




Yeni bir sayýmýzla sizinle birlikteyiz. Çok yoðun bir dönemi geride býraktýk. 31
Mayýs ayaklanmasýndan sonra üniversitelerin açýlmasýyla herkes yenidenmücade-
lenin yükseleceðini düþünüyordu. Ama yanýldýlar çünkü üniversiteler daha açýlma-
danmücadele yeniden yükseliþ aþamasýna geçti. AKP hükümeti doðaya saldýrmaya
devam ediyor. Kendi gerici programýný uygulamak için her türlü hukuksuzluðu de-
niyor. ODTÜ’ye yapýlan saldýrý birçok yeri harekete geçirmiþ durumda ve dineceðe
de benzemiyor. Öðrenci gençlik sokaklarý ýsýtmaya ve devrimi büyütmeye devam e-
diyor.

Devrim bir çok yerden besleniyor. Suriye’de kimyasal saldýrý iddiasý ile emper-
yalist efendilerini ikna etmeye çalýþan faþist devlet ve hükümeti emperyalist bir sa-
vaþý körüklüyor. Acýlarýn ve gözyaþýnýn sel olup akacaðý bir savaþý, timsah
gözyaþlarýný dökerek istiyor. Fakat emekçi kitleler ve gençlik ne savaþ istiyor ne de
faþizm için savaþmayý... Gerçi emperyalistler arasýnda oluþturulmaya çalýþýlan ko-
alisyon, daha doðmadan daðýldý. Ama tüm bunlara raðmen bir savaþ yaþanýrsa biz-
ler Suriye halkýna kurþun sýkmayacaðýz...Emperyalist bir savaþýn karþýsýnda yer
alacaðýz.

Genç Yoldaþlar
Dergimiz Genç Yoldaþ uzun yýllardýr gençliðe bilimsel sosyalizmi ve devrimci

politikalarý ulaþtýrmaya çalýþýyor. Gençlik hareketi içerisinde mücadelenin büyü-
mesi ve doðru bir anlayýþla yürümesi için, devrimci mücadelenin ihtiyaç duyduðu
kadrolarýn geliþimi için 1992’den bu yana çýkýyor. Zaman zaman aksaklýklar yaþa-
mamýza raðmen düzenli çýkmaya ve gençliðe ulaþmaya çalýþtý. Ama bundan sonra
gençlikmücadelesine daha fazla nüfuz edebilmek ve yeni dönemin ihtiyaçlarýný kar-
þýlamak için bazý deðiþikliklere gidiyoruz. Dergimiz artýk Ýnternet üzerinden yayým-
lanmaya ve bazý özel durumlar dýþýnda; sürekli olarakMücadele Birliði gazetesinin
gençlik bölümü olarak yayýnýna devam edecektir. Özel durumlarda ise Mücadele
Birliði gazetesinin bir eki olarak yine çýkartýlacaktýr. Bu durum okurlarýmýzý daha
büyük bir tempoyla mücadeleye sevk etmelidir. Çünkü pratik mücadelenin ihtiyaç-
larýný karþýlamak her devrimci gencin görevidir.

Mücadele Birliði gazetesinin gençlik bölümünde görüþmek dileðiyle...

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;
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Umut Güneþ

31 Mayýs Ayaklanmasý milyonlar-
ca insaný harekete geçirdi. Hem de o ka-
dar çeþitli alanlarda ilgili ve o kadar
farklýlýðý içeren bir kitleyi harekete ge-
çirdi ki, devrimci mücadeleye umutsuz-
ca bakanlar bu tablo karþýsýnda þaþkýna
döndüler. Çünkü devrimin toplumsal ta-
banýnýn bu kadar geniþ ve genç olduðu-
na inanmýyorlardý.

Ama pek çok þeyde ezberleri bozan
31 Mayýs Ayaklanmasý, bizlere devri-
min örgütlenmesi gereken ve örgütlene-
bileceði, bunun için gereken kadrolarýn
kitlelerin içinde olduðunu güzel bir pra-
tikle gösterdi. Sokak çatýþmalarý döne-
minde; Taksim’in ele geçirildiði ve
kontrol edildiði süre içerisinde buna he-
pimiz tanýk olduk.

Bu saatten sonra devrimi örgütle-
meyi önüne koyan bir hareket ve kadro-
larý bu gerçeðin üstünden atlayarak
geçerse affedilemez bir hata yapmýþ o-
lur. Zira yýllardýr burjuvazinin örgütlen-
me aðý içinde apolitikleþtirilmiþ kitleler;
politikayý duymak istemeyen kitleler;
hatta bizlerin dýþladýðý kitleler o günler-
de ve bugün hala çok önemli iþler yap-
maktalar. Bu potansiyel yeni toplumu
kuracak olan ve hala hareketsiz bekle-
yen “tarafsýz” kitleyi tarafýmýza çekebi-
lecek kabiliyette ve esnekliktedir. Yeter
ki bizler onlarý kavrayalým ve kendimi-
zi doðru organize edebilelim!

“Örgüt”lenme nedir? Son dönem
gençliðin çok izlediði bir film var. “3 I-
diots” yani “3 Aptal”. Film Hindistan’da
bir mühendislik üniversitesinde geçiyor
ve ezberci eðitimi eleþtiriyor. Filmin bir
bölümünde üniversite hocasý öðrencile-
rine “makinenin” tanýmýný soruyor. Ne
kadar zor bir soru? Çünkü kitapta yaza-
ný aynen ifade etmeleri gerekiyor. 3 Ap-
tal’dan bir tanesi çýkýyor ve þöyle cevap
veriyor “insanlarýn yaþamlarýný kolay-

laþtýran her þey bir makinedir. Telefon,
televizyon hatta fermuar” Bu cevap kar-
þýsýnda afallayan hoca, kitaptaki tanýmý
istiyor ve bu aptal öðrenciyi sýnýftan ko-
vuyor...

31 Mayýs ayaklanmasýna katýlan ge-
niþ kitleler içerisinde, hatta sosyalist ha-
reketin bir bölümünde “örgütlenme
fobisi” oluþmaya baþladý. Burjuvazinin
medya devleri birleþerek “marjinal”
gruplardan uzak durulmasý gerektiðini
iþlediler; “iþte örgüt bayraðý” nidalarýy-
la kitleler arasýnda dolaþtýlar. Sonuçta
belli bir kesimde -ki sýnýf kökeni daha
çok orta katmanlar olan bir kitlede- bu-
nu baþardýlar.

Aslýnda sokak çatýþmalarýnýn en sert
geçtiði dönemlerde göremediðimiz bu
durum, duraðan ve nispeten yavaþ geçen
dönemlerde kendisini daha fazla göste-
rebiliyor. Bunda reformist hareketin et-
kisini de söylemek gerek. Ama tüm bu
propagandalarýn arasýnda, kendisini ör-
gütsüzüz diye tanýmlayan kitle, devrim-
ci hareketin kadrolarý, sempatizanlarýyla
birlikte koca bir örgütlülük yaratmadý
mý? Bu öyle bir örgütlülüktü ki, birbirle-
rini tanýmayan ama büyük bir güven i-
çinde hareket edebilen ve interneten,
twitterdan haberleþerek toplanan; ya da
her zaman çatýþtýðý sokaðý dolduran bin-
lerle ordan oraya hareket edip, arkasýný
kollamasý gerektiðini söyleyen ve çatýþ-
malarý birlikte sürdüren, milyonlarý içi-
ne alan bir örgütlenme. Kuþkusuz bu
oluþumun içinde örgütlü güçler var ve
etkili ama bu milyonlarýn ortaya çýkar-
dýðý ve adý ayaklanan kitleler ya da mo-
da deyimle “çapulcular” olarak bilinen
koca bir örgütlenme...

Kitleler güven duyacaklarý yerler a-
rýyor ve bulduðunda ise ondan kopamý-
yor. Ýþte kitlelerin bu “tehlikeli”
gidiþatýný önlemek ve onlarý kendi bur-
juva toplumunun bir parçasý olarak tut-
mak isteyen burjuvazi; örgütsüzlüðü
öven ve örgütlenmeyi yeren ifadeleriyle;

ÖRGÜTLENMENÝN ÖNEMÝ

...ama örgütlenmek biraraya
gelen kitleleri ortak bir amaç
doðrultusunda harekete geçi-
rir. Birbirine duyulan güve-
nin ortaya çýkarmýþ olduðu

kurallarý vardýr. Disiplini var-
dýr. Eylem saati geldiðinde

polisin yanýnda ya da uzaðýn-
da da olsan iþaret verildiðinde
slogana, alkýþa katýlýrsýn. Ba-
rikatýn ardýnda durursun ve
onu korursun. Mücadelenin
ileryen aþamasýnda düþmanýn
kendi içinde nasýl disiplinli ve
organize olduðunu farkeder,
onun kadar düzenli ve disip-
linli olduðunda kazanabilece-

ðini anlarsýn. Ýstiklal
caddesindeki çatýþmalar sýra-
sýnda bir duvar yazýsý buna i-
þaret ediyordu; “Panik olma
Organize Ol”. Ýþte bu örgütle-
nin çaðrýsýdýr. Çünkü örgüt-
lenmek demek organize

olmak demektir.
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buna eþlik eden reformistlerin de çaba-
sýyla kitlelerin bir bölümünde böyle bir
etkiyi oluþturmayý baþardýlar. Bu etkinin
geniþ kitleler içinde yayýlmasýný önle-
mek bizlerin görevidir. Her zaman için
böyle bir kitlenin varlýðýndan bahsedile-
bilir ama bir ayaklanma anýnda ögütsüz-
lüðün propagandasýný yapmak devrime
karþý iþlenmiþ bir suçtur.

Yukardaki sorumuzun cevabýna ge-
lirsek; örgütlenmek bir araya gelmek de-
mektir. Bir þey için bir araya gelmek.
Akþamki eylemi örgütlemek, barikatý
kurmak için ya da korumak için sabah-
lamak; kazanýlan bir baþarýnýn küçük de
olsa herkese ulaþsýn diye internet baþýn-
da uykusuz kalmak örgütlenmek de-
mektir. Yeter ki ne yapýlacaðý bilinsin,
kitleler onu onca yaratýcýlýkla ortaya ko-
yarlar. Bu yüzden örgütlenmenin kesin-
kes geliþmesi ve güçlenmesi için
çalýþmalýyýz!

Peki insanlar “bireysel” olarak bir-
þeyler yapmak isteyemez mi? Ve böyle
kalmak. Tabi ki isteyebilirler ama örgüt-
lenmek, bir araya gelen kitleleri ortak bir
amaç doðrultusunda harekete geçirir.
Birbirine duyulan güvenin ortaya çýkar-
mýþ olduðu kurallarý vardýr. Disiplini
vardýr. Eylem saati geldiðinde polisin
yanýnda ya da uzaðýnda da olsan iþaret
verildiðinde slogana, alkýþa katýlýrsýn.
Barikatýn ardýnda durursun ve onu ko-
rursun.

Mücadelenin ilerleyen aþamasýnda
düþmanýn kendi içinde nasýl disiplinli ve
organize olduðunu farkeder, onun kadar

düzenli ve disiplinli olduðunda kazana-
bileceðini anlarsýn. Ýstiklal caddesindeki
çatýþmalar sýrasýnda bir duvar yazýsý bu-
na iþaret ediyordu; “Panik Olma Organi-
ze Ol”. Ýþte bu örgütlenin çaðrýsýdýr.
Çünkü örgütlenmek demek organize ol-
mak demektir. Organize olmak yani ör-
gütlenmek ama ne için?

Bu artýk bilinçli bir örgütlenme aþa-
masýdýr. Geniþ kitleler bunu sloganlarla,
öne sürdüðü taleplerle ortaya koyarlar.
Daha sýký örgütlenmeler ise programla-
rýyla, tüzüðü ile... Ama herþey karþýmýz-
daki düþmaný yenmek ve hedeflerimize
ulaþmak içindir. Ýþte tüm bunlardan do-
layý örgütlenmek eski toplumu yýkmak
yeni toplumu kurmak demektir. Devrim
demektir... Mücadele içerisinde kitleler
örgütlenmek gerçeðini böyle kavrarlar
ve hayata geçirirler. Ýþte biz bu gerçeði
görerek onlara örgütlenme çaðrýmýzý gö-
türmeliyiz.

Kitleleri örgütlemek burjuvazi ile e-
mekçi kitleler arasýnda süren mücadele
üç kulvarda sürer ve bunlardan biri de i-
deolojik mücadeledir. Bu mücadele esa-
sýnda tarafsýz diye görülen en geniþ
kesimi etkisi altýna alma ve kendi savun-
duðun görüþler doðrultusunda harekete
geçirmek için verilen mücadeledir. Bu
nedenle sosyalizmin önderleri orta yol
yoktur derler. Tarafsýzým diyen, ege-
menlerin yanýnda olduðunu ifade eder.

Kitleleri örgütlemek istiyorsak on-
lara doðru politik görüþleri götürmeli ve
devrimin kaçýnýlmazlýðýný, zorunluluðu-
nu anlatmak zorundayýz. Çünkü devri-
min baþarýsý için “tarafsýz” diye tabir
edilen kitleyi yanýna çekmek son derece
önemlidir. An geldiðinde kitleler politik
hedeflerini net olarak duymak isterler,
kitlelerin devrimci ruhu ve savaþkanlýðý
için bunlar önemlidir. Doðru politik
yönlendirme ve kitleler içinde kitleler i-
le birlikte oluþturulacak esnek örgütlen-
meler, iþte bize baþarýyý getirecek yol
budur.

Ve dahasý en geniþ kitleleri örgütle-
mek istiyorsak iktidarý almalýyýz. Bu ise
yalnýzca politik olgunluða, esnekliðe ve
cürete sahip genç kadrolarla mümkün-
dür.

An geldiðinde kitleler politik
hedeflerini net olarak duymak
isterler, kitlelerin devrimci
ruhu ve savaþkanlýðý için
bunlar önemlidir. Doðru

politik yönlendirme ve kitleler
içinde kitleler ile birlikte
oluþturulacak esnek

örgütlenmeler, iþte bize
baþarýyý getirecek yol budur.
Ve dahasý en geniþ kitleleri

örgütlemek istiyorsak iktidarý
almalýyýz. Bu ise yalnýzca
politik olgunluða, esnekliðe

ve cürete sahip genç
kadrolarla mümkündür
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DÖB (Devrimci Öðrenci Birliði) o-
larak, Abbasaða Forumu’na katýlan
Danimarka Sosyalist Gençlik Cep-
hesi ile yaptýðýmýz röportajý yayým-
lýyoruz.

Biz, Danimarka Sosyalist Gençlik
Cephesindeniz (SGC). Bizim 1500
üyemiz var (Danimarka’da yaklaþýk
5 milyon insan yaþýyor).
Biz 2001 yýlýnda kurulduk ve geniþ
bir anti-kapitalist gençlik hareketi
örgütledik. Biz; devrimci, sosyalist,
anti- kapitalist, feminist bir örgütüz.

DÖB:Türkiye’deki toplumsal hare-
ket hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
SGC: Çok ilginç, çünkü Türki-
ye’deki insanlarýn birçoðu hüküme-
te ve belki de kapitalist sisteme karþý
baþkaldýrdý.Ve yýllardýr halkýn üze-
rinde süren baský iktidarýn daha ge-
niþ çerçevede eleþtirisine
dönüþebilir. Ve anladýðým kadarýyla
bu zaten bir çok þekilde bu hali almýþ durumda. Bu çok kritik ha-
reketin çok iyi ve umutlu bir baþlangýcý gibi görünüyor. Umarým
sürecektir ve hatta daha da büyüyecektir. Ve bu hareket bazý de-
ðiþim talepleri sunabilir. Ve böylece, baþarýlý olmak için daha ile-
ri gitmeyi zorlayabilir.
DÖB: Avrupa Gençliði’nin bu sürece iliþkin deðerlendirmesi ve
tepkisi neydi?
SGC:Bütün Avrupa’nýn deðerlendirmesini ve tepkisini bilmiyo-
rum. Fakat þundan eminim ki, Avrupa’nýn her yerindeki solkanat
sizin protestolarýnýzý ve Türkiye’de þu anda olup biteni takip edi-
yor. Çoðunluk izliyor ve gözlemde bulunuyor.
DÖB: Abbasaða Forumu’nda gençliðin uluslararasý dayanýþma-
sý ve birliðinden bahsetmiþtiniz. Bu dayanýþma ve birliði kurmak
ve güçlendirmek için ne yapmak gerekir?
SGC: Bu ülkelerde gerçekten ne olduðunu anlamak için iletiþim
ve deneyimlerin paylaþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Politik
meseleleri tartýþmak için belki web üzerinden bir forum düzenle-
nebilir. Ve tabii birbirimizle iliþkiyi sürekli tutmak gerekir. Ve son-
rasýnda gelecekte bir eylem planý ya da birlikte konferanslar
düzenlenebilir. Elbette bunlarýn bazýlarýný doðrudan yapmak zor-
dur. Fakat bir kaç düþünce öne sürülebilir. Ýstanbul ziyaretinden
sonra, bizden dört kiþi bir röportaj yaptý ve iki makale yayýnladý
(bir tanesi politik duruma iliþkindi). Biz Danimarka’daki yerel
gruplarýn bazýlarýna iliþkin bir tanýtým sunumu yapmak istiyoruz.

Böylece, Ýstanbul’da edindiðimiz ki-
mi bilgileri ve deneyimleri bizim ör-
gütümüzün geri kalanýyla
paylaþýyoruz.
DÖB: Türkiye ve Kürdistan’daki
zindanlarda yüzlerce genç var. Ve bu
rakamlar 31 Mayýs Ayaklanmasýn-
dan sonra yükseldi. Onlara ne söy-
lemek istersiniz?
SGC: Sizinle dayanýþma içerisinde-
yiz. Ve tüm politik tutsaklarýn ser-
best býrakýlmasýný istiyoruz
Hepinizin karþýlaþtýðý polis saldýr-
ganlýðýný kýnýyoruz. Sizin demokra-
si ve daha eþit, daha adil bir toplum
için verdiðiniz mücadele çok önem-
li ve dünyanýn her yerinde bizler de
onun için mücadele ediyoruz. Her
zaman yöntemlerimiz ayný olmaya-
bilir ama biz de baskýlara, polis vah-
þetine, kemer sýkma politikalarýna,
özelleþtirmeye ve polis saldýrganlý-
ðýna karþý mücadele ediyoruz. Yal-
nýz deðilsiniz. Hem dayanýþmak

amacýyla hem de polis saldýrganlýðýna karþý baþkentimiz Kopen-
hag’da 23 Haziran’da bir protesto yürüyüþü yaptýk. Burada polis
saldýrganlýðýný protesto ettik; konuþma ve bir araya gelme özgür-
lüðünü savunduk, Türk hükümetine biber gazý kullanýmýna ve po-
lis saldýrganlýðýna son vermesi ve bunun yerine diyalog yolunu
kullanmasý çaðrýsý yaptýk.
DÖB: Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý?
SGC: Mücadelenizi, protestolarýnýzý ve eleþtirilerinizi sürdürün.
Baþka bir dünya mümkün!

“BAÞKA BÝR DÜNYA MÜMKÜN!”
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Gezi direniþi esnasýnda gerek Ýstanbul’da, ge-
rek Ýzmir’de, gerek Ankara’da tribünlerini so-
kaklara taþýyanlar vardý. Sokaklarda polise
yazýlan besteler okunuyordu. Taraftarlar her
deplasman yolunda, her maç giriþinde kar-
þýlarýna çýkan baský mekanizmasýna kar-
þý ayaklanmýþtý. Ve bu ayaklanmayý
taraftar gruplarýna karþý yapmýþtý bir
çoðu. Görüldüðü gibi çArþý dýþýn-
da ki Ýstanbul taraftar gruplarýnýn di-
reniþ esnasýndaki yandaþ tavýrlarýný
hepimiz gördük. Þimdi direniþ öncesine ve son-
rasýna bir bakalým.

Gezi direniþi öncesinde tribünlerde ki endüstriyel fut-
bol karþýtý gruplar dýþýnda tribünlerin genel yapýsý maalesef ýrkçý,
þoven ve þiddet eðilimli insanlardan oluþuyordu. Buna en somut ve
güncel örnek; Ýstanbul’da Bursa spor taraftarlarýnýn kadýnlara saldýr-
masýný verebiliriz. Tek örneðin bu olmadýðý Türkiye’de tribün-
ler genelde milliyetçi ve ýrkçý bir tavrýn yansýmasý olarak
görülmüþtür.

Bu yansýmanýn dýþýnda örnek vermek ge-
rekirse, kolluk kuvvetleriyle sürekli mü-
cadele etmek zorunda kalan
taraftarlar bu mücadeleyi gerek
stadyumlarda gerek sokakta
yükseltmiþtir. Bu ülkede, polis ta-
raftarlarýn deplasman otobüslerini
taþlamýþ, en ufak bir olumsuzlukta tri-
bünlere saldýrmýþ, çocuklarýn kadýnlarýn
yaþlýlarýn olduðu tribünlere biber gazýyla
saldýrmýþtýr. Kolluk kuvvetleriyle mücade-
lenin içinde olan taraftarlar Gezi direniþinde
de polis þiddetine karþý örgütlü bir biçimde so-
kaða çýkmýþlardýr. Ýstan-
bul’da renk fark
etmeksizin kol kola girip
direnmiþ, Ýzmir’de körfe-
zin düþman kardeþleri
polisin gazýna, jopuna
karþý birbirine sarýlmýþ ve
AKP diktatörlüðüne kar-
þý ortak bir mücadeleye
giriþmiþlerdir.

AKP iktidarý baský
alanlarýný daha da geniþ-
leterek her türlü protesto
ihtimalini ortadan kaldýr-
maya çalýþýyor. Bundan
biz taraftarlarda nasibi-

mizi aldýk. Önce pankart ve davul yasaklarý sonra tezahürat yasak-
larý... Ancak düþünemedikleri Bir þey var. Taraftar mücade-

lesini her koþulda sürdürecektir. Bizim pankartlarýmýz
hep yasaktý. Zaten iþlerine geleni, keyfi uygula-

malarla statlara sokan görevliler pankartla-
rýmýzý yasaklýyordu. Ancak baský ne

kadar artarsa mücadele de o ka-
dar yükselecektir. Alternatifler ar-

tacak taraftar mücadelesi
çeþitlenecektir.

Biz taraftarlar farkýndayýz ki onlar
onlar katiller ve cinayetlerini övünerek an-

latýyorlar. Biz katillere boyun eðmeyeceðiz.
Gezi direniþinden önce toplumsal muhalefet o-

larak tribünlerde bazý taraftar gruplarý mücadele
ederken, bu süreçten sonra top yekün bir mücade-

le içine gireceðiz.. Mücadele de ezilen olarak taraf-
tara deðindik. Biraz da diðer tarafa deðinelim. Kim

bu diðer taraf?
Diðer taraf mücadeleyi sekteye uðratmaya

çalýþan taraftar gruplarý, direniþçilere saldýran
sivil AkP milisleri... Bu iki gruptan birincisi

kitlelere yön veren binlerce üyesi bulunan
kurumlar, her alanda iktidar yandaþlýðý

yapýp taraftarlarý mücadeleden çekme-
ye pasifleþtirmeye çalýþmaktadýr. Di-

ðer grup ise çok daha çirkin
hareketleri olan baþta Ýstanbul Kasýmpaþa

spor taraftarlarý olmak üzere direniþçilere kesici
aletlerle saldýran taraftarlar...

Bizim bu süreçte yapmamýz gereken ise GEZÝ DÝRE-
NÝÞÝ ile baþlayan mücadeleyi stadyumlarda, tribünlerde AKP dik-
tatörlüðüne, yandaþlarýna ve sivil milislerine karþý yürütmektir. Biz

her türlü baskýya, ayrýmcý-
lýða, faþizmin her türlü yü-
züne karþý sesini
yükselten taraftarlarýz, o
yüzden Türkiye’nin bütün
stadyumlarýndan haykýra-
caðýz. “Her Yer Taksim
Her Yer Direniş”

YA BASTA!
VÝVA GÖZTEPE!
VÝVA GÖZTEPE
TARAFTARLARI

*Bu Yazý El Chapulo’nun 1.
Sayýsýndan Alýnmýþtýr
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Brezilya’dan gelen basýn emekçileri ile Tak-
sim’de ayaklanmanýn ilk günlerinde GEB’li
bir iþçi ile yapýlan bu röportajý öneminden
dolayý yayýmlýyoruz...

TV3 Muhabiri Vallemore: Biz Bre-
zilya’dan geliyoruz. TV3 kana-
lýndan, sizinle röportaj
yapabilir miyiz?
GEB’li Ýþçi: Tabi ki.
TV3 Muhabiri Vallemore: Bu-
radaki kalabalýk protesto, sadece
Gezi Parký için mi?
GEB’li Ýþçi: Elbette ki hayýr. Buradaki
insanlar baþbakanýn demagojisinden, ya-
lanlarýndan, emperyalistler ile iþbirliðinden
býkmýþ durumdalar ve onlar þimdi devrim
istiyorlar, onlar sosyalizm istiyorlar. Bakýn
görüyor musunuz þurayý, orada ‘devrim
baþladý’ yazýyor.
TV3 Muhabiri Vallemore: Erdoðan’ýn
planlarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
GEB’li Ýþçi: Erdoðan’ýn planlarý çok da u-
murumuzda deðil, biz istediðimiz þeyi bili-
yoruz. Devrim istiyoruz, sosyalizm
istiyoruz. Bunlarýn oy ile kazanýlamayaca-
ðýný, ancak halk devrimiyle mümkün oldu-
ðunu tarihsel ve bilimsel sosyalizm bize
göstermiþtir.
TV3 Muhabiri Vallemore: Burada insan-
lar her yerde protesto ediyor, Erdoðan þu
anda yurt dýþýnda, bunu nasýl deðerlendiri-
yorsunuz?
GEB’li Ýþçi: Belki ülkede olup bitenleri
merak ettiði için gitmiþ olabilir, görüyorsu-
nuz burada yerel basýn yok. Yerel basýn a-
raçlarý imha edilmiþ durumda, çünkü
direniþin ilk gününden beri hükümet ve ser-
maye yanlýsý yalan ve çarpýtýlarak haber ya-

pýldý ve polisin uyguladýðý hukuksuz ve in-
sanlýk dýþý muameleleri görmezden geldiler.
Çoðu haber bile yapýlmadý, çünkü haberi
çarpýtacak bir þey bile bulamazken, baþba-
kanýn demagojik açýklamalarýný canlý izlet-
tiriyor bütün kanallar. Öte yandan Taksim
Gezi parký için, milyonlarca insan polise di-
renirken, kan ve canlarý pahasýna yurt dýþýn-
daki bir çok kanal, bunu canlý yayýnla son
dakika haberleri ile verirken, bizim ülke-
mizde burjuva basýn yemek, evlilik ve ma-
gazin haberleri veriyordu. Taksim meydaný
günde 5 milyondan fazla insanýn geçtiði bir
meydan. Bu insanlar her gün polisin
þiddeti ve kimyasal gazlarýna
maruz kalýyorlar, hukuk
tanýmaz bir þekilde
akþam eve
gittikle-

rinde
ise hiç ala-

kasý olmayan
yalan yanlýþ tutum

sergileyen burjuva basýn ile
karþýlaþýyorlar ve bunun bir hak-

sýzlýk olduðunu bir kere hissediyorlar. Bir
daha onlarý kimse buradan döndüremez.
TV3 Muhabiri Vallemore: Sizlerin bun-
dan sonraki talepleri nelerdir?
GEB’li Ýþçi:Az önce bir slogan atýldý “Hü-
kümet Ýstifa, iktidar Halka” hepimiz bunu
istiyoruz.
TV3Muhabiri Vallemore: Sadece bu Ge-
zi parký için mi hükümetin istifa etmesini is-
tiyorsunuz?
GEB’li Ýþçi:Buna, bugün ölümünün 50. yýl
dönümünde dünyaya mal olmuþ bir þairin,
Nazým Hikmet’in sözü ile yanýt vereyim.
Þair diyor ki “bir aðaç öldü bir millet uyan-
dý” Türkiye’de milli gelirin %50’sini
%3’lük bir kýsým paylaþýrken, geri kalan
%50’sini ise %97’lik kýsým karnýný doyur-
maya çalýþýyor. Ayrýca yurt dýþý politikasý
tam bir felaket. Erdoðan kendisi, ben

ABD’nin BOP eþbaþkanýyým dedi. Ortado-
ðu’da akan her damla kanýn sorumlusu
AKP ve Erdoðan’dýr. Suriye politikasýna
gelecek olursak, Suriyeli muhalifleri ülke-
mize alýp CIA ve MÝT, bunlara silah ve sa-
vaþ eðitimleri vermiþtir ve bunun sonucu
olarak Hatay Reyhan’lý da gerçekleþtirdik-
leri bomba eylemi sonucunda 51 insanýmý-
zý kaybettik ve yine o zaman medyaya
yayýn yasaðý getirdiler ve adýna ileri demok-
rasi dediler!
TV3 Muhabiri Vallemore: Buradaki her-
kes devrim ve sosyalizm mi istiyor?
GEB’li Ýþçi: Hepsi hükümetin istifa etme-
sini istiyor, ancak ne kadarý sosyalizm ve-
devrim için cesaret eder bilemem ama, bu
halk bir kere uyandý!
TV3 Muhabiri Vallemore: Peki son ola-

rak eklemek istediðin bir þey var mý?
GEB’li Ýþçi:Var. Kendinize çok iyi ba-

kýn. Biz sizi çok seviyoruz. Bu insan-
lar için, doða için baþba bir ülkeden

kalkýp gelmiþsiniz, belki de mesa-
feler belirlemez, insanlarýn ya-

kýnlýk derecesiniz, insanlýk
derecesini! Bizleri yalnýz bý-

rakmadýðýnýz için size teþek-
kür ediyoruz ve ezilen tüm dünya

halklarýna selam olsun, ölümsüzleþen
devrim savaþçýlarýmýza da sözümüz devrim
olacak!
TV3Muhabiri Vallemore:Biz size çok te-
þekkür ediyoruz bizimle röportaj yaptýðýnýz
için, gönlümüz sizinle. Bol þanslar, umarým
siz kazanýrsýnýz!

“bir aðaç öldü bir millet uyandý...”
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Her bir yandan insanlar okullarýn, özellik-
le üniversitelerin açýlmasýný beklerken Eylül a-
yýndan bekleneni Ankara halký boþ çýkarmadý.
Eylül ayý ODTÜ ve Yüzüncü Yýl mahallesinden
geçecek yol inþaatý ve Tuzluçayýr’da temelleri a-
týlmaya çalýþýlan Cami- Cemevi Projesiyle baþ-
ladý.

ODTÜ, Yüzüncü Yýl
ve Ardýndan Tuzluçayýr

Ýlk baþlangýç ODTÜ’nün oldu. Ayaklanma
sonrasýnda baþlayan forumlarýn 100.yýl ayaðý o-
lan Ýzci Parký Forumu da önceleri diðer forum-
lar gibi baþlamýþtý. Ancak Ýzci Parkýnda insanlar
her akþam toplanmaya devam ederken, her ak-
þam arkalarýndaki viyadük inþaatý son sürat yük-
selmeye devam ediyordu. Yaklaþýk iki ayýn
sonunda viyadük ayaklarýndan iki tanesi bitti-
ðinde, o zamana kadar takip edilen hukuksal iþ-
lemlerin artýk çok da iþe yaramadýðýný gören
100.yýl ve Çiðdem halký evlerinin önünden geçi-
rilmeye çalýþýlan 8 þeritli bu otoyola engel olmak
için Aðustos ayýnýn sonlarýna doðru þantiye ala-
nýyla ODTÜ’nün 100.Yýl çýkýþýndaki A4 kapý-
sýnýn arasýna çadýrlarýný kurdular ve orasýný yeni
direniþ alaný ilan ettiler. Ancak daha çadýrlarýn
kurulmasýnýn üstünden iki saat geçmemiþken 6
otobüs çevik kuvvet aracý ve bir TOMA ile po-
lis çadýrlarý direniþ alanýndan kaldýrtmak için
geldi. Çadýrlarý kaldýrmak bizim tek derdimizdir
diyen polislere halk çadýrlarý kaldýracaðýz ama
buradan gitmiyoruz cevabýný verdiler.

Niyetlerinin sadece çadýr olmadýðýný gös-
termeleri çok uzun sürmedi. Yüzüncü Yýl, Çið-
dem halký ve ODTÜ öðrencileri 13 gün boyunca
yolun geçeceði alanda sabahladýlar. Geceli gün-
düzlü orada kalan halka daha fazla katlanama-
yan Ankara Büyükþehir Belediyesi ve onun
sadýk kullarý Çevik Kuvvet ekipleri 6 Eylül saba-
ha karþý direniþ alanýný bastýlar ve 14 arkadaþýmý-
zý gözaltýna aldýlar. O gün boyunca yakýp
yýktýklarý ve ardýndan çok büyük güvenlik ön-
lemleri aldýklarý alanýn önünde halk bekleyiþini
sürdürdü. Bir yandan aðaçlarý sökmeye çalýþan
iþ makineleri her çalýþtýðýnda polisle halk arasýn-
da arbedeler yaþanýrken polis ara sýra gaz sýk-
maktan kendini alamadý. Akþama doðru
gözaltýna alýnanlarýn da serbest býrakýlmasýyla ve
o gün boyunca mahalledeki
Migros önüne yapýlan çaðrýlar-
la iþ makinelerinin ve TO-
MA’larýn olduðu yere
Ankara’nýn her yerinden in-
sanlar gelmeye baþlamýþ-
lardý. Söktükleri
aðaçlarýn yerine sembo-
lik olarak getirilen bit-
kinin halk tarafýndan
dikilmek istenme-
siyle birlikte polis
þantiye alanýný korumak adý-
na halka biber gazlarýyla saldýrdý.

ODTÜ’nün A4 çýkýþýna barikat kuran halk gece
boyunca aralýksýz çatýþtý. Bütün gece bir yandan
çatýþmalar sürerken, diðer yandan da kepçeler
çalýþmaya devam etti.

Ertesi gün, 7 Eylül Cumartesi saat 17.00’de
tekrar toplanan insanlar “Kahrolsun Bað-
zý Yollar” ve “Gökçek Elini Ma-
hallemden, ODTÜ’den
Çek” pankartlarýyla yü-
rüyüþe baþladýlar. Yürü-
yüþ “Otoyol Yapma
Boþuna Yýkacaðýz Baþýna”,
“Bu Daha Baþlangýç Müca-
deleye Devam”, “Hepimiz A-
li’yiz Öldürmekle Bitmeyiz”,
“Katil Polis Mahallemden De-
fol” sloganlarýyla devam ederken
sürekli mahalle halký insanlarýn a-
rasýna katýlmasýyla kalabalýk çoðal-
dý ve en sonunda yaklaþýk iki bin kiþiyle þantiye
alanýna gelindi. O kadar insan karþýsýnda ne ya-
pacaðýný þaþýran Çevik Kuvvet ekipleri uzun bir
süre barikat kurmaya baþlayan gençleri seyretti
ve sonrasýnda daðýlmalarý için uyarý yaptý. Bir
15 dakikalýk bekleyiþin ardýndan polis olanca
gücüyle kitleye saldýrmaya baþladý. Birkaç saat
devam eden çatýþmalar daha sonrasýnda A4 ka-
pýsýnda devam etti.

Henüz ODTÜ’de çatýþmalar sürerken ayný
gece Tuzluçayýr Mahallesinde bir Gülen- Doðan
asimilasyon projesi olan Cami-Cemevi inþaatýný
engellemek isteyen Tuzluçayýr halkýna polis sal-

dýrmaya baþladý ve devamýnda ertesi gün de
gece geç saatlere kadar süren çatýþma-

larda birçok insan plastik
mermilerle ve gaz bom-

balarýyla yaralandý. Yü-
züncü Yýl halkýndan yeteri

kadar öfkesini çýkaramamýþ
olan polis sert bir þekilde sal-

dýrýsýna devam etti. Ayný ak-
þam sokaklara dökülen

Dikmen halký da saatler boyun-
ca polisle çatýþtý.

Gökçek Yolun Yol Deðil
Baþlangýcý ODTÜ yaptý dedik ama aslýnda

bütün bunlar ne sadece ODTÜ’lü hocalar tara-
fýndan 20 sene öncesinden çizilen ODTÜ’den
geçecek yol projesi meselesi, ne de basit bir
“yolsuzluk”. Medyada sürekli yaratýlmaya çalý-
þýlan ODTÜ’lü marjinaller deðillerdi bu kadar
gürültüyü koparan.

“ODTÜ, 100.Yýl ve Çiðdem’den geçecek
otoyolu istemiyoruz. Çünkü bu yol ODTÜ ara-
zisinde en az 3 bin aðacýn katliamý demek. Bu
yol mahallemizi orta yerinden ayýran bir duvar
demek. Bu yol Melih Gökçek’in ODTÜ orman-
larýna giriþinin ilk basamaðý demek. Bu yolun
yapýlmasý peþinden kentsel dönüþüm baskýsýnýn
gelmesi ve mahallemizden sürülmemiz demek.
Bu yol balkonumuzda günde 40 bin aracýn geç-
mesi demek.” diyor 100.Yýl İnsiyatifi.

Ý.Melih Gökçek’in çýlgýnlýklarýna katlanan
halk için bu yolsuzluk bardaðý taþýran son dam-

la oldu. Bunun anlamý þudur:
bu kadar gürültüyü koparan
türbanlý öðrencileri okuldan
atmaya çalýþan, yurtlarýnda
öðrencileri fuhuþa zorla-
yan yada çocuk düþürten
ODTÜ öðrencileri de-
ðildir. O yol baþta ol-
mak üzere yaþam
alanlarýna dokunul-
masýna hatta öte-

sinde yaþam
alanlarýndan kovulmalarýna çý-

kan her “YOL”a karþý mücadele eden
100.Yýl ve Çiðdem Mahallesi sakinleridir, es-

nafýdýr, çalýþanýdýr, emekçisidir, öðrencisidir. Ay-
lardýr mücadele eden çoðu tatilde olan öðrenciler
deðil, aksine orada yýllardýr yaþayan ve yaþama-
ya devam edecek olan mahalle halkýdýr.

Bu Daha Okullarýn Açýlmamýþ Hali
Haziran Ayaklanmasý tüm illere Tak-

sim’den, Gezi Parký’ndan yayýlmýþtý ama ayak-
lanmanýn öðrencilerin final dönemine denk
gelmesi öðrenciler için talihsizlikti. Bütün yaz
boyunca Eylül’ün gelmesi boþuna beklenmedi.
Asýl bu nedenle, hükümetin Eylül korkusunu
haksýz çýkarmamak belki de en çok ODTÜ’nün
hakkýydý. Evet, öðrencilerden, ODTÜ’lülerden,
ODTÜ’den korkuyorlar.

Korkmakta da haklarý var. Çünkü bu sorun
her ne kadar sadece ODTÜ ‘nün sorunu olmasa
da ülke genelinde ODTÜ isminin duyulmasý bi-
le insanlarý sokaða dökmeye yetiyor. “Biz her
þeyin en iyisini biliriz” diyenler en çok da bunu
bilirler. Bilenleri yanýltmak adetimiz deðildir.
Yeni Haziranlar için, ODTÜ’ den Yüzüncü
Yýl’a, Tuzluçayýr’dan Dikmen’e tüm Ankara
Halký isyaný büyültmeye, Haziran ruhuyla her-
kesi sokaklara çaðýrýyor.

Ankara/ Devrimci Öðrenci Birliði

GEZÝ’DEN ODTÜ’YE
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31 Mayýs’ta baþlayan halk ayaklan-
masý tüm coþkusuyla devam ediyor ve
okullarýn açýlmasýyla yeni bir hýz kaza-
nacaðý da belli. Geliþmeler bu doðrultu-
da. Aðustos’la birlikte sokaktaki kitle
hareketi biraz zayýflamýþ, ayaklanma
park forumlarýyla birlikte sürmüþ olsa
da, ODTÜ’deki yol yapým çalýþmalarý
sokaklarý yeniden hareketlendirdi. Ar-
dýndan Tuzluçayýr’da yapýlmak istenen
ve Alevi emekçilerin asimilasyonunu a-
maçlayan Cami- Cemevi projesi, buna
karþý halkýn isyaný ve polisin sert saldý-
rýsý sokaktaki mücadeleyi bir üst boyu-
ta sýçrattý. 31 Mayýs ayaklanmasýnýn en
görkemli eylemliklerini gerçekleþtiren
iller yine devasa eylemler gerçekleþtir-
diler ve Antakya’da yaþanan çatýþmalar-
da Ahmet Atakan adlý bir eylemci
öldürüldü. Bu artýk son noktaydý ve gün-
lerce sokaklar çatýþmalardan geçilmedi.
Hükümet ise olaylarýn arkasýndaki ger-
çeði gizlemeye çalýþarak yine demogoji
yaptý ve tabi ki halký kandýramadý. Her-
kes Ahmet Atakan’ýn ve diðer ölümsüz-
leþenlerin sorumlusunun bu hükümet ve
faþizm olduðunu biliyor.

Ama tüm bu yaþananlar hangi ger-
çeklere iþaret ediyor ve bizler bundan
nasýl sonuçlar çýkarmalýyýz? Bizleri na-
sýl bir mücadele bekliyor? Gençliðin ö-
nündeki sorumluluklar nelerdir?

Ayaklanma Devam Ediyor!
ODTÜ olaylarý ile baþlayan süreç e-

sasýnda 31 Mayýs’ta baþlayan ayaklan-
manýn devamýydý. Yani bundan sonraki
her toplumsal olayda, grevde ya da öð-
renci eylemlerinde 31 Mayýs ayaklan-
masýnýn etkisini görecek ve bu etkinin
sonuçlarýyla deðerlendireceðiz. Çünkü

sokakta yaratýlan çok güçlü bir dayanýþ-
ma ve devrimci eylem birikiminin bun-
dan sonrasýný etkilememesi
düþünülemez. Yeni Evre’nin devrimle-
rinde süreç uzun bir zaman dilimine ya-
yýlýyor ve çeþitli vesilelerle ortaya çýkan
kitleler devrimci mücadelenin güzel ör-
neklerini yaratýyor.

Sonuç olarak 31 Mayýs’ta baþlayan
ayaklanma çeþitli biçimlerde ve düzey-
lerde devam ediyor. Ayaklanma dönem-
lerinin özelliðidir. Bir yerde olan hemen
diðer bölgelerde etkisini gösteriyor. Sa-
dece merdivenlerin boyanmasý eylemi-
nin bile yayýlma hýzýna bakýlsa bunu
görmek mümkündür.

Ayaklanma devam ediyor ama bu
gençliðimize ve gençliðin öncülerine
büyük sorumluluklar yüklüyor. Zira a-
yaklanmanýn daha ileriye sýçramasý ve
faþizmi ezecek bir politik devrim aþa-
masýna gelmesi bizlerin göstereceði ça-
ba, cüret ve esnekliðe baðlý… Þu anda
yaþadýðýmýz dönem 1917 Þubat’ýndan
sonra Bolþeviklerin yaþadýðý sürece ben-
zetilse hata yapýlmaz sanýyoruz. Bu ara
dönemde baþarýlý bir örgütlenmenin ve
güçlü bir yapýlanmanýn ortaya çýkarýl-
masý; geniþ kitleler nezdinde ayaklan-
manýn politik hedeflerinin net biçimde
belirlenmesi; kitlelerin sokaklarda orta-
ya çýkardýðý doðal örgütlenmelerin ikti-
dar organlarý haline getirilmesi ve
kitlelerin faþizme karþý aktif örgütlen-
melerinin saðlanmasý çok önemlidir.

Ne Yapmalý?
Her þey 31 Mayýs ayaklanmasýnýn

hücrelerinde gizli. Her þey 31 Mayýs a-
yaklanmasýnýn doðru deðerlendirilmesi-
ne ve buna uygun bir pratikte gizli…

DEVRÝM GÜNCEL SOS

Bizler Denizlerin
yoldaþlarýyýz. Onlar
bugün için idamlara

yürüdüler.
Bizler Sinanlarýn
yoldaþlarýyýz, onlar

bugünler için
Nurhaklarda

katledildiler. Koþullar
bizden yana ve belki de
her þey “hadi yapalým þu

iþi” diyecek cesur
gençlere baðlý. Koþullar
bizden yana çünkü
devrim güncel ve

sosyalizm güçlüdür!
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Þimdi devrim deneyimlerini ve roman-
larýný bugünün ayaklanmacýlarý gözüyle
okuma zamaný. Ve çýkartýlan dersleri
korkmadan, hata yapma endiþesi duy-
madan hayata geçirme dönemi. Devrim-
ci gençliðimiz; faþizmi ezmek ve
yaþadýðýmýz acýlara son vermek bugün
bizim elimizde! Çünkü bizler neler ya-
pabileceðimizi gösterdik. Zengin dev-
rimci birikimimiz ve kazandýðýmýz
tecrübe; bizlere yol gösterecektir.

1) Öncelikle devrimci gençliðimiz
hazýr bir reçete beklememelidir. Bu en
büyük hata olur. Kitlelerin yaratýcýlýðýna
güvenmeli ve bizlerin de kitlelerin bir
parçasý olduðumuzu unutmamalýdýr.

2) Kitlelerin faþizme karþý olan öf-
kesi ve onunla mücadele etme isteði
gözle görülür düzeyde. Korku duvarlarý
31 Mayýs’ta yýkýldý. Þimdi bizlerin yýl-
lardýr bahsettiði gençliðin anti- faþist ör-
gütlenmesinin gerçekleþtirilmesi
zamanýdýr. Zira sokakta zaten böylesi bir
birliktelik var. Fakat ona çeki düzen ver-
meli ve daha örgütlü bir mücadeleyi or-
ganize etmeliyiz. Üniversitelerde bunu
örgütlemenin koþullarý her zamankinden
daha fazla mümkündür. Polislerin üni-
versitelere getirilmesi ( dahasý bunun ya-
sallaþmasý çünkü üniversitelerde polis
her zaman vardý) ve bunun üzerinden
gerçekleþecek birliktelikler mutlaka an-
ti- faþist birliktelikler haline gelmeli ve
faþizmin ezilmesini hedeflemelidir.

3) Devrimci hareketin bir bütün ola-
rak günlük pratiklerinin ne kadar önem-
li olduðu 31 Mayýs ayaklanmasýnda
görüldü. Þimdi çok daha fazla ve yoðun-
laþmýþ olarak günlük pratiðimize önem
vermeli, buralarda küçük de olsa baþa-
rýlar kazanmalýyýz. Sonucu belirleyecek

olan çalýþma budur.
4) Milyonlar sokaklara döküldü-

ðünde onlara yol gösterecek, düþmanla-
rý karþýsýnda mücadelede motive edecek
ve olmasý gerektiði anda “ileri” diyebi-
lecek yetkin ajitatörlere ihtiyacýmýz var.
Ýçi boþ sözler deðil mücadelenin anlamý-
ný ve ihtiyacýný ifade edecek ajitasyon-
lar ayaklanmýþ kitlelere doðru hedefleri
gösterecektir…

5) Savaþ hala kapýmýzda bekliyor.
Faþizm henüz sýcak savaþa girecek çýl-
gýnlýðý göstermedi ama Suriye’deki kim-
yasal saldýrýnýn ardýnda paralý askerlerin
ve onlarýn en büyük destekçilerinden
AKP’nin olduðunu düþünürsek; yaþa-
nanlarý iktidarý kaybetme aþamasýna gel-
diklerinde burjuvazinin hangi
çýlgýnlýklarý yapabileceklerine bir iþaret
olarak algýlamak gerek. Bu nedenle sa-
vaþ karþýtý etkin bir faaliyet ve örgütlen-
me gençliðin gündeminde her zaman
olmalýdýr.

6) Son derece yaygýn iliþkilerin ku-
rulmasý sýk sýk bu sayfalarda vurgulandý.
Ama bu kez þöyle diyebiliriz. Devrimi
örgütlemek isteyenin daha yaygýn bir i-
liþki aðýný kurmaktan ve bunu iktidar sa-
vaþýnýn bir parçasý olarak örgütlemekten
baþka çaresi yoktur.

7) Bizler Denizlerin yoldaþlarýyýz.
Onlar bugün için idamlara yürüdüler.
Bizler Sinanlarýn yoldaþlarýyýz, onlar bu-
günler için Nurhaklarda katledildiler.
Koþullar bizden yana ve belki de her þey
“hadi yapalým þu iþi” diyecek cesur
gençlere baðlý. Koþullar bizden yana
çünkü devrim güncel ve sosyalizm güç-
lüdür!

SYALÝZM GÜÇLÜDÜR!

Þu anda yaþadýðýmýz
dönem 1917 Þubat’ýndan

sonra Bolþeviklerin
yaþadýðý sürece

benzetilse hata yapýlmaz
sanýyoruz. Bu ara

dönemde baþarýlý bir
örgütlenmenin ve güçlü
bir yapýlanmanýn ortaya
çýkarýlmasý; geniþ kitleler
nezdinde ayaklanmanýn
politik hedeflerinin net
biçimde belirlenmesi;
kitlelerin sokaklarda
ortaya çýkardýðý doðal
örgütlenmelerin iktidar

organlarý haline
getirilmesi ve kitlelerin
faþizme karþý aktif
örgütlenmelerinin
saðlanmasý çok

önemlidir.
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31 Aðustos-1 Eylül günlerinde Mersin’e baðlý Yenice be-
lediyesinde, Yenice Gençlik Oluþu-
m u ’ n u n ( Y G O )
yoðun emekleri ile
bir festival düzen-
lendi.

Festival progra-
mý geleceðin çapul-
cularý olan Çocuk
Korosu ile baþladý.
Miniklerin ardýndan
Yenice’nin yerel grupla-
rýndan Grup Yenicem
sahne aldý. Ali Ýsmail için
okunan Maðusa Limaný
Türküsü büyük beðeni
topladý. Sýtký Baba Cemevi
Semah Grubu barýþa semaha durdu.

Ardýndan yeni zamanlara yeni
ezgiler getiren, evrenin türküsünü
tencere ve tavalarýyla dillendiren Ça-
pulcular Orkestrasý, Ellerinde Kazan-
lar Ellerinde Güðümler Türküsü ile
girdiler sahneye. Neþeleri ile festivale
çok güzel bir renk kattýlar. Modern dans
grubunun gösterimi ve havai fiþek göste-
risi de gerçekleþti.

Ve yazýn son günü ve artýk son saatle-
rinde Adým Deniz dedikleri
için yargýlanmalarýna rað-
men halen inatla ve Haziran
ayaklanmasýnýn coþkusuyla
Adým Deniz demeye ve sosya-
lizm için söz vermeye devam e-
den Emeðe Ezgi sahne aldý.
Adým Deniz marþý okunurken
YGO “Adým Deniz, Adým Hüse-
yin Adým Yusuf” yazýlý dövizlerle
Emeðe Ezgiyi selamladýlar. Genç-
lerin ilgisi ve coþkusu yoðundu.

Geceyi Nazým Hikmet’in Hoþ-
çakalýn Dostlarým þiiri ile sonlandýr-
dýlar.

1 Eylül günü sabahýn erken saatle-
rinden YGO Ataol Bahremoðlu ve
Recep Ýhsan Eliaçýk katýlýmcýlarýnýn
olduðu Gezi direniþi ve Barýþ süreci
baþlýklý panelin gerçekleþeceði Ýnö-
nü- Churchill Barýþ Parkýný Gezi
parkýna dönüþtürmek için çalýþma-
larýna baþladý. Haziran ayaklan-
masýndan fotoðraflarýn sergisi
yapýldý. Ölümsüzleþenlerin fo-
toðraflarý asýldý. Öne çýkan pan-

kartlar hazýrlandý ve
asýldý. Devrim market
yapýldý. Devrimci tut-
saklarýn adreslerinin
yazýlý olduðu zarflar
hazýrlandý.

Saat 14.00’de
çocuklarýn el bas-
kýsý ile Rojava’da
katledilen çocuk-
larý selamlamak
için yaptýðý “Ço-
cuðun Yüreði-
dir Barýþ”

yazýlý bir pan-
kartýn öncülük ettiði bir ba-
rýþ yürüyüþü gerçekleþti. Ve
panelin yapýlacaðý Gezi
Parkýna geçildi. Panelin ar-
dýndan festival alanýna ge-
çildi. Program içerisinde
Grup Yenice yollarý, Se-
mah ve Ataol Bahre-
moðlu ve Haluk
Çetin’in þiir ve müzik
dinletisi ve ardýndan
Onur Akýn konseri
vardý.

Ayýþýðý Sanat Merkezi olarak
iki gün boyunca standýmýzla festivalin içerisinde yer

aldýk.

YENiCE’DE FESTiVAL
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GEZÝ TUTSAKLARINA
MEKTUP ATMAK ÝÇÝN ADRESLER

TUTSAKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM!
Tekirdað 1 No’lu F Tipi Cezaevi
Dinçer Ergün, Erdal Demirhan, Alp Altýnörs, Ali Karaçay,
Ali Sönmez Kayar, Emrah Görtaþ, Erhan Baybekman,
Hasan Tunç, Hüseyin Þahin, Mustafa Diren Saygýlý,
Salih Coþar, Sercan Genç ve Ümit Yetik, Boran A-
týcý, Ali Haydar Akdeniz, Ersin Top-
çu, Mustafa Keskin, Anýl Çalýþkan,
Doðuberk Dolay, Aziz Aydoðdu

Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza-
evi
Çiçek Otlu, Goncagül Telek,
Ümran Yurdayol

Ankara Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi
Erdal Kozan, Ali Yýlmaz, Mazlum Demir.

Ýzmir 1 No’lu Kýrýklar F Tipi Cezaevi PK/60 Þirinyer / Buca
Ali Hüseyin Ahirci, Vedat Yener, Ýbrahim Kaya, Kubilay Ýyit, Hakan
Polat, Ozan Adýyaman, Erhan Ýnal, Ýzzet Uysal, Akgün Irgat, Çaðlar
Korkut, Cem Barýþ, Çakýl Sait Özdemir,Sercan Üstündaþ, Süleyman
Göksel Yerdut, Mehmet Polat, Görkem Özer, Müslüm Güvendir, Mi-
raç Vayiç, Ulaþ Arslan, Mehmet Barýþcan Yalçýn, Orhan Yýldýz, Görüþ
Atýcý, Yasin Sünger, Soner Ýnanç, Serdar Gür, Mehmet Yunus Kýzýltaþ,
Erol Özdemir, Hüseyin Gülbitti, Abdullah Yüksel

Ýzmir 2 No’lu Kýrýklar F Tipi Cezaevi PK/60 Þirinyer / Buca
Vedat Biçici , Atilla Dalkýlýç, Hicri Serviler, Faruk Erdoðan, Hüseyin
Kaya.

Þakran Kapalý Kadýn Cezaevi Aliaða/Ýzmir
Gizem Türkmen, Pýnar Türk, Elif Kaya, Burcu Koçlu, Esra Ayyýldýz,
Kezban Doðan

Erzurum H Tipi Cezaevi
Çetin Kirsiz,Can Koçak, Daðlar Delen, Mukamet Çelik, Özgün Kaya,
Özcan Kaya, Ali Saðlýk

Edirne F Tipi Cezaevi
Sýtký Güngör, Okan Danacý, Ergün Üzüm, Çaðrý Aydoðan, Mehmet Ka-
ra, Emre Kaya, Ýmran Aydýn, Þahin Yeþilýrmak, Ulaþ Bayraktaroðlu,
Emek Ulaþ Suna, Doðukan Oci, Ceyhun Dönmez, Furkan Tombul

Kürkçüler F Tipi Cezaevi /ADANA
Mahmut Yiðit, Murat Akýncý, Hasan Tatlý, Ahmet Cem Demir, Hakan
Karaca, Ozan Çakýr, Mehmet Ayan, Diren Taþkýran, Mert Kaya, Ali
Þahin Çayýr, Ozan Uður Taþ, Mithatcan Türekten, Mahmut Durkal,
Devran Çaðlar, Yasin Yiðitdöl, Cihan Çelik, Özgür Aslanyürek, Mus-
tafa Kemal Ersöz, Namýk Kemal Ersöz, Hakan Güngör.

Karataþ Cezaevi/ ADANA
Sevinç Dok, Sinem Badem, Büþra Toprak, Diren Taþkýran, Elif Çimen

Malatya E Tipi Kapalý Cezaevi
Kenan Küçük, Ahmet Elma, Önder Ergen, Behzat Doðan.

Bursa (Cezaevleri Bilinmiyor)
Mustafa Çiloðlu, Tuncel Ayaz, Yalçýn Doðru, Teoman Kankýlýç, Galip
Kulak, Mehmet Taþ, Þengül Ünal, Emel Yeþilýrmak

(Adresler Gezi Tutsaklarýyla Dayanýþma Aðýndan alýnmýþtýr)

ZindanlardanZindanlardan
Mektup VarMektup Var

Basýn emekçileri
dostlarýma,

Kürkçüler F Tipi
Cezaevinden gönderme-
ye çalýþtýðým mektuplar
elinize ulaþamadý. Ceza-
evinin mektup okuma
komisyonu keyfi bir bi-
çimde mektuplara el koy-
du. Sadece size deðil,
arkadaþlarýma, aileme
gönderdiðim mektuplara
da el konuldu. Ve “U-
YAP” denilen dosyaya
iþlendi “sakýncalý mek-
tup” olarak. Selam niteliðinde olan mektuplarýmýza “örgüt üye-
lerinin yazýþmasý, devlet kurumlarýný tehlikeye sokma ve hedef
gösterme vb” asýlsýz suçlamalar yapýlarak el konuluyor. Sizin
de bildiðiniz gibi 1 ayý aþkýn süredir burada tutuklu bulunuyo-
ruz. Haziran ayaklanmasý ülkenin 80 iline yayýlmýþ ve günler-
ce sokak savaþlarý yaþanmýþtýr. Birçok arkadaþýmýz yaralanmýþ,
hayatýný kaybetmiþtir. Bizler Antakya ayaklanmasýna, emekçi
kitlelerin sokak sokak çatýþmasýna tanýk olduðumuz ve orada
bulunduðumuz gerekçesiyle sabah operasyonuyla evlerimiz-
den alýndýk… Aslýnda on binlerce insanýn katýldýðý ayaklanma-
nýn sadece birkaç devrimci dernek ve kuruluþ tarafýndan
yapýlmadýðýný, bunun bir halk ayaklanmasý olduðunu onlar da
biliyor… Devrimci kurumlara, derneklere, halka yapýlan bu
gözdaðý ve tutuklamalar ile asýl amaç ayaða kalkan kitleleri sin-
dirip, korkutup, baský kurmaktýr. Çünkü ayaða kalkan kitleler
devleti, hükümeti temellerinden sarsýp, tarihin çöplüðüne gön-
dermek niyetindeydi. Ve bugün hâlâ öyle…

Böyle bir durumda devlet ve sermaye sýnýfý ne yapacaðý-
nýn derdinde, tüm burjuva sýnýflarýn yaptýðýnýn aynýsýný tekrar
edecekler “SAVAÞ”…

Savaþ kapitalistlerin tek ümidi… Tarihlerinin hepsine ba-
kalým emekçi sýnýfýn ayaða kalktýðý dönemde savaþ çýðýrtkan-
lýðý yapýp, savaþ çýkarýlmýþtýr. Onlar, bu ayaklanmalarý ise
devrimi yenebilmek için, yönünü deðiþtirebilmek için, savaþ
onlarýn tek yoludur. Çünkü savaþta þoven, milliyetçi duygula-
rý enjekte ederler...

Þimdilik kýsa bir deðerlendirme yapmak istedim. Ve bi-
zim sürecimiz ile ilgili biraz bilgi aktarmak istiyorum. Ara
mahkememiz yapýldý ve savcý tutuklu yargýlamanýn devamýna
karar verdi. Ýtiraz dilekçeleri ve üniversiteyi kazanan ben dahil
diðer arkadaþlarýn adli kontrol ile yargýlanmasý talebi reddedil-
di. Ve bugün 03.09.2013 ilk mahkeme tarihi açýklandý. 26 kiþi
11 Kasým 2013 09:30’da Aðýr Ceza Mahkemesinde davamýz
görülecek...

Ama biz tüm baskýlara, sürgünlere raðmen eylemlerimizi
sürdürüyor ve kavgayý buradan devam ettiriyoruz. Her gece sa-
at 21.00’da eylemimiz sürüyor ve buradan dýþarýdaki eylemci-
lere sesimizin onlarýn sesinin yanýndan ayrýlmadýðýný
haykýrýyoruz. Daima bu sloganlarý haykýrýyoruz “Her Yer Tak-
sim Her Yer Direniþ”…

Özgür Aslanyürek
Kürkçüler F Tipi Cezaevi C- 96 ADANA
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ÞOVENÝZMÝN KABUKLARINI KIRDIK,ÞOVENÝZMÝN KABUKLARINI KIRDIK,
ÞÝMDÝ KIRINTILARI TEMÝZLEME ZAMANIÞÝMDÝ KIRINTILARI TEMÝZLEME ZAMANI

Merhaba arkadaþlar, ben bu yazýyý Antep’ten yazýyorum. Gezi eylemlerinde ya-
þadýklarýmý eylemlere katýlmayan, katýlamayan arkadaþlarýma anlatýyordum.

Sonrasýnda Genç Yoldaþ Dergisi daðýtýmcýlarý ile karþýlaþtým ve bu anýlarýmý der-
giye yazabileceðimi söylediler. Þimdi attýðým baþlýkta yaþadýðým olayý anlatayým:
Gezi eylemlerine katýldýðým ilk günlerde þu dikkatimi çekti -tabi bu her yerde ay-
nýydý- her kesimden insan vardý. Türk ile Kürt’ü, Alevi ile Sünni’yi, Fenerbahçe,
Galatasaray, Beþiktaþ’ýný barýndýrýyordu. Ýçki yasasýna karþý çýkýp da içkisini alýp
gelen mi dersin, devletin ve hükümetin kadýna yönelik politikalarýna karþý çýkýp
gelen mi dersin, AKP’ye karþý gelip de “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloga-
nýný atan mý dersin, dayanamayýp heykelin üstüne çýkan mý dersin; dersin de der-

sin yani…
Sonra, farklý mahallelerde eylemler yaptýk. Bu mahallelerden bir tanesi de Düz-
tepe Mahallesi’ydi. Mahallede eylem daha baþlamadan eylemin baþlayacaðý ye-

re CHP’li birkaç kiþi geldi. Aralarýndan biri Türk bayraðýnýn olup olmadýðýný
sordu. Yanýndaki bir iþçi de “Evet evet Türk bayraðý olsa iyi olur” dedi.

Ben de “Türk bayraðýnýn olmasýna gerek yok. Çünkü Türk bayraðý Türk milletini
simgeler. Oysa ki bu ayaklanma sadece Türk milletinin baþlattýðý, oluþturduðu bir
ayaklanma deðil, tüm halklarýn düzene karþý çýktýðýný gösteren bir ayaklanmadýr”
dedim. Arkadaþlarýn elinde dövizler gördüm. CHP’liye dövizler taþýyacaðýmýzý

söyledim. Yanýndaki iþçi bu sefer de iyi olur” dedi. “Evet, evet bayrak taþýmaya-
lým, döviz taþýyalým” dedi. Sonrasýnda biraz daha konuþup CHP’li iþçiyi bayrak

taþýmanýn gerek olmadýðýna ikna ettik.
Ayaklanmada Türk milletinin üstün olmadýðýný da kabul etti. Yani ondaki o þo-

ven kýsmý kýrdýk, kýrýntýlarý kaldý. Ve þimdi o kýrýntýlarý süpürme zamaný…
Antep’ten Genç Yoldaþ Okuru bir Çapulcu

Uykumuzdan UyandýkUykumuzdan Uyandýk
Merhaba dostlar size bir eylem deneyimimi ve çýkardýðým dersleri anlatayým. Ayaklanma-
da yitirdiðimiz yoldaþýmýz Abdullah Cömert’i anmak ve katlediliþini protesto etmek için o-

kula gideceðimiz gün herkes protesto amaçlý siyah giyindi.
Bu protesto ne daha önce konuþuldu ne de bir çalýþmasý yapýldý. Sadece bir gün önce-

sinden internet üzerinden bunun çaðrýlarý yapýldý ve diðer gün sabah bunun verimini al-
dýk, çaðrýyý gören herkes siyah giyinmiþti. Ayný gün okulu boykot edip birçok liseden

katýlan arkadaþýmýzla bir eylem düzenledik.
Eylemden birkaç saat önce ne yapacaðýmýzý belirledik; ama pratiðin kendisi bir baþka olu-

yormuþ gerçekten de bunu anladýk. Bu eylemi yaymak için okulda sadece birkaç saatlik bir
çalýþma yaptýk ve herkesi belli bir toplanma yerine çaðýrdýk.

Saatler toplanma saatini gösterdiðinde yüzlerce kiþi toplanmýþtý bile. Ne yapacaðýmýzý ko-
nuþmuþtuk diyorum ama iþ tabi biraz farklý oluyor, çünkü ilk defa inisiyatif alýp eylem ko-

yuyorsunuz ve kimse size ne yapacaðýnýzý söylemiyor. Ama bu harika bir deneyimdi,
çünkü çok heyecanlýydýk ve gerçekten de bir þeyler yapmak istiyorduk.

Toplanan yüzlerce kiþiyi korteje sokmak zor oldu ama ayaklanmanýn ruh haliyle iþler hýzlý-
ca geliþti ve eylem baþladý. Güzergah boyunca ‘Hükümet Ýstifa, Tayyip Ýstifa’, ‘Katil Dev-

let Hesap Verecek’, ‘Her Yer Taksim Her Yer Direniþ’ gibi sloganlar atýldý.
Okuldan çarþýya yetiþtiðimizde sayýmýz beþ yüzü geçmiþti. Eylemi bitirelim diyenler oldu

ama diðerleri kararlýlýk göstererek halay çekmeye ve þarký söylemeye baþladý. Ondan sonra
atýlan sloganlarla eylemi sonlandýrdýk, ama eylem anýnda sivil polisler bize engel olmaya
çalýþtý, biz buna izin vermedik. Sonra daðýlmadan okula dönük ve bunu deðerlendirdik.

Daha biz okula yetiþmiþtik ki sivil polisler okula bizden önce gelmiþ ve müdür yardýmcýsý-
na her þeyi abartarak ve tehditkar bir þekilde anlatmýþtý.

Her þeye raðmen büyük bir deneyim yaþadýk ve bu deneyimden büyük dersler çýkardýk.
Artýk uykumuzdan uyandýk, gelecek ellerimizde. Sevgiyle kalýn

Antakya’dan bir DÖB’lü
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Merhaba Genç Yoldaþ!Merhaba Genç Yoldaþ!
Birkaç hafta önce, gazete okuduðum bir haber ilgimi çekti. Bir kanaldaki ramazan
programýnda “Hamile kadýnlar sokaða çýkmamalý, göz zevkimizi bozuyorlar…” gi-

bi bir þeyler söylendiðini anlatan bir haberdi bu.
Þaka gibi bir gerçeðin haberiydi bu.

Asýl þaþýrdýðým þey, bir erkeðin HAMÝLE BÝR KADINA bakarken bir sorunun ol-
mamasý ama bir kadýnýn, hamile bir kadýnýn, GÖZ ZEVKÝNÝ BOZDUÐU için so-

kaða çýkmamasýnýn istenmesi.
Erkek egemen bir toplumda yaþýyoruz. Babanýn soyadýný alýyor, babanýn istediði þe-
kilde kimliðe sahip oluyoruz. Çoðumuz, “Kýz kýsmý, evinde oturup, çocuðuna ba-

kar” anlayýþý ile büyütülüyor, bazýlarýmýz okula bile gönderilmiyoruz.
Tacize uðruyor üstelik bundan kendi suçumuzmuþ gibi utanýyoruz. Utanmamýz ge-
rek çünkü. Taciz edenin deðil, bizim utanmamýz gerek. Karþý cins tarafýndan darp
edildiðimizde “kocandýr, babandýr hem döver hem sever” söylemlerini iþitiyoruz.
Ve bir gün hamile kadýnlar, sokakta olan erkeklerin göz zevkini bozuyor suçlamasý
ile karþý karþýya kalýyoruz. Bizden istenilen þey, hamile olduðumuz süre içerisinde,
zorunlu olmadýðýmýz sürece dýþarýya çýkmamamýz. Üstelik diyanet iþleri adýmýza

karar veriyor.
“Hastaneye gidiyorsa, günah deðil” diyor neredeyse.

Ama kimse düþünmüyor. HAMÝLE BÝR KADIN’IN sokakta gezmesi ‘caiz’ deðil;
bir erkeðin, sokakta gezen, HAMÝLE BÝR KADIN’A bakmasý ‘caiz.’

Dini açýdan, kadýnlarýn erkekleri tahrik etmemesi için örtünmesi gerekirken, açýk
olan her bir saç teli için günaha girerken; bir erkeðin, bir kadýna bakmasý –kapalý
veya açýk- hiçbir günaha tabi tutulmuyor, üstelik ‘güzele bakmak sevaptýr’ diye se-

vaba giriyorlar.
Din, dil, ýrk, mezhep ve cinsiyet ayrýmý olmaksýzýn yaþadýðýmýz söylenen bu ülkede,
Ermenilere, Kürtlere, Alevilere ve kadýnlara karþý olan rencide edici giriþimleri gö-

rüyoruz hepimiz.
Binlerce insaný asimile etme giriþimini az- çok biliyor, yakýn bir zaman içerisinde A-
levilere ve Kürtlere edilen hakaretleri çoðumuz hatýrlýyoruz. Ermenilere karþý ‘dev-

let büyüklerimizin’ görüþlerinin de az-çok farkýndayýz.
Kadýnlar mý? Onlar için sadece sokaða çýkmak yeterli. Hamileyse “görüntü kirlili-
ði”, mini etekliyse “o yolun yolcusu”, güzelse “Sevap iþliyoruz! Güzele bakmak se-

vaptýr.”
Sadece kadýnsa…

Özgür bir ülkede yaþýyor-muþuz.
Din, dil, ýrk, mezhep ve cinsiyet ayrýmý olmaksýzýn.

Antep’ten SBS’li bir Genç Yoldaþ Okuru
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“Çün k ü
baktýðýmýzda ezilenin de e-

zileni biziz. Ben fabrika iþçisiyim diye-
lim, orada eþimle ya da aðabeyimle birlikte

sömürülüyoruz. Ama benim sömürüm bununla da
bitmiyor. Eve geldiðimde ev iþleri üstümde, dýþarý çýk-

mak istediðimde ‘Nereye’ sorusu ensemde! Gece geç saat-
te çýkamýyorum, güvenli deðil; karanlýkta suçlar daha kolay

gizleniyor çünkü. Diyelim ki arkadaþlarýmla çýkacaðým yani gü-
venlik duvarý daha yüksek; bu kez de eve hesap vermem gereki-
yor. Beynim bedenimin ve yüreðimin yapacaklarýna karar veriyor
ama benim bunu sürekli birilerine onaylatmam gerekiyor. Devletin

bu konudaki söyledikleri de ortada.
Baþbakaný ‘vatandaþýnýn’ uç-
kurunun derdine düþmüþ!
Biri ‘vajina sözünden u-
tanýr. Sokaklara çýk-
mayalým da üç
çocuk mu ya-

palým?”

KADINLAR SOKAKLARA,
EYLEM ALANLARINA NASIL BAKIYOR?

“Ne
desem þimdi… Þu kadýn baþýmýza gelenlerden erkeði so-

rumlu tutup sýyrýlmayý ne de çok isterdim! Ama öyle olmadýðýný görüyo-
rum, kadýn cinayetleri almýþ baþýný gidiyor, þiddetin resmi kayýtlýsý bile tüyler

ürpertici. Kýzlarýmýn geleceði için çok endiþeliyim. Þimdi bile hiçbir güven-
celeri yok. Düþünün ki çocuk tecavüzlerinin bile aklandýðý, hatta devletin

cezaevlerinde çocuklarýmýza tecavüz edildiði bir ülke burasý. Devlet a-
damlarý utanmadan, yüzleri kýzarmadan, bizden üç çocuk istesinler,

biz kimsenin fermanýna göre çocuk doðuracak deðiliz. Doðu-
rursak da iþte böyle Abdullahlar, Medeniler, Ethemler, A-

li Ýsmailler, Mehmetler doðururuz; sonra da
onlarla birlikte sokaklara çýkar sizi titreti-

riz. Zeynep oluruz, Ýrfan oluruz gere-
kirse. Ama ille de sokaklarda

oluruz.”

“Bir ka-
dýn olarak devle-
tin ve sistemin elinibedenimden ve özelliklesöylüyorum vajinamdançekmesi için sokak-

lardayým!”
“ H a -

mileyim ve gayet terbiyeli-
yim; terbiyemin gerektirdiði gibi
de haksýzlýklara baþ eðmiyo-

rum. Bu yüzden sokakta ol-
malýyým!”

“Çünkü
tiksiniyorum
artýk bunlarýn
sisteminden, de-
ðiþsin istiyorum,

deðiþsin diye
s o k a k t a -

yým!”

“Ben
Ahmet Kaya’nýn þarký sözleriyle cevap
vermek istiyorum. (Þairini bilmediðim için
böyle söyledim)
Cevap veriyorum
Eli böðründe analardan
Mahpuslardan ve acýlardan
Çokça bahsediyorum
Çünkü baþýný kuma
Saklayanlardan tiksindim
Baþkaldýrýyorum.
Yine söylüyorum;
Gözü baðlanmýþ korkulardan
Yasaklardan baskýlardan
Asla irkilmiyorum
Çünkü kan emici yara-
sadan çýldýrdým
Baþkaldýrýyo-
rum.”

“Ben
devletçi bir kadýndým açýkçasý. Þiddete varan
eylemleri çok sorgulardým. Ýnsanlarýn sorunlarýný en son ih-
timalle yargý yoluyla çözmelerini uygun görürdüm. Sonra mahkemeler bana
gösterdi ki adaletin terazisi bozulmuþ; maðdurlar, haklýlar, haksýzlar hep keyfi be-
lirlenir olmuþ. Çocuklar kendilerine zorla tecavüz ettirmiþler, gençler dörder beþer
örgüte birden üye olmuþlar, kadýnlar dayaðý, tecavüzü hak etmiþler. Mahkemeler böy-

le uygun görmüþ. Anladým ki meclistir, mahkemedir, adalet hak hukuktur; hepsi yalan;
bizim bu devlet de yalancýnýn üstadý. Devlet ve hükümet bana baþka seçenek býrak-

madý, ben de sokaklara çýkýp canýma yettiðini ve artýk bunlara göz yum-
mayacaðýmý haykýrdým.”“En

az üç çocuk, tecavü-
ze uðrayan doðursun devlet

bakar, tecavüze uðrayan kadýnýn
bebeði niye ölsün, kadýn ölsün, hami-
lelerin dýþarýda gezmesi terbiyesizliktir
politikalarýna karþý, kadýnýn cinsel obje ol-
madýðýný haykýrmak ve devletin zulmüyle

birlikte gelen bütün acýlarý yüreðimin
en içinde hissettiðim için bu-

radayým.”

“ S o -
kaklarda özgür-
lüðü tattým! Ve
soruyu ben size soru-
yorum: Neden evde

olayým ki?”

“‘Açýk
giyinmenin’ ‘Bana tecavüz et’

demek olmadýðýný herkes bilsin diye, bedenimin
tahrik edici ‘unsur’ olmadýðýný herkes bilsin diye sokak-

lardayým. Ama beni sokaklara çeken bunun kadar güç-
lü bir þey de tüm dünyadaki kadýnlarýn

yaþadýðý acýlar.”

“Baþka
çözüm mü
var da so-
kaklarda ol-
mayalým?”

“3-
5 aðaç için,

katledilmiþ yüz-
lerce fidan i-

çin…”

“Li-
sedeki bir öðretmenimin (Devrim Hoca)
deyimiyle söylersem, 4K kuralýndan kaynaklý
eylemlerdeyim. Sadece kadýn açýsýndan sorul-

muþ bir soru sanýrým bu, ama kural bütün-
lüklü: Kürt, Kýzýlbaþ, Kadýn,

Komünist”

“Hep
sokaklardan yana oldum zaten.

Ama buradan baþbakana teþekkür etmek is-
tiyorum; 20 yýllýk ömrümde böyle görkemli bir

þey daha görmedim. Bu görkemi bize baþba-
kan saðladý, biz çapulcularý birleþtirdi

ve sonuç: Biz ayaklanmasýný da
iyi biliriz!”

“Bize
yýllardýr yaptýk-

larý yetti artýk. Deðiþ-
tirmek istiyorum ve

buradaki birçok insanýn da bu u-
mut ve amaçla burada olduðunu görüyo-

rum. Baþaracaðýz!”

“Artýk
korkmuyorum, eylem candýr bunu fark ettim. Bundan
sonra daima sokaklarda olacaðým.”

Antep’ten Genç Yoldaþ Okuru Bir Kadýn
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“NEDEN SEN DE ÇOK ERKEN GÝTTÝN AHMET”

Bir ateþ daha düþtü Antakya’nýn kalbine. Þimdi bir baþka ananýn çýðlýklarý duyuluyor sokaklarda. Þimdi Armutlu sokaklarýnda Ab-
dullah’tan sonra yeni bir kan izi var.

Dün gece ODTÜ eylemlerine destek, Cemevine dönük yapýlan saldýrý ve Abdullah’ýn katillerinin bulunmasý için yapýlan eylemde,
Ahmet yoldaþýmýz da vardý. Görgü tanýklarýnýn söylediðine göre gaz kapsülünün isabet etmesinden sonra yere düþen Ahmet Atakan, va-
linin açýklamasý ile olmayan yedinci kattan düþerek hayatýný kaybetmiþ oldu. Adli Týp raporu da o yönde hazýrlandý. Ahmet vurulduktan
sonra ambulansý arayan mahalleliye “çatýþma bölgesine geçemiyoruz” denilmesine raðmen basýn, eylemcilerin ambulansa izin verme-
diði þeklinde yalan haberler yansýttý. Yine bir katliam ve yine katiller aklanýyor. Bu da öfkeyi arttýrýyor.

Bugün (10 Eylül) cenazeye katýlmak isteyen herkes dün Ahmet’i katleden katillerin kurduklarý barikatlarýn yanýndan geçmek zorun-
da kaldý. Adana Adli Týptan getirilen cenaze karþýlanýp, Akdeniz Hastanesine götürüldü. 14.00 sularýnda hastaneden evlerine yine bir yü-
rüyüþle götürüldü. Son hazýrlýklarýn yapýlmasýnýn ardýndan Ahmet, “Analarýn Öfkesi Katilleri Boðacak”, “Aðlama Anne Evlatlarýn
Burada”, “Hepimiz Ahmet’iz”, “Devrim Þehitleri Ölümsüzdür”, “ Katil Polis Hesap Verecek” sloganlarýyla son yolculuðuna uðurlandý.

Ali’nin ve Abdullah’ýn aileleri de cenazeye katýldýlar. Yürekleri ayný acý ile yanan üç ana acýlarýný paylaþtý. Ali’nin annesi “neden
sen de çok erken gittin Ahmet. Artýk anneler aðlamasýn” diye haykýrýyordu.

Kapýsýnda savaþ davullarý çalan ve Reyhanlý katliamýndan sonra üç yiðidini topraða veren Hatay halkýnýn öfkesini þimdi ne dindi-
rebilir? Verilecek hangi söz, hazýrlanacak hangi demokrasi paketi, yapýlacak hangi anayasa bu acýyý dindirebilir? O üç ananýn çýðlýðýný i-
þiten hangi yürek, o üç fidanýn yarým býrakmak zorunda kaldýklarý yoldan yürümeden edebilir, o yolun sonunda bekleyen güzel günler
için mücadele etmez?

Cenazeden sonra Uður Mumcu’ya bir yürüyüþ yapýldý, oradan merkeze geçmek isteyen kitleye polis yeniden saldýrdý. Antakya hal-
ký þimdi sokaklarda Ahmet için çarpýþýyor. Daha önce Ali için, Abdullah için verdiði sözü þimdi Ahmet için veriyor: “Size Sözümüz Dev-
rim Olacak!”

Antakya

Ayaklanma Yeniden
Ahmet Atakan’ýn ölümünden sonra her yer yeniden

savaþ alanlarýna döndü. Kýsa bir dinlenmenin ardýndan,
ODTÜ ve Tuzluçayýr’daki eylemlerin üstüne birde bir yol-
daþýmýzýn katledilmesi savaþý yeniden körükledi... Baþta
Ýstanbul ve Ýstanbul’un hemen her mahallesinde emekçi
halkýmýz evladýný anmak ve hesabýný sormak için sokak-
lardaydý. Yine Ankara, Ýzmir, Mersin, Adana, Ýzmit, Eski-
þehir, Bursa gibi yerlerde on binler halinde halk sokaklara
çýkarak evladýnýn yanýnda olduðunu gösterdi. Bu geliþme-
ler ayaklanmanýn hal sürdüðünü ve geliþme eðiliminin de-
vam ettiðini gösterdi. Bizler gençler olarak mücadelenin
her aþamasýnda faþizmle diþe diþ bir mücadeleye girerek
ve bundan vazgeçmeyerek onlara ve analarýmýza verdiði-
miz sözü tutacaðýz...
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