor, direnişteki devrim-
ci tutsaklarımızı destekliyorum.

Direnmek kazanmaktır, kazanan biziz. Ülkemizin ge-
leceğini de kazanacağımıza inançla, kucaklıyorum.

Selam ve saygılarla"

Almanya’nın başkenti Berlin’de Anadolu Federasyo-
nu çalışanları, Samaras hükümeti tarafından iade edilmek
istenen devrimciler Ahmet Düzgün Yüksel, Erdoğan Ça-
kır ve Hasan Biber için Yunanistan Büyükelçiliği’nin önün-
de bir eylem gerçekleştirdi.

Ayrıca Koridallos Hapishanesi’nde açlık grevine yatan
özgür tutsaklara destek amacı ile süresiz açlık grevine baş-
layan Fadik Adıyaman’a yönelik saldırılar da protesto edil-
di, 12.00’da başlayan eylem saat 13.00’da sonlandırdı.

- DEVRİMCİ TUTSAKLAR YALNIZ DEĞİLDİR

16 Ekim 2013 tarihinde İsviçre’nin Bern şehrindeki Yu-
nanistan Konsolosluğu önünde, Koridallos Hapishanesi’nde
25 gündür süresiz açlık grevinde olan devrimci tutsaklarla
dayanışma eylemi yapıldı.

Eylemde; "Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!”, “Fa-
şizme Her Yerde Ölüm!”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma!”,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm!” sloganla-
rı atıldı. Eyleme 11 kişi katıldı.
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Yunanistan Suç İşliyor, İadeler
Emperyalizmin Suçuna Ortak Olmaktır

Yunanistan

Yunanistan



22 Ekim 2013 günü Yuna-
nistan'da Atina'nın Pirea Mah-
kemesi’nde Mehmet Yay-
la’nın iade davası görüldü.
Mehmet Yayla ile dayanış-
mak ve mahkemeyi izlemek
için Halk Cephelilerin de için-
de olduğu Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi, duruş-
ma öncesi mahkeme önünde
“Mehmet Yayla Türkiye’ye
İade Edilmesin. Politik Tut-
saklara Özgürlük” pankartı
açtı. Polis mahkeme önünde-
ki Halk Cephelilere saldırdı.

Mahkemede Mehmet Yayla ve avukatı tarafından er-
teleme talep edildi. Mahkeme heyeti ara vererek erteleme
talebini değerlendirdi. Verilen aradan sonra mahkeme he-
yeti mahkemeyi 30 Ekim 2013 günü saat 13.00’a erte-
ledi.

Mehmet Yayla, söz alarak şöyle konuştu. “Bugün
mahkemeye katılmak isteyen arkadaşlarımın katılımı en-
gellenmek istendi. Mahkemede bugün yaşananları biz
Türkiye mahkemelerinde görüyorduk ama bugün bun-
ları Yunanistan mahkemelerinde de yaşıyoruz. Ayrıca Yu-
nanistan Meclisi’nin yakınında bulunan meydanda aç-
lık grevi yapan Fadik Adıyaman’ın direnişine saldırılar
yapılıyor. Bu saldırıları protesto ediyorum.” Mahkeme
başkanı kimin engellendiğini sorması üzerine salonda bu-
lunanlar gösterilince, “Sonuçta gelmişler” diyerek sal-
dırıyı sahiplendi. Yayla bunun üzerine, “Bu mahkeme
daha önce Hasan Biber için iade kararı verdi. Hasan Bi-
ber bu kararı protesto etmek için 26 gündür açlık gre-
vinde. Ben de ona destek olmak için 24 gündür destek
açlık grevi yapıyorum. Faşizme karşı savaşmak hiçbir
koşulda suç olarak görülemez” dedi.

Avusturya'nın Başkenti Viyana'da 22 Ekim 2013 ta-
rihinde Özgür Aslan'ın Almanya'ya iade mahkemesi gö-
rüldü.

Duruşmanın başında avukat söz alarak Özgür Aslan'ın
iadesinin reddedilmesini talep etti. Müvekkilinin Al-
manya'ya iade edilmesi durumunda Yusuf Taş gibi
Stammheim Hapishanesi’nde tecrit altında kalacağını
vurguladı ve Şadi Özbolat’ın 26 ay koyu tecritte tutul-
duğunu anlattı. Özgür Aslan'ın zorla müdahale sonucu
hafızasını kaybettiğini, tecrit altında kalmasının sağlık
durumunu daha da kötüye götüreceğini söyledi.

Savcı, Özgür Aslan'ın iade talebinin hala geçerli ol-
duğunu, iadesini talep ettiğini söyledi.

Özgür Aslan ise 'Ben buraya gelirken kafamda bir
sürü şey hazırlamıştım, söylemek istediğim bir sürü şey
var ama şu an onları unuttum. Hafıza sorunu yaşıyorum,
son yıllarımı hatırlamıyorum. Bana müdahale edildiği
için hatırlamıyorum. Bana bunu kimin yaptığını bilmek
istiyorum' dedi. Hakim konuyu kapatmak için 'Bunu ben
bilemem' dedi.

Mahkeme heyeti iade talebinde bir değişiklik ol-
mayacağını açıkladı. Yusuf Taş ve başka tutukluların tec-
ritte tutulmasının, Özgür Aslan' ın da aynı koşullarda tu-
tulacağı anlamına gelmediğini söyleyerek duruşmayı bi-
tirdi. 

Duruşma sonunda, dışarıda 'Özgür Aslan'ı Sakat Bı-
raktınız, Şimdi Serbest Bırakın' ve 'Siyasi Tutsakların
Direnişi Kriminalize Edilemez' yazılı pankartlar açıldı,
Özgür Aslan'ın ve Yusuf Taş'ın fotoğrafları olan dövizler
taşındı. Almanca ve Türkçe duruşma ile ilgili bilgi ve-
rildi. 'Özgür'e Özgürlük, Yusuf'a Özgürlük', 'Tüm Siyasi
Tutsaklara Özgürlük', 'Direnmek Terörizm Değildir'.
Mahkemedeki hukuksuzluk ve adaletsizliği teşhir eden
kısa bir açıklama yapıldı. Mahkemeye 70 kişi katıldı.

Atina'daki Özgür Tutsaklar için
Fransa Hapishanesi'nde Destek

Açlık Grevi!
Yunanistan’da Koridallos Hapishanesi’nde, hakla-

rında Almanya, Fransa ve Türkiye’ye iade kararları ve-
rilen Özgür Tutsaklar, sürdürdükleri süresiz açlık grev-
lerinin 29. günündeler.

Özgür Tutsaklara bir destek de, yine Yunanistan’da
adli bir dava nedeniyle tutsak olan, ölüm orucu Şehi-
dimiz Tülay Korkmaz'ın abisi Tuncay Kormaz'dan gel-
di. Tuncay Korkmaz 3 günlük açlık grevine başladı.

Mehmet Yayla’nın İade Mahkemesi’nde

Destekçilere 
Polis Saldırısı ve Erteleme

Özgür Aslan Tecrit
İşkencesinin Anayurdu

Almanya’ya İade Edilemez
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Özgür Aslan ve Yusuf Taş'ı
Yalnız Bırakmayacağız

Hamburg’da, Anadolu Federasyonu çalışanları 21
Ekim Pazartesi günü Avusturya’da yarın görülecek olan
Özgür Aslan´ın Almanya´ya iade mahkemesini protesto
etmek için bir eylem düzenledi. Almanca "Anadolu Fe-
derasyonu Üyelerine Özgürlük" pankartının ve Almanca-
Türkçe dövizlerinin açıldığı eylem Avusturya Konsolos-
luğu önünde saat 16.00’da başladı.

Eylemde sık sık Almanca ve Türkçe "Siyasi Tutsak-
lara Özgürlük", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur",
"İade İşkence ve Ölümdür", "Faşizme Karşı Omuz Omu-
za" sloganları atıldı. Bir saat süren eylem saat 17.00’da
sona erdi.

Düzene Alternatif
Çalışmalarımız Sürüyor

20 Ekim 2013 tarihinde Viyana Anadolu Kültür Mer-
kezi’nde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıda hep birlikte soh-
bet edildi. Dernekteki kültürel sosyal ve siyasi faaliyetler
üzerine konuşuldu.

Toplantıdan sonra özgür tutsaklar Yusuf ve Öz-
gür'ün isteği üzerine çocuklara pasta ve kakao ikram edil-
di. Akşam 'Uyuyan Ses' filmi izlendi. Son olarak Özgür
Aslan'ın 22 Ekim tarihinde görülecek olan Almanya'ya
iade mahkemesine çağrılar dağıtıldı.

Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak

Hollanda'nın 19 Ekim 2013 tarihinde Den Haag Şeh-
ri’nde emperyalizme direnen Suriye halkına destek için bir
yürüyüş yapıldı.

Den Haag Türkiye Büyükelçiliği önünde başlayan yü-
rüyüş, ABD Konsolosluğu önünden geçerek Den Haag’ta
merkezi bir meydanda son buldu.

Yürüyüş boyunca, ''Suriye Halkı Yalnız Değildir'',
''Direnen Suriye Halkının Yanındayız'', ''Emperyalizm Ye-
nilecek, Direnen Halklar Kazanacak'', '' Katil Amerika Su-
riye’den/Ortadoğu’dan Defol'' sloganları atıldı.Yürüyüşte
''Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak''
pankartı taşındı.  

Özkan Güzel'in Tutukluluğu
Hukuksuzdur

20 Ekim 2013 saat 13.00’de Almanya’nın Mönc-
hengladbach kentinde, Özkan Güzel’in haksız yere tu-
tuklu bulunduğu hapishane önünde Anadolu Federas-
yonu tarafından bir eylem yapıldı.

Eylemde yapılan konuşmada; Özkan Güzel’in Wer-
nicke Korsakof hastası olduğu, hapiste yatamaz diye Tür-
kiye faşizminin bile serbest bıraktığı ama Alman de-
mokrasisinin (!) Özkan Güzel’in hapis yatabilir durumda
olduğunu ve tedavisinin hapishanede gerçekleşebile-
ceğini söylediği belirtildi.

Türkülerin ve marşların söylendiği eylemde “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur, Özkan Güzel’e Özgür-
lük, Yaşasın Uluslararası Devrimci Dayanışma ve Bü-
tün Politik Tutsaklara Özgürlük” sloganları atıldı. Ey-
leme yaklaşık 40 kişi katıldı.

Geleneksel Kurban Bayramı
Kutlaması ve Hasan Ferit Anması
Almanya’nın Mannheim kentinde Halk Cepheliler 20

Ekim Pazar günü saat 14.00`da bayramlaşmak ve çetelere
karşı mücadelede şehit düşen Hasan Ferit Gedik´i anmak
için bir araya geldiler. Gelen herkese kolonya ikram edil-
di hep birlikte bayram tatlısı yenildi.

Anmada ilk önce Hasan Ferit Gedik´in görüntülerini
ve Gülsuyu’nda yaşananları ve halkın çetelere karşı mü-
cadelesini anlatan iki videonun gösterimi yapıldı. Saygı
duruşuyla devam eden anma daha sonra okunan bir açık-
lama ile devam etti. Bayramlaşmaya ve anmaya 18 kişi
katıldı.

Havva Suiçmez Tahliye Edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Koridallos Hapis-

hanesi’nde tutulan Havva Suiçmez'in mahkemesi, 14
Ekim'de Selanik'te görüldü. 17 Ekim günü, Atina'da bu-
lunan yabancılar şubesine götürülen Suiçmez'e çıplak ara-
ma dayatıldı. Buna direnen Suiçmez'e, ellerinden par-
maklıklara kelepçelenerek, kelepçeleri iyice sıkılarak iş-
kence yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından Havva Su-
içmez serbest bırakıldı.
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Gerçekleri Halkımıza
Ulaştırmaya Devam Ediyoruz

Her hafta olduğu gibi bu hafta cumartesi günü de Yü-
rüyüş Dergisi standı açıldı. Wood Green Kütüphanesi
önünde açılan stantta bu hafta da gündemde olan, AKP
hükümetinin ülkede ve Avrupa’da uyguladığı terör an-
latıldı. 

Yaklaşık 3 saat süren stantta 12 dergi halklara ulaş-
tırıldı. Gerçeklerin sesi Yürüyüş dergisini sahiplenme-
ye halklara doğruları anlatmaya devam edeceğiz.

Hollanda Devleti Katillerini
Korumaya Devam Ediyor

16 Ekim 2013 tarihinde İhsan Gürz davası, işken-
ce yapan polisler ve müdahale etmeyen doktorun ifa-
deleri alınmasıyla başladı. Mahkeme Amsterdam Ada-
let Sarayı’nda yapıldı.

Mahkemeye aile dahil kimse alınmayacak diye ka-
rar çıkarılmıştı. Mahkemeye katılımı engellemek için,
mahkeme saati önceden belirtilmemişti, Anadolu Genç-
lik üyeleri de mahkemeye katılmak için oradaydı. Gö-
revliler mahkeme salonuna girmelerine engel oldu. Ge-
rekçe ise "hassas bir dava" olduğuydu.

Adalet sarayının girişi kapısının karşısına, Hollan-
daca ''İhsan Gürz İçin Adalet İstiyoruz'', ''Polis İşken-
cesiyle katledildi'' yazıları ve İhsan Gürz'ün resimleri
binanın çevresine asıldı.

Avukattan alınan bilgiye göre, İhsan Gürz'ün ölü-
münden mahkemede
polisler doktoru, doktor
da polisleri suçlamış.

Mahkemenin bit-
mesinin ardından ada-
let sarayının önündeki
eylem bitirildi, yazılar
ve resimler kapının kar-
şısında asılı bırakıldı.

2008 yılında Türkiyeli göçmenlerin hak ve özgür-
lükler mücadelesini örgütleme ve kültürlerini korumak
için kurulmuş olan Paris Anadolu Kültür ve Dayanış-
ma Derneğine ve dernek çalışanlarına yapılan operas-
yonlar sonucu 14 dernek çalışanı hakkında 18 aydan 7
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçtiği-
miz yıl Kasım ayında duruşmalar görülmüş ve 20 Ara-
lık’ta verilen kararla 6 dernek çalışanı hakkında tutuk-
lama kararı verilmiş ve 3’ü tutuklanmıştı.

1-Şu ana kadar 7, 8, 9, 14, 15, 16 Ekim tarihlerinde
iddianamenin okunmasının ardından dernek çalışanla-
rı savunmalarını yaptılar. Duruşmalarda dernek çalı-
şanlarına yöneltilen sorulardan bazıları;

1-“neden telefon kullanmıyorsun” şeklinde bir soru
yöneltiyor hakim. Sanki telefon kullanmamak suçmuş
gibi.

2-“Dergi paralarını kime veriyorsun, nereye gön-
deriyorsun, kim sana dergi parasını gönderme görevi ver-
di” diyerek bir örgüt sorumlusu yaratmaya çalışıyordu.

4-“O çantayı neden attın o çantada biliyor musun 500
Euro’luk eşya vardı demişsin, o çantada ne vardı, 500
Euro’ya silah alınabilir” 

5-“Sen dergiyi normalde elinde taşıyordun ancak bir
sefer bir esnafa çantayla gitmişsin ve yanında birisi var-
mış- o çantada ne vardı ve yanındaki kimdi, her zaman
dergiyi elinde taşıyordun neden o sefer çantaya koydun”.

Daha bunun gibi akla hayale sığmayacak akıllara zi-
yan sorular soruldu..

Ayrıca soruşturmayı hazırlayan savcı Fragnoli’nin
MİT ile ilişkileri Fransız basınına yansıdı.

21, 22, 23 Ekim tarihlerinde ise, avukatlar savun-
malarını yaptıktan sonra karar mahkemesi için tarih ve-
rilecek.

Mültecilik Emperyalizmin
Yarattığı Bir Sonuçtur

16 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14.00'da Viya-
na'daki Almanya Büyükelçiliği'nin önünde bir eylem dü-
zenlendi. Viyana İlticacılar Hareketi’nin çağrısıyla
gerçekleşen gösteride Berlin'deki Brandenburger Tor'da
9 Ekim tarihinden beri yasal statüleri için süresiz açlık
grevi yapan yaklaşık 30 ilticacıyla dayanışmada bulu-
nuldu. 

Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmada il-
ticacıların haklı protestosuyla dayanışma ifade edilerek,
yoksul ülkelerde yaşanan
insanlık dramlarında Avrupa
ülkelerinin çıkar politikala-
rı ve sömürge anlayışlarının
sorumlu olduğu belirtildiği
eyleme 20 kişi katıldı.

Fransa Mahkemeleri  Akıllara Ziyan
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Vatan Dergisiʼnin dağıtımcısı
ve aynı zamanda bir tutsak yakı-
nı olan Ahmet ile Vatan okuru
olan Orhan, devrimci düşüncele-
rin yayılması için çalışan devrim-
cilerdi. 3 Kasım 1999'da Isparta'da
geçirdikleri trafik kazasında ya-
şamlarını yitirdiler.

Ahmet Arıöz, Ispartaʼda halkın
devrimci mücadelesini örgütleme-

ye, halka devrimci düşünceleri taşımaya çalışan bir taraftardı. Aynı
zamanda bir tutsak yakınıydı.

Orhan Veli Saydemir, devrimci hareketin taraftarıydı. Gerici-
liğe, faşizme karşı devrimci düşüncelerin yayılması için çaba gös-
teren bir devrimciydi.

Eyüp Baş, 1968ʼde Ankara Çankayaʼda doğdu.
Aslen Gümüşhane Kelkitliʼdir. Emeğin ve sömü-
rünün ne olduğunu yaşayarak, çalışarak gördü, öğ-
rendi. Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, ya-
şadığı koşullar nedeniyle, yıllardır ciddi sağlık so-
runları yaşamaktaydı. 23 Eylülʼde rahatsızlanıp has-
taneye kaldırıldı. 9 Kasım 2009ʼda Çapa Tıp Fa-
kültesi Hastanesiʼnde şehit düştüEyüp BAŞ

Serdar Karabulut, 1970 Amasya doğumlu.
1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi'nde müca-
dele saflarına katıldı. Ege Kır Gerilla Birliğiʼnde ge-
rilla iken, 1992 Eylülʼünde tutsak düştü. Hapisha-
nelerde çeşitli görevler üstlendi. Büyük Direnişʼte,
6. Ölüm Orucu Ekibiʼnde yer aldı. 8 Kasım 2002ʼde
ölümsüzleşti.

Serdar KARABULUT

5 Kasım 2001ʼde, oligarşinin
Küçükarmutluʼdaki direniş evine
gerçekleştirdiği katliam saldırı-
sında şehit düştüler.

8 Mart 1978 Tunceli Hozat
doğumlu olan Arzu, 1992ʼde
mücadeleye katıldı. İstanbul
Bahçelievlerʼde Devrimci Halk
Güçleri içinde mücadelesini sür-
dürürken, F tiplerinin gündeme
gelmesi üzerine, 4 Haziran
2001ʼde TAYADʼlıların İkinci
Ölüm Orucu Ekibiʼnde taktığı
kızıl bandını, şehit düşene kadar
onurla taşıdı.

20 Şubat 1973 Sivas-Kan-
galʼın Topardıç Köyüʼnde do-

ğan Sultan, Kırşehirʼde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğ-
rencisiyken mücadelede yer aldı. 1999'da İstanbulʼda Kurtuluş
Gazetesiʼnde çalışmaya başladı. 2000ʼde ise, F tipi hapishanelere
karşı TAYADʼlıların içindeydi. Küçükarmutluʼnun ölüm oruçları-
nın sürdürüldüğü bir direniş mahallesi olmasıyla, onun müca-
dele alanı da Küçükarmutlu oldu.

25 Eylül 1974, Kahramanmaraş, Afşin, Çomudüz Köyüʼnde
doğan Bülent, 1991ʼde mücadeleye katıldı. Mersinʼde 1993ʼte
tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucuʼnda Birinci Ekipʼte yer aldı. 19
Aralık 2000 katliamında Bursa Hapishanesiʼndeydi. 13 Ekim
2001ʼde Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipiʼnden tahliye edildi. Kü-
çükarmutluʼda katledildiğinde tahliye edileli henüz iki hafta ol-
muştu. 

1981 Dersim Pertek Doğrultay Köyüʼnde doğan Barış, ço-
cukluğundan itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı. Akrabalarından
tutsaklar vardı, kendisi de mücadele içinde iki kez kısa süreli tut-
saklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu Direnişi sürecinde, Küçü-
karmutluʼdaki direnişçilere destek olmak için Dersimʼden Kü-
çükarmutluʼya gelmişti. İnandığı değerler uğruna ölümsüzleşti.

3 Kasım - 9 Kasım

“Her insanın bir yüreği vardır,
ama devrimcinin en az iki tane vardır.

Biri kendisinin yüreği, biri de
onun için atan yoldaşlarının yüreğidir.

Bunu hiç unutmayın.” 

Muharrem Karataş

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

"Serdarʼla aynı okuldaydık. Aynı yurtta, evde kaldık. Ben-
den bir yıl önceydi, çok da çalışkan bir öğrenciydi. Tanıştığımızda
henüz örgütümüzü bilmiyordu. Ama buna rağmen pekçok olum-
lu özelliği üzerinde taşıyordu. Her satırında inancı, bağlılığı, ve-
fayı, görmüşsünüzdür. Çok da inatçıydı hani. Ama inadı hep doğ-
ru adrese yönelikti, kaç kez gözaltına alındıysa her defasında
başı dik çıkmasını bildi.

Bir defasında okulda forum yapacaktık. Hem de 12 Ey-
lül sonrasında ilk kez olacaktı. Okulumuzda sivil kaynıyordu.
Konuşacak olan kişi hemen gözaltına alınacaktı, bunu biliyor-
duk. Buna rağmen ne yaptıysak Serdarʼı gözaltına alınmaktan
(daha doğrusu konuşmacı olmaktan) alıkoyamadık.

"Halkımızın cephanesinde-kütüklüğünde bir mermi gibi
hissediyorum kendimi ve bu beni çok mutlu ediyor" de-
mişti bir mektubunda. Hiçbir isteği yarım kalmadı, iste-
diği her yerde oldu. Okulda, şehirde, kırda ve en son ha-
pishanede hep en önde oldu ve özlemlerini gerçekleş-
tirdi."

“Ya ateşte eritip bedenimi
Ya da zamanla eriyip 

geleceğim
Sal tahtımda hafif olacak konukluğum

Söz; yük olmayacağım dost omuzlarımızda
Ama siz

yüreğinizde ve bilincinizde 
ağır taşıyın beni...”

14 Ekim 2001, Sincan

Serdar Karabulut 

Serdar Karabulut'u bir yoldaşı anlatıyor:
“Halkımızın cephanesinde bir mermi”

Anıları Mirasımız

Arzu GÜLER Sultan YILDIZ

Bülent DURGAÇ Barış KAŞ

Ahmet ARIÖZ Orhan Veli

SAYDEMİR

1965 Dersim doğumlu. 1992 yılında gittiği Al-
manya'da mücadeleye katıldı. Darbeci kontralar ta-
rafından 6 Kasım 1994ʼte, Kölnʼde katledildi.

Çetin GENÇDOĞAN



Eyüp Samur, Tokatʼlı olan Eyüp, 13 Kasım
1978ʼde İstanbulʼda doğdu. Gazi ayaklanmasına
katıldığında 17 yaşındaydı. Gaziʼde sorumlu-
luklar üstlendi. 1998ʼde Armutluʼda faaliyet yü-
rüttü. 1999 Kasımʼında tutsak düştü. Küçükar-
mutlu katliamı olduğunda saldırıları, katliamla-
rı durdurmak ve teşhir etmek için bedenini tu-
tuşturdu. 7 Kasım 2001ʼde ölümsüzleşti.Eyüp SAMUR

Halk Cephesi üyesi TAYADʼlı Hasan Beyaz,
23 Ekimʼde Van-Erciş depreminde göçük altın-
da kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası
başlatan TAYADʼın Dersimʼdeki çalışmalarını yü-
rüttü. Kapı kapı dolaşıp Dersim halkının yardım
elini Van halkıyla buluşturmak istedi. Topladık-
ları yardımları kendi elleriyle Van halkına götürdü.
Çadır çadır, köy köy dolaştı. Halkın yaşadığı so-
runları, acıları paylaştı. 9 Kasım 2011ʼde Vanʼda-

ki 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde AKPʼnin sağlam raporu
verdiği otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. Katili AKP ikti-
darıdır.

Hasan BEYAZ

Nail Çavuş, Ocak 1964 Sivas doğumlu.
1985'te Marmara Üniversitesiʼnde gençliğin
mücadelesinde yer aldı. 1987'de Yeni Çözüm
Dergisiʼnde çalıştı. Akdeniz Bölge Komitesi Si-
yasi Sorumlusu iken tutsak düştü. Küçükarmutlu
katliamına, feda eylemiyle cevap verdi. 7 Kasım
2001ʼde şehit düştü.

Nail ÇAVUŞ

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

Birol KARASU

1955 Bursa doğumlu olan Necdet Pişmişler,
devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. 1974-
75 yıllarında İstanbulʼda Cephelilerʼin saflarında
mücadeleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve Bursa ma-
halli alan sorumluluğunu üstlendi. 1980ʼde tutsak
düştü. Tutsaklığına firar eylemi ile son verdikten
sonra, kır örgütlenmesinde görevlendirildi. Dev-
rimci hareketin kır gerillası geleneğinin yaratıcı-
larından biri olarak, 5 Kasım 1981ʼde Ordu Ay-

bastıʼda jandarmayla girdiği çatışmada şehit düştü.

Necdet PİŞMİŞLER

Cihan Gürz, 1977 Dersim doğumlu. Şehi-
dimiz Kenan Gürz'ün kardeşiydi. 1996ʼdan ʻ97
baharına kadar Kurtuluş muhabirliği yaptı.
ʻ97ʼde Dersim dağlarında gerillaydı. 9 Kasım
1997ʼde Dersim Pertekʼte düşmanla girilen bir
çatışmada şehit düştü.

Cihan GÜRZ

Numan Kaygusuz 1956 doğumludur. Yıldız
DMMA'da Dev-Genç saflarında mücadele edi-
yordu. 4 Kasım 1978'de İstanbul Şehremini'de
faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle katledildi.

Numan KAYGUSUZ

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan İvme Ya-
yın Kurulu Üyesi Erkin Kocaman’a, avukatıyla görüş sı-
rasında saldırıya uğradığını ailesine anlatıp, "İşkence şe-
refsizliktir" dediği için soruşturma açıldı.

Kocaman, 16 Eylül 2013 günü, avukatı Eylem Hakverdi
ile yapacağı görüşmenin camla kapalı bir alanda yapılma-
sının dayatılmasına karşı tavır göstermişti. Tartışma son-
rasında gardiyanların saldırısına uğrayan Kocaman, aldı-
ğı raporla işkenceyi tespit ettirmişti.

İşkence olayından iki gün sonra Erkin Kocaman, ziya-
retine gelen anne ve babasına, yaşadıklarını anlatıp, “Bu mes-
leği yapanları dışarıda teşhir edin. Dışarıda bunların yüzüne
tükürülmesi için her şeyi yapın, aciz, edepsiz, psikopat, al-
çak insanlar. Aşağılık psikolojisiyle ömür boyu yaşayacaklar.
İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak namussuz-
luktur” dedi.

Hapishane idaresi bu sözleri nedeniyle Kocaman hak-
kında soruşturma başlattı. Kocaman’ın avukatlarından
Aytaç Ünsal da “İşkence yapanlara soruşturma açılmayıp,
işkenceye tepki gösteren müvekkilime soruşturma açıldı.
İşkence suçuna cezasızlık geleneği devam ediyor” dedi.

Berkin’i Vuranlardan Hesap
Soracağız, Adalet İstiyoruz!

Adana’da her pazartesi olduğu gibi 21 Ekim günü de İnö-
nü Parkı’nda Berkin için adalet eylemi yapıldı. Yapılan
açıklamada Berkin Elvan’ın 128 gündür komada olduğu vur-
gulanırken, onu vuran polislerin hala yakalanmadığına da dik-
kat çekildi. Ayrıca AKP’nin ayaklanmadan bu yana cami-cem-
evi Projesi, ODTÜ’de yol yapımı gibi yeni projelerle de hal-
ka karşı savaşı büyüttüğü söylendi. 

“Adalet İstiyoruz! Berkin Elvan’ı Vuran Polisler Yargı-
lansın” pankartı taşıyan Halk Cepheliler, halka saldıranlar, hal-
kı katledenler cezalandırılıncaya kadar meydanlarda hesap so-
racaklarını söylediler. 

F Tiplerinde Avukat Görüş
İşkencesi Sürüyor

İşkence, Baskı Yok Olana
Dek Mücadele Sürecek!



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Karikatür

«Var ya, sen kendin, hocam! Taşlaşmış suratlarına, davranışlarına hay-
ran olmamızı, bunları örnek almamızı zorunlu kılmışlar da haberimiz olmamış.
Gülümseyerek bizi boğazlıyorlar, bunun da adına uygarlık diyorlar! Sapı al-
tın kakmalı ama demiri paslı bir çakıyla bizi lime lime ediyorlar da buna 'gü-
zel' boğazlama diyorlar! Mezohora'yı hatırlar mısın, hocam? Konuşamaz,
gülemezdi, ama kusursuz ve soylu selam verip almasını öğretmişlerdi ona,
varsın açlıktan nefesi koksundu, gövdesi kuru keçi tulumuna benzesindi yok-
sulluktan. Ama kör şeytana bakın ki, bu Mezohora denilen toprak parçası
kendini tutmasını öğrenmiş! Küfretmiyor, bir şey istemiyor, ağzı var dili yok,
kendisini talan eden hırsızlarla konuşurken ellerine beyaz eldivenler geçir-
meyi unutmuyor! O kentin durumunu düşündükçe ciğerlerim yerinden oy-
nuyor!»

(Fırtına Çocukları, Sayfa 9-10'dan

İmge Dedim Adına
Son çocukluk da

bitmişti ömrümde

Düşlerim belki

kış ölüsü belki yaz

Kırlara bahar

yetmese de içimde

Yüreğim nar çatlamasıydı sana kadar

Dilimde sözcüklerin çelik direnci

Sesimde ölüm rengine inat aşklar

Mavilikler yasaklandı gökyüzünde

Özgürlüğü kuş

kanatlarında bekledim

Doğduğum gün adına “imge”  dedim

Sevdim bütün insanları insan yanlarını

Sen de seveceksin

Dallarına su yürümüş ağaçlara
güleceksin

Kar yağsa da yaktığın ateşler üstüne

Ateşi yüreğinle

körükleyeceksin

Kuş sesleri de ertelenebilir güne karşı

Çiy de düşebilir

anıların üstüne

En güzel ezgileri nehir ağzı denizlerde

Hep kendi sesinle

türküleyeceksin

Hüzün ağaçlarının sevinç açtığını

Adının sonsuz

anlamında göreceksin

Sevdim soluğunu

rüzgar kılan insanları

Soluğumu soluklarına kattım

Bir damla uğruna

gökyüzünü omuzladım

Bir çocuk ölümleri

ağlattı beni

Bir de türkülerde

kalabalık ihanetler

Gülüp geçtim yalan

iktidarlar görkemine

Aşk adına sesimi sürdüm namlulara

En büyük eylemleri söz eyledim

Doğduğun gün adına "imge" dedim

Sen elbette sen

olacaksın biliyorum

Sesinde yirmi birinci yüzyılı dinliyorum

Adnan Yücel

Şiir

Kısadan Hisse

Özlüsöz

"EMRET, FINDIK

KABUĞUNA GİREYİM"

Yeter ki sen iste, en zor, en sıkıntı verici işi bile
yaparım.

“OLSA İLE BULSAYI

EKLEMİŞLER, HİÇ BİTMİŞ”

İnsan başarılı sonuca boş söz ve ha-yalle değil,
çalışarak ulaşır ancak. Bu sebeple “bu iş böyle,
şu iş şöyle olsa, şu şartlar yerine gelse” gibi
sözler sarf etmekle insanın eline bir şey
geçmez. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa
hareket etmeli, çalışıp çabalamalıdır.

Deyimler

Ata Sözü

Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan
gelecek her kötülüğe katlanmalıdır. (Hz. Ali) 






