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Yasemin Karadağ ve Tüm Hasta
Tuksaklar Serbest Bırakılsın!

Kızıldere’nin Yolu Devrimin Yoludur!
30 Mart’ta Kızıldere’ye Gidiyoruz!
Kızıldere;Vatan sevgisidir,
vatanımız için ölüyoruz!
Kızıldere; Bağımsızlıktır,
emperyalizme karşı 40 yıldır
savaşıyoruz!
Kızıldere; Dün değil, bugünümüzdür! Yeni Kızıldereler
yaratarak tarih yazıyoruz!
Kızıldere; Umuda giden yol-

dur. Umudun yolunda umudu
büyüterek devrime yürüyoruz!
Kızıldere; Devrim andımızdır,
Kızıldere;
Enternasyonalizmdir,
Kızıldere; Türkiye devrim
manifestosunun yazıldığı yerdir.

Kızıldere; 30 Mart’ta yine
sana geliyoruz...
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Bakıyor o kerpiç evin çatısından
Tarih: 30 Mart doksan dörttür
Umudun gemisi
O çatıdan denize indiriliyor
Ve coşkun akıyor Kızıldere…

147…
O kerpiç evin çatısından
Hayatın içine uzanan
Dayı’nın elleridir bunlar
Düştüğümüzde kaldırır
Duranı koşturur
Ve daima yakın olur
Şahdamarımızdan daha yakın
O kerpiç evin çatısından
Hayatın içine uzanan
Dayı’nın elleridir bunlar
Çalar halkın gönül kapısını
Ve girip yoksul hanelere
Paylaşır acıyı hınca çevirmenin sırrını
O kerpiç evin çatısından
Hayatın içine uzanan
Dayı’nın elleridir bunlar
Dosta dost düşmana düşmanca uzanır
Ve hakkını verir herkesin…

Bayrak direği olsun diye
Kawa yaktığı ateşi
Dadal çıktığı dağları
Ferhat ile Şirin’de sevdalarını
Getirdiler Umudun Gemisi için
Nice istiklal şehidi
Sıkılmış ilk kurşunlarının devamını
Getirip girdiler saflara
Mustafa Suphi ve yoldaşları
Kurdukları o kızıl düşü
Getirdiler Karadeniz’in
derinliklerinden
Kesilmiş ama eğilmemiş başlarını
Getirdiler Munzur yücelerinden
Alişer ve Zarife

145…
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146…
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Karanlık denizinde ilerlemek
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Halkın örgütlenen öfkesidir
Bu bir çarpışmadır
Buza kesilmiş zaman ile
Hayatın buzkıranı arasında
Ölümüne bir kavgadır
Beyaz Saray ile halklar arasında
Ve zafer Devrimdir…

148…
Umudun gemisi için
Nefesini getirdi Yunus Emre
Rüzgara muhtaç etmeden
Doldurur kızıl yelkenleri
Sırtlayıp getirdi Pir Sultan
Asıldığı darağacını
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Ö ğretmenimiz
Büyük Direnişimiz ve Biz
Emperyalizmin ve oligarşinin, Türkiye devrimci
hareketini imha ve tasfiye operasyonunu, bu inanç
ve kararlılıkla püskürttük.
Devrimci hareketin geleceği açısından belirleyici
öneme sahip bir aşamada, saldırının önüne
bedenlerimizden barikat kurarak, sonuç almasını
engelledik. Büyük bedeller ödedik ve ödemeye
devam ediyoruz.
Bilinir ki, büyük saldırılar, büyük bedeller
ödenmeden savuşturulamaz, durdurulamaz. Neden
bu kadar büyük bedelleri göze aldığımızı soran ve
‘gereksiz’ görenler, gerçekte saldırının boyutunu
anlamadıkları gibi, direnişin siyasi ve tarihsel
muhtevasını da anlamayanlardır.

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4
Euro
Almanya: 4
Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6
Frank

Hollanda: 4
Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4
Euro
Avusturya: 4
Euro

Gerisi hayat...
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4 Halk için, vatan için şehit düşenler

24 Haklıyız Kazanacağız:
Sosyalizimde toprak
halkın, tarım halkın
ihtiyaçları içindir

sadece devrimcilerdir!

Yasemin Karadağ ve Tüm Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

6 TAYAD’lılar AKP il binaları
önünde açlık grevi çadırı açtı!
8 Yaseminlerimizi zulmün elinden
çekip alacağız!
9 Özgür Tutsaklardan: Tedavi
hakkının engellenmesi
10 Vatan için canını feda edenler
devrimcilerdir! Onlar bağımsız
vatan için şehit düştüler!
11 Halka karşı işlenen suçlarda
zaman aşımı yoktur!
Er ya da geç halkın adaleti
hesap soracak
14 Sivas haberler...

25 Röportaj: Eğer birleşirsek
emperyalizme karşı
direnebiliriz
29 Devrimcilere korkakça
kara çalmaya gücünüz
yetmez!
31 Kaçak Güreş: Geç kalmak

32 SOL’un Köşe Taşları:

34

15 Gerekirse yıktıkları evlerin
yerine yenisini yapacak ama
bizi şehir dışına sürmelerine
izin vermeyeceğiz!
18 Esenyurt’ta 11 inşaat işçisi
katledildi
21 Devrimci Okul: Bir ömür
boyu devrimcilik (4)
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Kadın devrim şehitlerinin
resimlerini 8 Mart
kutlamalarına almayan
SOL’un köşe taşları
yıkılmıştır
Kürt halkına Newroz
Bayramı’nı yasaklayan
AKP, İstanbul’da gaz
bombalarıyla bir
BDP’liyi katletti!
Dünden Bugüne Halk
İsyanları: Demirci Kawa
HHB: Çeber davasında
yargılama oyunu
sürüyor!

Ülkemizde Gençlik

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Kızıldere yolumuzu
aydınlatmaya devam ediyor!

38 Gençliğin Gündeminden:
Direnmekten başka yol
yoktur!

39 Liseliyiz Biz: Dersleri, düzenin
eğitim sistemini teşhir etmek
için kullanacağız

41 Gençlikten haberler...
42 Dev-Genç’liler kanla yazılan
tarihlerini unutmuyor!

45 Newroz isyandır
47 300 bin hedefine
komitelerimizle ve yoğun
emeğimizle ulaşacağız

50 Avrupa’dakiBiz: Irkçılığa karşı
büyük yürüyüşte buluşalım

51 Avrupa’da Yürüyüş...
52 Yitirdiklerimiz...
54 Hayatın Öğrettikleri:
Devrimci bir evlattan,
anne ve babasına!

55 Öğretmenimiz

Yer: Ezgi Saray
Stolberger Str.
317 50933 Köln
Tarih: 9 Nisan
2012
Saat: 14.00

Daha Fazla Bilgi
İçin Konser Hattı:
0177 / 8542535

Halk İçin, Vatan İçin Şehit Düşenler
Sadece Devrimcilerdir!

İ

şbirlikçi iktidarlar onyıllardır “vatan, millet, sakarya” diyerek halkın
VATAN sevgisini kullanarak, halkı
kandırdılar. Oysa en büyük vatan
haini onlardır.

T

opraklarımızda 1966 yılı itibariyle
112 tane Amerikan ve NATO'ya
ait üs vardı. Bugün bu rakam çok daha
fazla. Vatanımızın 35 milyon metrekaresi tamamen Amerika ve NATO'nun denetimi altındadır. 19-20
Kasım 2010'da Lizbon Zirvesi'nde
füze kalkanıyla ilgili alınan kararla vatanımızın 780 bin kilometre karesi
yani tamamı emperyalizmin kullanımına açık hale getirildi.

B
A

ugün, AKP iktidarının ülkemizi
Ortadoğu'da Amerika'nın maşası olarak nasıl kullandırdığı ortada.
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fganistan’la vatanımızın ne ilgisi
var? TSK, 2001 yılından beri
NATO şemsiyesi altında Afganistan’ı işgal eden Amerika’nın işgal ortaklığını yapıyor. Geçen hafta Cuma
günü TSK’ya ait bir helikopter düştü ve 12 subay öldü. 12 subayın ölümü bir yarbay tarafından ailesine
“oğlunuz vatan için şehit oldu”
diye bildirildi. Devlet, ölen 12 subayın cenazesini halkın “şehitlik” ve
“vatan” duygusunu sömürerek gösteriye dönüştürdü.

T

SK, Afganistan’da vatanımız için
bulunmuyor. Afanistan toprakları, Amerika’nın başını çektiği emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından
işgal altında. TSK, Afganistan’da
Amerika’nın uşaklığını yapıyor. Ölen
askerler Afgan halkının vatanını işgal eden Amerika’ın çıkarları için
öldüler.

B

aşka halkların vatanını işgal etmek suçtur. Gayrı meşrudur.
Tüm dünya halklarının kendi vatanlarını işgal eden düşmanlarına karşı
bağımsızlık savaşı vermesi en meşru
hakkıdır. Afgan halkı da kendi vatanını işgal eden işgalcilere karşı direniyor. AKP iktidarı ve TSK’nın, ölen
subayların cenaze törenini gösteriye

4

dönüştürmesi Afganistan’daki işgal
ortaklığını ve suçlarını örtmek içindir.

A
T

KP ve TSK için vatan kavramının anlamı Amerika’ya uşaklıktan ibarettir.

SK, vatan topraklarını koruyan,
halkın çıkarlarını koruyan bir
ordu değildir. Emperyalistlerin çıkararlarını koruyan Amerikan işbirlikçisi bir ordudur.

T

SK, 1950’lerde ülkemizin yenisömürgeleştirilmesiyle birlikte
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin çıkarlarını koruyan, halka karşı örgütlenmiş iç savaş ordusudur.

Ö

len askerlerin vatan için öldüğü
ve “şehit” olduğu koca bir yalandır. Afganistan nere, Türkiye nere?
Halkın bu soruyu sormasını, gerçekleri öğrenmesini engellemek için
yapılan bir demagojidir şehitlik.

A

KP, “Afganistan’dan NATO çekilse de biz çekilmeyeceğiz”
diye açıklama yaptı. Siz kimin adına
kalacaksınız Afganistan’da? AKP,
artık tamamen Amerika’nın bölge
halklarına karşı kullandığı maşasıdır.
Amerika, “çekil” demeden Afganistan’dan çekilemez.

Ü

lkemizin her tarafı Amerikan
üsleriyle dolu. Topraklarımızın
tamamı emperyalistlerin hizmetine sunulmuş durumda. TSK’nın bu duruma karşı tek bir itirazı var mı? Hayır.
Malatya Kürecik’te NATO şemsiyesi altında yapılan Amerikan Füze
Radar Sistemi’ne karşı çıkan halk, sistemin kurulacağı dağın eteklerine
dahi yanaştırılmadı. Bırakın halkı, düzenin kendi parlamentosunda yer
alan CHP’yi de füze radar sisteminin bulunduğu alana sokmadı. Ama
halkın sokulmadığı Kürecik’te Amerikan askerleri fink atıyor. Fink atan
Amerikan askerlerinin güvenliğini
sağlamak için TSK elinden geleni yapıyor. Amerikan askerlerine; “Sakın
solcuların bulunduğu mahallelere
girmeyin, ev tutmayın” diyor.

E
“

y, halkımız! Bakın, görün, tanıyın!

Göz bebeğimiz” gibi sahip çıktığınız bu ordu halkın çıkarlarını korumak için değil, vatanımızı korumak
için değil, emperyalizmin ve işbirlikçi
oligarşinin çıkarlarını korumak için
vardır.

T

SK içindeki ölen askerler elbette yoksul halkın çocuklarıdır.
Ama orduyu yöneten, ordunun üst komuta kademesinin hepsi de Amerikan
yetiştirmeleridir. Tek bir Genelkurmay
başkanı yoktur Amerika’ya bağlılık
yemini etmeyen ve Amerika’dan “Liyakat madalyası” almamış olan. Bugün Silivri Hapishanesi’nde tutuklu
olan komutanların da Amerika’ya
bağlılık konusunda durumu farklı
değildir.

A

KP iktidarı, Amerikan uşaklığı
ve halk düşmanlığı arttıkça “şehitlik” demagojisini daha çok kullanıyor. AKP’nin “şehitlik”le ilgili yaptığı son düzenlemeler uşaklığın ve
halk düşmanlığının daha da artacağını
göstermektedir. Ölen asker ve polis ailelerine devlet olanaklarından daha
çok yararlanma ve tazminat verilmesi gibi düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Halkın, Afganistan’da, Ortadoğu’da ya da dünyanın herhangi
bir yerinde Amerikan çıkarları için
ölen askerin, “vatan için öldüler” demagojisini sorgulamasının önünü kesmek için yapılan düzenlemelerdir
bunlar. Yine halka karşı açılan savaşta
herhangi bir nedenle ölen “sivil”lerin
de “şehit” sayılacağının açıklanması faşist devletin bu savaşta yoksul halkı, parasını verip susturma ve yanına
çekme manevrasıdır.

E
D

y, halkımız! Bakın, görün, tanıyın!

in tüccarı AKP, her şeyi kullandığı gibi “şehitlik” kavramını da
çıkarları için kullanıyor. Yasalarla, düzenlemelerle birilerini “şehit” ilan
ediyor, birilerini “terörist.”

M

üslümanlık inancına göre şehit;
“Allah ve din yolunda kendini feda eden inanmış kişidir.” Diğer
dinlerdeki tanımı da farklı değil. Şehitlik kavramı, dini tanımının dışında “fikri, inancı, ü lkesi, vazifesi
uğruna ölenler” için de kullanılmaktadır.

Ş

eyh Bedreddin, Börklüce’nin katledilmesi üzerine yaptığı konuşmada şehitliği şöyle tarif ediyor: “Bir
kişi, inancı için vuruşurken ölürse,
inancı da doğruysa, o ölmüş olmaz...
Tarih, gelecek için kavga verip yitmiş
bile olsa, insanlık uğruna vuruşanları
hiç unutmaz.”

K

i, gerçek de budur. Halk için şehitliğin değeri çok büyüktür.
Yüz yıllar da geçse halk şehitlerini
unutmamış ve çok büyük bir saygıyla sahiplenmiştir. AKP, halkın bu
duygularını sömürüyor. Genelgelerle, düzenlemelerle “şehitlik” ünvanı
dağıtıyor.

T

ekrar soruyoruz: Afganistan’da 12
asker kimin vatanı uğruna öldü?
Daha önce adını bile duymadığı Kore’de yoksul halk çocukları hangi
vatan uğruna canını feda etti.

“

Şehitlik” ünvan dağıtılır gibi dağıtılmaz. Birileri tarafından bahşedilmez. Bedreddin’in 600 yıl öncesinden yaptığı tanım bugün için de
en doğru olanıdır.

Ö

len “şehit” asker ailelerinin, sık
sık şu yakınmalarına tanık oluruz: “Devlet bizi unuttu. Yüzümüze
bile bakmıyor” Sonuç olarak devletin
kendi çıkarları için dağıttığı “şehitlik”
ünvanlarının tarihe kalması mümkün değildir. Devlet için “şehitlik” o
anda yaptığı demagojiye hizmetiyle sınırlıdır. Sonrası umurunda bile değildir. Ölenler nasıl olsa yoksul halk
çocuklarıdır.

E

y, halkımız; “şehit” diye sahip
çıkmanız gerekenler sadece
DEVRİM ŞEHİTLERİDİR. Çünkü,
halkı için, vatanı için, inançları için hiç
bir çıkar gözetmeksizin canını feda
edenler sadece devrimcilerdir.

V

atanımızın dört bir yanı Amerikan
ve NATO üsleriyle, askerleriyle
doldurulurken, üslere karşı çıkan, va-

tanımızın bağımsızlığını gerçek anlamda savunan, onun için canını feda
eden sadece devrimcilerdir.

laşıcı hastalıklar, halkımızı karanlıkta yaşamaya mahkum eden bir cehalet bıraktılar.

K

B

urtuluş Savaşı’nda binlerce şehit
vererek ülkemizden kovduğumuz
emperyalistler 1950’de, Menderes iktidarında, işbirlikçi tekeller aracılığıyla ülkemizi yeniden işgal ettiler. Yapılan ekonomik ve askeri anlaşmalarla ülkemiz emperyalistlerin yeni-sömürgesi yapıldı. 1950’lerden bugüne yeraltı, yerüstü tüm zenginliklerimiz emperyalistlere peşkeş çekildi. Halkımızın emeği alınteri emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından iliklerine kadar sömürüldü. Bu sömürü, yağma ve talan
düzeni halka, ordu, polis ve faşist iktidarlar tarafından baskıyla, terörle, katliamlarla, işkencelerle zorla kabul ettirilmeye çalışıldı. Devrimciler, bu zulüm düzenine boyun eğmeyenler ve
emperyalizmin işgal ve sömürüsüne
karşı vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın kurutuluşu için savaşanlardır.
Halkın evlatlarıdır. Halktır.

E

mperyalizmin uşaklığını yapan
oligarşinin tüm sözcüleri devrimciler için “kökü dışarda”, “dış
mihrak”, “anarşist”, “terörist” gibi sözlerle karalamışlardır. Bunlar yalandır.
Devrimciler gerçek vatanseverlerdir.

D

evrimcilere düşmanlıkları, devrimcilerin onların sömürü düzenlerinin sonunu getirecek olmasındandır.

M

ahir Çayan ve 9 yoldaşı 40 yıl
önce Tokat Kızıldere’de bunun için canlarını feda ettiler. Emperyalizmin gizli işgaline ve sömürüsüne karşı tam 40 yıldır Bağımsız
Türkiye için savaşıyoruz.

M

ahir Çayanlar THKP-C’nin 1
No’lu bildirisinde ne için savaştıklarını şöyle açıklamışlardı:
“Amerikan emperyalistleri ve onun
köpekleri uzun yıllardır ü lkemizi talan edip yağmaladılar; neyimiz var
neyimiz yoksa alıp götü rdü ler. Emekçi halkımızın ve bü tü n çalışanların
alınterini ve emeğini çaldılar. Bü tü n
zenginliklerimize, petrolü mü ze, kromumuza, bakırımıza... bü tü n doğal
kaynaklarımıza el koydular. Geriye
bize açlık, tahammü l edilemez bir sefalet, binlercemizi kırıp geçiren bu-

ugü n ü lkemizde işgalci dü şmanın
ziyafet sofralarından kalan artıklarla beslenen bir avuç hain, bir
avuç köpek bu alabildiğine iğrenç
dü zeni sü rdü rmek, Amerikan emperyalizmine gerektiği gibi uşaklık etmek
için kurdukları zulü m çarkını insafsızca çeviriyorlar. (...)

K

endi topraklarımız ü zerinde köle
bir halk haline getirildik. Bu durum hep böyle sü rü p gidecek midir?
HAYIR BİN KERE HAYIR!

B

u durum böyle sü rü p gidemez; artık isyan etmek, silaha sarılmak,
işgalci dü şmanı alaşağı etmek için harekete geçmek zamanı gelmiştir.”

“

Kurtuluşa Kadar Savaş” diye biten
bildiride Mahirler ne söyledilerse
onu yaptılar. 30 Mart 1972’de Tokat
Kızıldere’de bir destan yarattılar.
Türkiye devriminin manifestosunu
yazdılar.

M

ahirlerin şehit düştüğü Kızıldere
köylüleri Mahir ve arkadaşlarının yüzlerini dahi görmemişti. Şahsen hiç birini tanımamışlardır. Ama
üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen
faşist devletin “anarşist, terörist” diye
katlettiği Mahirler’i unutmamışlardır.
Kızıldere sanki dün yaşanmış gibi Kızıldere’nin köylüleri destanlaştırarak Mahirler’in kahramanlığını anlatmaktadır. Sadece Kızıldere köylüleri de değil, devletin her türlü yalanlarına, karalamalarına, yasaklamalarına rağmen Mahirler ve devrim
şehitleri Türkiye halklarının bağrında yaşamaktadır.
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O

nlar, devletin genelgeleriyle, ilan
edilen “şehit”ler değildir. Onlar
halkı ve vatanı için canlarını feda
eden halkın şehitleridir. Devrimin şehitleridir. 600 yıl önce Şeyh Bedreddin’in tarif ettiği şehitlik bugünün
devrim şehitleridir. 30 Mart-17 Nisan
UMUDUN kuruluş yıldönümü ve şehitlerimizi anma günleridir. 31 Mart’ta
Halk Cepheliler Türkiye devrim yolunun çizildiği Kızıldere’de olacak. Kızıldere’den bir kez daha haykıracağız:
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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TAYAD’lılar AKP İl Binaları Önünde Açlık Grevi Çadırları Açtılar

Yasemin Karadağ ve Tüm Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!
 İstanbul AKP İl Binası
önünde 2 günlük açlık
grevi çadırı açıldı
 Ankara AKP İl Binası
önünde çadır açıldı:
Polis saldırdı, 21 gözaltı
 Çorum AKP İl Binası
önünde çadır açıldı:
Polis saldırdı, 6 gözaltı

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

6

TAYAD’lı Aileler, Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi’nde 7 aydır tutsak
olan ve tutuklanmadan bir süre önce
yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması
geçiren Yasemin Karadağ’ı zulmün
elinden çekip almak için yaptıkları
eyleme bir yenisini daha eklediler.
17 Mart günü İstanbul Sütlüce’deki
AKP il binasının karşısında iki gün
sürecek açlık grevi çadırı açtılar.
50 kişinin katılımıyla yapılan eylemde Yasemin Karadağ’ın bir an
önce serbest bırakılması istendi.
Eylemde yapılan açıklamanın ardından aileler, açlık grevi çadırını
kurmak için yolun karşısına durak
kısmına geçerek, çadırın hazırlıklarına
başladı. AKP’nin önünde yığınak
yapan polis, kitlenin yanına gelerek,
çadıra müdahale etmeyeceklerini
ama, zabıtanın müdahale edebilece-

ğini söyledi. Bunun üzerine, “Eğer,
herhangi bir müdahale olursa çadırın,
durak kısmında değil, AKP binasının
tam dibinde açılacağı” söylendi.
Branda tarzı çadır açmaya, durak
kısmı elverişli olduğu için oraya geçilmişti.
Direniş çadırında, 13 kişi ile devam eden eylemde saat başı sloganlar
atılarak, “Yasemin Karadağ’a Özgürlük” istemeye devam edildi. “Hasta Tutsak Yasemin Karadağ’ın Serbest
Bırakılaması İçin 2 Günlük Açlık
Grevindeyiz” pankartı da çadıra asıldı.
Çadırın açık olduğu 2 gün süresince pek çok ziyaretçi, esnaf uğrayarak desteklerini sundular. 18 Mart'ta
yapılan açıklamayla açlık grevi bitirilerek, çadır kaldırıldı.

Ankara

Ankara’da ise, Yasemin Karadağ’ın
serbest bırakılması için TAYAD’lı Aileler tarafından AKP Ankara il binası
önünde 17 Mart günü eylem yapıldı.
“Hasta Tutsak Yasemin Karadağ İçin
2 Günlük Açlık Grevindeyiz! Yasemin
Karadağ Serbest Bırakılsın!” başlıklı
açıklamada, “Yasemin Karadağ öldürülmek istenmektedir. Geç kalmadan, sesimizi yükseltmeliyiz. Yasemin
Karadağ'ın serbest bırakılması ve sağlıklı bir şekilde tedavi olması talebiyle
açacağımız 2 günlük açlık grevi çadırımızı açıyoruz. Susmayacağız. Susmamak tutAnkara İl Bi̇nası Önü
saklarla birlikte, dayanışma
içinde olmak demektir” denildi.
Açıklamanın ardından,
açlık grevi çadırı kuruldu.
Kısa süre sonra Çevik
Kuvvet polislerinin saldırısıyla, Ayşe Arapgirli, Serhat Arda, Ezgi Antmen,
Şahin İmğa, Doğukan Aydın, Volkan Tokur, Hakan
Emek Tuncel, Ali Altınsoy,

Ufuk Anıl Çalımlı, Özge Doğan,
Murat Egemen Akkuş, Kenan Güven,
Batuhan Uluergün, Bilal Gürbüz,
Berk Özdemir, Barış Önal, Ahmet
Karaboğa, İlker Kapusuzoğlu, Uğur
Can Güneş ile TAYAD'lı Aileler’e
destek vermek üzere orada bulunan
KESK MYK Üyesi Akman Şimşek
ve Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube
yöneticisi Acun Karadağ gözaltına
alındı. İşkence yapılarak gözaltına
alınanlar Çankaya Polis Karakolu’na
götürüldüler. Polisin saldırısı sırasında
bir TAYAD’lı, yapılan işkenceler sonucu fenalaştığı için ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı.
Yasemin Karadağ'ı sahiplendiği
için gözaltına alınan TAYAD'lıları
sahiplenmek için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yine TAYAD’lılar tarafından oturma eylemi
yapıldı. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube
yöneticileri ve KESK'li memurların
da desteklediği bir eylem yapıldı.
TAYAD’lılara yapılan saldırıyı
protesto ederek, “Gözaltılar serbest
bırakılana kadar buradan ayrılmayacağız. Yasemin Karadağ'ı da, gözaltına
aldığınız ailelerimizi ve arkadaşlarımızı da derhal serbest bırakın!” dediler. Ardından, pankartlarını ve dövizlerini yere sererek oturma eylemine
başladılar.
Yanıbaşlarında ise, kurdukları
stant ile Grup Yorum'un 15 Nisan
konserinin duyurusunu yapan Halk
Cepheliler vardı. Sloganlar atıp, Grup
Yorum konser standında çalınan Yorum marşlarına eşlik edip, halay çekerek bekleyişlerini sürdürdüler. Halktan desteklerini sunanlar, halaya katılanlar oldu. Kimileri de tepsilerde
çay getirip ikram ettiler TAYAD'lılara.
Hastaneye kaldırılan TAYAD'lı
birkaç saat müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edilirken; gözaltına alınanlar da serbest bırakıldılar.
Gözaltından çıkanlar soluğu Yüksel
Caddesi'ne oturma eylemi yapan TA-
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İstanbul Sütlüce
YAD'lı Aileler’in yanında aldılar.
Yüksel Caddesi'ne sloganlarla giren
TAYAD'lıları yine sloganlarla TAYAD'lılar karşıladı. Kucaklaşmalar
ancak böylesi bir kavganın içinde
yaşanabilecek sıcaklıktaydı. Sloganların ardından burada bir açıklama
yapan TAYAD'lı Aileler hasta tutsak
Yasemin Karadağ'ı sahiplenmeye devam edeceklerini ve bunun için de
18 Mart’ta yine AKP il binası önünde
olacaklarını ve saat 18.00'e kadar
orada Yasemin Karadağ'ın serbest
bırakılması için oturma eylemine devam edeceklerini belirttiler.

Çorum

Çorum
Çorum’da da Halk
Cephesi, hasta tutsak
Yasemin Karadağ’ın
serbest bırakılması
için 17 Mart günü Çorum AKP il binası
önünde 2 günlük açlık
grevi eylemi başlatmak üzere açıklama
yapıldı. Açıklamanın
ardından açlık grevi çadırını kuran
Halk Cepheliler, bu sırada imza da
topladılar. Eyleme Eğitim-Sen, SES,
HDP, Emekli-Sen ve EMEP de destek
verdi.
Çadır kurulduktan bir süre sonra
polis Halk Cepheliler’e saldırdı. Halil
Top, Devrim Top, Gözde Erdal, Kutlu
Balıkçı, Taşkın Güler, Didem ve Zengin gözaltına alınarak Çarşı Karakolu’na götürüldü. Gözaltına alınanlardan 6’sı daha sonra serbest bırakılırken; Devrim Top “polise darp” şikayetiyle ertesi güne kadar tutuldu.
Halk Cepheliler, 18 Mart günü
tekrar Çorum AKP il binası önüne

Hiçbir Şehidimizin Cenazesini Katillerin
Elinde Bırakmayacağız Ayhan Efeoğlu’nun
Mezarı Bu Sözümüzün Nişanı Olacak
1992’de gözaltında kaybedilen ve itirafçı kontrgerilla
Ayhan Çarkın’ın itiraflarına rağmen mezarının yeri tespit
edilmek istenmeyen Ayhan Efeoğlu’nun katillerinden hesap
sormak için TAYAD’lı Aileler tarafından 16 Mart günü
Taksim Tramvay Durağı’da eylem yapıldı.
Ayhan Efeoğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı “Ayhan
Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız!” yazılı pankartı taşıyan TAYAD’lı Aileler, sloganlar atarak Galatasaray Lisesi önüne yürüdüler. Yürüyüş
esnasında yoldan geçen bir faşist polislerin yönlendirmesiyle
TAYAD’lı Aileleri provoke etmek istedi ama istediğini elde
edemeden uzaklaştırıldı.
Galatasaray Lisesi önüne gelinmeden cadde üzerinde
15 dakika oturma eylemi yapılarak “Haklıyız Kazanacağız”
marşı ve “Çav Bella” hep bir ağızdan söylendi. Basın açıklaması yapılacak alana gelindiğinde, TAYAD’lı Aileler
adına Nagehan Kurt tarafından basın açıklaması yapıldı.
Halkın Hukuk Bürosu’ndan Av. Ebru Timtik de bir konuşma yaparak, kayıpların, katliamların hesabının mutlaka
sorulacağını belirtti.
80 kişinin katıldığı açıklamanın ardından, her hafta olduğu
gibi gelecek hafta da aynı yer ve saatte eylem yapacaklarını
duyuran TAYAD’lı Aileler, eylemi sloganlarla sonlandırdılar.

giderek eylem yaptılar. Eylemde okunan açıklamada “Yasemin Karadağ
serbest bırakılana kadar eylemlerimizi
sürdüreceğiz. Dün burada 7 arkadaşımız gözaltına altına alındı. Devrim
Top hala gözaltında yaptıklarınızla
bizleri durduramaz, yıldıramazsınız.
Arkadaşımızı derhal serbest bırakın”
denildi. Halk Cepheliler açıklamalarının ardından çadırı kurdular. Polis
yarım saat geçmeden çadıra ikinci
kez saldırdı. Halil Top, Ender Özçiftçi,
Gözde Erdal ve Dursun Turna gözaltına alındılar. Gözaltılar aynı gün
serbest bırakılırken, Devrim Top’a,
3 ay boyunca her Cuma karakola
imza verme şartı konuldu.

Katilleri Koruyup
Hak Arayana Dava Açan Devlet
Halka Düşmandır
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Çorum’da 19 Eylül 2011 tarihinde “Zorunlu Din
Dersleri Kaldırılsın, Parasız Bilimsel Demokratik
Eğitim” talebiyle yaptıkları eylem sonrasında haklarında
dava açılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)
üyesi 11 kişinin yargılandı dava sonuçlandı. 2 kişinin
beraat ettiği davada, diğer 9 kişiye 7.500 TL. para
cezası verildi.
Duruşma sonrasında PSAKD üyeleri adliye önünde
eylem yaparak, Sivas şehitlerinin katillerini koruyan
AKP’nin, kendilerine “Katil Devlet, Katil Polis” dedikleri için dava açtığını belirttiler. Dernek üyelerinin,
yılmayacaklarını, talepleri kabul edilene, haklarını
kazanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etmelerinin ardından eylem
“Aleviyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Pir
Sultanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla
bitirildi.

30 MART’TA KIZILDERE’YE GİDİYORUZ
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Yaseminlerimizi Zulmün Elinden
Çekip Alacağız!
TAYAD’lı Aileler
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Hasta Tutsakları zulmün elinden
çekip alma mücadelemiz eskilere dayansa da, bu mücadele asıl olarak Güler Zere sürecinde ciddi ve sonuç alıcı bir kampanyaya dönüşmüştü.

mün kıyısına getirip öyle bıraktılar.
Yaşam hakkım gasp edildi. Dışarıda
'Ölme hakkı' verildi. Bunu da unutmayacağım. Henüz içeride hasta
tutsaklar var. Hala tecrit var."

lu ve hükümlü yaşamını yitirdi. Devrimciler, demokratlar, aydınlar bunu
göremzlikten gelemez. AKP’nin tutsakları sessiz imha politikasına karşı kayıtsız kalmak kabul edilemez.

Önce biz TAYAD'lı aileler sarmaladık evladımız Güler'i. Sonra
halkı sahiplendirme ve tüm dünyaya
duyurma çalışmamız başladı. Ardından tüm solun, hem de bugüne kadar
pek görmediğimiz genişlikte, birlikte mücadelesiyle ülke gündemimizin
bir parçası oldu bu kararlı mücadelemiz.

Çağrısı, başka hasta tutsakların sahiplenilmesi çağrısıydı. Bugün, başka Gülerler aynı şekilde katledilmek
isteniyor. Yasemin Karadağ, Hediye
Aksoy ve onlarca ağır hasta tutsak katledilmek isteniyor.

Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini yeniden yükseltmeliyiz. Yasemin Karadağ’a özgürlük temelinde
geliştirilen duyarlılığı büyütüp tüm
hasta tutsakların tedavilerinin yapılması için tüm hasta tutsaklara özgürlük istemeliyiz.

Türkiye, solun ve halk güçlerinin
tek bir slogan etrafında, tek bir pankartın arkasında, tek bir sesle nasıl
güçlü olduğuna tanık oldu. Bu dayanışmayla köşeye sıkıştırdık zalimleri.
Gülerimizi sesssizce imha etmek
istiyorlardı. Bunun için F Tipi hapishaneleri inşa etmiş, tecrit uygulamasını hayata geçirmişlerdi. Bu ülke
topraklarından devrimi, devrimci düşünceleri yok edeceklerdi. Politika
buydu. Bu amaçla bu düşüncelerin
temsilcisi olan tutuklu evlatlarımızı
imha etmeye çalışıyorlardı. Tecrit, işkenceli ölümdü; hedefinde kısa ve
uzun vadede evlatlarımızın yok edilmesi vardı. Tecrit evlatlarımızı hasta
ediyor, hasta olanların durumunu
ağırlaştırıyordu. İşte biz bu bilinçle
tecrite karşı çıktık. Hasta tutsaklara
özgürlük mücademizi, tecrite karşı
mücadelemizin bir parçası haline getirdik. 'Güler Zere'ye Özgürlük' mücadelesi, bu mücadelenin en güçlü ifadesi oldu.
Bu mücadelemiz sonucunda Gülerimizi zulmün elinden aldık, Fakat
sağlığı artık dönülmez bir noktadaydı. Ve şu an aramızda değil.
Güler, hasta tutsaklar mücadelemizin sembolü oldu.
Güler Zere bir mesajında şöyle diyordu, "Geç bırakıldım. Beni ölü-
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Güler Zere sürecinde yarattığımız
birliği, büyütelim ve sürdürelim, dedik. Güler Zere'nin vasiyetini yerine
getirip, hasta tutsaklarımızı zulmün
elinden çekip alalım, dedik. Fakat, ne
yazık ki grupçuluk ve düzenden etkilenen düşüncelerden dolayı hasta
tutsaklar yalnız bırakıldı. Hasta Tutsaklar Platformu’ndan çekilenlerle
başlayan süreç, platformun dağılmasına kadar sürdü. En önemli mevzilerimizden birini kaybetmiştik. O
gün sormuştuk ve bugün, bu katliamın
Yaseminlerle sürdürülmeye çalışıldığı
bir zamanda tekrar soruyoruz; hasta
evlatlarımızın özgürlüğü mücadelesinden daha önemli ve bu mücadelenin önünde engel olabilecek halka
açıklayabileceğiniz ne var?
Bu sorunun cevabı bellidir ve bu
sorumluluktan kaçmanın, daha fazla
insanımızın ölüme terk edilmesi dışında bir anlamı yoktur!
AKP iktidarı, 2 duruşmadır Yasemin’i tahliye ettirmiyor. Yasemin
Karadağ'ı katletmeye çalışıyor. Doktoruna gardiyanları göndererek yaşayacağı süreyi sordurtuyor.
Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinin birliğini dağıtanlar, bu mücadeleyi tamamen gündemlerinden çıkaranlar oluşturulan birliği ne uğruna dağıttıklarını tekrar gözden geçirmeliler. Bozgunculuklarının neye
malolduğunu görmeliler. Hapishanelerde durumu ağır olan onlarca
tutsak var. Son 15 yılda 2497 tutuk-

Bizler her koşulda, Yaseminler’i,
hasta tutsakları sahiplenecek ve tüm
halka sahiplendireceğiz. Önce tutsak
ailelerimizden başlayarak, tüm halkımızın güçlerini birleştirerek Yaseminlerimiz’i zulmün elinden çekip
alacağız. Bunun için görev başta TAYAD’lı Aileler’e düşmektedir. Yasemin’i en geniş halk kesimlerine sahiplendiren bizim ısrar ve kararlılığımız olacak.
Herkese anlatmalıyız Yasemin
Karadağ'ı. AKP'nin katliamcı yüzünü
görmeyen kimse kalmamalı. AKP'yi,
gittiğimiz her yerde teşhir etmeliyiz.
Evet, Yasemin Karadağ hepimizin
evladı. Tüm ailelerimiz bu sahiplenmeyle halka hasta tutsakları anlatmalıyız. Bizler, tecrite karşı mücadelede 122 evladımızı şehit verdik.
Güler Zere, 122'lerin bir uzantısı
olarak tecritin aldığı bir canımız
oldu. Sabırla, imkansızlıkları aşarak, ama asla vazgeçmeden tecritte bir
gedik açtık. Bu mücadelenin ışığıyla aydınlandı yolumuz. Gülerimiz’i de
bu güçle aldık zalimin elinden.
Şimdi, Yasemin Karadağ'ı zulmün
elinden çekip alacağız! Eylemlerle, tek
tek insanlara anlatarak, dalga dalga büyütmeliyiz bu mücadeleyi.
Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için şiarıyla, Güler Zere'nin çağrısını tüm halka taşıyalım.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Vatan İçin Canını Feda Edenler Devrimcilerdir
Onlar Bağımsız Vatan İçin Şehit Düştüler!

Kızıldere ve On’lar
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve
Yusuf Aslan’ın idamını engellemek
için, Türkiye Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (THKP-C) önderi Mahir Çayan’ın da aralarında bulunduğu
9’u THKP-C, 2’si THKO(Türkiye
Halk Kurtuluş Ordusu)’lu 11 devrimci,
26 Mart 1972’de Ünye'de NATO üssünde görevli 3 İngiliz teknisyeni
rehin aldılar. Yanlarında rehinelerle
birlikte Tokat’ın Niksar ilçesinin Kızıldere Köyü’ne gittiler. 30 Mart
1972’de Kızıldere’de, düşmanın kuşatması karşısında, Mahir Çayan’ın
“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik!” sözleriyle Türkiye devrim tarihinin manifestosunu yazarak şehit
düştüler. Samanlığa geçip saklanan
Ertuğrul Kürkçü dışında savaşçıların
hepsi, dillerinde slogan ve marşlarla,
çatışarak şehit düştüler.
Mahir ÇAYAN: THKP-C önderi.
Yazılarıyla, eylemleriyle, yaşamıyla ve
ölümsüzleştiği Kızıldere direnişiyle,
çizdiği devrim yolu bugün de yol göstermeye devam ediyor. 15 Mart 1946
Samsun doğumludur. 1963’te mücadeleye atıldı. 1964'te Ankara SBF(Siyasi
Bilgiler Fakültesi) öğrencisi olduğu dönem, onun önderlik misyonunu üstlendiği dönemdir. Dev-Genç’te hep önder
bir devrimci olarak yer aldı. Türkiye
devriminin yolunun netleştirilmesinin
önderi oldu. THKP-C’nin kurucusu,
Merkez Komitesi üyesidir.

Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU:
THKP-C'nin önder kadrolarındandır.
Genel Komite üyesidir. 1947 SivasŞarkışla-Ortaköy doğumlu olan Sinan
Kazım, Ankara'da mücadele içinde yer
aldı. Ekim 1970'te TDGF(Türkiye
Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreterliği’ne getirildi.
12 Mart faşizmi ve ihanet karşısında
da omuz omuzadır Mahir'le; Kızıldere'de olduğu gibi.
Sabahattin KURT: 1949, Van Gevaş doğumludur. Ankara'da devrimci
gençlik hareketi içinde savaşçı yanlarıyla öne çıktı.
Nihat YILMAZ: 1937, Fatsa-Bozdağı köyü doğumludur. Karadeniz
bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir.
Fındık mitinglerinden tütün mitinglerine kadar bölge halkının mücadelesinin içindedir.
Ahmet ATASOY: 1946 Ünye-Sarıhalil köyü doğumludur. Karadeniz
köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiş bir devrimcidir.
TİP(Türkiye İşçi Partisi) içinde yaşanan
ayrışma sürecinde reformizmden koparak THKP-C önderliğinde mücadeleye atılmıştır.
Hüdai ARIKAN: 1946, DenizliÇivril doğumludur. Ankara'da gençlik
mücadelesinin ve Dev-Genç'in örgütlenmesinin bir çok aşamasında vardır.

Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan
kadrolardan ve THKP Genel Komitesi
üyesidir.
Ertan SARUHAN: 1942, Fatsa,
Beyceli köyü doğumludur. Karadeniz'deki mücadelenin yerel önderlerindendir. Karadeniz'in çeşitli kesimlerinde
yayın faaliyetinden eylemleri organize Sayı: 309
etmeye, gerillanın lojistik hazırlıklarına Yürüyüş
25 Mart
kadar sürekli aktif bir yerel önderdir.
2012

Saffet ALP: THKP-C'nin ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleştiren kadrolardan biridir. 1949, Kayseri doğumludur. Başlangıçta askeri birliklerde
“Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci
Örgütü” adlı bir örgüte önderlik yapmış,
giderek Parti-Cephe'nin kadrolarından
biri olarak doğrudan örgütlenmenin
içinde yer almıştır.
Ömer AYNA: 1952 Diyarbakır,
Dicle doğumludur. THKO'ludur.
1960'ların gelişen mücadelesi içinde
tercihini silahlı savaştan yana yapmıştır.
Kızıldere'deki siper yoldaşlığına THKO
cephesinden katılan ikinci savaşçıdır.
Cihan ALPTEKİN: 1947 Rize,
Ardeşen doğumludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF İstanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeliği
yaptı. 1969 Temmuz’unda, THKO'yu
oluşturacak gençlik önderleriyle birlikte
Filistin kamplarına gitti. Ayrışmalarda
tercihini silahlı kurtuluş savaşından
yana koyarak THKO içinde yer aldı.
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Halka Karşı İşlenen Suçlarda Zaman Aşımı Yoktur

Er Ya da Geç Halkın
Adaleti Hesap Soracak

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012
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Oligarşi suçlarını ve adaletsizliğini
hukuk perdesi ardında gizler. Faşizmin hukukunda, “Zaman aşımı”
uygulaması, halkı katleden katiller
ve soyan hırsızlar için her zaman bir
koruma duvarı olmuştur. Zaman aşımı halka karşı suç işleyen işkencecilerin, katillerin burjuva hukuku
eliyle kurtarılmasının yöntemlerinden biridir. AKP faşizmi de, kendinden öncekiler gibi, yandaşlarını
koruyup kollamak için, yargının kendilerine sunduğu “zaman aşımı” yöntemini çok iyi kullandı. Katilleri ve
işkencecileri akladı, yağmacıları ve
hırsızları kurtardı.
Ülkemiz tarihinin utanç sayfalarına ve hesap defterlerine “Sivas
Katliamı” olarak geçen katliam, 2
Temmuz 1993’te gerçekleşti. 20 yıldır
göstermelik olarak süren dava, AKP
faşizminin yargısı tarafından, 13 Mart
2012 günü “zaman aşımı” gerekçesiyle düşürüldü ve katiller cezasız
bırakıldı. Bu dava ile de, o çok övdükleri “Hukuk Devleti”nin, “Hukukunun üstünlüğü” ilkesinin, ”Yargı
yoluyla hak arama”nın ne anlama
geldiğini, hukukun, egemenlerin elinde baskı ve sömürüyü kolaylaştırma
aracı olduğunu gördük bir kez daha.
Katilleri koruyan ve aklayan, halk
düşmanlarını cezasız bırakan yargı
meşru değildir. AKP’nin yargısı, 5
kişi ile ilgili, suç tarihi itibarıyla 15
yıllık “zaman aşımı” süresini doldurduğu gerekçesiyle, 35 aydın ve
sanatçının diri diri yakıldığı Sivas
katliamı davasını düşürdü. Mahkeme
heyeti, davanın düşürülme gerekçesini
açıklarken bile katil devleti korumaya
devam ediyordu. “İnsanlık suçunda
zaman aşımı olmaz ancak bu suçu
işleyenler kamu görevlisi değil sivil
oldukları için davanın düşmesine

karar verildi” diyerek
bir yandan yargılananları, arananları
aklarken diğer yanda da gerçek suçluları gizliyordu.

Erdoğan Katillerin
Aklanmasına
Çok Sevindi
Başbakan Erdoğan, Sivas katliamı
davası için “zaman aşımı” kararı verildiği haberini büyük bir sevinç ve
mutlulukla karşıladı. Hiç yüzü kızarmadan, sanki halkımıza müjdeli
bir haber veriyor gibi, insanların acılarıyla alay edercesine, “Milletimiz
için, ülkemiz için hayırlı olsun.”
diye açıklama yaptı. Ardından, “Sivas’a gidişimizde 18-19 yaşındaki
kızlar yanımıza gelip babalarının
haksız yere idama mahkum olduğuyla ilgili ağlıyor. Tek taraflı bakmayı doğru bulmuyorum” diyerek
katilleri aklamaya devam etti. Madem
haksızlık Erdoğan’ı bu kadar duygulandırıyor o zaman soruyoruz: Madımak otelinde diri diri yakılarak
katledilen 35 insanın ailesi, çocukları,
eşleri yok muydu peki? Onların yakınları haksız yere katledilmemişler
miydi? Erdoğan bunlarla ilgilenmiyor.
O, katiller ve yakınları için adalet
istiyor yalnızca.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise;
daha düne kadar, Madımak otelinde
35 kişiyi yakan katilleri savunan
avukatlarla aynı parti içindeydi. Onların belediye başkanlıklarını, milletvekilliklerini, il-ilçe başkanlıklarını,
meclis üyeliklerini destekleyen kendisi değilmiş gibi riyakarca yaptığı
açıklamada şöyle dedi: “Bu olay,
yakın siyasi tarihimizin en acı ve
en utanılacak olaylarından birisidir.
Bunun bütün veçheleriyle ortaya

Ankara

çıkartılması lazım. Bu olay tam aydınlatılmamıştır, tam aydınlatılması
gerektiği kanaatindeyim.’’
Başbakan Yardımcısı Arınç açıklamalarında tepkiyi yumuşatmak için;
dönemin yöneticilerine soruşturma
başlatılabileceğini işaret ederken, Kültür Bakanı Günay, “Karar kamu vicdanını incitmiştir. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak derin bir acı
duyuyorum. Çünkü bir kitleye karşı
topyekün hiçbir ayrım yapılmaksızın
toptan hedef gösterilerek yapılmış bir
saldırı, insanlık suçudur” dedi.
Bırakın bu kepazeliği, ikiyüzlü
riyakarlığı. Her karardan sonra halkla
alay eder gibi bu tür açıklamalar
yapmanız, timsah gözyaşları dökmeniz moda oldu. Artık kimse inanmıyor.
Siz, ellerinize bulaşmış bunca
kandan sonra, aç ve açık bıraktığınız,
ezip, aşağıladığınız milyonlarca insan
varken “vicdan”dan söz edemezsiniz.
“Utanmak”tan ve “acı”dan bahsedemezsiniz. Katillerin elini soğutmayan da, onları destekleyen de, koruyan da, besleyen de sizsiniz. Bu
davayı sizin hukukunuza göre sizin
yargınız kapatabilir ama halkın hesap
defterinde kapanmayacak bu dava.

Sivas Davasında
Yargılananlar Bir Grup
Gerici, Dinci, Faşistti!
Asıl Sorumlular
Yargılanmadı
Sivas katliamı davasında meseleye
sadece davanın düşürülmesi olarak
bakmak eksik ve yanlıştır. 20 yıldır
devam eden bu davada Sivas katliamının asıl sorumluları yargılanmadı.
Binlerce kişilik saldırgan güruhu oraya toplayanlar, onlara emir verenler,
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katliamı planlayanlar yoktu bu davada. 1993’ün 2 Temmuz’unda, iktidarda olan DYP-SHP koalisyonu,
ordunun başındakiler, poliste sorumlu
müdürlüklerde, görevlerde olanlardı
asıl sorumlular. Sivas katliamını yapanlar, kısacası bu ülkeyi yönetenlerdi. Ama bunlar yargılanmadı.
“Devleti aklamak” için binlerce katil
arasından küçük bir grup kurban seçildi. Bu gün zamanaşımı ile aklanan
sadece bu küçük gruptur. Gerçek katiller, ellerinde 35 insanın kanıyla
serbestçe dolaşıyor.
Göstermelik bir yargılamanın olması gerekiyordu. Hızla dava açıldı.
Katliam 2 Temmuz’da oldu, 22 Temmuz’da da alelacele iddianame hazırlandı. Davanın delillerini karartma,
üstünü kapatma girişimleri ilk andan
itibaren başladı. 19 yıl boyunca mahkeme oyalandı. Sözde davada arananlar listesi çıkardılar. Ne listedekileri buldular ne de bu işi planlayanlar ortaya çıkarıldı. Bulduklarını
da biçimsel olarak yargıladılar ve
çoğu zaman aşımından salıverildi.
Yerleri yurtları bilinmesine rağmen
yurtdışına kaçmalarına göz yumuldu.
Arananlardan evlenenler, askere gidenler, ehliyet alanlar oldu ama devlet
hiçbirini yakalamadı. Hiçbir devlet
yetkilisi de soruşturmaya uğramadı.
İki kişi bir araya geldiğinde örgüt
kurmaktan yargılayan, dergi okuyana,
bilet satana örgüt üyeliğinden onlarca
yıl ceza veren oligarşi, 35 insanın
katledildiği bu davayı özellikle örgüt
kapsamı dışında tuttu.

Sivas Katliamının
Sorumlusu Devlettir!
Devlet Hesap Verecek!
Katliamdan kısa bir süre sonra
katliamın bütün ayrıntıları ortaya
çıktı. Sivas’ta, Pir Sultan Abdal
Kültür ve Sanat Şenliği’ne saldırının
aylar öncesinden planlandığı anlaşıldı.
Katliamdan bir kaç ay önce Sivas’ta
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı
bir birim oluşturulduğu ve bu birime
bağlı kontrgerilla elemanlarının, saldırı ve katliamda başı çeken Milli
Gençlik Vakfı’nda defalarca toplan-

Madımak Katillerini
Savunan Avukatlar AKP’de
Sivas davasında katilleri savunan avukatlar bugün AKP ve
devletin içinde köşe kaptılar. Aşağıdaki listede adı geçen
avukatlar, ya devlet bakanı ya milletvekili, ya belediye başkanı,
ya da il-ilçe başkanları olarak ihya edildiler.
Av. Celal Mümtaz Akıncı: Afyon Barosu Başkanı ve AKP oylarıyla
Anayasa Mahkemesi üyesi.
Av. Hayati Yazıcı: AKP’nin Devlet Bakanı.
Av. Haydar Kemal Kurt: AKP Isparta Milletvekili.
Av. Zeyid Aslan: AKP Tokat Milletvekili, Başbakan Erdoğan’ın
eski avukatı.
Av. Hüsnü Tuna: AKP Konya Milletvekili.
Av. Burhanettin Çoban: Afyonkarahisar AKP’li Belediye Başkanı.
Av. Faik Işık: Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in
avukatı.
Av. İbrahim Hakkı Aşkar: 22. Dönem AKP Afyon Milletvekili.
Av. M. Ali Bulut: AKP Maraş Milletvekili ve Anayasa Komisyonu
üyesi.
Av. Bülent Tüfekçi: AKP Malatya İl Başkanı.
Av. Halil Ürün: AKP Afyon Belediye Başkan adayı.
Av. Mevlüt Uysal: AKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı.
Av. Nevzat Er: Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı.
Av. Suat Altınsoy: AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı.
Av. Tayfun Karali: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze
Müdürü.
Av. Ferruh Aslan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
Müdürü.
Av. Ali Aşlık: Eski AKP İzmir İl Başkanı.
Av. Reşat Yazak: Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi.
Av. Şevket Kazan: Eski RP vekili ve Adalet Bakanı
dıkları, Katliamdan bir hafta önce
Konya’dan, Kayseri’den, İstanbul’dan
gruplar halinde getirilen gericilerin,
faşistlerin MGV yurtlarına yerleştirildikleri, Belediyenin, tamirat bahanesiyle otelin önüne ve şehrin merkezindeki uygun yerlere bol miktarda
kaldırım taşları yığdığı çıktı ortaya.
Bu nedenle, polisin, askerin, hükümetin bilgisi dahilinde adım adım
örgütlenen Sivas katliamını sadece
“şeriatçıların” işi gibi görmek ve
göstermek yanlıştır. Oligarşinin tüm
kesimleri, bu katliamın içinde açıkça
yer almışlardır. Madımak oteli yanarken, polisin, ordunun ve hükümetin tavrı, katliamın devlet operasyonu olduğunu göstermiştir. Benzini döken, ateşi tutuşturan kendilerine

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

İslamcı, Müslüman diyen yobazlardır
fakat bu ülkedeki gerici, dinci, faşist
örgütlenmeler, devlet eliyle kurulmuş
ve hiçbir zaman devletten bağımsız
olmamıştır. Devlete maşalık görevini
üstlenmişlerdir.
Sivas katliamı, oligarşinin linç
saldırılarının en boyutlu örneklerinden
biridir. Katliamın sorumlusu devlettir.
Katil devlettir. Diri diri yakanlar ve
yaktıranlar, onları savunanlar iktidardadırlar. 35 insanın diri diri yakıldığı katliamdan sonra DYP-SHP
Hükümetinin Başbakanı Tansu Çiller,
“Çok şükür, otel dışındaki halkımız
bu yangından zarar görmemiştir!..
Halktan kimsenin burnu kanamamıştır ve ölenler de çıkan yangından
boğularak ölmüşlerdir. Olayı bu ka-
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dar büyütmek yanlış, bir futbol maçında da bu kadar insan ölebilirdi”
diyecek kadar katliamcı yüzünü göstermiştir. 35 aydın ve sanatçıya sınıf
kinini kusuyor. Onları halktan saymıyor. Katliamı aklıyor.
1991-1995’li yıllar, şehirlerde, kırlarda, infaz ve kaybetmelerin, katliamların en yoğun olduğu yıllardır.
Sivas katliamı da işte böyle bir ortamda
gerçekleşti. İnfazlarla, işkencelerle,
kaybetmelerle devrimci mücadeleyi
bastırmaya çalışan oligarşinin halka,
özel olarak da Alevi halka gözdağıydı.
Aynı zamanda, halkı birbirine düşürme
planıydı. O gün bu gün oligarşi, değişik
boyutlarda onlarca saldırıyla hala katletmeye devam ediyor. Sivas’ta yakılan
ilerici düşünceydi, düzen muhalifleriydi. 35 insanı Madımak otelinde yakanlar 6 devrimci tutsak kadını hapishanelerde diri diri yaktılar, dört
duvar içinde kimyasal silahlarla katlettiler devrimcileri.
Çorumlar, Maraşlar, Sivas, Gazi,
Ümraniye, Ulucanlar, 19-22 Aralık...
tüm katliamlar ilerici, demokrat, muhalif
güçleri susturmak, sindirmek için yaratıldı. Hala yanıyor insanlarımız, ay-

dınlarımız. Hiç durmuyor bu ülkenin
aydınlarının, ilericilerinin, Aleviler’in
yakılması, katledilmesi. Aleviler’in büyük bir çoğunluğunun desteğini alan,
“sosyal demokratlar” da o dönemin
iktidar ortağı olarak bu katliamın ortağıdır. Birinci dereceden sorumlusudur.
Sivas katliamı onların maskelerini düşürmüş, gerçek yüzlerini göstermiştir.
Bu nedenle, bu gün Aleviler’in yeri
birlikte hesap sormak için zulme karşı
direnen devrimcilerin yanıdır. Aleviliğin
tarihi zulme boyun eğmeme tarihidir.
Zulme karşı direnme tarihidir.
35 aydın ve sanatçıyı yakanlar,
bugün ülkeyi yönetmeye devam ediyorlar. Onlar iktidar koltuğundalar,
ordunun, polisin en tepesindeler.
Onlar gerici örgütlenmelerin, tarikatların başındalar, içindeler. Bu nedenledir ki; Sivas davasını ne zaman
aşımı bitirilebilir ne üç beş gericiye
verdikleri cezalar. Çünkü; halka karşı
işlenen suçların zaman aşımı yoktur.
Üç-beş sene ceza ile kurtulamayacaklar. Sivas katliamını bitirmek ve
unutturmak isteyenler yanılıyorlar.
Er ya da geç halkın adaleti yapışacak
yakalarına, hesap verecekler, bedelini
ödeyecekler.

AKP Faşizmi, Adalet
İsteyenlere Saldırıyor
Başbakan Erdoğan; Bir yandan
Sivas davasının zaman aşımı için
“Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı
olsun.” Derken diğer yandan kararı
protesto edenler için “Ankara‘da
Adliye Sarayı’nın önünde gösteri
yapmak suretiyle belli bir ideolojinin
borazanlığını yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” diyordu.
AKP’nin polisi de Erdoğan gibi düşündüğü için azgınca saldırdı kararı
protesto eden kitleye.
13 Mart günü, Sivas katliamı davasının düşürülmesinin ardından Ankara Adliyesi önünde bekleyen kitle
karara tepki gösterdi. Atatürk Bulvarı
trafiğe kapatıldı. Protestolar Kızılay’da
son buldu. Polis, karara tepki gösteren
kitleye biber gazı ve tazyikli suyla
saldırdı. Kitle, “Zaman Aşımına Hayır, Adalet İstiyoruz’’ sloganlarıyla
polise taş ve sopalarla karşılık verdi.
Çok sayıda kişi yaralandı.
DİSK Genel-İş Sendikası aracından
katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Okunan her isimin ardından
kitle ‘’burada’’ karşılığını verdi.

Suyumuzu, Toprağımızı, Ormanlarımızı Kaybetmek İstemiyorsak, Örgütenelim!
Antalya’da Manavgat ilçesinde
Değirmenözü ve çevresindeki köyler
ile Isparta’nın Darıbükü Köyü’nde
HES projelerine karşı bölgeleri tanıma
ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.
7 Mart’ta Değirmenözü Köyü’ne
giden Halk Cepheliler, HES projesinin
uygulanacağı alanı yerinde gördüler.
Ardından köyün gençleriyle sohbet
ederek, HES’lerin kuruluş amacı anlatıldı. Ertesi gün köylülerle konuşularak, 2 bin adet su kaynağının
HES vasıtasıyla talana açıldığı, bunların tamamının yapılması halinde
bile enerji ihtiyacının ancak binde
dokuzunun karşılanabileceği anlatıldı.
Sohbetin ardından, HES projelerinin
nasıl katliama dönüştüğünü anlatan
“Gökyüzü Ağlamazsa Yeryüzü Gülmezmiş” isimli belgesel izlendi.
8 Mart günü Yeşilbağ Köyü’ne
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de gidildi. HES inşaatının yapılacağı
alana gidilerek tespit çalışması yapıldığı sırada, köylüye haber vermeden maden arama çalışması yapan
biri mühendis 4 kişiye rastlanıldı. 4
kişinin köylüye teşhir edilmesinin
ardından köye dönülerek 20 kişiyle
bir sohbet gerçekleştirildi. Akşam
da 20 kişi ile belgesel izlendi.
İbişler Köyü’nde akarsu üzerine
küçük çaplı bir HES yapıldığı görüldü. Bu küçük HES’in dahi ağaç
katliamı, suların kirlenmesi ve ağaçların kurumasıyla yarattığı tahribat
böyleyken; kurulması düşünülen 230
HES’in bölgeyi ne hale getireceği
konuşuldu.

kadar mücadele edeceklerini söyledi.
9 Mart’ta ise Çaltepe Köyü’ne
gidilerek, öğlen namazı sonrası 25
köylüyle ağaçların altında küçük bir
toplantı gerçekleştirildi. Çayeli ilçesinin HES öncesi ve sonrası halinin
fotoğraflarını gören köylüler, mücadele etmenin önemini anladıklarını
söylediler. Köyler arası bir toplantı
düzenlenmesinin gerektiğini, düzenlenirse katılacaklarını söylediler.

Darıbükü Köyü Muhtarı ile konuşuldu. Muhtar, mücadele etmek
gerektiğini ama yalnız olduklarını
belirterek; köylerinin, yaşamlarının
ve doğanın bozulmasına karşı sonuna
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YAKAN DA AKLAYAN DA DEVLETTİR
Sivas’ta Canlarımız
Yanarken Müdahale
Etmeyen Devlet, Kararı
Protesto Eden Edenlere
Saldırmada Engel Tanımadı
13 Mart günü saat 09.30'da Devrimci Alevi Komitesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve çeşitli demokratik kitle örgütleri Ankara Adliyesi
önünde toplandı. Mahkeme sırasında
dışarıda binlerce kişi mahkemenin
sonucunu bekledi. Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği üyeleri, aydın ve sanatçılar Sivas katliamını ve devleti
teşhir eden açıklamalar yaptılar.
Devrimci Alevi Komitesi “Aleviyiz
Haklıyız Kazanacağız” yazılı pankartla Ankara Adliyesi önünde yer
aldı.
Mahkemenin Sivas katliamı davasını zaman aşımına uğratmasının
ardından Devrimci Alevi Komitesi
ve diğer devrimci örgütler yolu kapatarak Kızılay'a doğru yürüyüşe
geçmek istedi. Sivas katliamı davasının hesabını sormak için Kızılay'a
yürüyüşe geçen kitleye devlet “hem
yakar katlederim hem de hesabını
vermem” diyerek “dağılın” uyarısı
dahi yapmadan panzeri, TOMA’sı,
tazyikli su ve gaz bombalarıyla saldırdı.
Sivas katliamı davasının hesabını
sormak için orada bulunanlar, Ankara
Adliyesi önünden Opera’ya doğru
polisin saldırılarına cevap vererek
ilerlediler. Daha sonra Numune Hastanesi’nin olduğu caddeye geçen devrimcilere, polis sürekli gaz bombası
ve tazyikli su ile saldırmaya devam
etti. İbn-i Sina Hastanesi önünden
Kurtuluş Parkı'na doğru inen devrimciler, Kolej Meydanı’na doğru
ilerlediler. Kolej Meydanı’nın trafiği
kapatarak polisle çatışıp ilerleyen
devrimciler sık sık öfke dolu sloganlar
attılar. Pir Sultan Kültür Derneği Genel Merkezi önüne gelen devrimciler,
buradan Yüksel Caddesi’ne geçerek
eylemi iradi olarak bitirdiler. Eylem
yaklaşık iki saat sürdü.
Akşam saat 17.30'da Ankara Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen Devrimci Alevi Komitesi, ESP, BDP,

SDP, EMEP, EHP, İHD Ankara Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
ve DHF, hem Sivas katliamı davasının
zaman aşımından düşürülmesini, hem
de dava sonrasında Ankara sokaklarında AKP polisinin halka saldırılarını
teşhir etmek için bir açıklama yaptı.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlar
ve yapılan konuşmalarla katledenin
de, aklayanın da devlet olduğu halka
anlatıldı. Yürüyüş boyunca halkın
camlardan ve balkonlardan alkışlar
ve ıslıklarla destek verdiği görüldü.
Eyleme 100 kişi katıldı.

Yakan da Aklayan
da Devlettir

SİVAS KATLİAMININ
SORUMLUSU
DEVLETTİR!

Sivas katliamı davasının zaman
aşımına uğratılarak katillerin korunması üzerine 16 Mart günü Taksim
Tramvay Durağı’nda Halk Cephesi
tarafından eylem yapıldı. 25 kişinin
katıldığı eylem, Ayhan Efeoğlu için
yapılacak eyleme katılmak üzere bitirildi.

Sivas Katliamının
Hesabı Sorulacak!
Cepheliler, Okmeydanı Anadolu
Kahvesi bölgesinde, Sivas katliamı
katillerini koruyan dava kararını protesto etmek için 16 Mart’ta bir eylem
yaptı. Anadolu Kahvesi'nde yolu molotoflarla trafiğe kapatan Cephe'liler,
"Sivas'ta Katleden Devlettir Hesabını
Soracağız! DHKC" yazılı pankartı
asıp caddeyi ateşe verdiler.
Yoldan araçlarıyla geçenler korna
çalarak ve zafer işareti yaparak eyleme destek verdiler. Yaya olarak
kaldırımda bekleyen insanlar da alkış
ve ıslıklarıyla Cephe'lileri selamlayarak eyleme destek verdiler. AKP'nin
katil, korkak polislerinin gelmesinin
beklenmesine rağmen, gelmemeleri
üzerine eylem iradi olarak bitirildi.

Zaman Aşımı Kararı
Alanlar Katliamın
Suç Ortaklarıdır
18 Mart günü Esenyurt Kıraç Kuruçeşme'de, Kuruçeşme Halk Komitesi tarafından zaman aşımı kararını
protesto etmek için yürüyüş yapıldı.
Kuruçeşme Otobüs Durağı önünde
toplanan halk, Sümbül Caddesi sonuna kadar “Kuruçeşme Halk Komitesi” imzalı “Yakan da Aklayan
da Devlettir” yazılı pankartın arkasında yürüyüşe geçti.

Ankara’da Sivas katliamı davasının kararını bekleyenlere yönelik
yapılan saldırı ve mahkemenin verdiği
karar Bursa’da Halk Cephesi tarafından 18 Mart günü meşaleli yürüyüşle protesto edildi.
Bursa Teleferik/Akçağlayan Mahallesi’nde toplanan Halk Cepheliler
mahalle içinde megafonla duyuru
yaparak, eylem çağrısı yaptılar. Saat
19.00’da cemevi yanında toplanan
kitle “Sivas Katliamı Zaman Aşımı
ile Unutturulamaz Sivas Katliamının
Sorumlusu Devlettir! Halk Cephesi”
pankartı açarak meşalelerle, kızıl flamalarla mahalle içinde yürüdüler.
Sloganlar atılarak, Teleferik yol ağzına
kadar yüründü. Burada Halk Cephesi
adına yapılan açıklamanın ardından
45 kişilik kitle tekrar cemevi önüne
sloganlar eşliğinde yürüyerek eylemi
burada bitirdi.
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Zaman Aşımı
Kararını Tanımıyoruz
17 Mart günü Taksim’de, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde, Devrimci Alevi Komitesi, Alevi kurumlar, demokratik kurumlar
ve bazı siyasi partilerin katılımıyla
eylem yapıldı.
Beyoğlu Tünel mevkiinde toplanan kitle Taksim’e doğru yürüyüşe
başladı. Sloganlarla Taksim'e yürüyen
kortejde Devrimci Alevi Komitesi
de “Davamız Mahşere Kalmayacak
Katillerden Hesap Soracağız” pankartıyla yerini aldı.
Mücadele Birliği, ESP, TKP, AkaDer gibi dernekler ve siyasi partiler
de pankart ve dövizleriyle katılarak
destek verdiler.
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Gerekirse Yıktıkları Evlerin Yerine
Yenisini Yapacak Ama Bizi Şehir
Dışına Sürmelerine İzin Vermeyeceğiz
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Halk Cephesi üyeleri, 17 Mart
günü AKP'nin “Kentsel Dönüşüm
Projesi”ni protesto etmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde
250 kişinin katılımıyla eylem düzenledi.
Halk Cephesi, gecekondu mahallelerinde, yıkımlara karşı halkın
örgütlü gücünü yaratmak amacıyla
yıkımlara karşı halk komiteleri kurarak, güçlü bir direnişin öncülüğünü
yürütüyor. Bu doğrultuda sempozyum düzenleyen, yeni kurulan mahallelerde komiteler kuran Halk Cephesi, AKP’nin halk düşmanı yüzünü
göstermek ve halkın tepkisini olması
gereken yere yöneltmek amacıyla bir
eylem düzenleyerek, yıkımlara karşı
bir kampanya başlattığını duyurdu.
17 Mart’ta İstanbul’un çeşitli mahallelerinden gelen Halk Cepheliler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde
toplanarak, “Yıkımlara Karşı Birleşelim
Direnelim İktidara Halkın Yenilmez
Gücünü Gösterelim” ve “Zengine Tapusuz Villa, Yoksula Polis, Zabıta,
Mafya Evlerimizi Yıktırmayacağız”
pankartları ile “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “AKP Bir Milyon Evi
Yıkacak Yıkımlara Karşı Birleşelim
Direnelim” dövizlerini taşıdılar.
Basın açıklaması yapan Halk Cepheliler, “Yasalara uygun değil diye halkın iki göz kondusuna göz diken devlet,
yanı başındaki kaçak villalara göz yumuyor, tekellerin çıkarları için yeni
gökdelenlerin yapımı için tek gecede

imar yasaları çıkarmaktan geri durmuyor. Bütün bunların yanında, su,
elektrik, kanalizasyon gibi temel sorunları hala çözülmemiş olan halk, salgın hastalıklarla boğuşuyor, damı akan
evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Halkın sorunlarını çözmek için örgütlenmeyen devlet, tüm gücünü bu halkı
sindirmek, evlerini yıkmak için seferber
ediyor.” dediler.
Van depremini bahane eden
AKP'nin, “İktidarı kaybetmek pahasına
da olsa, tapulu tapusuz 1 milyon evi
yıkacağız” diyerek halk düşmanlığını
kanıtladığını ifade eden Halk Cepheliler,
“Şimdiye kadar direnişimizle oligarşiye
yıkımlar konusunda birçok kez geri
adım attırdık. Yine bu bilinçle yıkımlara
karşı omuz omuza duracak ve evlerimizi
yıktıklarında, yerine yenisini yapmak
dâhil, her şekilde direneceğiz.” diyerek
açıklamalarını bitirdiler.

Yarım saatlik oturma eylemiyle devam eden eylemde bir villa maketi de
yakıldı. Ardından İdil Tiyatro Atölyesi
“Yıkım Var” adlı oyunlarını oynadı.
Son olarak Grup Yorum Korosu şarkılarla eyleme destek verdi. Eylem halaylar çekilerek bitirilirken, kampanya
çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
Halk Cepheliler, 16 Mart günü de
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi’nde “Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız Halk Cephesi” imzalı 6 tane
yazılama yaptılar.

Yıkacağız Diyorlar, Gelsinler
Biz Varız Halkın Örgütlü
Gücüyle Karşılayacağız
Onları
Armutlu’da yıkım tehdidine karşı
örgütlenme çalışması yapan 5 Cephe-

Yürüyüş Umudun Sesini Halka Ulaştırıyor
İstanbul’da Esenyurt Kıraç Kuruçeşme'de 18 Mart günü Yürüyüş
dergisinin toplu dağıtımı yapıldı.
Kapı kapı dergi dağıtan Halk Cephelilere halkın ilgisi yoğundu. Halkla
sohbetlerin edildiği dağıtımda toplam
40 dergi halka ulaştırdı.
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İzmir’de ise Yürüyüş dergisi
okurları 18 Mart günü Bademler
Köyü’nde ve Güzeltepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin tanıtımını
yaptılar. Halka, AKP’nin ağır sağlık
sorunları olan özgür tutsak Yasemin
Karadağ’ın, Güler Zere gibi katle-

dilmek istendiği anlatıldı. Sosyalizmin öldüğü naralarının atıldığı bu
dönemde, emperyalizme karşı 300
bin yürekle Bağımsız Türkiye demek
için Grup Yorum konserine katılım
çağrısı yapıldı. Toplam 85 dergi
halka ulaştırıldı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Halk İçin Yapılan Her Şey Bizimdir
Burjuvazi, sanatı üstün, özel yetenekleri olan, erişilmez insanların
yapabileceği bir şey olarak tanıtıyor.
Oysa sanat, bin yıllardır halkların
dili olmuştur. Sanatın ortaya çıkışına
baktığımızda, üretim faaliyetinin
içindeki insanın acılarını, sevinçlerini,
kendini hayatın içerisinde nasıl var
ettiğini anlatma çabasından doğduğunu görürüz.
Sanatın en önemli dallarından
biri olan müzik de, halkımızın kendini anlatmakta kullandığı etkili bir
araçtır. Türkülerimiz halkı anlatır.
Halkın duygularını, düşünce tarzını
tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer.
Halk için halkla birlikte savaşıyoruz. Sanatımız da halk içindir.
Halkın özünü oluşturan halk sanatını
daha da ilerletmek, yeniyle harmanlayarak halka kendi gücünü göstermektir amacımız. Bunu başarmanın
ilk adımı da halkı tanımaktır. "Halk
türküleri halkı anlama klavuzudur"
diyemeyiz elbette. Çünkü halk, tek
başına türkülerle anlatılamayacak
kadar büyük bir deryadır. Ama yine
de türküler halkın yaşamını görmemiz için bize ışık tutar.

Halkımız kendi yaptığı türkülerde
yeri gelir ekinini, buğdayını, hayvanını; yeri gelir sevdasını, hasretini,
isyanını anlatır. Yani halk, kendi yaşamında belirleyici olan neyse, onu
anlatır aslında. Tarlasındaki ürüne
yağmur vurur, onun acısıyla türkü
yakar; sevdalanır, dağlara taşlara
anlatır sevdasını. Halk türkülerindeki
benzetmelerin çoğunlukla bitkilerden
ve hayvanlardan oluşması, halkın
temel geçim kaynağının tarım ve
hayvancılık olmasından kaynaklıdır.
Alay edilsin diye yazılmamıştır
o türküler. Halkımız o sözlerle ağlar,
coşar, sevinir. Eğer o türküler bugünlere kadar gelebilmişse, halkın
yüreğinde bir yeri olduğu içindir.
Halk türküleriyle alay etmek,
halkla alay etmektir. Halktan kopuk
olanlar, kendini halktan üstün görenler ancak böyle yaparlar. Onlar,
burjuvazinin "modernizm" adı altında
dayattığı yozluğa teslim olanlar, halkına yabancılaşanlardır.
Halkı aşağılayanlar, halktan korkanlardır. Bu derin korkunun nedeni,
düzenlerini yıkacak olanın halk olmasıdır.
yapılacak eyleme çağrı yapıldı.
Duyuru, evler kapı kapı gezilerek de yapıldı. Direnişin 28.
gününde mahalleden bir kişi
satın aldığı odun sobası ile semaveri direniş çadırına getirdi.
Çadır, Armutlu halkını birleştirme ve yıkımlara karşı bilinçli
hale getirme işlevini görmeye
devam ediyor.

linin tutuklanmasının ardından, Armutlu’da kurulan direniş çadırı, "Yıkımlara ve Tutuklamalara Karşı Açlık
Grevindeyiz" duyurusuyla devam ediyor.
17 Şubat’ta mahallenin girişine kurulan çadır bir ayını geride bırakırken,
mahalle halkının ziyaretleri eksik olmuyor. Eylemin 27. gününde yıkımlara
karşı bildiri dağıtılarak, 17 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde

Evimiz Barkımız Her
Şeyimizdir Yıkanın
Ocağını Söndürürüz
Gazi Halk Cephesi, yıkımlara karşı
mahallede çalışmalar yürütmeye devam
ediyor. Sekizevler ve Mezarlık bölgesindeki gecekonduların bulunduğu yerlerde “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız-Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

Yenilik adı altında halkı inkâr
edenler kaybedeceklerdir. Burjuvazi yozluk demektir.
Halk kültürünü eğlence aracı olmaktan öte görmezler.
Yaratan, mücadele ve halktır, biz
yalnızca onu düzenleriz. Hiç bir müzik türünü küçümsememeliyiz. Halkın yarattıkları olmasaydı, yaratılanları anlatan türküler de olmazdı.
Bundan 600 yıl önce Şeyh Bedrettin
önderliğindeki halk "eşitlik, kardeşlik, hakça düzen" şiarıyla ayaklanmamış olsaydı, bugün Şeyh Bedrettin
Destanı diye bir şey de olmazdı.
Halk; gelenekler değerler yaratmış
ve yarattıklarını da söze, besteye
dökmüştür.
Halk kültürümüzün hazinelerini
burjuva sanatının zavallı paçavralarıyla karşılaştırmak ve değiştirmek
boş bir çabadır.
Devrimcilere düşen görev; halkın
türkülerini yaşatmak ve geliştirmektir.
Halk türkülerini yepyeni düzenlemelerle de söyleyebiliriz ama özünü
inkar etmeyiz, unutmayız. Temel
sorun "kimin için?" sorusunun cevabıdır. Halk için yapılan her şey
bizimdir. Reddeden, küçümseyen,
dalga geçen burjuvazidir.
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18 Mart günü Pazar Caddesi sonunda bulunan parka, yıkımlara karşı
çadır kuruldu. Çadırın kurulduğu akşam
türküler söyleyen Halk Cepheliler’i
halktan ziyaret edenler oldu. Geç saatlere kadar mahallenin yaşlı insanlarıyla çadırda oturulup sohbetler edildi.
Ertesi sabah mahallelilerin getirdiği
kahvaltılıklarla hep birlikte kahvaltı
yapılıp, paylaşımın bir örneği gösterildi.
Çadırda imza toplandığını duyan gecekondu halkı imza atmak için çadıra
gelmeye başladı ve kısa sürede onlarca
imza toplandı.
Halk Cephesi’nin yıkım karşıtı kampanyası dahilinde 10 gün kurulu kalacak
çadırda yapılacak program ile halka
AKP’nin yalanları teşhir edilecek ve
barınmanın hak olduğu anlatılacak.
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Esenyurt’ta 11 İnşaat İşçisi Katledildi
KATLİAMINIZ BELGELİ, KATİLLER BELLİ
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İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş
merkezi inşaatında çalışan işçilerin
kaldığı çadırda çıkan yangın sonucu
11 işçi hayatını kaybetti.
Yaşanan açık bir katliamdı. Belgeliydi de üstelik.
Yangının çıktığı şantiyedeki işçiler
10 kişilik çadırlarda 35 kişi kalıyordu. Bu kadar da değil elbette Alman 'devleri' ECE ve DWS firmaları
ile Finansbank, İş GYO ve Kayı
İnşaat'ın inşa ettiği Marmara Park,
inşaat işçilerine ağır çalışma koşulları
dayatıyordu.
Ortaya çıkan tepkiler ve katliama
duyulan öfke karşısında Başbakan
Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Yoksulun, garibanın, işçinin, emekçinin,
alınteriyle geçinen insanın hayatı
hiç ama hiç ucuz değildir. Milyarlarca
liralık yatırımlar yapanların, milyarlarca liralık karlar elde edenlerin,
alınteriyle geçinen işçilerin güvenliğini bu kadar hiçe saymasını asla
kabul etmeyiz, edemeyiz."
Tayyip Erdoğan, “bu olayda sorumluluğu bulunanların, en kısa
süre zarfında adalete teslim edileceğini” kaydederek "Çalışma Bakanıma da dün akşam bu konuyla
ilgili gerekli talimatları, yaptığımız
bir toplantıda verdim. İş kazalarını,
meslek hastalıklarını minimuma indirmek, iş ve işçi güvenliğini en
ideal şekilde tesis etmek için çok
daha kararlı tedbirleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Esenyurt'ta 11
işçinin yanarak, boğularak hayatını
kaybettiği katliama ilişkin açık bir
itirafta bulundu: “Çadırda karşılıklı
çıkış kapılarının olması gerekiyor.
Bunun olmadığını yanmayan çadırlardan gördük. Ayrıca malzemeler
çok yanmaya müsait, yanıcı malzemeler”... AKP’li Bakan Faruk Çelik,
yangın sonrası yaptığı açıklamalarda
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’na
dair eksikliklerden şikayet etti.
Konuşan sanki muhalefet partisinin
bir üyesi. Yasayı çıkaracak kim? AKP

değil mi? Tekellerin çıkarları için
meclise dahi gerek duymayıp Kanun
Hükmünde Kararnamelerle ülkeyi yöneten AKP, iş halka, emekçilere geldiğinde yasaların eksikliğinden söz
ediyor. Yalan söylüyorlar. Yasal mevzuatı uygulayacak, uygulatacak da
AKP’nin kendisidir. Kaldı ki yasal
eksikleri bir kenara bırakalım. Kendi
yasalarına dahi uymamaktadırlar.
"Bakanlığın sorumluluğu olmasın"
diye bir çaba içine girmediklerini
ifade eden AKP’li Bakan Çelik, “'Yazık
ölene ' diye bir tabir vardır Anadolu'da.
Keşke kardeşlerimizi kaybetmemiş olsaydık. Yoksa diğer haklarla, cezalarla,
müeyyidelerle ilgili ne varsa, bu yanlışın içinde olan kim varsa onlar cezasını bulur. Onlar sorun değil ama,
yazık ölene” diyor büyük bir pişkinlikle. Yalan söylüyor, düpedüz yalan.
Sorumluluk kendilerinindir. Katil kendileridir. Elbette bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bunun da üstünü
örtüp unutturacaklardır.
Söyledikleri her sözle biraz daha
batıyor Amerikan işbirlikçisi AKP
iktidarı. Halk düşmanı yüzünü ortaya
seriyor, itiraf ediyor. “Sorumlular
cezasını bulur bunlar önemli değil”
diyor. Hayır önemli olan sorumluların
cezasını bulmasıdır. Halkın adaleti
budur. Ancak AKP’nin adaleti “yazık
ölene” deyip sorumluları yargılamamak, dahası bize mezar olan yeni temeller atmak, katillerimize ödüller
vermektir.

Attıkları Temel Bizi Mezara
Gömmek İçin Verdikleri
Ödül Katledilmemiz İçin
Ece Türkiye, Deutsche Bank’ın
yatırım şirketi DWS ile Finansbank,
İş GYO ve Kayı İnşaat işbirliği ile
inşa edilen Marmara Park'ın temeli,
1 Mart 2011 Salı günü Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AKP
Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer,
Ece Türkiye Genel Müdürü Andreas
Hohlmann, Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, İş GYO Genel
Müdürü Turgay Tanes ve Kayı Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhun Kartal'ın da katıldığı
bir törenle atılmıştı.
Ece Türkiye, Marmara Park'ı yaptıran Alman firması ECE'nin Türkiye’de taşeronudur.
Şirket, 2000 yılından bu yana
Türkiye'de faaliyet gösteriyor. On
yılda Metrocity, Beylikdüzü Migros,
CarrefourSA Maltepe Park, Ankara’da
ANKAmall, Antalya’da Antalya Migros ve Eskişehir’de Espark Alışveriş
Merkezi gibi yatırımlarda bulunan
Ece Türkiye, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eskişehir Girişimci
Sanayiciler ve İş Adamları Derneği
(EGSİAD)'dan da 2009 yılında bizzat
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın elinden
"Yılın Yabancı Yatırımcısı" ödülünü
almıştı.”
Yine katliamın ortaklarından Kayı
İnşaat’ta 2007 yılında bizzat Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almıştı. Tayyip Erdoğan, Kayı İnşaat’a
ödül verirken şunları söylemişti:
"Özel sektörümüzün ayağına takılan her türlü prangayı çözeriz."
Katliamların, katilliğin bundan
daha açık itirafı olabilir mi?
Nedir patronların ayağına takılan
pranga? Maliyeti belirleyen her şey;
çalışma koşulları, iş ve işçi güvenliği,
yasal zorunluluklar.
Daha çok kar daha çok kar.
Patronların sloganı budur. Ölümlerimiz pahasına daha çok kar edecekler.
AKP’de, onun Başbakanı Tayyip Erdoğan’da patronların, tekellerin önünü
düzleyecek.
Patronlar için yeni yasalar çıkartacak. Patronlara engel olan yasal
mevzuatı uygulamayacak. Patronları
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teşvik etmek için ödüller verecek, şaşaalı
temel atma törenleri yapacak. Ortaya
çıkan katliamlarda, ölümlerimizde ise alçakça “yazık ölene” diyerek, sorumluları,
katilleri, sorumluluğu gizleyecekler.
AKP'nin yaklaşık 10 yıllık iktidarında
10 bin 297 işçi yaşamını yitirdi. Tek bir
sorumlu yargılanmadı. Göstermelik ayyuka
çıkan bir iki kişiyi bulup yine göstermelik
cezalarla yüzlerce katliam örtbas edildi.
İşte AKP’nin adaleti. Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın ve Bakanı Çelik’in söyledikleri
adaletsizliğin, halk düşmanlığının özetidir.
Amaç tepkiyi, öfkeyi yatıştırmaktır.

Bir İşçinin Değeri 710 TL
Bize Bu Değeri Biçenlerin
Düzenini Yıkalım
“KAYI İNŞAAT adlı şirketin aldığı ihalede 'alt firma' olarak hizmet veren Kaldem
A.Ş ise, 11 canın hayatını kaybetmesine
mal olan pazar gecesi, tazminat ve ceza
yükünden kurtulmak için ilginç bir adım
attı. Kaldem AŞ, kendi bünyesinde çalışan
işçilerin bir kısmının "sigorta girişi"ni yaptırdı. Facia haberini saat 21.30 sularında
alan şirket, saat 22.40 sularında işçilerin
kayıtlarını SGK'ya yaptırdı. SGK'nın bu
duruma nasıl izin verdiği ise ayrı bir skandal
konusu...” (Gerçek Gündem)
İşçilerin kazadan önce işe başladığı
ortaya çıkarsa ödenecek ceza sigortalı başına asgari ücretten ibaret kalacak. Bu da
sigortalanmamış iki işçi için 1402 TL’dir.
İşte AKP ve patronlar nezdinde işçinin
değeri.
İşçilerin iş cinayetlerine kurban gitmesi
patrona “ucuza” değil “bedavaya” mal
olmaktadır. Hatta bu cinayetler patrona
para bile kazandırmaktadır. Çünkü patron
iş güvenliğine yatırım yapmayı “gereksiz
masraf” olarak görmekte, bu yüzden de
iş güvenliğine yapacağı harcamayı tasarruf
edip kar hanesine kaydetmektedir!
Evet her şey açıktır. Katliam belgelidir;
güvencesiz, esnek, sendikasız çalışma koşulları. Katiller bellidir; emperyalist ve
yerli tekelci patronlar ve onun iktidarı
AKP.
Tekellerin, işbirlikçilerin düzenine karşı
örgütlenmedikçe, mücadele etmedikçe
ölümlerimiz bitmeyecektir. Bu aşağılık,
kapitalist düzeni yıkmadıkça daha çok
acılar yaşamaya devam edeceğiz.

AKP Son 10 Yılda
10 Bin 297 İşçiyi Katletti
SGK İstatistiklerine göre, iş
kazaları sonucu ölümler 2008 yılında 865 iken 2010 yılında
1.434’e ulaşmıştır. Bu veri iki
yılda ‘iş kazası’ sonucu ölen işçi
sayısının yüzde 70 oranında arttığını göstermektedir. Henüz 2011
yılı istatistikleri açıklanmamıştır
ancak, yaşanan ölümler göstermektedir ki iş cinayetleri artışı
sürmektedir.
AKP’nin yaklaşık on yıllık iktidarı döneminde 10 bin 297 işçi
yaşamını yitirdi. Ve yitirmeye devam ediyor. İşte değişik yıllarda
akıllarda kalan, unutulmayan katliamlar:
- 2005, Balıkesir-Dursunbey’deki SENTAŞ şirketine ait maden
ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu, 1 işçi öldü.
- 29 Aralık 2005, Bursa’da
çalıştıkları fabrikanın kapıları üzerine kilitli olduğu için çıkan yangında dışarı çıkamayan 5 kadın
işçi yanarak öldü.
- 1 Haziran 2006, BalıkesirDursunbey’deki SENTAŞ şirketine
ait maden ocağında meydana gelen
grizu patlaması sonucu, 17 işçi öldü.
- 2006-2007, İstanbul Tuzla
tersanelerinde iki yıl içinde 22
işçi öldü.
- 31 Ocak 2008, İstanbul Davutpaşa’da bir maytap atölyesinde
meydana gelen patlamada 21 işçi
hayatını kaybetti.
- 20 Mart 2008, Maraş-Andırın’da, hidroelektrik santralinde,
santral vanasının patlaması sonucu
4 işçi öldü.
- 24 Ağustos 2008, İstanbul
Tuzla’daki GİSAN Tersanesi’ndeki
filika denemesinde, işçiler kum
çuvalı yerine filikaya koyuldu. Filikanın denize düşmesi üzerine 3
işçi boğularak öldü… 2008 yılı
boyunca tersanelerde 21 işçi öldü.
- 14 Eylül 2009, İstanbul İkitelli-Halkalı’da, tekstil atölyesi çalışanlarını taşıyan ve servis koşul-

larına uygunsuz olan bir minibüs,
sel suları arasında mahsur kaldı.
8 kadın işçi boğularak öldü.
- 10 Aralık 2009, Bursa Mustafakemalpaşa’daki Bükköy Maden
Ocağı’nda meydana gelen göçükte
19 işçi öldü.
- 2009 yılı içinde İstanbul Tuzla
ve Yalova tersanelerde 15 işçi
öldü.
- 25 Şubat 2010, BalıkesirDursunbey’deki SENTAŞ şirketine
ait maden ocağında meydana gelen
grizu patlaması sonucu, 13 işçi
öldü.
- 17 Mayıs 2010, Zonguldak’ta
TTK’nin Karadon işletmesinde
grizu patlaması sonucu 30 işçi yaşamını yitirdi. 2 işçinin cesedine
8 ay sonra ulaşıldı.
- 11 Aralık 2010, Mersin-Anamur’da Çaltıbükü köyü Dibek
mevkiinde AKFEN Holding’e bağlı Beyobası Enerji Üretim AŞ’nin
Otluca HES inşaatında çalışan 3
işçi toprak kayması sonucu göçük
altında kalarak öldü.
- 26 Ocak 2011, Ankara Beypazarı’nda mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı. 10 tarım işçisi öldü.
- 3 Şubat 2011, Ankara Ostim-İvedik sanayi sitelerinde aynı
gün meydana gelen patlamalarda
toplam 20 işçi öldü.
- 6 Şubat 2011, Kahramanmaraş Elbistan’da Ciner Holding’e
bağlı Çölalan maden alanında 2’si
mühendis 11 kişi toprak altında
kaldı. 9 işçinin cesedine hala
ulaşılamadı.
- 24 Şubat 2012, Adana’nın
Kozan’daki baraj inşaatında, baraja
erken su toplatıldığı için baraj kapağının kopması sonucu 10 işçi
sel sularına kapılarak öldü.
- 20 Mart 2012, Amasya'da
maden ocağında metan gazı nedeniyle 2 işçi öldü. Zonguldak'ta
ise TTK'ya ait maden ocağında
1 işçi göçük altında kalarak öldü.
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Sendikalar Sınıf Örgütüdür, Düzen
Partilerinin Arka Bahçesi Değildir

Düzen Partilerine Bağımlı Olmak
Sendikaların Temel Zayıflıklarındandır (5)
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İşçi alanı bugün en hareketli alanlardandır. Bu nesnel bir gerçektir.
Ama bu hareketlilik, tek başına
yeterli değildir. Bu hareketlilik kadar
gerçek olan bir başka olgu da, bu
hareketliliğin, artık birbirinden pek
farkı kalmayan, reformist önderliklerin ve sarı sendikacıların politikaları
tarafından boğulduğu ve etkisizleştirildiğidir. Reformistlerin, sarı sendikacıların, burjuva partilerin, hatta
M-L Proletarya Partisi dışındaki sol
ve devrimci partilerin peşinden sürüklenen bir işçi sınıfı ise öncü değil,
ancak burjuva ve küçük-burjuva
sınıfların; onların ekonomik ve politik
çıkarlarının artçısı olabilir.
Bugün gerek DİSK'e egemen
olan "çağdaş sendikacılık" anlayışı,
gerek TÜRK-İŞ'e ve diğer sendikalara egemen olan işbirlikçi-gericidevletçi sarı sendikacılık, işçi sınıfının
mücadelesi önündeki asıl engel konumundadır. İşçi sınıfı mücadelesinde
yıllardır süren ve bir türlü kırılamayan
bu gelenek işçi sınıfının, devrimci,
militan bir mücadele içine çekilmesi
ve öncü rolünü gereğince oynaması
önünde temel engellerden biridir.
Bugün DİSK’in bütün çalışmalarına
bakın, buna hizmetten başka bir şey
göremezsiniz. Amerikancı, devletçi
bir sendika olarak kurulan TÜRKİŞ’in temel misyonu zaten budur. O
her zaman işçi sınıfının mücadelesini
yok etmeyi, en geri sınırlarda tutmayı,
ihaneti ve satıcılığı kendine görev

bilmiştir.
Tabii ki böylesi önderliklerden
işçi sınıfının mücadelesini geliştirmek, hak ve çıkarlarını elde etmek
için çetin savaşlara girmek beklenemez. Diğer emekçi sınıf ve tabakaların mücadelesine önderlik etmek
ise hiç beklenemez… Onların tek
misyonu sınıfın devrimcilere yönelmesini engellemektir.
Bu nedenle temel sorun öndersizliktir. Doğru-devrimci ideolojikpolitik bir hatta oturmuş, militan bir
işçi örgütlenmesi ve mücadelesine
ihtiyaç vardır. Böyle bir örgütlenmenin işçi sınıfı içinde hızla yaygınlaşmasının şartları vardır. Bugün
üzerinde durmamız gereken, asıl
yönelmemiz gereken, tüm gücümüzle
yüklenmemiz gereken nokta işçi
sınıfı mücadelesini doğru devrimci
bir hatta oturtmaktır. Oligarşi ve
emperyalizm, işçi sınıfını asla başıboş
bırakmayacaktır. Her zaman onun
potansiyelini düzen sınırları içinde
tutmanın, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmenin yol ve yöntemlerini bulacaktır. Buna hizmet
eden örgütlenmeleri, tek işçi örgütü
gibi, işçi sınıfına dayatacaktır.
Görev bize, devrimci işçilere
düşüyor. Her zaman vurgulamışızdır:
Devrim kitlelerin eseri olacaktır!..
Kitleleri örgütlemeden devrim hayal
edilemez... İdeolojin, politikaların
ne kadar doğru olursa olsun, ne
kadar gerçekleri yansıtırsa yansıtsın,

ne kadar halkın çıkarlarını temsil
ederse etsin, onu kitlelere götürmediğinde hiçbir işe yaramaz. Bir
ideoloji, ancak kitlelere yayıldığında, kitleler tarafından benimsendiğinde maddi bir güce dönüşür.
Ve bu maddi güçle gelişmelere
yön verir, devrimi ilerletir ve en
nihayet gerçekleşmesini sağlar.
Bu nedenle devrimci ideolojiyi
kitlelere götürmeliyiz. Sınıflar
mücadelesinde her şeyin kaynağı
kitlelerdir. Başka güç kaynağı aramak beyhude bir çabadır.
Kitleler ise soyut bir olgu değildir. Sosyal bir olgudur... Sınıflarla
ifade edilir. Biz devrimin kitle
potansiyelinden söz ederken devrimde çıkarı olan sınıf ve tabakalardan söz ediyoruz demektir. Bu
sınıf ve tabakaların en başında ise
işçi sınıfı gelir... Çünkü devrim en
başta onun çıkarını temsil eder. Onun
devrimidir. Onu kitlesel olarak devrimci saflara katmadan, eninde sonunda bunu başarmadan, devrimi hedefe
vardırma olanağı yoktur... Bu nedenle
işçi sınıfı, devrimin sınıflar mevzilenmesinde özel bir yer tutar...
Onu devrim mücadelesinde bu
mevziye fiilen oturtmanın tek yolu
ise işçi sınıfını kitlesel olarak devrimci partinin bayrağı altında örgütlemektir. Ne pahasına olursa olsun
bunu başarmanın yol ve yöntemlerini
bulmaktır.

İşyerlerinde Çevre ve
Çalışma Koşullarının
Düzeltilmesini İstemeliyiz
Birçok fabrikada, atölyede son
derece sağlıksız çevre ve çalışma
koşulları içinde çalıştırılmaktayız.
Burjuvalar en basit güvenlik önlemlerini bile ihmal etmekte, adeta "ölen
her işçinin yerine binlerce işsiz sırada
beklemekte" diye düşünmektedir.
İnsan hayatına dahi kesinlikle
saygıları yoktur. Bu yüzden ülkemiz
iş kazalarında hep ön sıralardadır.
Özellikle kayıt dışı sektör bu açılardan içler acısı durumdadır.
Başta iş güvenliği olmak üzere
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çevre ve çalışma koşulları noktasında
pekçok sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Buna karşı mücadele etmeli, insanca çalışma koşulları talep
etmeliyiz.

Çocuklarımız İçin Parasız
Eğitim Hakkı İstiyoruz:
Özellikle paralı eğitimin getirdiği
külfetler yüksek öğretimi neredeyse
imkansız hale getirmektedir. Bu
nedenle parasız eğitim ve çocukların
okul masraflarının karşılanması herkesten çok biz işçilerin talebidir.
Öte yandan bilinçli olarak burjuvazi
tarafından cahil bırakılan işçi ve eşi
de hayatı anlamak, bunun için gerekli
bilgi ve kültürel birikime kavuşmak
istemektedir. Ancak buna da imkan
tanınmamaktadır. Adeta posamız çıkarılana kadar çalıştırılmaktayız. Ondan
da önemlisi, karnımızı doyurmaktan
artırıp, bu tür faaliyetlere katılacak
maddi imkanlara da sahip değiliz.
Oysa eğitim hakkı, kültürel birikimimizi artırmak en doğal hakkımızdır.
Bunu talep etmeliyiz.

Sağlıklı Konut ve Ulaşım
Hakkımızdır, İstiyoruz:
Sağlıklı konut ve ulaşım, her emekçi
gibi işçinin de hakkıdır. Hatta hepsinden
çok işçinin hakkıdır. Oysa bugün işçilerimizin çoğu gecekondu mahallelerinde, sağlıksız koşullarda, zoraki başını
sokacak bir dam bulmuş durumdadır.
O da çoğunlukla başına yıkılmak, elinden alınmak istenmektedir. Bu konut
sorununu yakıcı bir sorun haline getirmektedir. Bunun tek çözüm yolu ise
her emekçinin konut edinme hakkının
tanınması ve bunun devlet tarafından
mutlaka karşılanmasıdır.
Çalışan herkes ulaşım hakkından
da hiçbir kısıtlama olmadan, parasız
olarak yararlanmalıdır.

Pahalılığa ve Yoksulluğa
Karşı Mücadele Etmeliyiz:
Pahalılık ve yoksulluk en çok
işçilerin sorunudur. En çok işçileri
vurmaktadır. Burjuvazi hayatı sürekli
pahalandırarak işçilerin onca müca-

dele ve bedel ödeyerek aldıkları ekonomik ve sosyal hakları bir çırpıda
kuşa çevirmekte, hatta tersine işçileri
daha da yoksul hale getirmektedir.
Öte yandan ülkede yoksulluk olduğu
sürece işçilerin iş garantileri de asla
olmayacaktır. Milyonlarca aç ve yoksulun iş için sırada beklediği bir
ülkede, hiç kimse iş garantisine sahip
değildir.
Bu nedenle yoksulluğa karşı gerekli
önlemlerin alınması işçi sınıfının da
sorunudur. İşçiler toplumda herkese
belli bir yaşam standardı sağlanması
için mücadele ettiği sürece, kendi iş
güvenliği, refahı ve huzuru için de
mücadele ediyor demektir.

Fabri̇kalarda, Atölyelerde,
İşyerleri̇nde Yöneti̇me
Katılmak İsti̇yoruz:
Burjuvazi siyasette olduğu gibi,
iş yaşamında da son derece antidemokratiktir. İşyerinin yönetimini işçilerle paylaşma düşüncesi
bile onun için korkunç-kabullenilemez bir şeydir. Elinde tutuğu
sermayenin gücüyle her şeyi kendisi belirlemeye o kadar alışmış,
bunu o kadar doğal bir şey gibi
toplum kabul ettirmiştir ki, işçiler
arasında bile bu konuda ciddi bir
bilinç çarpıtması vardır.
İşyerlerinin, atölyelerin, fabrikaların her türlü yönetim işinin
görüşüldüğü mekanizmalara bizlerin aktif olarak ve demokratik
bir şekilde katılımını en temel
hakkımız ve talebimizdir...

Emeklilere Yaşamlarını
Sürdürebilecekleri
Olanaklar Tanınmalıdır:
Burjuvazi emeklileri adeta yük
olarak görmektedir. Bu insanların
yıllardır ekonomiye, ülkenin kültürel
ve manevi yaşamına katkılarını anmak
bile istememektedir. Çalışırken
sömürdüğü gibi emekliyken de
sömürmekte ve haklarını gasbetmektedir. Toplumun kendisine yaptığı
katkıların bedeli olarak yaşamlarının
son dönemlerinde emeklilere tanıdığı

haklara ve verdiği paraya bile göz
dikecek kadar aşağılık ve insanlık
dışı bir yaratıktır burjuvazi. Mezarda
emeklilik yasası getirmiştir.
Emeklilerin bir çok haklarını gasp
etmiştir. Onları açlık ve sefaletle yüz
yüze bırakmış, banka kuyruklarında
bir an önce ölmelerini bekler olmuştur.
Bu nedenle bu talepler uğruna mücadele hem işçi sınıfının kendi geleceğinin mücadelesidir, hem de emeklilere karşı bir insanlık ve vefa borcudur.
Mezarda emeklilik uygulamasına
son verilmeli, emeklilik yaşı düşürülmeli ve emeklilere yaşamlarını sürdürebilecekleri olanaklar tanınmalıdır.

Sosyal ve Ekonomik
Dayanışma Talebi:
Burjuvazi toplumdaki tüm dayanışma duygularını yok etmeye çalışırken, işçilerin koşullarından kaynaklanan, yani kendi yarattığı koşullardan kaynaklanan, yeni bir zeminde
ve yeni bir biçimde gelişen dayanışma
kültürünü ve bunun yarattığı talepleri
engelleyemez. Bunun en somut biçimi, grevlerde, direnişlerde ortaya
çıkan sınıf dayanışmasıdır. Bu dayanışmayı geliştirmek, bundan doğan
taleplere sahip çıkmak, geçmişte
Devrimci İşçi Hareketi’nin yarattığı
“Grevlerle Dayanışma Komiteleri”
gibi her fabrikada, her işçi mahallesinde ekonomik ve sosyal dayanışma
komiteleri kurarak bunu örgütlü hale
getirmek bizlerin görevidir.

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

Ulusal Haklara ve
İnanç Özgürlüğüne
Sahip Çıkmalıyız:
Bu talepler özellikle, Kürt ulusundan ve Alevi inancından işçilerin
talebidir. Ancak diğer ulus ve inançlardan işçiler de bu uğurda mücadele
etmezse işçi sınıfının birliği ve bütünlüğü tehlikeye girer. Bu nedenle Kürt
sorunu ve inanç özgürlüğü sorunu
tüm işçi sınıfının sorunudur.
Sosyalizmin yolunu açmanın tek yolu
ülkemizde emperyalizmi ve faşizmi
yenmektir.
Bunun için ise işçi sınıfı bütün
ezilenlerle, ezilenlerin ulusal veya
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dinsel hareketleriyle birlikte mücadele
etmelidir.
Bu nedenle ulusal haklar ve inanç
özgürlüğü talepleri aynı zamanda
işçi sınıfının da talepleridir.

İşçilerin İş Yerlerinde
Kameralarla Takibi Gibi
Uygulamalara
Son Verilmelidir:
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Burjuvazi işçilerin daha çok çalıştırılması ve denetimi için geliştirdiği
onca yöntem yetmezmiş gibi, bir de
hemen bütün iş yerlerinde kameralı
kontrol yapmaktadır. İşçilerin her anı
her saniyesi kameralarla kontrol edilerek, özel yaşam, örgütsel yaşam
diye bir şey bırakılmamaktadır. Bu
işçiler üzerinde büyük bir psikolojik
ve fiili baskıdır. İnsanlık dışıdır. Haya
ve edep dışıdır. Bunun için kameralı
kontrol sistemine son verilmesini talep
etmeli bunun için mücadele etmeliyiz.
Elbette irili ufaklı daha bir dizi sorunumuz vardır. Ancak en temelde
sorunlarımız ve taleplerimiz bunlardır.
Sendikal mücadele alanında bu
taleplerimiz için mücadele etmek,
bu taleplerimizi gerçekleşebilir kılmak
güçlü bir örgütlenmeyle, doğru bir
sendikal anlayışla mümkündür.

Biz Devrimci İşçiler Olarak;
Sendika yönetimlerine talibiz.
Fiili-meşru-militan sendikacılık
şiarımızdır.
Kendiliğinden örgütlenme anlayışı
yerine iradi örgütlenme çalışması
hedefimizdir.
Tabanı söz ve karar alma süreçlerine katmak örgütsel ilkemizdir.
İşçileri düzene bağlamak yerine
sınıf bilinci ve sınıf kiniyle donatmak,
işçileri sömürüyü ortadan kaldırıp
halkın iktidarını kurma, halkın anayasasını yapma mücadelesine ortak
etmek anlayışımızdır.
Patronlarla, düzen partileriyle
değil halk güçleriyle ittifak yapmak,
İşçi sınıfının halkın öncüsü olduğu
bilinciyle halkın sorunlarını işçi sınıfının sorunu, işçi sınıfının sorunlarını
da halkın sorunları olarak görmek
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sınıf bakış açımızdır.

Alternatif Yönetim
Programımız
DİSK başkanlığına geldiğimizde;
1. TİSK, TESK, TOBB gibi patron
örgütleriyle kurulan platformları lağvedip, kamu emekçileri, gençlik,
aydın ve sanatçılar, meslek örgütleri,
demokratik kitle örgütleri vb. düzene
karşı emekten yana tüm kesimlerin
katılacağı DEMOKRATİK MUHALEFET MECLİSLERİ’ni kuracağız.
2. Düzenin sendikasızlaştırma,
örgütsüzleştirme saldırılarına karşı
ülke çapında tüm DİSK örgütlülüğünün
katılımıyla uzun süreli örgütlenme
kampanyası başlatacağız. İl il, semt
semt örgütlenme komiteleri kurarak
yeni işkollarında, işyerlerinde yeni
üye kazanma seferberliği yürüteceğiz.
3. İş yerlerinde işçi sorunlarını
çözecek, her inançtan, her mezhepten,
her milliyetten işçilerin yer alacağı,
işleyişi ve programı işçiler tarafından
belirlenecek İŞÇİ MECLİSLERİ’ni
kuracağız.
4. İşçilerin eğitimi için eğitim
merkezleri, işçi okulları açmak hedefimiz. Hedefimize ulaşıncaya kadar
bağlı sendikaların sosyal tesisleri
eğitim amacıyla daha fazla kullanılacak, düzenli eğitim programları,
işyeri toplantıları yapılacak ve eğitim
materyalleri çıkartacağız. İşçilere
eğitimlerde sınıf ideolojisi, işçi sınıfının tarihi ve yasalardan doğan hakları anlatılacak.
5. İrili-ufaklı tüm organize sanayi
bölgelerinde, işçilerin yoğun olduğu
tüm yerlerde DİSK’in temsilciliklerini
açacağız. Örneğin İstanbul’da
DİSK’in onlarca temsilciliği olacak.
Kurulacak bu DİSK temsilcilikleri
sendikasız, sigortasız küçük işletmelerde çalışan çeşitli işkollarındaki
işçileri bir araya getirecek, onlara
örgütlü bir şekil verecek.
6. Örgüt içinde eleştiri-özeleştiri
mekanizması işletilecek, hiçbir sendikaya üvey evlat muamelesi yapılmayacaktır.
7. “Çağdaş sendikacılık” diye
bize yutturulmaya çalışılan, patronları
kollayan sendika anlayışı terk edile-

cek. Her türlü burjuva ideolojisine
karşı yoğun ideolojik mücadele verilecek. İşçilerde sınıf bilinci, sınıf
kini ve sınıf tavrı geliştirilecektir.
8. 6 ayda bir ülke çapında işçi
kurultayları yapılacak, işçilerin söz
ve karar mekanizmalarına katılmaları
sağlanacak, işçilerin iktidar bilinci,
deney ve tecrübeleri arttırılacaktır.
9. Sendika seçme, sendika kurma
ve toplu sözleşme yapma özgürlüğü
önünde engel taşıyan yüzde on işkolu
barajının kaldırılması, paralı noter
üyeliğinin son bulması için ulusal
ve uluslararası arenada aktif mücadele
vereceğiz.
10. Toplu sözleşmelerdeki yetki
uyuşmazlığı devletin atadığı üç
memurdan oluşan Yüksek Hakem
kurulu’ndan (YHK) alınacak, işçilerin
özgür iradelerine bırakılacak. Toplu
sözleşmede yetkili sendika referandumla belirlenecek.
11. Asgari ücretin en az dört kişilik
bir ailenin insanca yaşaması ölçü alınarak belirlenmesi ve vergi dışı bırakılması için mücadele verilecek.
12. Sigortasız işçi çalıştırılmasına,
geçici, mevsimlik, taşeron adı her ne
olursa olsun güvencesiz çalıştırmaya
son verilmesi için her türlü mücadele
sonuna kadar verilecek.
13. Özelleştirmelerle işçilerin işten
atılmasına, sendikasızlaştırmaya, kazanılmış haklarımızın yağmalanmasına,
yeni yasal düzenlemelerle sömürünün
katmerleştirilmesine izin verilmeyecek.
İşte bu temeller üzerinde diyoruz ki,
İŞÇİLERİ DİSK’E DİSK’İ
İŞÇİLERE TAŞIYACAĞIZ!
DEMOKRATİK, MÜCADELECİ,
DEVRİMCİ DİSK’İ
YARATACAĞIZ
DİRENMEK VE KAZANMAK
ZORUNDAYIZ!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
Aralık 2011
(DİSK 14. Genel Kurulu’na
Giderken Görüş ve Önerilerimiz –
Devrimci İşçi Hareketi Broşüründen)
Bitti
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tuluşu sağlayacak
olan Cephe'dir.
Bu halk ve vatan Cephe’ye,
Cephe bu halka ve
vatana layıktır.
Halkın kurtuluşu ve özgürlüğü
için mücadele etmek, savaşmak, bedel
ödemeyi göze almak kendini halkın bir
parçası olarak görmektir. Vatan ve
halk sevgisine sahip olmayanlar, değil
bir ömür, güçsüzlükleri ve çaresizlikleriyle çok kısa sürede devrimden koparlar, devrimcilik yapamazlar. Bir
ömür boyu devrimcilik yapmak
güçlü bir vatanseverlik ve halk sevgisiyle sürdürülür.

Ders: Bir Ömür Boyu
Devrimcilik (4)
Merhaba sevgili Yürüyüş okurları. Devrimci Okul’da bu hafta “Bir
Ömür Boyu Devrimcilik” dersimize
“Vatanseverlik ve Halk Sevgisi” ile
devam ediyoruz.
Bir devrimcide temel olan halk ve
vatan sevgisidir. Emperyalistler ve işbirlikçileri aracılığıyla, kültürel ekonomik, askeri kurumlarıyla vatanımız
işgal altındayken ve halkımız yaşayacağı bir ev, karnını doyuracağı bir
dilim ekmek bulamazken ve her
gün zulme uğrarken bu halk ve vatan gerçekliğinden kopuk, halka yabancı iki arada bir derede yaşam,
duygu ve düşünceler, devrimci değildir. Halkını ve vatanını sevmeyenler kimlerdir? Düşmanlarımızdır. Onlar bu vatanı ve halkı kendi
çıkarları, karları ve pis yaşamları
için satmışlardır. Halka güvenmeyip onlara gitmeyenler, halkı örgütlemeyenler "Bu halktan adam olmaz" diyenler eğer bilgisiz değillerse, ikiyüzlü sahtekarlardır.
Küçük burjuva aydınları da öyle
düşünür. Halkın uzağındadırlar ve
yabancısıdırlar. Osmanlı'dan günümüze "batı hayranlığı" içindedirler.
Bugün emperyalist ideolojinin, boş
umutların yayıcısı durumundadırlar ve
halkı tanımamaktadırlar.
Bir devrimci her zaman halkın
içindedir. Devrimciliğiyle gurur duyarak, emeğiyle, alınteriyle yaşayanların, namusuna ve onuruna düşkün
olan halkımızın bir parçası olduğunu
hissederek işlerine dört elle sarılır. Halkını ve vatanını seven 18'indeki Sibel,
40'ındaki Selçuk ölüme silahlarıyla
düşmana kurşun sıkarak giderler. 10
yaşındaki bir çocuk da, 50-60 yaşındaki yaşlı ana ve babalarımız da, bir
genç de Cephe ailesi içinde olmaktan
mutludurlar. Cephe halkı birleştirmiş, halk geleceğini onunla birlikte
mücadelede görmüştür. Halka ve vatana sahip çıkan, özgürlüğü ve kur-

insandır. Onun yaşamı canlı, diri,
dinamik ve aktif bir yaşamdır. Devrimci heyecanıyla, ruhuyla, iç zenginliğiyle kıpır kıpırdır. Yerinde duramaz, o işten o işe, o görevden o göreve koşan, bir devrim hamalıdır.
Onun yaşamı emperyalizme ve faşizme karşı savaş içinde yeni gelenekleri, yeni kültürü, sosyalist kültürü
yaratarak şekillenecek olan güzelliklerin, mutlulukların, üretimin, yaratıcılığın, ileriye doğru gelişimin olduğu bir yaşamdır.

Devrimci Adaletlidir
Devrimcinin yaşamı toplumsaldır.
Halk içindir. O yaşamı halkın kurtuluşunda görür. Pratiğiyle, yaşamıyla, davranışlarıyla örnektir bu yaşam. Kendisinden
çok başkasını, yoldaşını, halkı düşünür. Yemede, içmede,
giyimde en sonuncu, özveride, fedakarlıkta en öndedir.
Devrimci bulunduğu
alanda, çalıştığı birimde her
şeyde ve her yerde adaletlidir.
Adaletli olmak temiz olmaktır. Devrimcinin kendisi için başka, başkaları için başka ölçütleri ve
standartları yoktur. Halk adaleti, bizim ilişkilerimizde ve yaşamımızda,
mücadelemizde görecektir. Düzenle
olan en büyük farkı adaletimizle yaşayacaktır. Bunu canlı olarak görüp
yaşamadığı yerde, devrime ve devrimcilere karşı güvensizleşecektir.
Devrimi biz temsil ediyoruz.
1996 Ölüm Orucu şehitlerimizden İdil
"devrim biziz" diyor. Halkı devrim
için örgütleyeceksek devrimin ve bizim alternatif olduğumuzu ispatlayabilmeliyiz. Adaletimizin en temel ölçüsü, devrimimizin temiz
kalmasıdır. Onu kirleten her şey
adaletsizliktir. Adaletsizlik yapana ve
düşmana büyük bir şiddetle karşı çıkarken, halka büyük bir sevgiyle
yaklaşırız.
Devrimci yaşamda emekçi ve çalışkandır. Her işte gönüllü olarak çalışır ve üreticidir. O coşkusuyla üreten, ürettikçe coşan ve yaratandır.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Güçlü
Bir Vatanseverlik
ve Halk Sevgisidir
Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Yapmak
Halk İçin Yaşamaktır
Kapitalizmin yaşamı, burjuva dejenerasyonun, yozluğun, her türlü
ahlaksızlığın, kirin-pasın, pisliğin olduğu bir yaşamdır. Orada insanın
değeri yoktur. Emek, alınteri yoktur.
Asalak, çürümüş bir yaşamdır bu.
Devrimcinin yaşamı yeni bir yaşamdır. Bu yaşam yeni bir toplumun, yeni bir ahlakın, yeni bir kültürün, yeni insanın yaşamıdır. Sosyalist yaşamdır. Kapitalizme alternatif
olan bu yaşam devrimcidir.
Devrimci diliyle, üslubuyla, oturması ve kalkmasıyla, sohbeti, konuşması ve tartışmasıyla, davranışları
ve hareketleriyle, ilişkileriyle, giyimi
ve kuşamıyla, sadeliği, saflığı ve temizliğiyle yeni insandır. O sosyalist
insan olma yolunda mücadeleye atılmış, geleceği, yeni bir toplumu, sosyalizmi temsil etme iddiasında olan
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Devrimci
Ahlaklıdır
Onun yaşamı ahlaklı bir
yaşamdır. Onun ahlak anlayışı, burjuvazinin ahlaksızlığına
cepheden savaş açan devrimci ahlakla şekillenmiştir. Bencilliğe, bireyciliğe, yozluğa
karşı kolektivizmle, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımla, dostluk, kardeşlik ve
yoldaşlıkla cevap verir. Onun
ahlaklı oluşu emekçi olmasından çalışmasından gelir. O
ahlak anlayışını şekillendirirken, sınıfsal bakış açısıyla hareket ederek, sınıfının halkının
ahlakını ileri düzeyde temsil eder.

Eleştiri ve özeleştiri namustur;
Özeleştiri yapıyor, sözünde
durmuyor, çaba ve emek
harcamıyor, kendini tekrar
ediyor, eleştiri ve özeleştirinin
içini boşaltıyor, yoldaşının,
örgütünün, devrimin emeğini boşa
harcıyor, ayak diriyor. Böyle bir
durumda onurlu olmak, namuslu
olmaktan söz edilebilir mi?

Devrimci Kadın-Erkek
İlişkilerinde de
Düzenin Alternatifidir
Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012
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Devrimci insanın sevgisi, dürüst,
samimi, açık, saf ve temiz, namuslu
ve ahlaklı olur. Bu sevgi çıkarsız, yoldaşça, dostluk, emek ve paylaşıma dayalı bir devrimci sevgidir. Vatana
olan sevdanın, halk sevgisinin, Cephe ve devrim sevgisinin, bağlılığın,
mücadelenin içinde olduğu bir sevgidir. Bu değerlerin dışında kalan ve
onların yerini alan sevgi, bir devrimcinin sevgisi olamaz. Çok değişik
biçimlerde, "sevgi", "duygusal ilişki",
"evlilik" gibi kadın-erkek ilişkilerinde devrimci olmayan, halk kültürü, gelenek ve değerlerinden uzak,
çarpık, yoz ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkilerde cinsellik, birbirini kullanma, onun da ötesinde hareketi kullanma gibi devrimci ahlak ve
adalet anlayışıyla da bağdaşmayan,
devrimci olmayan bir gerçeklik yaşanmaktadır.
Hareketin hukukunu da perde olarak kullanmak ve düşünce tarzıyla düzene giden bir ilişki olmaktadır. Devrimci değerlerin, güzelliklerin kirletilmesidir. Devrimci saflardaki sevgiye dayalı kadın-erkek ilişkileri hareketin bilgisi, izni ve onayıyla olur.
İzinsiz, onaysız bir ilişki devrimin halkın çıkarlarına değildir. Bu ilişkide kadın ve erkek, her an her yerde hare-

ketin ve devrimin ihtiyaçlarına göre
birlikte ya da ayrı ayrı çalışmaya, mücadele etmeye hazırdır. Devrimci hareket bu konuda yarattığı örnekleriyle,
güzellikleriyle de halka örnek olmak, burjuvazinin yarattığı ahlaksızlaşmanın, çarpık ilişkilerin karşısında devrimci alternatif yaşamın bir
parçasını yaratmaya çalışmaktır.

Devrimci Onurlu
Gururlu ve Namusludur
Devrimcinin onuru ve gururu haksızlıklara, yolsuzluklara, rüşvete, talana, soyguna ve zulme, ahlaksızlıklara ve fuhuşa, uyuşturucuya karşı
mücadele etmesidir. O ülkemiz gerçekliğine, emperyalizme ve faşizme
karşı savaşarak, onurunu, gururunu,
namusunu ancak koruyabilir. İşte
deprem ve katledilen on binlerce insanımız. Halkımız aç ve açıktadır. Yiyeceği bir tas yemek, başını sokabileceği bir evi yoktur. Türkiye tablosuna karşı savaşarak, bu gerçekliği ve
bu tabloyu halkın lehine çevirerek halkın yönetimini kurmak içindir. Bunu
yapacak olan Cepheliler’dir.

Devrimci Sözünün Eridir
Devrimci hareket söylediklerini yapmış, yaptıklarını savunmuştur. Halka
ne söz verdiyse yerine getirmiştir.
Devrimci her şeyden önce sözünün
eridir. Onun söz verip de yapmadığı
bir şey yoktur. Onun sözü Cepheye,

şehitlere, halka verdiği
sözdür.
Kan uyku infazlar için,
Kapılar çaldığında,
Burçlarımızda kefenleri kana bulayıp,
Kollarına saldık
rüzgarın,
Ölüm çaresiz kalıp çığlıklar attı arkamızdan
Bir kez çıkmıştı
söz ve biz "pimi çekilmiş yürekte"
Dalmıştık karan-

lığın ortasına
Onun sözü namustur.
Devrimci özü sözü bir insan olmak
durumundadır. Dili başka, yüreği başka, beyni başka bir devrimcilik olmaz.
Devrimcinin dili, yüreği, beyni birdir.
Dili, yüreği, beyni bir olmayanlar
kendini ve halkı örgütleyemezler. Sözünün eri olmak, verilen sözü tutmak
halk için namus anlamına gelir. Bunun
bilincinde ve öneminde olmak bir
devrimci için temel bir öneme sahiptir. Okulda, mahallede, bir birimde, bir
alanda çalışma yapan bir arkadaşı, şöyle bir düşünelim. Bir kampanya için ya
da 1 Mayıs için pankart yazılıp hazırlanacaktır. "Tamam" deriz. Bu pankart
yazılır. Hazırdır. Bu doğrudur. "Para
bulamadık", "Bez bulamadık", "bez
vardı boya bulamadık" diyerek birçok
gerekçe sıralamak yanlıştır. Söz yerine getirilecektir. Ya da yapmamız gereken işleri erteler dururuz. Günler geçer o iş yapılmamış olur, verilen söz tutulmamıştır. Sözünü tutmak namuslu
olmaktır. Sözünün eri olmak yiğitliktir. Kapitalizm dün farklı, bugün farklı, bir günü bir güne uymayan, gel-gitler yaşayan, yanardöner, ikiyüzlü, istikrarsız, ne yapacağını bilmeyen,
amaçsız, bunalımlı insan tipleri yaratmak ister. Devrimci saflara adım
atan insan kapitalizmin birçok özelliğinden etkilenerek gelmiştir. Halk
kültürü ve değerlerine sahip oluşu ya
da bu yabancılaşmanın düzeyine göre
devrimci kültür ve ahlakla donanma-
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Bu halk ve vatan Cephe’ye, Cephe bu
halk ve vatana layıktır. Et ve tırnak gibi
koparılamaz bir güç olmuşlardır. Ve

juva kesimleri de yanına alarak kendi sınıfsal
zeminimi güçlendirmek
orada mutluluk, sağlık, temizlik,
ister. Oligarşi her türlü
güzellikler vardır. Halkın kurtuluşu ve
Devrimci Sağlam
kurumuyla, ideolojik
özgürlüğü için mücadele etmek,
Karakterli,
kültürel kurumlarıyla,
savaşmak,
bedel
ödemeyi
göze
almak
basınıyla, TV'leriyle,
Sağlam Kişiliklidir
eğitim kurumlarıyla,
kendini halkın bir parçası olarak
Devrimcinin içi ve dışı
yozlaşmış ilişkileriyle,
görmektir. Vatan ve halk sevgisine sahip
birdir. Onun özü ve sözü biryaratmış olduğu yaşam
dir. O içi başka, dışı başka
olmayanlar, değil bir ömür, güçsüzlükleri
biçimleriyle,
devrimciolan, özü sözü farklı olan, ikive çaresizlikleriyle çok kısa sürede
lerle arasında köprüler
yüzlü, iki kişilikli, sözüne
devrimden koparlar, devrimcilik
kurarak, onu bu köprügüvenilmez kapitalizmin inyapamazlar. Bir ömür boyu devrimcilik
lerden kendi düzenine
sanı değildir. Devrimci, rüzçekmek ister. Burjuva
yapmak güçlü bir vatanseverlik ve halk
garlarda ve fırtınalarda, zorideolojisi, her gün "sossevgisiyle sürdürülür.
luklardan etkilenmeyen, yılyalizmin öldüğü", "devmayan, yolundan dönmeyen,
rimlerin, devrimciliğin
emin adımlarla hedefine gideğer vererek yaklaşıyor mu? Disipbittiği", "hiçbir şeyin uğruna ölüneden, ideolojisinden ve mücadelesinlinimizle, dilimizle ve üslubumuzla,
cek kadar değerli olmadığı" propaden taviz vermeyen, eğilip bükülmeonların gönlüne girerek onlara şefkatle
gandasını yaparak, devrimcilere salyen, sağlam karakterli ve sağlam kiyaklaşarak, haksızlığın ve zorbalığın,
dırırken, devrimcilerin "terörist",
şiliklidir. Devrimci, sağdan ya da
yanlışların karşısında durarak, onla"anarşist", "provokatör" olduğu prosoldan, reformizm ve oportünizmden
ra örnek olup etkileyebiliyor mu? Çok
pagandasını yaparak halkın gözünde
çalışmamızla, emekçiliğimizle, özveri
etkilenmelere karşı, burjuva ve küçük
karalamaya çalışıyor. Burjuvazi devve fedakarlığımızla onlara kendimiburjuva ideolojisiyle mücadele ederimcilerin yaşamına, ahlakına, külzi sevdirebiliyor muyuz? Adaletirek, kendisini sağlam tutarak, devtürüne saldırılarını da sürdürür. Ancak,
mizle, ahlakımızla, pratiğimizle onrimci olmayan her şeye karşı cephetüm bunlar karşısında, burjuvazinin bu
ları örgütleyebiliyor muyuz? Bizler
den mücadele ederek, ideolojisine, öryalan ve demagojileri, çarpıtmaları,
devrimci olarak, halk için yaşayıp dügütüne, halkına her şeyiyle kendisisaldırıları karşısında, Marksizm-Leşünerek, 24 saatimizle onların acılani sunmuştur. Ona bu karakteri ve kininizme inanmış, devrime ve halkına
rında ve sevinçlerinde öfke ve keşiliği veren, onu şekillendiren Cepbağlı olan devrimci, niçin savaştığıderlerinde, onlarla birlikte, onların
hedir. O adaletli ve ahlaklı oluşuyla,
nı, niçin öldüğünü, bilerek, yaşayarak
içinde olduğumuzda, onları politikonurlu, gururlu ve namuslu oluşuyla
ve yaşatarak devrim yürüyüşünü sürleştirerek çocuk, genç, yaşlı, kadın, erverdiği sözleri yerine getirerek, sevdürür.
kek devrimcileştirdiğimizde halkın
gi ve saygısıyla, cesaret sahibi oluİdeolojik, kültürel, ahlaki olarak dümücadelesi büyüyecektir.
şuyla, yeri geldiğinde silah kuşanıp
zenden kopmuş olan devrimci için
düşmana darbeler vuran, yeri geldiher şey sular kadar arı, berrak ve teğinde halka giderek örgütleyen bir sıra
mizdir. Onun için artık ara yol kalmaBir Ömür Boyu
neferi bir bilge insandır.
mıştır. Hedefi, idealleri halkın davaDevrimcilik İdeolojik
sıyla, devrimle, örgütüyle bütünleşDevrimciler yaşam biçimiyle,
Sağlamlıktır
miştir. Devrimci esas olarak düşünceduygu ve düşünceleriyle, kişiliklesini her koşulda koruyarak ve bunun geriyle, çalışmaları ve mücadeleleriyle
Bir ömür boyu devrimcilik düreğini yerine getirerek reformizm ve
halkı etkileyerek, örgütleyerek gelizenden ideolojik, kültürel, ahlaki olaoportünizmle kendi arasında sağlam duşirler. Birçok insanın devrimci olması,
rak kopuştur. Oligarşi iktidarını zorvarlar örerek ideolojik sağlamlılığını
kapitalizmden koparak devrimci safbalıkla, zulümle, sömürüyle, faşist
korur. Bugün emperyalizm ve burjuvazi
lara gelmesinde alternatif yaşam yayöntemlerle sürdürürken tüm uygudevrimci ideolojiyi ve devrimcileri
ratmadaki ısrarcılığımız, kararlılığılamaları, tüm güçlülük gösterileri
tasfiye etmek için her türlü aşağılık yönmız ve bunun hayat bulması, kapitaonun güçsüzlüğüdür. Oligarşi bu güçteme ve vahşete başvuruyor. Bunun
lizmde yaşadıklarından farklı bir yasüzlüğü yanında, halka karşı ideolokarşısında bir devrimcinin ideolojik
şam bulmasının etkisi büyük olmuşjik, kültürel, ahlaki saldırılarıyla kensağlamlığını koruması her zamankintur. Okulda, mahallede ya da başka bir
di düzenini, kapitalizmi sistem olarak,
den daha fazla önem taşıyor. İdeolojik
birimde çalışma yapan arkadaş, inyapısal olarak güçlü kılmak ister.
sağlamlık, tarih bilinci, iktidar bilinci,
sanlara sevgi ve saygı göstererek, onBurjuvazi bencilliği, bireyciliği, zendevrimci bir kişilik, halka, davaya delara verdiğimiz sözleri yerine getireginleşmeyi, burjuva yaşamı özendiğerlere bağlılıktır.
rek, onların düşünce ve duygularına
rerek, reformistleri, değişik küçük bursı, yeni bir insan olması, süreç
içinde şekillenecektir.
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Sosyalizmde Toprak
Halkın, Tarım Halkın
İhtiyaçları İçindir

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

* Küba’da ilk toprak reformu yasası 1959’da devrimin hemen sonrası çıkarıldı. 1000 dönümden büyük
arazisi olan şirketlerin tümü kamulaştırıldı. Tamamı topraksız köylülere, kiracılara dağıtıldı. İkinci toprak
reformu ise 1963 yılında yapıldı. 67
hektarın üzerindeki bütün şirketler kamulaştırılarak devlet çiftlikleri haline getirildi.
* Sovyetler büyük sosyalist Ekim
devrimi, önceden toprak ağalarının,
kapitalistlerin, Çarlık hanedanının
elinde bulunan 150 milyon desiyoni
(1 desiyoni 10.9 dönüm) aşkın toprağı
köylülere verdi. Sovyet sistemi altında
köylüler kendi kaderlerinin efendisi
oldular.
* Çin’de toprak, ağalardan alınıp
halkın hizmetine sunulmuştur. Tarım,
kooperatifle elli kat artmıştır. Bu ge-

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik Bilge Olmaktır
Devrimci insan bilgili, yaşamı tanıyan, gerçeğin bilincinde olan, yaşamda ustalaşmış bir insandır. Bilgi güçtür. Güçlü kılar devrimciyi. Devrimci
yaşamdan, pratikten, savaştan öğrenecek ve savaşacaktır. Bu temel olmakla
birlikte, tek başına yaşamdan, pratikten
öğrenmek bir devrimciye yetmez. Devrimci teoriyi öğrenecek, pratikte onu
rehber olarak kullanacaktır. Bilimsel
sosyalizmi, Marksist felsefeyi, toplumları, ekonomi politiği, devrimleri öğrenecek ve dersler çıkaracaktır. Halkın
tarihini, kültürünü öğrenecektir. Öğrendiklerini devrimci savaşta kullanacaktır. Marksizm-Leninizm’in hazinesinde olan her şey bir devrimci için bilgi kaynağıdır ve güçtür. Devrimci bu hazinenin içinden gerekli olanları alacak
ve kendi somutuyla bütünleştirecektir.
Devrimci, teoriyi entelektüel gevezelik için değil, onu pratikte kullanmak
için öğrenir. Çok öğrendiğini, çok bil-
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lişmeyle birlikte sosyalist devlet
çiftlikleri kuruldu.
* Çin’de sınırlı ölçüde imkanları
olanlarla iyi durumdaki köylüler arasında eşitlik için mal paylaşımı yapılmıştır. Toprak ve üretimde kullanılan
araçları köylüler eşit ölçüde kullanmıştır. Emek ve iş değişim gruplarıyla insan ve hayvanın işgücünü kullanmada düzenlemeler yapılmıştır.
Üretimin artması için, Çin’de,
yeni tarım teknikleri kullanılmıştır.
Toprağı derin sürme, yoğun tarım, küçük kümelerle sık ekim, yılda iki-üç
kez ürün veren alanları genişletip
kaliteli tohum kullanmak, yeni tipte
tarım ilaçlarıyla bitki hastalıklarının
önüne geçmek bu tekniklere örnektir.
Ekilebilir topraklar, gübre, sulama çalışması, koşum hayvanları ve tarım
araçları artırılmıştır. Yollar yapılıp
köylere ulaşım rahatlamıştır. Tarımda kullanılan setler onarılmıştır. Ta-

rımın ülke ekonomisine büyük bir katkısı olmuştur. Köylük bölgelerde yaşayan 500 milyon nüfus için tahıl, et,
yağ ve diğer ihtiyaçlar karşılanmıştır.

gili olduğunu sanan birisi, yapması
gerekenleri yapmıyorsa o hiçbir şey bilmiyordur ve bilgili değildir. Bilen insan
yapmalıdır. Öğrenen, araştıran, üreten, yazan ve bunları hayata geçiren bir
devrimci bilgedir. O süreci kavrayarak,
devrimci hareketin politika ve taktiklerini hayata geçiren olmalıdır. Bilge bir
devrimci anlayan, anlatan, mütevazı ve
hoşgörülüdür. Gün olur derviş gibi sabırlıdır. Gün gelir öfkesiyle, savaşma arzusu ve isteğiyle, düşmana vurduğu darbelerle iyi bir savaşçıdır.

lektiği öğrenmek için çalışıyor musun? Öğrendiklerini, yaşamda, mücadelede kullanıyor musun?

Öğrenci Arkadaş;
Okuduğun okulda ve sınıfta,
gençliği tanıyor musun? Sınıfsal özelliklerini, uğraşlarını, beğenilerini biliyor musun?
Gençliğin devrimci mücadeledeki önemini, dünya devrimlerinde oynadığı rolü öğrenmek için araştırıyor
musun?
Bilimsel dünya görüşünü, diya-

* Sovyetler’de kolektif çiftliklerde en iyi araçlarla en iyi toprağı işleyen köylülerin geliri sefaletten orta
düzeye çıkmıştır. Her köylünün kendi toprağı ve emeği vardır.
* Çin ekonomisini devrimden
önce tarım oluşturuyordu. Devrimden
sonra 70 milyon köylü ailesinin kooperatiflere katılmasıyla temel değişiklikler yaşanmıştır. Tarım üretimi
%76, kerestecilik ve ağaç %56, meyve üretimi %62,87 oranında artmıştır. Halk yoksul köylülerin öküz ve
çiftlik ihtiyaçları için köylü fonu
kurmuştur. Kuru ve çorak topraklar
ağaçlandırılmış ve kullanılır hale getirilmiştir.

Mahallede Çalışma
Yapan Arkadaş;
Oturduğun, devrimci çalışma yürüttüğün mahallendeki, halkın özelliklerine, sosyal, siyasal, ekonomik
durumuna vakıf mısın?
Halkın mücadele tarihini, halkın
kültürünü ve değerlerini biliyor musun? Dünya devrimlerini öğreniyor
musun?
Öğrenmeli, araştırmalı bugünle
bütünleştirmeli, çalıştığımız mahallede, okulda ya da başka bir birimde
bunu somutlamalıyız.
Kendi mahallemizde, okulumuzda, ya da başka bir birimde MarksizmLeninizmi somutlamalıyız.
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Devam edecek

Röportaj
3. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birlik Sempozyumu’na
dünyanın dörtbir yanından kadılan temsilciler ile dünyada yaşanan gelişmeler
üzerine yaptığımız röportajı yayınlamaya devam ediyoruz

‘EĞER BİRLEŞİRSEK EMPERYALİZME
KARŞI DİRENEBİLİRİZ’

Ely Wakweika
Yürüyüş: Sempozyuma ilk kez
mi katılıyorsunuz? Daha önce katıldınız mı? Emperyalizmin saldırganlığı
hakkında son iki yılı da gözönünde
bulundurarak gelinen aşamayı değerlendirir misiniz?

Ely Wakweika: (Tüm Afrika
Halkları Devrimci Partisi’nden
(AAPRP)-Uganda)
Evet, bu sempozyuma ilk kez katılıyorum. Bu sürecin çok önemli olduğu kanısındayım. Emperyalistler
her ne kadar aralarında kimi anlaşmazlıklar yaşasalarda, gerekli olduğu
zamanlarda bir araya gelmeyi başarıyorlar. Bizim tecritimizden faydalanarak bizi yenmek adına ortak hareket ediyorlar. Eğer bizler birleşirsek,
onlara karşı direnebileceğimizi düşünüyorum.

Dermont Douglas: (Republican
Sinn Fein İrlanda)

Emperyalizm Kendine
Pazar Alanları Açmak İçin
Katliamlar Yapıyor
Benim bu konferansa ilk gelişim,
ancak 2009 yılında Londra’daki konferansa katılmıştım. Bana göre dünyadaki her yerde emperyalistler tarafından toprak, petrol ve doğal kaynaklar adına katliamlar yürütülmektedir.

Dan Borjal: (Filipinler Ulusal

Dermont Douglas

Dan Borjal

Demokratik Cephesi)
“Somut Eylemlerin ve Koodinasyonun Zamanı Gelmiştir”

seferki ise üçüncüsüdür.

Bu sempozyuma ikinci kez katılıyorum. Bu sempozyumun anti-emperyalist güçleri birleştirmek adına
önemli bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum.

“Bilgisi Olanın, Gücü Olur”

Arap Lütfi: (Mısır Sosyalist
Birliği’nden)

“Birlik, Daha Militan Eylem
Birliğine Ortak Adımlar
Atmalıdır”
Sempozyuma ilk kez katılıyorum.
Önceki sempozyumlara çağrılmama
rağmen katılamadım. Daha önce antiemperyalist sempozyumlara Lübnan’da ve Türkiye Halk Cephesi’nin
bileşen olduğu Yunanistan’da katılmıştım.

Alexander Chebotarev: (Rusya Komünistleri temsilcisi 27)

“Libya’daki Olaylar
Açık Bir Emperyalist
Saldırıdır”
Daha önce bu sempozyuma katılmamıştım. Bence Libya ve Suriye’deki
olaylar, geçtiğimiz 30 yılda gerçekleşen
emperyalist saldırılar zincirinin üçüncü
dalgasını teşkil etmektedir. İlki doğudaki sosyalist ülkeler bloğunun dağıtılmasıydı, ikincisi ise NATO ve
ABD’nin Sırbistan’a saldırısıdır; bu

Yousef Bassam:(Hizbullah’ın
Gençlik Örgütü Başkanı)
Bu sempozyuma ikinci kez katılışım. 2009’daki ilk sempozyuma da
katılmıştım. Geçen iki yıl içerisinde
emperyalist saldırganlık karşısında,
özellikle Irak ve Afganistan’da emperyalistlere tehdit olma derecesine
varan çok çabalar harcandı.
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Yürüyüş: Tunus'ta, Mısır'da ,
Libya'da bir devrim olduğunu söyleyebiliyor musunuz?
Ely Wakweika: Tunus ve Mısır’daki olayları devrimci bir potansiyel taşıyan halk ayaklanmaları
olarak değerlendiriyorum. Ancak şu
halleriyle onları devrimci olarak
niteleyemem. Çünkü şu ana kadar
kitleler yeni sömürgecilerin iktidarlarını ellerinden almayı başaramadılar.
Meydana gelen olayları doğru atılmış
adımlar olarak görüyorum, çünkü bu
hareketler emperyalist kuklaları yerlerinden etmeyi başarabildiler.
Libya ise Tunus ve Mısır’dan çok
farklı bir noktada. Libya Cumhuriyeti ilerici, sosyalist ve anti-emperyalist bir karakterdeydi. Kaddafi’nin önderliği altında Libya halkının hayat standardı büyük bir yükselme göstermişti ve Afrika’daki
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Alexsander Chebotarev
açık ara en yüksek hayat standardına ulaşılmıştı. Ayrıca Libya, Afrika’nın emperyalizmden bağımsızlaşması konusunda planlar yapmaktaydı ve Afrika birliği ve gelişiminin büyük bir savunucusu idi.
Oradaki isyan hareketi NATO ile
birlikte hareket eden karşı devrimci
öznelerden oluşmaktaydı. Bu bir halk
ayaklanması değildi. Tam tersine,
Libya’nın ilerici niteliğine karşı girişilmiş bir isyan idi. Bu, özü itibariyle
bir karşı devrimdir.

Dermont Douglas: Tunus’taki
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süreç bir halk devrimi gibi gözükmektedir. Ayrıca Mısır’daki süreç de
başarılı bir halk devrimi izlenimi vermektedir. Ancak şu günlerde Batı
medyasında ülkeyi halen ordunun
yönettiği söylenmektedir. Bu rejim
üzerinde yönetimi kendileri sağlayamadıkları için Batılı güçler bu süreçten
pek de mutlu değillerdir. Libya’daki
süreç ise petrolü ele geçirmek adına
emperyalistler tarafından desteklenmiş
bir iktidarın değişmesi süreciydi.

Yousef Bassam

Arap Lütfi

kazanımla sonuçlandı. Libya’da ise
gericiliğe hizmet etti. Libya’da emperyalizm daha etkindir. Konumunu
işbirlikçi, gerici güçlerin halklardaki
meşruiyeti ile daha da etkinleştirmiş
durumdadır. Oysa Mısır ve Tunus’ta
bu çok rahat değildir.

İran’ı izole etme amacıyla yürütüldüğü kanısındayım. Ayrıca Batı ülkeleri geniş petrol kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Üretimin ve
kaynakların kontrolü büyük bir önem
teşkil etmektedir.

Alexander Chebotarev: Tunus

deneyimlediğimiz gibi emperyalizm
kendisine direnen rejimleri, kukla
rejimlerle değiştirmek adına saldırılarda bulunmaktadır.

ve Mısır’daki olaylar devrim olarak
nitelendirilebilirler, ancak akıbetlerinin pek de iyi olduğu söylenemez.
Libya’daki olaylar ise açık bir emperyalist saldırıdır.

Yousef Bassam: Tunus, Mısır
ve Libya’da meydana gelenleri devrim olarak değerlendiriyorum. Başta
ABD olmak üzere emperyalizm, devrimleri yavaşlatmak ve devrimlerin
amaçlarının yerine gelmesine engel
olmak adına, özellikle Mısır’da kayıplarını en aza indirgemeye çabalamaktadır. Hüsnü Mübarek emperyalizm ve siyonizm adına Ortadoğu’da önemli bir üs teşkil ediyordu.

Dan Borjal: Bu hareketler em-

Yürüyüş: Şu anda Suriye'de ya-

peryalizme ve siyonizme nesnel olarak darbe vuran hareketlerdir.

pılmak istenen nedir? Emperyalizmin
amacı nedir?

Arap Lütfi: Tunus ve Mısır’daki

Ely Wakweika: ABD ve onun

ayaklanmaları devrim olarak değerlendiriyoruz. Devrimin içinde gerici
güçler olsa da (aşırı dinciler, liberaller,
reformistler) sosyalistlerin düşüncesi
Mısır ve Tunus’ta gerçekleşen devrim
mücadelemizin ilk adım zaferi olarak
değerlendiriyoruz. Adına devrim deyişimiz bundandır. Libya’da yaşanan
ise biz sosyalist Mısırlılar’ın bakış
açısıyla, emperyalist destekli ve gerici
güçlerin karşı devrimidir. Libya’da
karşı devrimin halk hareketiyle bütünleşmesi bu gerçeği değiştirmez.
Bu noktada Mısır ve Tunus, Libya
ile aynı konumda değildir. Mısır ve
Tunus’taki halk ayaklanmaları ilerici

müttefikleri Libya’da yaptıklarını
Suriye’de de yapmak istiyorlar. Libya,
NATO’ya karşı savaşırken, Muammer
Kaddafi bu savaşın sadece Libya’yı
korumak adına değil aynı zaman Suriye ve İran’ı korumak adına verildiğini belirtmişti. Şu sıralar dediklerinin doğru çıktığına şahitlik ediyoruz. Emperyalistler, Suriye hükümetini yerinden etmeyi ve böylelikle
Hizbullah’ın ana destekçisini ortadan
kaldırarak İran’ı çembere almayı
planlıyorlar.

Dermont Douglas: Suriye’deki
süreç hakkında ise, bunun yönetimin
değiştirilmesi amacıyla ve dolayısıyla

Dan Borjal: Libya’daki süreçte

Arap Lütfi: Suriye halkı değişimden yanadır, hak ve özgürlüklerinin genişlemesini istiyor. Siyasi
baskıların kalkmasını istiyor. Ekonomik yolsuzlukların bitmesini istiyor.
Bu olumlu talepleri isteyen güçler,
emperyalist güçlerin Suriye’deki gerici güçlerin baskınlanması altında
kaldılar. Bu barışçıl, demokratik gösterilerden emperyalizmin daha önce
zeminini hazırladığı saldırganlığı icraate geçirmesine neden oldu. Bunu
da Suudi Arabistan ve Lübnan’daki
Hariri yönetimi ile yapmaktadır. Türkiye emperyalist saldırganlığın Suriye’deki mimarı olduğundan ekmek
istiyor. Emperyalizmin Suriye’deki
işgalle amacı mevcut yönetimi yıkıp, işbirlikçisi olacak siyasi yönetimi başa getirmektir. Emperyalizmin ekonomi politikaları emperyalist saldırganlığı zorunlu kılmaktadır. Mevcut yönetim emperyalist
sömürüye engeldir. Mevcut yönetim
İsrail siyonizmine karşı mücadele
eden güçleri fiilen desteklemektedir.
Saysk Piko anlaşmaları ile böl-parçala-yönet politikalarını hayata geçirmiştir. Mevcut saldırganlık SayskPiko anlaşmalarının devamıdır. Bu
anlaşma emperyalistlerle olmuştur.
Alexander Chebotarev: Suriye’de de açık bir emperyalist saldırı
izlemekteyiz. Amaç gerçek bir halk
demokrasisine sahip olan bir ülkeyi
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yok etmektir. Kısaca söylemek gerekirse emperyalist saldırganlığa kökten
çözüm sol siyasettir. Sol
mücadele yükselmedikçe
emperyalizm her yola
başvuracaktır.
Yousef Bassam: Şu
süreçte Suriye’de meydana gelen şey, emperyalizmin bir müdahalesidir. Filistin, Lübnan
ve Irak’taki mücadeleleri desteklediği
ve İran İslam Cumhuriyeti ile ittifak
halinde olduğu için Suriye rejimine
karşı bir oyun oynanmaktadır. Emperyalizm bu rejimi yıkmak adına
onu izole etmeye çabalamaktadır.
Bunu başaramayacakları durumda ise
Suriye içinde bir iç savaşı kışkırtmaya
çalışacaklardır. Emperyalistlerin istedikleri ne demokrasidir, ne de özgürlüktür; bu tamamıyla bir şakadan
ibarettir. Esad rejimi medya, siyasi
partiler, anayasa ve seçimler konusunda reform yapma sözü vermiştir,
ancak buna karşın emperyalistler kendi
çıkarlarına uyan bir rejim kurma çabalarını sürdürmektedirler.

Yürüyüş: Emperyalistler, Suriye'de
Esad'ın 'diktatör' olduğu, İran'da da
nükleer silah yapıldığı gerekçesiyle
mevcut iktidarları yıkmak için işgale
kadar uzanacak saldırı hazırlıkları
yapıyorlar. Bu durumda devrimci, sol,
sosyalist, komünist partilerin, kısaca
dünya halklarının tavrı ne olmalı?
Ely Wakweika: Partimiz, İran
ve Suriye de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerindeki emperyalist müdahaleye karşı çıkmaktadır.
Emperyalistler ve kapitalistler sadece halkın zararına olan kendi
çıkarlarının peşindedirler. Ne zaman emperyalistler başka ülkelerin
iç işlerine müdahale ederlerse, bundan
her zaman halklar zarar görmektedir.
Libya’ya, Irak’a ve Afganistan’a bakalım. Geçen bir yıl içerisinde İngiltere’deki ve ABD’deki birçok sol
özne Libya konusunda çok zayıf bir
tutum sergiledi. Ayaklanmaları desteklediler ve hükümetlere saldırdılar.
Ancak bu sadece emperyalist saldırganlığı meşrulaştırmaya yaradı.

Umarım ki, bu onlar için bir ders olmuştur ve ileriki süreçte emperyalistlerin Suriye ve İran’a karşı giriştikleri müdahalelerde daha net bir
tutum takınırlar.
Dermont Douglas: Esad meselesinde ise, bütün sol parti ve grupların
insanları; Suriye’deki sürecin bir “Halk
Mücadelesi” mi olduğu ya da emperyalistlerin işi mi olduğu hakkında internet ya da e-mail yoluyla bilgilendirmeleri gerekmektedir. Ancak böylelikle dünya halkları bu konuda bağımsız bir fikre sahip olabilirler.
Dan Borjal: Suriye halkının talepleri meşru, demokratik taleplerdir.
Ancak bu süreçte devrimciler için
önemli olan emperyalist saldırganlığa
karşı bir muhalefetin bulunmasıdır.
Esad rejimi bir dereceye kadar İsrail’in ve emperyalistlerin müdahalelerinin karşısında durabilmektedir.
Sonuç olarak halkın meşru talepleri
meselesi Esad rejimi ve Suriye halkı
arasındaki bir iç meseledir.
Yousef Bassam: Başkan Esad;
Mübarek, Saddam ya da Kaddafi gibi
bir diktatör değildir. Esad rejimi yöneticilerinin birçok hatası olmuştur
ancak emperyalistler Esad’ın desteğini
keserek İsrail’e huzur getirme niyetindedirler. İran’ın barışçıl bir nükleer
programı vardır ve emperyalistler
İran’ın bunun bilgisine dahi erişmesine
tahammül edememektedirler çünkü;
“bilgisi olanın, gücü olur”. Ve böylelikle İran emperyalistler bağımsızlaşabilecektir. Bu sebeple bütün devrimciler, tavırları her ne olursa olsun
İran ve Suriye rejimlerine ve dünyadaki diğer liberal rejimlere destek
olma konusunda hazır olmalıdırlar.

Yürüyüş: Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı

Halkların Birliği Sempozyumu’nun üçüncüsü yapılıyor.
Emperyalizmin dünya halklarına saldırganlığı ortada.
Bu sempozyum somut görevler
konusunda daha ileriye nasıl
taşınır?
Ely Wakweika: Sempozyumu geliştirmek adına, gelecekte Latin Amerika ve
Afrika’dan katılımcı sayısını arttırmamız gerektiği kanısındayım. Muhtemelen gerçekleştirmemiz gereken
en önemli şey birbirimizle sürekli
bir irtibat kurmak ve mücadelelerimize dair bilgi paylaşımında bulunmaktır. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeterli iletişim mekanizmalarını oluşturmalıyız ki; herhangi bir
ihtiyaç halinde birbirimize daha hızlı
bir şekilde yardımcı olabilelim.
Halk Cephesi’ne bu sempozyumu
örgütlemek adına harcadığı emek
için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu
sempozyum dahilinde ilişki kurduğumuz örgütlerle, özellikle de devrimci ve sosyalist örgütlerle partimizin
iyi ilişkiler geliştirmesini dört gözle
bekliyorum. Pan-Afrikacı sosyalist
Kwame Nkrumah’ın da dediği gibi:
“Her zaman ileriye, Asla geriye!”
Dermont Douglas: Yapılması
gerekenler konusunda ise, eğer mümkünse bu sempozyumun delegeleri,
sempozyuma katılamayan ülkelerdeki
örgütlere ulaşarak, onları birebir bilgilendirmeli diye düşünüyorum. Ve
yine eğer mümkünse sempozyumun
bir gün daha sürmesi iyi olur.
Dan Borjal: Örgütümüz antiemperyalist güçleri bir araya getirmek
amacında olan bir başka platformun
halihazırda bir üyesidir. Bu inisiyatif
Halkların Uluslararası Mücadele Platformu’dur (ILPS). ILPS önderliğine,
bu sempozyum sonucunda oluşacak
cephe ile ilişkiler geliştirmesi ve emperyalizme karşı ortak kampanyalar
örgütlemesi konusunda bir teklif sunacağım.
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Arap Lütfi: Sempozyumun gelişmesi katılımcı ülkelerin ülkelerindeki anti-emperyalist mücadelesine
bağlıdır. Biz diplomat değiliz. Birlik
daha militan eylem birliğine ortak
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Röportaj
adımlar atmalıdır.

sının arttırılmasını umuyorum.

Alexander Chebotarev: Halkın
devrim sürecine daha kitlesel bir şekilde katılmasını sağlamak zorunludur. Bence Küba’dan ve Kuzey
Kore’den gelebilecek katılımcılar bu
konuda bize ciddi bir şekilde yardımcı
olabilirler.
Yousef Bassam: Bu sempozyum
emperyalistlerin tehlikeli niyetlerini
ortaya sermektedir. Bütün liberal örgütler bu niyetlere karşı adımlar (eylemler, paneller, sempozyumlar gibi)
atmalıdırlar ve anti-emperyalist rejimlerin emperyalistler tarafından
saldırıya maruz kalacaklarını, İran
için ve Lübnan’daki Hizbullah için
bu tehlikenin hala mevcut olduğunu
bilmelidirler. ABD ve İsrail tarafından
gerçekleştirilecek her türlü saldırganlığa karşı hazır olmalıdırlar.
Eyüş Baş Sempozyumu’nun yıllık
olarak toplanmaya devam etmesi ve
Türkiye dışından gelen konuk sayı-

Yürüyüş: Biz AKP'yi Amerika'nın
Ortadoğu’daki maşası olarak görüyoruz. Geçen yıl Ortadoğu’daki sol,
komünist örgütler dahil AKP'yi olumlayan yaklaşımları vardı. Siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Arap Lütfi: Ortadoğu’daki bütün
sol güçlerin AKP’yi olumladığını söylemek yanlış olur. Biz Mısır’daki sol
güçler, AKP iktidarının işbirlikçiliğini
İncirlik Üssü’nün Irak işgalinde kullanılmasından tanıyoruz. Yanılgı genelde dinci örgütlerde hayat buldu.
Çünkü Erdoğan, Gazze kuşatmasına
karşı olan bir söylem içindeydi. Bu
da pragmatist tavrı olan örgütlenmelerin bakış açısıdaki sakatlıktan kaynaklıdır. Oysa bizi söylemler değil,
pratik yönlendirmelidir.
Son olarak Halk Cephesi’nin
anti emperyalist tavrındaki IS-

RAR’ı bize durumun ciddiyetini
bu birlik üzerinden gösterdi. Bu
çalışmalar bizim yalnız, güçsüz olmadığımızı gösterdi.

Yürüyüş: Hamas'ın Suriye'yi terk
etmesini ve FHKC ile birleşmesini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye
konusunda Filistinli örgütlerin tavrı
nedir?
Yousef Bassam: Hamas resmi
olarak Suriye’den ayrılmak isteğini
ya da Suriye’deki ofislerini kapatacaklarını açıklamamıştır. Filistinlileri,
silahları ve İsrail’e karşı her türlü
direnişi desteleme konusunda çağrı
yapmaktayız.
Halk Cephesi’ne bizleri bu sempozyuma davet ettiği için ve bölgede
meydana gelen olaylar konusunda
bakış açımızı anlatma şansını bizlere
verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum.
Sürecek
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AKP Çalışana da
Emekliye de Düşman
DİSK’e bağlı Emekli-Sen İstanbul şubeleri, AKP’nin “İntibak Yasası”na karşı 17 Mart günü Taksim
Tramvay Durağı’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar yürüyüş düzenledi. “AKP Yasanı Al Başına Çal”,
“Emekliyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”
sloganlarının atıldığı eylemde, Galatasaray Lisesi önünde açıklama
yapıldı.
Emekli-Sen adına açıklama yapan Hasan Kaşkır, “Sendikamız
Emekli-Sen'in ülke gündemine taşıyarak basının, siyasilerin ve emek-
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lilerin gündemine soktuğu İntibak
Yasası, AKP hükümeti tarafından
nihayet çıkartıldı. Daha doğrusu
her zaman olduğu gibi yine, dağ
fare doğurdu. Gerçek anlamda bir
İntibak Yasası çıkartarak emekli
ücretleri arasındaki farklılığı gidereceği düşüncesi ile milyonlarca
emekliyi, büyük bir beklenti içersine
sokan AKP hükümeti; ‘Kamuoyunda yıllardır çözülemeyen bir sorunu
daha çözdüm’, ‘Emeklilerin İntibak
Yasası’nı çıkardım’ diyebilmek adına ucube bir yasa çıkarmıştır. Emekli-Sen İstanbul Şubeleri olarak çıkartılan bu sahte intibak yasasını
kabul etmediğimizi ve gerçek anlamda bir İntibak Yasası çıkartılarak
emekliler arasındaki ücret farklılığı
giderilene kadar bu mücadelemize
devam edeceğimizi buradan açıklıyoruz.” dedi.
Eylem, AKP’nin halkın tüm kesimlerine saldırdığı gibi emeklilere
de İntibak Yasası’yla saldırdığı belirtilerek bitirildi.

BOSCH İşçileri Türk
Metal Sendikası’ndan
DİSK’e Geçti
Bursa’da bulunan BOSCH fabrikasında çalışan 4 binden fazla işçi, uzun
süredir üye oldukları işbirlikçi faşist
Türk Metal Sendikası’ndan istifa ederek
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldu.
14 Mart sabahından itibaren vardiyalardan çıkarak üyelik işlemleri için
DİSK’e gitmek isteyen işçilerin servis
araçları Türk Metal Sendikası üyeleri
tarafından engellenmeye çalışıldı. Bunun
üzerine işçiler yürüyüş yaparak diğer
bölümdeki işçilerle birleştiler ve DİSK’in
ayarladığı araçlara binerek üyelik işlemlerinin yapıldığı Osmangazi Emek Kültür
Merkezi’ne gittiler. Burada coşkulu alkışlarla karşılanan işçiler, Türk Metal’den
istifa dilekçelerini yazdıktan sonra Birleşik
Metal-İş’e üye oldular. Devrimci İşçi
Hareketi üyesi işçilerle Halk Cepheliler,
Gemlik ve Bursa’dan BOSCH işçilerinin
bu tavrına destek verdiler.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Devrimcilere Korkakça Kara Çalmaya Gücünüz Yetmez!

Güç Olmak Halkı Örgütlemektir!
Kara Çalarak Güç Olamazsınız!
Özgür Gelecek dergisi 26. sayısında Gazi Mahallesi’nde DHF’lilerle
çeteciler arasında yaşanan bir çatışma sürecini ele alan bir yazı yayınladı.
Yazı Gazi Mahallesi’ndeki gelişmeleri ve çetecilerin devlet destekli
olduklarına ilişkin devrimcilerin genel
doğrularını aktardıktan sonra şöyle
devam ediyor.
"Hele ki çetelere ya da çetevari
gruplara faydacı bir tutumla yaklaşarak güç ve otorite olmaya çalışılması sorunu daha da katmerli hale
getirmekte, halkta devrimcilere güvensizliği beslemektedir. Buna paralel
olarak belli mahallelerde çetevari
gruplaşmalar içerisinde politik bir
etkileşimi gözlemlemek de mümkün
olabilmektedir. Nitekim Gazi Mahallesi’nde cemeviyle ilgili yürüyüşte
saldırıyı gerçekleştiren grubun “Nalbur” yazılı pankart açması, bazılarının “Mahir, Hüseyin, Ulaş; Kurtuluşa Kadar Savaş” diye slogan
atması bu durumun göstergesidir."
(Özgür Gelecek, sayı 26, sayfa 28)
Yazının bütününde Halk Cephesi’nin adı doğrudan geçmemektedir.
Ancak sözkonusu yer Gazi Mahallesi
olduğu; "güç ve otorite olmaktan"
sözedildiği; özellikle de saldırıyı gerçekleştiren grubun "Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!" sloganını attığının yazılmış olması eleştiri konusunun HALK CEPHESİ
olduğunu anlamamıza neden oluyor.
Özgür Gelecek dergisi tüm yazı
boyunca SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEMEMİŞTİR.
İMA ETMİŞTİR. KISACASI; LAFI
DOLANDIRMIŞTIR.
Biz ne söylenecekse açıkça söylenmesinden yanayız. Özellikle belirtmek isterizki; Özgür Gelecek
"açık konuşmuyor" derken sadece
HALK CEPHESİ adının doğrudan
geçmemiş olmasını kastetmiyoruz.
Yazı bir bütün olarak, içerik olarak

böyledir.
Emekçi mahallerdeki kültürel yozlaşmanın devrimci kültürü aşındırdığı;
devrimcilerin çeteci eğilimler taşımaları "tespitleri’nin” ardından asıl
konuya geliyor: Devrimciler çeteci
gruplara faydacı yaklaşıyorlar. Böylece güç ve otorite olmaya çalışıyorlar...
- Çetecilere karşı faydacı yaklaşan kimlerdir?
- Faydacı yaklaşıldığının örnekleri nelerdir?
- Hangi tarihte, ne zaman, nasıl
faydacı yaklaşılmıştır?
HALK CEPHESİ’nin bunları yaptığının somut örnekleri nelerdir?
Devrimcilik açıklıktır. Kime ne
söyleyecekse açıkça söyler. Özgür
Gelecek söyleyeceklerini açıkça söylemeyip karnından konuşmaktadır.
Halk Cephesi’ne çamur atmaktadır.
Bırakın çamur atmayı, ne söyleyecekseniz açıkça söyleyin.
Yozlaşmaymış, çeteleşmeymiş,
uyuştucuymuş, fuhuşmuş... çetelere
karşı mücadeleymiş... Özgür Gelecek
“derin” teoriler yapıyor. “Tespit”ler
de bulunuyor...
Günaydın...
Halk Cephesi yıllardır İstanbul’un
yoksul gecekondu mahallelerinde
bunun mücadesini veriyor. Halk Cephesi bu uğurda şehit verdi. Onlarca
tutsak verdi.
Biz şehitler, tutsaklıklar pahasına
yozlaşmaya, çeteleşmeye, hırsızlığa,
kumara, fuhuşa karşı mücadele verirken oportünistler bizim “namus
bekçiliği” yaptığımızı söylüyordu.
Özgür Gelecek karnından konuşmayı bırakıp ne söyleyecekse açıkça
söylemelidir.
Özgür Gelecek, Gazi Mahallesi’nde HALK CEPHESİ’ne tarafı
olmadığı bir olay üzerinden üstü kapalı imalarla çamur atmaya kalkmaktadır. Bu devrimcilik değildir.
Sonra da ne olduğu belirsiz bir

sözle konuyu bağlıyor: "...çetevari
gruplaşmalar içerisinde politik bir
etkileşim" den sözediyor.
Neymiş bu "politik etkileşim"?
Nereye çeksen oraya gidecek bir
laf...
Çetecilerle devrimciler "politik
etkileşim" içindeler... Öyleki çeteciler
"Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!" sloganı atıyorlar.
Ne demek istiyorsunuz? Bu sloganı atıyorlardı derken neyi anlatmaya
çalışıyorsunuz. Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Çamur atıyorsunuz. Bu
sloganlarla Halk Cephesi arasında
bağ kurdurmaya çalışıyorsunuz.
Açıkça söyleme cesareti gösteremiyor. Ancak böyle çamur atıyor.
Açıkça söylese somut gerekçeler,
bilgiler, belgeler ortaya koyması gerekecek. Ama yok.
Özgür Gelecek, yozlaşma, çeteleşme konusunda Halk Cephesi’ne
bir şey söylerken ne söylediğinin
farkında olmalıdır.
Özgür Gelecek, bu konuda kimseye akıl verecek durumda değildir.
Önce dönüp kendine, tarihine bakmalıdır.
Dönüp politikalarına bakmalıdır.
Israrla soldaki çürümeyi yazıyoruz.
Reformizmin, oportünizmin “sol”
adına savunduğu düşüncelere bakın.
"Emekçi mahallelerde halk ve
özellikle gençlik içerisinde önemli
bir boyuta ulaşan kültürel yozlaşma,
bu alanlarda faaliyet yürüten politik
kurumları da doğrudan etkilemekte,
devrimci kültürü önemli oranda
aşındırmaktadır” diyor.
Biz o bahsettiğiniz yozlaşmayla
cepheden savaşıyoruz. Bahsettiğiniz
o kültür burjuvazinin yoz kültürüdür.
Biz burjuvazinin yoz kültürünün devrimci safları kirletmesine asla izin
vermeyeceğiz.
Aşınan devrimci kültür değil, devrimcilikten uzaklaşanların kültürüdür.
Bırakın Gazi’deki yozlaşmayı, o sizin
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boyunuzu aşar. Gidin siz eşcinsellerin
mücadelesini verin. Feminizmin kulvarında koşturun.
Tekrar ediyoruz: AYNAYA BAKIN! Devrimcilik adına savunduğunuz düşüncelere bakın.
Çeteleşmeye, yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa karşı mücadele etmek devrimci bir politika gerektirir.
Özgür Gelecek ortaya bir laf atıyor. Kime söylediği belli değildir.
“Çeteleşmeye karşı mücadele etmesi
gerekenlerin kendilerinin çeteci eğilimler taşıması gibi vahim bir gerçeklik kendini göstermekte, buradan
baş gösteren sorunlar yer yer kimi
politik kurumlar arasında çatışmalara kadar uzanmaktadır" (Özgür
Gelecek, sayı 26, sayfa 28)
Kimi kastediyorsunuz? Böyle bir
iddiada bulunurken kimi kasdettiğinizi
açıkça örnekleriyle yazmak zorundasınız.
Hangi politik çatışmalardan bahsediyorsunuz? O kadar aşındırıyormuş
ki devrimcilerin kendisi çeteci eğilimler göstermeye başlamış...
Özgür Gelecek, devrimcilerle çeteciler arasında açık bir ilişki kuruyor.
DHF’lilere saldıran çetecilerin mut-

laka HALK CEPHESİ ile bağını kurmak istiyor çünkü...
Halk Cephesi’nin çetelere karşı
tavrının net olmadığını söylüyor.
Özgür Gelecek böyle bir iddiayı
elbette açık açık yapamaz. Ancak
“ima” ederek çamur atabilir. Çünkü çamur attığı hareket çeteleşmeye
karşı mücadelede şehit vermiş, bedeller ödemiştir. İnsanları yıllarca F
Tipi hücrelerde tecrit altında hapsedilmektedir. Herkes bilmektedir ki,
yozlaşmaya karşı mücadele deyince
ilk akla gelen Cephe’dir.
Çetelere ve yozlaşmaya karşı ciddi
bir mücadele deneyimi olmayan Özgür Gelecek anlayışı "aşınan devrimci kültür" ya da "devrimcilerde
çeteci eğilimlerin ortaya çıkması"
gibi tespitlerde bulunabilecek durumda değildir.
Özgür Gelecek o "çeteciler" in
kim olduklarını; nasıl düzenin tortusu
çetelerin içinde yer aldıklarını bilir
mi?.. Bu konuda pratik bir deneyimi
var mıdır?.. İçlerinde devrim saflarına
kattıkları var mıdır...
Ya da battıkça batan, devrimcilere
karşı silah çekmekten dahi çekinmeyecek noktaya geldiklerini görmüş

müdür?.. Gördüyse ne yapmıştır?..
Nasıl bir mücadele vermiştir?.. Hangi
bedeli ödemiştir?.. Bunun için Özgür
Gelecek "çetelere karşı tavır net
olmalıdır" diyerek kimseye akıl veremez.
İddiaya bakın: “Çetevari gruplara
faydacı bir tutumla yaklaşarak güç
ve otorite olmaya” çalışılıyormuş.
Kimmiş çetevari gruplara yaslanarak
güç ve otorite olmayan çalışanlar?
Güç ve otorite sahibi olmak için
Cephe’nin çetelere ihtiyacı yoktur...
Kimse çetevari politikalarla, çetelere
yaslanarak güç ve otorite kuramaz.
Özgür Gelecek bunu bilmiyorsa öğrenmeli. Bu tespitler halktan uzaklamaşmanın, halka yabancılaşmanın
sonucudur.
Güç ve otoritenin kaynağı halktır.
Halkla kurulan bağdır. Halk için ödenen bedellerdir. Halktan kopanlar,
halk için bedel ödeyemeyenler, halkı
örgütlemeyenler, örgütlemek için
emek harcamayanlar... halk içinde
güç olamaz. Güç ve otorite dediğiniz
şey halkın kendisidir.
Gazi’de Cephenin gücü Gazi halkına dayanır.

Engin Çeber Halk Kütüphanesi Açıldı
İdeolojik Saldırılar Karşısında Bilgiyle
Donanacak, Okuyup Okutacağız
İstanbul Gülsuyu’nda Engin Çeber Halk Kütüphanesi
18 Mart günü 250 kişinin katılımıyla açıldı. Günler öncesinden mahallede yapılan sesli çağrılar, açılan stantlar,
davetiye dağıtımı ve afiş çalışmalarıyla duyurusu yapılan
kütüphanenin açılışı Engin Çeber ve tüm dünya devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Rasim
Özdemir tarafından yapılan konuşma da “Bilgi güçtür,
okumayan insan güçsüz ve çürümeye mahkumdur. Okuyarak, bilginin ışığıyla yolumuzu aydınlatacak, emperyalizmin yozlaştırma politikasına karşı bilginin gücüyle
karşı koyacağız” denildi.
Ercan Aydın’ın verdiği konserle devam eden programda, Kandıra Hapishanesi’ndeki özgür tutsakların
gönderdiği mesaj okundu. Özgür tutsaklar “Gülsuyu
Gülensu Engin Çeber Halk Kütüphanesi, yozlaştırma
saldırılarına karşı kazanılmış bir mevzidir. Bu mevziiyi
yaratan Adalıları, Gülsuyu Gülensu emekçi halkını kutluyoruz” sözleriyle açılıştaki yerlerini aldılar.
Ardından sahneye çıkan Tiyatro Simurg, Engin
Çeber’i anlatan bir oyun sergiledi. Onun ardından Kenan
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Bal, Erdal Güney,
Nurettin Güleç, Kenan ve Şengül kardeşler ile son olarak
sahneye çıkan Grup
Yorum Korosu söyledikleri türküler ve
marşlarla kitleyi coşturdular.
Sanatçılar tarafından yapılan konuşmalarda, Engin
Çeber’in işkenceyle katledilmesi kınanarak, yeni Engin
Çeberler çıkacağı vurgulandı.
Halk Cephesi adına yapılan konuşmada ise mahallelerimizi can kan pahasına kurduğumuz, bu uğurda şehitlikler ve tutsaklıklar yaşadığımız anlatılarak, mahallelerimize sahip çıkmamız gerekiyor denilerek örgütlenmenin önemini vurguladı.
Tüm-Emekliler 4 No’lu Şube yöneticileri ve Devrimci
Mücadelede Emekliler’in mesajlarının da okunduğu
açılışa, Maltepe Belediyesi’ndeki işinden atılan taşeron
işçilerinden Serhat Yurtsever de katılarak direnişini anlattı.
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Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla
Yaşamalıyız

olaylar peşini bırakmadığı için böyle olmuştur her şey. Müdehale edememiştir.
Geç kalma konusunda saatin geri
kalmasından, yağmur yağmasına
kadar bir sürü mazeret sıralanabilir.
Ve yaşadıklarımızı düşündüğümüzde çok daha renkli ve farklı mazeretler de bulabiliriz. Ama tüm bunlar
“mazeretin” kabul edilebileceği ve
yeterli olduğu anlamına gelmez.
Tam tersine iyi düşündüğümüzde
“mazeret” olduğunu bile biliriz. Ve
bu daha da ağırlaştırır durumu.
Geç kalmak, temelde programsızlığın sonucudur. Programlı olmak, kağıt üzerinde gerçeklikten
kopuk planlar yapmak değildir. Programlı olmak, olabilindiğince tüm
ihtimalleri göz önünde bulundurarak
harekete geçmektir. Mesela yolun
uzunluğunu, arabaların gelmesini,
yürüme mesafesini, ilk anda göreceğimiz kişiyi bulamama, ilk gittiğimiz bir bölgede yeri arama olasılıklarında hesaplanmalıdır. Bunlar da
yetmez. Ek olarak; polis çevirmesine denk gelmekten, hava koşulları nedeniyle trafiğin tamamen tıkanmasına
kadar birçok ihtimalin göz önüne
alınması gerekir. Yani ayrıntılı düşünmektir. Böyle hesaplayıp harekete
geçtikten sonra ise yetişememek
gibi bir durum ortadan kalkmış olur.
Programsızlığın bir diğer yanı da,
günlük işlerimizi ayarlarken, doğru
düzenlemeler yapmamaktır. Uzun süreceğini bildiğimiz bir işi kısa zaman
dilimine sığdırmak ya da tam tersini
yapmak da programsızlıktır. Bunları
kestiremeyen, hesaplayamayan insan hiçbir yere yetişemez. Zaman ve
olaylara hakim olamamaya başlar.
Sürüklenen, boğulan olur. Ve bu da sadece “geç kalmayı” değil alelacele
ayak üstü iş yapmayı ciddiyetsizliği
doğurur. Bu durumun bir başka türü
de ani çıkan, beklemediğimiz olaylarla
boğuşup bir yerlerde bizi bekleyenler
olduğunu önemsememektir. Elbette,
hayat her zaman bizim belirlediğimiz

GEÇ KALMAK
Günlük yaşamın koşturmacası
içinde sık sık zamana karşı yarışmaktan bahsederiz. İşlerin çok yoğun
olduğu, bütün gün koşturduğumuzu,
yine de yetişemediğimizi anlatırız.
Hatta öyle anlar olur ki, zaman bizim
kontrolümüzden çıkar ve bizi yönetmeye başlar. Biz, zamanın tutsağı haline geliriz. O koşturmaca içinde boğulan, hiçbir şeye yetişemeyen
ve her yere hep geç kalan oluruz.
Geç kalmak, gidilmesi gereken
yerde zamanında olmamak; bize, ilişkilerimize, örgütümüze zarar veren bir
durumdur. Ama bundan daha kötüsü
bu durumun bir alışkanlık haline gelmesi ve zamanla doğallaşmasıdır.
“Her yere-her zaman geç kalan”
olarak anılmak ve bunu kabul etmek
ise bu durumun geldiği son noktadır.
Ve durumun vehametini anlatır.
Bu tür zamanlarda geç kalan kişi,
genellikle suçu kendinde aramaz.
Çeşitli bahanelerle geçiştirmeye çalışır. Durumun ciddiyetini yumuşatmak ister. Bahaneler ise hazırdır…
Kimimiz yola kusur arar hemen.
“Trafik sıkışıktı, otobüs geç geldi,
yol yokuştu, yavaş geldik.” ilk sıralananlardır.
Uyumak, uykuda kalmak, uyandırılmamak, sabahları “uyanamamak” gibi mazeretlerle ise sorumluluktan kaçmak vardır. Uyandırmayan
kişi, çalmayan saat, geç uyuduğu için
sabah kendine gelememe gibi mazeretler koruma duvarı gibi sıralanmaya başlar.
Yapılan işlerin uzaması, sokakta
gördüğümüz birinin lafa tutması, ani
gelişen bir olayın bizi yolumuzdan alıkoyması… Bu türler ise ne kadar yoğun olunduğunun anlatımıdır. Kişinin
bir suçu yoktur nerdeyse. İstenmeyen

gibi akıp gitmez. Ani gelişmeler yaşayıp, hızla müdahale etmek zorunda
kalabiliriz. Bu da aksamalara yol
açabilir. Bu durumda bile tek çözüm
programlı olmaktır. Hızla düzenleme
yapıp, öncekini gözden geçirip yenisini yapabilmektir. Haber veremiyorsak bile, gelişen olayı da kontrolümüz altına alıp, başında durmadan
organize edebilmeyi düşünmek gerekir. Ötesi yoğunluk adına sürekli bir
yerlerde birilerini bekleten kişiler olmamız anlamına gelir.
“Geç kalma” sadece bir yere yetişme üzerinden düşünülmemelidir.
Bir kitabı zamanında bitirme, yazıyı zamanında teslim etme, işi gerektiği gibi yapma benzeri durumlar
da bunun bir parçasıdır. Ama hangi
açıdan bakarsak bakalım, doğru
programlar yapıp, onları uygulamayı son dakikaya bırakmazsak, zamanında ve doğru emek harcarsak,
geç kalma olasılığını da en aza indirmiş oluruz.
Bilmeliyiz ki, sürekli geç kalmak,
bizim sözümüze inanılmamasını doğurur, kimsenin güvenmediği insanlar olmaya başlarız.
Geç kalmak, karşımızdaki insanlarla olan ilişkilerimize zarar verir.
Saygısızlıktır. Saygı göstermezsek,
saygı da göremeyiz. İlişkilerimiz
alt-üst olur.
Biliriz ki, söz namustur. O sözü
zamanında yerine getirmek namusuna sahip çıkmaktır. İş işten geçtikten sonra namustan bahsetmenin
anlamı kalmaz. Mesele onu gerektiği gibi korumaktır.
Son dakikacılık, telaşlı ve alelacele
iş yapmak, kuralsızlıkları da beraberinde getirir. Kuralsız iş yapmanın bedeli ağırdır. Tutsaklık ve ölüme kadar
gider. Zamanında hareket etmemek
eylem anında bizim ve yoldaşlarımızın vurulması-ölümüdür.
Tüm mesele zamanı doğru kullanmayı öğrenmekte bitiyor. Öğrenmek zorundayız. Zamanı doğru planlayıp, gerekli emeği harcadıktan
sonrası gelir. Başka yolumuz yoktur.
Aklımıza kazımalıyız. Geç kalmak
zarar verir.
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Kadın Devrim Şehitlerinin
Resimlerini 8 Mart Kutlamalarına
Almayan SOL’un

Köşe Taşları Yıkılmıştır
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Şehitler, SOL’un üzerinde asla
tartışma konusu yapmayacağı değerlerinden birisidir. Solu sol yapan
köşe taşlarından birisidir.
Bizim için şehitlerimiz, tarihimiz,
bugünümüz ve yarınımızdır. Devrim
için içilmiş andımızdır.
Onlar halkı için, vatanı için, devrim için canlarını feda ettiler. Bu
uğurda yapabileceklerinin en fazlasını
yaparak, bayrağı geride kalan yoldaşlarına devrettiler.
Onları sahiplenmek, devrimi sahiplenmektir.
SOL’un şehitler konusundaki köşe
taşları yerinden oynamıştır. Hatta
kaybolmuştur.
Bu sene 8 Mart kutlamaları, devrimci olanla devrimci olmayan arasındaki ayrımı daha da belirginleştirmiştir.
Malatya’da geçen sene BDP,
ESP, EMEP, ÖDP ve bu anlayışların
hakim olduğu KESK, Eğitim-Sen
gibi kurumların içinde olduğu 8 Mart
için bir platform oluşturulmuş.
Aynı platformun bu seneki, 8
Mart’ı örgütleme toplantılarına Halk
Cephesi’de katıldı. Halk Cephesi 8
Mart’a kendi bakış açısını, taleplerini
yansıtan pankartlarıyla, dövizlerimizle ve kadın şehitlerin resimleriyle
katılacağını bildirdi.
Ancak Platform, “yürüyüşte tek
pankart olacak” diyerek Halk Cephesi’nin kendi pankartıyla
yürüyüşe katılmasını kabul
etmedi.
Şehit resimleri için ise
geçen yıl polis tarafından
problem çıkartıldığı, ve
bu sene “problem olmaması” için şehit resmi taşınmaması kararı aldıklarını bildirdiler. Dolayısıyla Halk Cephesi’nin şehit resimlerinin de 8
Mart’ta taşınmasına izin

vermeyeceklerini söylediler. Dövizler için
ise herkesin ortak sloganlar atacağı
dövizlerin taşınacağını söylediler.
Tek bir pankartın açılacağı, tek
bir sloganın atılacağı ortak mitingler,
eylemler de olabilir elbette. Ancak
buradaki durum çok farklıdır.
Burada SOL adına tartışma konusu yapılamayacak noktalar var.
Birincisi yapılan 8 Mart baştan sona
düzenin icazet sınırları içinde yapılmaktadır. Hangi sloganların atılacağına, hangi pankartın açılacağına,
hangi dövizlerin taşınacağına polis
karar vermiştir!
Polis bunu doğrudan şunu şunu
yap diye belirtmemiş olabilir. Ancak
görünen o ki, platform, önceki 8
Mart’ta polisin “sorun” çıkarttığı
şeylerin yapılmadığı bir 8 Mart kararı
almıştır.
Başka zaman reformizm ve oportünizm ortak eylemlerde alınan karar
ne olursa olsun, -kararlara uyacaklarına dair söz vermelerine rağmen“propaganda ve ajitasyonda serbestlik
ilkesi” diye tutturarak kendi reklamlarını yaparken nedense düşman
karşısında bu “ilke”yi unutuvermişler.
Malatya’da 8 Mart Platformu’nun
proğramını belirleyen adı geçen örgütler değil faşizm olmuştur.
İşte solun köşe taşlarının kaybolduğu nokta burasıdır. Bu durumda

artık devrimin değerlerinin tartışılması mümkün değildir.
Nitekim, düşmanın icazetiyle eylem proğramı çıkartanlar SOL için
tartışma konusu dahi yapılmayacak
devrim şehidi kadınların resimlerin
taşınmasına izin vermemiştir.
İcazetle ve inkarla yapılan bu
eylemin ne kadın mücadelesine,
ne de demokratik mücadeleye hiç
bir katkısı yoktur. Tam tersine
düşmanın dayatmaları kabul edildiği için bedellerle kazanılan meşru
hakların gasp edilmesine ortak
olunmuştur.
Malatya’da şehit resimleri taşıdığı
için bedel ödeyenler, Halk Cephelilerdir. Geçen yıl Grup Yorum konser
bileti standı açtığı için, 8 Mart ve 1
Mayıs mitinglerine katıldıkları ve
devrim şehitlerinin resimlerini taşıdıkları için devrimcilere 8 ila 14 yıl
arasında hapis cezası verilmiştir.
Şehit resimlerinden, taşıdıkları pankart, flama ve kıyafetlerinden dolayı
düşmanla çatışan ve bedel ödeyenler
Halk Cepheli’ler olmuştur.
Ama korkusu reformizmi ve oportünizmi sarmıştır. Bu korkuyla
SOL’un değerleri terk edilmiştir.
Halk Cephesi Malatya’da 8 Mart
platformu’nun icazetli 8 Mart proğramını kabul etmemiş ve Platformun
eylemine katılmamıştır. Şehit resimlerini açarak kendi kutlamasını yapmıştır.
Malatya’da yaşanan
olay farklı biçimde Dersim’de yaşanmıştır. Ama
bu kez Kürt milliyetçileri,
reformistler ve oportünistler benzer bir tartışma yaşanmaması için Halk Cephelileri toplantıya çağrılmamıştır. Dersim Belediyesi’nin yaptığı çağrıyla
yapılan
toplantılara
DHF’liler neden Halk Cep-
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Halk

Düşmanı

AKP

AKP Çocuklarımızın Canına
Kast Ediyor

13 Şubat günü AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan,
okullarda eksiklikler olduğunu söyleyenlere
cevap verirken, “Evet doğrudur bazı okullarda eksikler
var ama kenarda köşede kalmış okullar bunlar, üstelik gelişmiş ülkelerde bile böyle eksiklere rastlamak mümkündür,
önemli olan bunları ilgililere bildirip, düzeltilmelerini sağlamaktır.” dedi.
Her sözlerinde, her eylemlerinde halka düşmanlık vardır.
Ve Erdoğan bunu yalan ve demogojiyle gizliyor. Onun kenarda köşede kalmış dediği okullar, yoksul halk çocuklarının
okuduğu okullardır. Kayıt parası almayı bilirler ama öğrencinin öğretmeni mi yok, üzerinde oturacak sırası mı
yok, tahtası mı eksik, sobası mı yanmıyor önemli değil…
Çocuklar kışın soğuktan hasta olmuş önemli mi, demogoji
hemen hazır: “Gelişmiş ülkelerde de var bu tür şeyler.”
24 Şubat’ta Kilis’in Musabeyli ilçesindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda 109 öğrenci yere dökülen civadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Seniha Belgin İlköğretim Okulu'nda yere dökülen civadan 30 öğrenci, 1
öğretmen ve 1 hademe zehirlendi.
28 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı
Karahasanuşağı Köyü İlköğretim Okulu’nda laboratuvarda
civayla oynayan 19 öğrenci civa zehirlenmesi nedeniyle
hastanelik oldu.
7 Mart’ta Osmaniye’de Salih Bahçeli İlköğretim Okulu’nda okuyan 28 öğrenci civa zehirlenmesi şikayetiyle

hesi’nin çağrılmadığını sorduğunda
ise “ulaşamadık” gibi ciddiyetsiz bir
cevap vermişlerdir. Dersim gibi herkesin gün içinde birbirini on kez
gördüğü küçük bir ilde böyle bir gerekçeye ciddiyetsizlikten başka bir
şey değildir.
Halk Cephesi’ni çağırmayanlar
gerçek nedenleri söyleyemeyecek
kadar da cüretsizdirler.
Mesele ulaşamama meselesi değildir. Mesele ideolojiktir. Çünkü
Halk Cephesi toplantıda icazetçi, uzlaşmacı tavrı eleştirecektir. Reformizmin 8 Mart’a bakış açısını da
eleştirecektir. Onun için Halk Cephesi
toplantıya çağrılmamıştır. İdeolojik
mücadeleden korkulduğu için.
Devrimci eleştiri, ideolojik mücadele SOL’a zarar vermez. İdeolojik
mücadele SOL’u güçlendiren en
önemli köşe taşlarından birisidir.
Ama SOL’un bu köşe taşı da yerinden

götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.
Civa zehirlenmeleri peşpeşe yaşanırken; Milli Eğitim
Bakanlığı sadece küçük bir uyarı yapmakla yetiniyor. Okul
laboratuvarlarında civa bulundurulması gibi bir zorunluluk
olmamasına, tehlikesi bilinmesine ve yaşanan zehirlenmelere
rağmen önlem alınmıyor.
Ve açığa çıkıyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında civalı deneyler yer almıyor. Yani civa gerekli de
değil. Özel okulların laboratuvarlarında civa bulundurulmazken; yoksul halk çocuklarının okuduğu okullarda ne
olup olmadığı dahi bilinmiyor. Erdoğan’ın söylediği gibi
“kenarda köşede bırakılmış okullar” onlar.
Peki kim bıraktı kenarda, köşede? Neden bıraktılar?
Okulda zehirlenen çocukların tedavisini yapacak ilaç
bile bulundurulmaz. Nitekim civa zehirlenmelerinde ilk
24 saatte verilmesi gereken ilaç, Kilis’te yoktu. İlaç Ankara'dan getirtildi. En ufak bir gecikmede 109 çocuğumuz
hayatını kaybedebilirdi.
Halka düşmanlıkları bunlarla da sınırlı kalmadı, hastanelerde yeterli yatak olmadığı için aynı yatakta 3-4 öğrenci
tedavi gördü. Kiliste çocuklar, serumu oturur vaziyette
almak zorunda kaldılar.
Tüm bunlar, eksiklerin öyle kenarda köşede, ufak tefek
şeyler olmadığını gösteriyor. Oligarşinin eğitim sistemi
halka düşmandır, okullarda çocuklarımızın can güvenlikleri
yoktur. AKP’nin bunları yalan ve demogojiyle gizlemesine
izin vermeyeceğiz.

oynamış ve kaybolmuştur. “Ulaşamadık” bahanesi o taşın oynamasından da öte o taşın yıkıldığının göstergesidir.
Onun içindir ki, Kürt milliyetçi
hareket ideolojik mücadele yerine
saldırmayı tercih etmektedir. Onun
içindir ki SOL, devrimci değerleri
hiçe sayıp şehitlerin alanlara sokulmasına yasak koyuyor.
Ama biz tartışacağız. SOL’un
köşe taşlarının kaybolduğu günümüzde ideolojik mücadeleşi büyüteceğiz. SOL’un köşe taşlarını yerine
oturtacağız. SOL’un değerlerini gözü
gibi korumayanlar, sahip çıkmayanlar
düzenin değerleriyle şekillenir.

SOL’un Köşe Taşları
Bir: SOL eylemlerini faşizmin
icazet sınırları içinde yapmaz.
İki: SOL şehitlerini “polis sorun
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çıkartıyor” diye pazarlık konusu yapmaz. Düşman şehit resimlerinin alınmasına engel mi çıkarttı. Devrimciler
için o noktadan itibaren aşılması gereken en önemli engel odur. Hele ki,
devletin 129 kadını yakarak katlettiği
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
gibi bir günde devrimci kadın şehitlerin resimlerinin taşınmasına engel
olmak devrimci değildir.
Üç: SOL, ideolojik mücadeleden
kaçmaz.
Dört: SOL, yalan söylemez. Halk
Cephesi’yle aynı platformda olmak
istemeyebilirsiniz, ortak eylem yapmak istemeyebilir, ancak nedeni sorulduğunda gerekçeniz neyse açıkça
ortaya konulmalıdır. “Ulaşamadık”
gibi ciddiyetten uzak cevap, SOL
değildir.
Sonuç olarak, soldaki çürümeye
vurulacak her neşter SOL’un köşe
taşlarını yerine oturtacak girişimdir.
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Kürt Halkına Newroz Bayramı’nı
Yasaklayan AKP, İstanbul’da Gaz
Bombalarıyla Bir BDP’liyi Katletti!
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Baskıyla, zulümle, terörle, katliamlarla, işkencelerle,
tutuklamalarla, yasaklarla bir halkı teslim alamazsınız.
AKP; BDP’nin, 2012 Newrozu’nun hafta içine
gelmesi nedeniyle 18 Mart Pazar günü yapacağını
açıklaması üzerine, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı
21 Mart tarihi dışında yapılacak kutlamalara izin vermeyeceğini açıkladı.
Hem halkların bayramını resmen tanıma, hem de
onun nasıl kutlanacağına karar ver. Faşizmin bu
politikası kabul edilemez. Oligarşi Kürt halkına diyor
ki, Newroz’u ancak benim belirlediğim sınırlar içinde
kutlayabilirsin.
Ama AKP iktidarının istediği olmadı. AKP’nin
Kürt halkının Newroz’unu yasaklama terörü Newroz’un
isyan duvarına çarptı. AKP’nin yasaklarına ve her
türlü polis terörüne rağmen Kürt halkı 18 Mart’ta
Newroz bayramını kutlamak için yüz binlerle sokaklara
çıktı.
BDP'nin çağrısıyla İstanbul Kazlıçeşme Meydanı’nda
yapılacak Newroz kutlamaları için Kazlıçeşme'ye gitmek
isteyen kitleye polis izin vermedi. Yasaklı 1 Mayıslarda
olduğu gibi, İstanbul'da adeta sıkıyönetim uygulandı. Kazlıçeşme'ye giden yollar trafiğe kapatıldı. Metro'nun Topkapı
istasyonu iptal edildi. Bütün bu engellere rağmen alana
girmek isteyen halkı dağıtmak için polis azgınca kitleye
gaz bombalarıyla saldırdı. Kitle saatlerce Kazlıçeşme
Meydanı’na giden yollarda, ara sokaklarda polisle çatıştı.
Polisin attığı gaz bombalarından etkilenen BDP'li
Hacı Zengin yaşamını yitirdi. Yüzün üzerinde kişi
gözaltına alındı. Hacı Zengin'in katili, Kürt halkına bayramını yasaklayan AKP iktidarıdır.

Diyarbakır'da AKP'nin Barikatlarına
Rağmen Yüz binler Newroz'u Kutladı
18 Mart'ta yapılacak Newroz kutlamalarına Diyarbakır
Valiliği de izin vermeyeceğini açıkladı ve 18 Mart günü
Newroz alanına gitmek isteyen halka polis biber gazıyla,
coplarla, tazyikli suyla saldırdı. Kitleyi dağıtmak istedi.
Barikatlar kurarak Newroz alanına giren yolları kapattı.
Ancak polisin terörüne halk direnişle karşılık verdi. Yüz
binlerce kişinin Newroz alanına akın ettiği Diyarbakır'da
polis barikatları halkın alana girmesine engel olamadı.
Helikopterlerden atılan gaz bombaları da halkı dağıtmaya
yetmedi. Halk polis barikatlarını yıkarak Newroz alanına
girdi. Öğle saatlerine kadar süren çatışmaların sonucunda
polis barikatları açmak sorunda kaldı. Siirt, Bismil ve
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Batman'dan yüzlerce otobüs durdurularak cezalar kesildi.
Diğer illerden Diyarbakır'a gelen halk engellenmek
istendi. Ancak her şeye rağmen yüz binlerin karşısında
devlet çaresiz kaldı.
18 Mart’ı takip eden günlerde yapılan Van, Gercüş
Batman, Mersin gibi il ve ilçelerde de Newroz kutlamalarına
izin verilmemesine rağmen halk Newroz’unu kutladı. Yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi gözatına alındı.

Halkına Newroz’u Yasaklayan, Terör
Estiren, Bir Kişiyi Katleden AKP Kırılan
Camların, Sökülen Kaldırım Taşlarının
Demagojisini Yapıyor
AKP kendi terörünü ve çeresizliğini gizlemek için
yine kırılan camın, çerçevenin demagojsini yapıyor. Zarar-ziyan hesabı çıkartıyor.
AKP sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre sadece
Diyarbakır'da 2 milyon 600 bin lira maddi hasar olduğu
söyleniyor.
Bu da oligarşinin 1 Mayıslardan, Newrozlardan, halka
saldırdığı eylemlerden sonra klasik başvurduğu demagojidir. Böylece kendi terörünü meşrulaştırıp halkın direnişini mahkum edecek.
Peki kim veriyor size bir halka bayramını yasaklama
hakkını? Onyıllar boyunca 1 Mayıslar için aynı demagojiyi
yaptınız.
Her şeyin sorumlusu baskıyla, terörle Halklara Newroz’u yasaklayan AKP iktidarıdır.
AKP her şeyden önce İstanbul'da katlettiği Hacı Zengin'in hesabını vermelidir.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

DEMİRCİ KAWA

Dünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
2600 yıl önce, Mezopotamya’yı kan gölüne çeviren
Asur Kralı zalim Dehak’a karşı, Ortadoğu halklarının
başkaldırısının kahramanıdır Demirci Kawa.
Kawa’nın yaktığı isyan ateşi, özgürlüğe atılan yeni
bir adım, geleceğe açılan “yeni gün”dür. Yani Newroz’dur.
Newroz, sömürüye, zorbalığa karşı kazanılmış zaferin
bayramıdır .
Zorbalığa karşı kazanılan zaferden bu güne kadar,
yüzyıllar boyunca, Ortadoğu halklarının başından, yeni
Dehak’ların, yeni zalimlerin zulmü ve sömürüsü hiç eksilmedi.
Halklar da, zalimlerin, zorbaların saltanatına karşı
birliğinin, kardeşliğinin, kurtuluş umudunun simgesi
olarak, Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşini söndürmediler. Newroz’u hep yaşattılar.
Efsaneye göre yüzyıllar öncesinin zalimi Dehak’tır.
Dehak, Asur İmparatorluğu’nun kralıdır. Bu zalim karşısında
ezilen ise Mezopotamya halklarıdır. Dehak, yüksekçe bir
kayalığın zirvesinde, halka tepeden bakan sarayında yaşar.
Dehak’ın bildiği tek şey kötülük etmektir. Zevk-ü sefa
içinde yaşarken Dehak, amansız bir hastalığa yakalanır.
Beynindeki zehir bir ura dönüşür ve onu ölümcül bir hastalığın pençesine düşürür. Dehak acılar içinde kıvranarak
yataklara düşer ve hastalığına çare bulanamaz. Doktorlar,
Dehak’ın acılarının dinmesi ve hastalığının iyileşmesi
için yaraya gençlerin ve çocukların beyinlerinin sürülmesini
önerirler. Halk buna karşı çıkar. Bile bile evlatlarının
canına kıyıp beynini götürmek istemez. Ama zalim Dehak,
karşı çıkanları kaleye toplar ve işkencelerden geçirerek
öldürür. Halk yaratıcılığını kullanıp kendine bir çözüm
yolu bulur. Gençlerin yerine her gün oğlak veya kuzu
beynini temizleyip götürmeye başlar. Bu uzun süre böyle
devam eder. Halk biraz rahatlamıştır. Ama bir gün götürülen
beynin içinde kuzu kılı çıkınca Dehak durumu anlar ve
çok sinirlenir. Askerlerine, gençleri kendilerinin öldürüp
beyinlerini alıp getirmelerini emreder.
Böylece Mezopotamya’da yıllarca süren bir katliam
başlar; her gün zorla anne babalarından alınan gençlerin
kafası kesilip beyinleri merhem olarak Dehak’ın yarasına
sürülür. Dehak'ın zalimliği böyle büyür. Halk çaresiz ve
güçsüz düşmüştür. Herkeste öfke çığ gibi büyür. Henüz
patlak vermemiştir ama öfke her geçen gün içten içe büyür.
Çocuğunun beynini verme sırası Kawa adındaki bir
demirci ustasına gelmiştir. Demirci Kawa daha önce 6

çocuğunu dehak için kurban vermiştir. Fakat zulmün de
bir sınırı vardır. Demirci Kawa’nın son çocuğuna sıra
geldiğinde ‘artık yeter’ demiştir. Çocuğunu zalim Dehak’a
kurban vermez ve isyan ederek dağlara çıkar. Dağlarda
hesaplaşma günü için hazırlıklarını yapar.
Yıllarca egemenlerin ihtiyaçları için demir döven
Kawa’ın kolları bu sefer zalimi alt etmek için çalışır.
Demirci Kawa'nın örse vurduğu her çekiç zalimden
hesap sorma gününün habercisidir. Her çekiçte güçlenir,
çelikleşir. Demirci dükkanında demirden savaş malzemeleri
yapar ve bir taraftan da halkı bu zalimliğe dur diyebilmek
için bir araya gelmeye çağırır. Kawa’nın, Dehak’tan hesap
sorma fikri yıllardan beri ezilen, horlanan ve evlatlarını
kaybeden, canı yanan halk içinde yavaş yavaş yayılmaya
başlar. Mart ayının 20'sini 21'ine bağlayan gece zalim
Dehak'a karşı isyan başlatılır. Ve Kawa’nın önderliğinde
halk zalim Dehak’ın sarayını basıp sarayı yerle bir ederler.
Dehak, Demirci Kawa tarafından cezalandırılır.
Zalim Dehak’tan kurtulan halk, kendi aralarında dağlarda
ateş yakarak kutlarlar zalimin sonunu. Ateşlerin alevlerinin
görüldüğü her yerde yeni ateşler yakılır. Sevinçle dağlara
koşan halk bu ateşlerin etrafında oynamaya başlar.
Dehak’a ait olan her şeyi ateşe verirler. Dehak'a ve
zulmüne dair her şey o ateşin içinde yok olur. O ateş
artık yenilik, özgürlük olur. Zulmün olmadığı yeni günün
başlangıcı olur. O gün halklar için YENİ BİR GÜNDÜR.
NEWROZ’dur.
Efsaneler halkların ortak belleğidir. Demirci Kawa
efsanesi, kahramanların isimleri değişse de bu gün, Kürt,
Fars, Arap, Türk halkları arasında hala yaşanılır, anlatılır.
Ortadoğu halklarının tarihinde onlarca isyan, başkaldırı
örneği vardır. Ve mayasını Demirci Kawa'lardan alır.
Her isyan bir Newroz'dur.

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

Tarihten Günümüze
Demirci Kawa, Cephelilere diyor ki, hiç bir zulüm bin yıl sürmez. Hiçbir zalim binlerce yıl sömüremez. Ona da dur diyen çıkacaktır. Onu da
yıkan olacaktır.

30 MART’TA KIZILDERE’YE GİDİYORUZ
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Çeber Davası’nda Yargılama Oyunu Sürüyor!

Engin Çeber’in katillerinin cezalandırılması için adalet mücadelemize devam ediyoruz. Engin Çeber’in katillerin yargılandığı davaya 19 Mart
2012 tarihinde devam edildi.
Duruşmadan önce kısa bir hatırlatma yapacak olursak; Engin katledildiğinde AKP’nin eski adalet bakanı
Mehmet Ali Şahin, alelacele, devlet
adına özür diledi. Bunun üzerine,
“Özür değil adalet istiyoruz!” diyen
ailesinin ve yoldaşlarının sahiplenmesi, avukatlarının çabasıyla yapılan
yargılama sonucunda Engin Çeber’in
katledilmesine ilişkin dava 1 Haziran
2010’da karara bağlandı. Engin’i işkenceyle katledenler “ağır şekilde” cezalandırılmak zorunda kalındı. Ancak
yargılama süreci henüz bitmemişti.
Temyiz aşaması vardı daha. Ve bu
devlet kendine yakışanı yaptı. Yargıtay dosyayı usul eksikliğinden bozdu.
Üstelik bizim, yani Engin’in ailesinin
avukatlarının duruşmanın başından
beri dile getirdiği bir usul yanlışlığı
yüzünden. Niyet baştan belliydi: Zamana yayarak ceza vermek zorunda
kaldıkları işkenceci katlilleri en az
ceza ile kurtarmak.
İlk yargılama sonucunda tutuklu
yargılanan altı işkenceciden dördü
“ağır” cezalara çarptırıldı. Ancak bu
görüntüden ibaretti. Ağırlaştırılmış
müebbet hapis ile cezalandırılan dört
işkenceci, yasal olarak yüksek güvenlikli hapishaneye (tecrit hapishanelerine) konulmaları gerekirken Paşakapısı Cezaevi’ne konuldu.
Devlet, işkencecilerini her dönem
olduğu gibi sahiplenmeye devam etti,
korudu, kolladı, kol-kanat gerdi. Hatta işkenceciler için yardım kampanyaları bile düzenlendi.
Bizler, Birtan Altunbaş, Yunus
Güzel ve daha pek çok devrimcinin
işkencede öldürülmesine ilişkin davaların yakın tanıkları olduğumuz
için devletin işkenceci ve katliamcı
yüzünü çok iyi bilen avukatlar olarak,
bu davanın sıradan bir dava olmadığını en başından beri ifade ettik.
Devletin sanık olduğu tüm davalarda olduğu gibi, bir devrimcinin, En-
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gin Çeber’in işkenceyle öldürülmesi
söz konusu olduğu için bu davada da
salt hukuksal bir yargılama değil siyasal bir yargılamadır. Bu nedenledir
ki, devletin sanık olduğu tüm davalarda olduğu gibi bu dava da yargılama makamlarını, düzeni, faşizmi zorlayan bir davadır. Zira bu davalarda
faşizmin mahkemeleri öylesine ağır
bir yükün altına girmektedirler ki,
çoğu zaman görüntüyü kurtarma derdine bile düşmeden doğrudan siyasal
tavır takınabilmektedirler. Kimi zaman
da görüntüyü kurtarma adına üç beş
işkenceciyi, üç beş tetikçiyi cezalandırmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu davada da böyle olmuştur.
Faşist devletler işkenceden hiçbir
zaman vazgeçmezler, duruma göre
kimi zaman azaltır kimi zaman biçimini değiştirirler. İşkence yapan memurun yargılanması mutlaka devlete
dokunur. İşte bu yüzden faşist iktidarlar ve onun mahkemeleri işkencecileri asla yargılamazlar. Onları en
az cezalarla kurtarmaya çalışırlar.
Çünkü faşist devlet, işkencecilerine
her zaman ihtiyaç duymaktadır.
Bu nedenle faşizmin mahkemeleri bu gibi dosyaların üstesinden gelmede ustadır. Bugüne kadar işkence,
infaz dosyalarında failler mahkemeler aracılığı ile gizlenmiş, aklanmış,
korunmuştur. Bu davada mahkeme katilleri korumaya çalışıyor. İşkencecilerden dördünün müebbet hapis ile
cezalandırıldığı dosya tam 6 ay boyunca Yargıtay’a gönderilmeyerek
hiçbir işlem yapılmadan bekletildi.
Altı ay sonra Yargıtay’a gönderilen dosya da Yargıtay tarafından 1,5 yıl sonra bozuldu ve yargılamaya yeniden
başlandı.
Yargıtay’ın bozma kararından sonraki ilk duruşması 20 Şubat 2012’de
yapıldı. Bu duruşmada sadece bazı
usul işlemler yapılmakla yetinildi.
Sanıklardan birçoğu gelmedi. Duruşmaya gelmeyen sanıklardan ikisi daha
önce Engin’i işkenceyle öldürmekten
tutuklu yargılanırken hükümle birlikte tahliye edilmişlerdi. Doğru adres bildirmek zorunda olan bu sanıklara
mahkeme ulaşamamıştı (!)

Mahkemeye göre bozma kararına
karşı tarafların beyanlarının alınması gerekiyordu. Beyanlar alınmadan
bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar veremiyor, yargılamanın
esasına geçilemiyordu. Bu nedenle duruşma sonunda bu iki sanığa yeniden
çağrı kağıdı (tebligat) gönderilmesine karar verildi. Davanın ikinci duruşması 19 Mart’ta yapıldı. Bu duruşmada da değişen bir şey olmadı.
Daha önce ‘ulaşılamayan’ iki sanık’tan biri yine gelmedi ve yine
tebligat çıkarılmasına karar verildi.
Oysa mahkeme sanıklara tebligat
yapmadan duruşmayla devam edebilir ve Yargıtay’ın kararına karşı direnebilir ya da Yargıtay kararına uyabilirdi. İkinci duruşma mahkemenin
sanıklara ‘ulaşamıyorum’ bahanesiyle davayı uzatarak sanıkların
tahliye olmasını sağlayacak zamana ulaşmaya çalıştığını göstermiştir.
Senaryo önceden planlandığı gibi işliyor. Tıpkı Birtan Altunbaş davasında
olduğu gibi devlet, memurlarına ulaşamıyor(!) duruşmaya getiremiyor. Bu
böyle sürüp gidecek. Sanıklar gelmeyecek, ulaşılamayacak, beyanları alınamayacak. Bu arada beş yıllık “azami
tutukluluk süresi” dolan işkenceciler tahliye olacak. Bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi hiç de uzak bir ihtimal değil.
İşte geçtiğimiz günlerde zamanaşımına uğrayan Sivas davasında yaşananlar
ortada. Yıllarca devletten “kaçmayı” başaran bir türlü bulunamayan sanıklar en
sonunda zamanaşımı kararı ile kurtarıldı.
Ama devlet kayıtları sanıkların hiçbir
zorluk çekmeden resmi işlemlerde bulunduklarını gösteriyordu. Onlar aslında hiçbir zaman kaçmamış, kayıp olmamışlardı; ama devletin her şeye kadir gücü bu sanıkları bulmaya yetmedi(!)
Çeber Davası’nı da Sivas Davası’nın akıbetine uğratacağını sananlar
boşuna uğraşmasın. İşkenceci katillerin zaman aşımıyla cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz. Zaman bazı
şeyleri unutturur diye avunmasın zalimler. Bilsinler ki tarih de zamanla
yazılır. Adalet mücadelemiz giderek
büyür ve yerini bulur.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Bu Tarih Bizim! Kızıldere Yolumuzu
Aydınlatmaya Devam Ediyor!
Bedel ödeyerek tarih yazıyoruz.
Yılların getirdiği mirasımızı yarınlara taşımanın mücadelesini veriyoruz. Yarınları, tarihimizin gösterdiği
yolda kuracağız. Kızıldere, yarınlara
olan umudun Anadolu topraklarına
ekildiği günün adıdır. Bu ada layık
olacağız. Dev-Genç, Parti-Cephe
mirasının taşıyıcısı olma görevini
asla unutmayacak.
Yaratılan direnişlerle umut olduk
halkımıza. Her anımız emperyalizm ve
oligarşinin baskısı, dayatmaları ile
geçti. Hep bitirildiğimiz, yok edildiğimizin haberleri yapıldı. Kaybetmelerin, işkencelerin, katliamların, kuşatmaların hepsi umut olmayalım, halkın
haklı mücadelesini göğüslemeyelim
diye yapıldı. 30 Mart 1972’de Mahirler’in bağımsızlık ve sosyalizm bayrağını dalgalandırmaları devrim mücadelesinin Anadolu topraklarında zafere kadar süreceğinin kanıtı oldu.
Bugün emperyalizm ve oligarşiye
karşı sürdürdüğümüz mücadele bunun
göstergesidir. Düşmanın tüm saldırıları, direnişimiz ile karşılaşmaya
devam ediyor.
Ne kadar tarihi karalamaya, çarpıtmaya çalışsalar da gerçekler bir
yolunu bulup halka ulaşıyor. Gerçeği ne kadar gizleyebilirler ki? Devrimcilerin verdiği mücadeleyi terör
demagojileri ile alçakça, namussuzca iftiralarla karalamaya çalışanlar o
yalanlarının altında kalmaya devam
edecekler. Eğer bugün hala umudun
adı haykırılıyorsa, önderlerimizin
mirası sahipleniliyor, halka ulaşıyorsa düşmanın demagoji ve yalanlarının
amacına ulaşamadığının kanıtıdır.
Çünkü öyle bir tarihimiz var ki ne
yalanlar, ne de hayasızca iftiralar
kitlelere yol göstermesini engelleyemiyor. Anadolu topraklarında umut
olmak kolay değildir. THKP-C’den
DHKP-C’ye uzanan direniş; tarihi
bedel ödenerek, nice şehitlerle, dire-

nişlerle yaratılmıştır.
30 Mart 1972 Kızıldere direnişi üzerinden kendilerine çıkar
sağlayacak düşünce ve faaliyet
yürütmek isteyenler de var.
Mahirler’in kanlarıyla yarattıkları tarihi kullanarak, Kızıldere’nin içeriğini boşaltmaya çalışıyorlar yıllardır. Bir iki günlüğüne mezar ziyaretleri yapmalar, beylik sözler etmelerle sanki Mahirler’in mirasına sahip
çıkılıyormuş gibi ne kadar büyük
bir iş yaptıklarını anlatıyorlar.
Böyle davranarak hangi tarihe
sahip çıktıklarını sanıyorlar?
Kızıldere’de yaratılan direnişe
ancak zulmün karşısında boyun
eğmeyenler sahip çıkabilir. Hem düzen
içi siyaset yapacaklar hem de Mahirler’in mirasını kullanarak kitleleri yanlış yönlendirmeye çalışacaklar. Bugün
Kızıldere mirasını direnişleri, değerleri, ödediği bedellerle Dev-Genç’liler sürdürmektedir. Halka umutsuzluk yaymaktan, dönekliği, ihaneti meşrulaştırmaktan başka ne yaptınız ki Kızıldere’yi, Mahirler’in adını ağzınıza alıyorsunuz? Tarih hırsızlığı yapmanıza
izin vermeyiz. Mezar ziyaretleri, iki
yürüyüş, basın açıklaması yapmakla
tarih yazılmıyor, tarih sahiplenilmiyor.
Biz, bu tarih bizim derken değerlerimize, yarattıklarımıza dayanarak, onlardan aldığımız güçle haykırıyoruz. Ya siz
ne kattınız devrim mücadelesine, umutsuzluğu yaymaktan başka?
Kızıldere’nin Metris’te, Çiftehavuzlar’da, üniversite boykotlarında,
hapishanelerde, alanlarda, kırlarda
nasıl sahiplenildiğini ve yaşatıldığını bizler çok iyi biliyoruz. Çünkü
kanımızı, canımızı verdik bu uğurda.
Umudun adını vatanın dört bir yanında yankılandırdık. Yapılmaz, olmaz
denilenleri yaptık. Herkesin emperyalizmin değiştiğini söylediği, onun
icazetine sığındığı, umutsuzluğu yay-

maya çalıştığı yıllarda biz orak-çekiçli bayrağımızı dalgalandırmaya devam
ettik. Emperyalizme ve oligarşiye
darbeler vurduk. Kara listelere alındık, düşmanın korkusunu büyüttük. 7
yıl süren Büyük Direniş’te F Tiplerine, tecrite karşı bedenlerimizle direndik. Umudun Anadolu topraklarından
silinemeyeceğini tarihte eşi benzeri
olmayan direnişimizle gösterdik. Parti-Cepheli kimliğimizden asla taviz
vermedik. Her yerde canımız pahasına
savunduk. Cananlar, Zehralar, Gökçeler, Ali Rıza Kurtlar ve daha niceleri Dev-Genç’in umudun kaynağı
olduğunu yazdılar tarihe.
30 Mart 72’den 30 Mart 94’e,
THKP-C’den DHKP-C’ye uzanan
bu tarih bizim!
Dev-Genç bu tarihin içinde onurlu yerini almıştır. Bugün de Parti-Cephe mirasını yarına taşımanın verdiği
sorumluluk ve bilinçle mücadelesine
devam ediyor. Umudun tohumları
vatan topraklarına bağımsızlık ve
sosyalizm olarak ekildi. Sonuna ve
sonuncumuza kadar mücadelemize
devam edeceğiz. Önderimiz, başkomutanımızın yolundayız! Umudun
bayrağı asla yere düşmeyecek!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
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Direnmekten Başka Yol Yoktur!
Başka Yerlerde Çözüm
Aramak, Düzeni Savunmaktır!

13 Mart Salı günü Dersim’de Namık Kemal Lisesi yurdundaki öğrenciler gördükleri baskılardan dolayı yurdu işgal etti. Öğrenciler yaşadıkları polis baskısını ve yurdun olumsuz koşullarını protesto etmek
amacıyla basın açıklaması düzenlemek istedi. Yapılan polis yığınını gördükten sonra açıklamalarını, işgale dönüştürdüler. Bu işgalde yurt öğrencileri yanlarında DevGenç’lilerin olmasını istedi. Herkes, “ başınızı yakarsınız” derken Liseli Dev-Genç’liler yurt işgalinde öğrencilerle yan yana, omuz omuzaydı. Öğrenciler işgal sırasında taleplerini dışarı ilettiler.
Talepleri arasında şunlar vardı:
1- Polislerin geri çekilmesi,
2- Öğrencilere soruşturma açılmaması,
3- Öğrencilere işkence yapan Savaş adındaki komsere soruşturma açılması,
4- Yurttaki koşulların düzeltilmesi.
Bu işgalin olduğu hafta başka bir yerde BDP’li Osman
Baydemir, ''Çocuğun yeri sokakta eyleme katılmak, panzere taş atmak değildir. Çocuğun yeri okuldur, okul bahçesi, oyun gruplarıdır. Çocuğun elinde taş ve sopa değil,
kalem olmalıdır'' dedi.
İktidar ve muhalefet partileri halkı yalanlarla oyalarken öğrencilerin temel sorunlarını görmezden geliyorlar
ve göstermek istemiyorlar. Barınma, yeme-içme gibi sorunlara çözüm hala yok ve bu yurdun öğrencileri gibi binlerce yüz binlerce öğrenci aynı durumda. Öğrencilerin ihtiyaçlarını ne kalem çözebilmiş bu zamana kadar ne kağıt, ne diyalog. Bu düzen, öğrencilere direnmekten baş-

gençliğin tarihinden
25 -31 Mart
30 Mart 1975: İYÖKD’lü Cepheliler Taksim Anıtı
önünde bir korsan gösteri yaptılar. Anıta pankart astıktan sonra polis korsana saldırdı. Polis, direnişle püskürtüldü.
30 Mart 1995: İstanbul Çağlayan Son Duraktaki faşistlere ait bir mağaza DHKC Liseli Dev-Genç tarafından molotoflandı. Eylem "Yaşasın Kızıldere Direnişimiz","Yaşasın DHKC" sloganları ile bitirildi.
30 Mart 1996: Kastamonu TÖDEF'li öğrenciler Parti Kuruluşu ve Devrim Şehitlerini Anma Haftası’nda bir
piknik düzenlediler.
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ka yol bırakmıyor. Yaşları daha 14-15 olan liseliler tehditlere, zulme, kalacak yerlerinin olmamasına boyun eğmiyor, yurt işgali gerçekleştiriyorlar ve oradaki çevik kuvvet, özel harekatçılar karşısında 14-15 yaşındaki liseliler
direnerek geri adım attırıyorlar.
Onların korktukları aslında mazlumun isyanıdır, katlettikleri halkın öfkesidir. Dersim halkı, 38'lerde katledilmiştir, 80'lerde işkencelerden geçirilmiştir. Ve bugüne
kadar saldırılar, katliamlar, işkenceler hiç eksik olmamışır.
Ama görüyoruz ki Osman Baydemir, burjuvazinin yıllardır pişkince söylediği demagojileri yapmaktan geri durmuyor.
Katliamlar yapmış, çalıp çırpmış, halkı iliğine kadar
sömürmüş burjuvazi hak arama, hak alma mücadelesini
her zaman terör olarak yansıtıp, hak arayanları “terörist”
diye suçlamıştır. Peki Osman Baydemir’in yaptığı şey nedir? Halkın hak arama mücadelesini kırmak, onu yumuşatıp düzen sınırlarının içine sokmak değil midir?
Faşist düzen halka başka seçenek mi bırakıyor ki, halkımız, çocuklarımız taşa sarılmasın.
Halkın en sıradan taleplerine bile AKP’nin polisi gaz
bombalarıyla azgınca saldırınca halkın taşlara sarılmaktan başka yolu mu var? Ne yapsın halk? Çocuklar panzer
taşlamasın da ne yapsın? Panzerler çocuk yaşlı demeden
ölüm saçıyorsa, panzerler terör estiriyorsa elimize taş da
mı almayalım?..

Dünya Gençliğinden
Parasız ve Kaliteli Eğitim İstiyoruz
Şili’de eğitim sistemindeki eşitsizliğini protesto
eden öğrenci hareketi, eylemlerine kaldığı yerden devam
ediyor.
Başkent Santiago’nun merkezinde eyleme başlayan
öğrenciler Eğitim Bakanlığı’na girmek istemesiyle birlikte polisin saldırısıyla karşılaştı. Polis saldırısına öğrenciler de molotoflarla karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda 50 kişi gözaltına alındı.
Öğrenciler, herkes için parasız ve kaliteli eğitim talep ediyor, ayrıca eylemlere katıldıkları için okuldan
uzaklaştırılanların cezasının kaldırılmasını istiyor. Öğrencilerin yaptığı bu eylemler sayesinde 5 ayda 2 Eğitim Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Dersleri, Düzenin Eğitim Sistemini
Teşhir Etmek İçin Kullanacağız
Yıllarımızı okullarda geçiriyoruz.
“Biz ne öğrendik?” diye sorsak, herhalde doyurucu bir cevap alamayız.
Yıllardır gidip geldiğimiz, ailelerimizin kıt kanaat, binbir zorlukla bizi
gönderdiği okullarda ne öğrendik?
Kimimiz yüksek notlarla, kimimiz
daha düşük not ortalamalarıyla geçiriyoruz eğitim-öğretim dönemini. Ancak
“Ne öğrendik?” sorumuzun cevabını
notlarımız değil, gerçekte hayatın kendisi veriyor.
Derslerde bize öğretilenle yaşamın
kendisinin birbirinden ne kadar kopuk
olduğunu yaşadıklarımızdan görebiliyoruz. Ki bunun bir sonucu olarak büyük çoğunluğumuz derslerde sıkılıyor, okula gitmeyi istemiyoruz. Okullarımıza karşı kayıtsızlaşıyoruz. Tam
tersi düşünenlerimiz ise derslere çok
daha büyük misyon biçip, adeta hayatının merkezine koyarak verileni olduğu
gibi alıyor.
İki zıt davranış biçimi olarak görünse de her ikisinin özünde de sorgulamama, düşünmeme vardır. Tam da düzenin istediği öğrenci tipidir yani.
Derslerin hayattan kopuk olmasını
ülkemizdeki eğitim sisteminin niteliği
belirler. Mevcut eğitim sistemi gerici,
faşist, antibilimsel ve antidemokratiktir. Tarihi, hukuksal ya da genel ahlak,
kültür içeren dersler ise tamamen yalan ve çarpıtmalardan ibarettir. Bunun böyle olmasının bir nedeni vardır
elbet; amaç düzene uygun kafalar yetiştirmektir. Yani emperyalist sisteme
göbekten bağımlı işbirlikçi iktidarların
talimatlarını harfiyen yerine getiren, açlığın, yoksulluğun, katliamların ve
daha yaşadığımız yüzlerce sorunun
nedenlerini sorgulamayan, üretmeyen,
hayatı tüketim üzerine kurulmuş “modern köleler” yaratmaktır amaçları.
“Okulda insan imal edilir. İnsan
yapma aracı ise bilgidir. İnsanların
alışkanlık ya da şiddet gibi doğal olmayan davranışları, aslında edindiği

bilgilerin sonucudur. Alışkanlıklarımızı
da bir ölçüde edindiğimiz bilgiler oluşturur. Bir insanın davranışları yaşamının akışını belirlediği gibi, edindiği
bilgiler de yaşama biçimini belirler.
Öyleyse okullarda yalnız insan değil,
aynı zamanda insan hayatı da biçimlendirilir.” (Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur? Syf: 5)
Bu nedenle idaresinden okul aile
birliklerine, disiplin kurullarından müfredata kadar bütün bir okul, iktidarların amacına hizmet etmek üzere donatılmıştır. Bir uygulamaya itiraz ettiğimizde ya da yapılanları sorguladığımızda hemen bu kurullar devreye girer. Disiplin kurulları tarafından sorgulanır, idare tarafından tehdit edilir,
daha da “ıslah olmazsak” polis tarafından sorgu, gözaltı adı altında işkenceye tabi tutuluruz… Sorgulamıyorsak da başta belirlediğimiz gibi bir
boşvermişlik ya da idealize etme söz
konusudur.
Peki ne yapacağız? Öncelikle şunu
aklımızdan çıkartmamalıyız. Söz konusu olan geleceğimizdir. Ve bunun bizden çalınmasına, karartılmasına izin
vermemeliyiz. Bunun için derslerde
bize verilenleri olduğu gibi almamalı,
sorgulamalıyız. Bilmeliyiz ki verilen
her bilginin amacı bizi “ıslah etmek”tir.
Gerici, faşist eğitime karşı tavrımızı
belirlemeliyiz. Ders boykotlarından
okul işgallerine, kampanyalardan yürüyüşlere kadar pek çok mücadele biçimi geliştirilebilir. Bu konuda Liseli
Dev-Genç’in tarihi oldukça zengin deneyimler içermektedir.
Öğrenmeliyiz. Tarihimizi, halk kültürümüzü, içinde yaşadığımız sistemi,
onun alternatifini, yani sosyalizmi öğrenmeli, derslerde anlatılan çarpıtmalara karşı gerçekleri savunmalıyız. Yalanlarını tersyüz etmeliyiz. Öğretmenlerle, idarecilerle yanlış gördüğümüz
her şeyle ilgili olarak tartışabilmeliyiz.
Dersleri, öğrencilere gerçekleri anlat-

30 MART’TA KIZILDERE’YE GİDİYORUZ

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

39

Liseliyiz Biz
manın bir aracı olarak kullanabiliriz.
Tarih derslerinde halkı eşkıya,
Osmanlı’yı ise kahraman gösteren
müfredata karşı gerçek tarihi anlatmalıyız.
Bize verdikleri ezberci eğitimin bir
şey öğretmediğini anlatmalı ve nedenlerini sorgulamalıyız.
Öğrenciler bizi sınıf içindeki dav-

ranışlarımızla da örnek alacaktır.
Ders dinleyen, her kurala uyan öğrenciler olmayacağız elbette. Dersleri,
öğrencilere ulaşmak için kullanacak;
öğrencilerin her türlü sorunlarında
yanlarında önce biz olacağız.
Eğitim sisteminin gericiliğini teşhir etmeli ve gençliğe geleceğin ders
çalışmakla kurulamayacağını anlat-

malıyız.
Eğitim hakkımızı savunmalı, bilimsel demokratik bir eğitim için
mücadele etmeliyiz.
Liseliyiz biz, halk çocuklarıyız!
Anne-babalarımızın emeğini sömüren
düzen bizim de geleceğimizi çalıyor.
Buna izin vermeyelim, beyinlerimizin çöplük olmadığını gösterelim.

“Füze Kalkanı Değil,
Demokratik Lise İstiyoruz”
Dedikleri İçin Tutuklandılar!

18 Nisan’da İstanbul Çağlayan’da
Görülecek Mahkemeye
Desteğe Çağırıyoruz!
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Merhaba,
Sizlere Kandıra 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nden yazıyorum. Ben Gülşah Işıklı. Ankara Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümü öğrencisiyim. 3 Aralık 2011 tarihinde "
Füze Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz" yazılı bir
pankartı astığımız için tutuklandık. Halkımızın savaş tehlikesine maruz bırakılmasına karşı sesimizi yükselttiğimiz,
emekçi ailelerin çocuğu olarak eğitim hakkımızı savunduğumuz, parasız eğitim istediğimiz için tutuklandık ben
ve Meral Dönmez.
Gördüğüm haksızlıklara, adaletsizliklere karşı her
onurlu insan gibi ben de karşı çıktım, demokratik meşru
haklarımı kullandım. Bütün bunların karşılığı dövülerek,
yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmak oldu. 3 gün boyunca gözaltında tutulduğum Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Siyasi Şube’de polislerin kaba dayağına, tacizine, tehdit
ve hakaretlerine maruz kaldım.
Tutuklandıktan sonra getirildiğim hapishanede onursuz arama dayatmasıyla karşılaştım. 4 ayı bulan tutsaklığım sürecinde hapishanelerdeki tecrit ve baskıcı uygulamalara karşı çıktığım için disiplin cezaları aldım. Disiplin
cezalarına karşı itirazım ve İnfaz Hakimliği’ne ifade vermek için gitmem de bir başka cezanın gerekçesi oldu / oluyor.
Ciddi sağlık sorunlarım var. Hapishanelerdeki hasta tutsaklardan biriyim. Hipofiz glandında 2x4,5 mm boyutlarında lezyon bulunuyor. Sürekli baş ağrısı, mide bulantısı,
bayılma gibi etkileri de beraberinde getiriyor bu hastalık.
Büyüme tehlikesi olduğu gibi ilerlemesi halinde bir çok
hasta tutsakta olduğu gibi ölüm. Hastalıktan dolayı zorlaşan yaşamım hapishane koşullarında daha da zorlaşıyor.
Üstelik gördüğüm işkence de cabası. Her hastaneye gidiş
ve gelişimde gardiyanlar tarafından darp ediliyorum. 5 Aralık 2011 tarihinden bu yana hastaneye gidiş ve gelişlerimde

9 kez,
İnfaz Hakimliği’ne gidiş ve gelişimde 7 kez darp edildim
güvenlik bahanesi adı altında. Ve bunların sonucunda ceza
alan yine ben oluyorum. Birçok kez suç duyurusunda bulundum. Ne işkence yapanlar hakkında ne de sorumlular
hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Örneğin, Galip diye çağrılan bir müdür tarafından "Sıfatsız, suratsız senin ifadeni de öncekilerin nasıl aldıysam öyle alacağım" şeklinde
hakaret ve birçok defa da tehdite uğradım. Bunlardan bir
tanesi ise şöyle: 02.03.2012 tarihinde bana verilen cezadan dolayı İnfaz Hakimliği’nden dönüşüm sırasında hücreye getirilirken bana ayakkabımı çıkarmamı ve arama yapacağız demedikleri halde bir anda 10 belki daha fazla gardiyan tarafından darp edildim. Darp raporu için Adli Tıp’a
gitmek istediğimde ise götürmediler. Üstelik darp edildiğim
gardiyanlar tarafından İnfaz Hakimliği’ne götürülürken tehdit edilmiştim. Hangi birini sayayım sadece bunlarda değil.
Hapishane idaresi aracılığıyla okuluma başvurdum. Sınavlara girme talebimi ilettim. Henüz daha iddianame açıklanmadığı halde yaklaşık bir ay önce rektörlük bir yargısız infaza imza atarak, eğitim hakkımı gasp etti. Başvuruma yönetmeliğin 40. Maddesi gerekçe gösterilerek vize
ve final sınavlarına girme hakkım elimden alındı.
Yaşadığım süreci kısaca dile getirmeye çalıştım. 18 Nisan’da İstanbul Çağlayan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağım. Sizden uğradığım
haksızlıkları dile getirmenizi ve 18 Nisan’da Çağlayan
adliyesinde görülecek duruşmamıza katılmanızı ve bize
destek vermenizi bekliyorum.
Sağlıcakla Kalın
GÜLŞAH IŞIKLI
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5 Milyon Liseliyiz… Geleceğimizle İlgili
Biz mi Karar Vereceğiz, Halk Düşmanı AKP mi?
5 Milyon Liseliyi, 5 Milyon Örgütlü Liseli Yapalım!

Örgütlü Gücümüzle Hakkımız Olanı Alalım!
Dev-Genç’liler İstanbul Sarıyer
Çayırbaşı ve Dağevleri’nde de “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz
Alacağız” kampanyasının ve “Grup
Yorum Bağımsız Türkiye ON’ların
Türküsü” konserinin afişlemelerini
yaparak oluşturacakları 300 bin kişilik
halk korosuna çağrı yaptılar.
Liseli Dev-Genç’liler, parasız eğitim taleplerini sınavsız gelecek talebiyle birleştirerek başlattıkları kampanyalarının çalışmalarına tüm coşkularıyla devam ediyorlar. Üniversi
sınavıyla gelecekleri çalınan liseliler
ise kampanyaya ilgi gösteriyorlar.
AKP’nin Anayasa üzerinde dahi olsa
“parasız eğitim” hakkını kaldırma çabasına karşı hakkımızı aramalı, bizi
güdülecek sürüler olarak görmelerine
izin vermemeliyiz. Bunun için örgütlü
bir güçle dikilmeliyiz karşılarına…
İstanbul-Kaptanpaşa Lisesi: Liseli
Dev-Genç’liler, 16 Mart günü “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz Alacağız" kampanyasının bildiri
dağıtımını Kaptanpaşa Lisesi önünde
yaptılar. Okul önünde yapılan konuşmalarda, eğitim sisteminin bilimsellikten
uzak, gerici bir sistem olduğu, geleceğimizin sınavlarla belirlenmeye çalışıldığı anlatılarak; parasız eğitim istedikleri için 2 Dev-Genç’linin, Meral
ve Gülşah’ın tutuklandığını söylediler.
Bazı öğrenciler, okul müdürünün,
bildiriyi aldıkları takdirde haklarında
soruşturma açmakla tehdit etmesi nedeniyle bildiriyi almaya çekindiler. Liseli Dev-Genç’liler, parasız eğitimin
bir hak olduğunu ve bu hakkı gasp ettirmemek gerektiğini söylediler. Bunun
üzerine öğrenciler bildirileri aldılar.
Çalışma sonunda 150 bildiri dağıtıldı.
İstanbul-Yıldız Teknik Üniversitesi:
15 Mart günü Dev-Genç'liler, İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kafelere
ve yemekhaneye girerek bildiri dağıttılar ve Yürüyüş dergisini öğrencilere
ulaştırdılar. Fakültelere afişleme ya-

pıldı. ÖGB’lerin engelleme çabaları,
konulan tavırla engellendi.
Dev-Genç'liler, okul içinde gördükleri milliyetçiliği körükleyen, faşizmi meşrulaştıran ve oligarşinin
katil ordusunun idare ile işbirliğine
girerek astığı afişleri söktüler. Engel
olmak isteyen iki öğrenci ile tartıştılar.
Neden bu afişleri okulda istemediklerini ve yırttıklarını anlattılar. Bunun
üzerine afişin Türk Silahlı Kuvvetleri
yazan kısmını kendi elleriyle yırttılar.
Ve Dev-Genç'lilerin afişleri ile ilgili;
“Sizin astığınız afişler bizim de savunduğumuz talepler o yüzden onlara
dokunamayız.” dediler. 1,5 saatlik çalışma ile 40 afiş asıldı ve 15 Yürüyüş
dergisi öğrencilere ulaştırıldı.
Edirne: Dev-Genç’liler, 9 Mart günü,
80.Yıl Lisesi önünde eylem yaparak
kampanya hakkında bilgi verdiler. Eylemde Grup adına açıklama yapan Eren
Yankı Cemgil, parasız eğitim istediklerini
ve parasız eğitim istedikleri için tutuklanan arkadaşları Gülşah Işıklı ve Meral
Dönmez'in derhal serbest bırakılması
gerektiğini söyledi. Cemgil’in söylediği,
“Bu düzen istediği kadar kendine uygun
kafalar yetiştirmeye çalışsa da biz devrimci, ilerici, yurtseverler olarak her
zaman bunun karşısında duracak ve
pes etmeyeceğiz! Çünkü bizler çürümenin içinde, uyuşturucu bataklığında
büyümek, işsizlik bataklığında boğulmak
istemiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak
için ise özgür bağımsız bir ülke istiyoruz”
sözleri liseliler tarafından alkışla karşılandı. Dev-Genç’liler açıklamanın ardından bildiri dağıtımı yaptı.
Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler, 14-15-16
Mart tarihlerinde Yunus Emre ve İki
Eylül kampüslerinde afişleme çalışması
yaptılar. 3 gün boyunca Dev-Genç’liler,
“füze kalkanına hayır” dedikleri için
tutuklanan Gülşah ve Meral’in sesini
duyurmak için 200 bildiriyi üniversite
öğrencilerine ulaştırdılar.

Kütahya: 13 Mart günü Dev-Genç’liler, Kütahya merkeze bağlı Yıldırım
Beyazıt Mahallesi’nde, “Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye ON’ların
Türküsü” konserinin afişlemesini yaptılar. Ayrıca, “füze kalkanına hayır”
dedikleri için, bağımsız bir vatan istedikleri için tutuklanan Meral ve Gülşah’ın serbest bırakılmalarıyla ilgili
pullama yapıldı. “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz
Alacağız” kampanyasıyla ilgili de 50
broşür dağıtıldı.
Bursa: Uludağ Üniversitesi Öğrenci
Kültür Merkezi önünde 14-15 Mart
günlerinde stant açan Dev-Genç’liler,
Gülşah ve Meral’in serbest bırakılması
için imza topladılar. “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz
Alacağız” kampanyasını öğrencilere
anlatan Dev-Genç’liler standa gelen
öğrencilere 15 Nisan “Bağımsız Türkiye ON’ların Türküsü” konserinin
çalışmalarını da anlattılar. Standın
ikinci günü masaya gelen bir ÖGB’li,
Dev-Genç’lilerden telefon numarası
isteyip rektör yardımcısının kendileriyle konuşmak istediğini söyledi.
Dev-Genç’liler telefon numaraları vermeyeceklerini, rektör yardımcısı görmek istiyorsa burada olduklarını söyleyerek tavırlarını koydular.

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

Dersim: Dev-Genç’liler, 19 Mart günü
Hozat Zübeyde Hanım Lisesi önünde
bildiri dağıttılar. Öğlen çıkışında önlükleriyle bildiri dağıtımı yapan Liseli
Dev-Genç’lileri gören liseliler, DevGenç’lilerin yanına gelip kendi sorunlarını anlatarak sohbet ettiler.
İzmir: 19 Mart günü Dev-Genç'liler
Yamanlar'daki Halit Özpirinç Lisesi
önünde öğrencilere ve öğretmenlere
kampanyayı anlatıp, bildiri dağıttılar.
"Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek"
sözlerini duyan öğrenciler çok sevindi
ve kendi taleplerinin de bu olduğunu
dile getirdiler.
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İstanbul

İstanbul

Dev-Genç’liler Kanla Yazılan
Tarihlerini Unutmuyor, Unutturmuyor
Katliamların Hesabı Sorulacak!
İstanbul

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012
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Bundan tam 34 yıl önce 16 Mart
1978’de İstanbul Üniversitesi’nde, başında Abdullah Çatlı’nın olduğu oligarşinin faşist katilleri yedi öğrenciyi
bombalarla katletmişti. Dev-Genç’liler
16 Mart 2012’de, yani katliamın 34.
yıl dönümünde şehit düşenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını Beyazıt Meydanı’nda yaptıkları eylemle
bir kez daha gösterdiler.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
önünde toplanan Dev-Genç’liler, kortejler oluşturup, önde sancak taşıyan
tek tip, “16 Mart Katliamının Hesabını
Sorduk Soracağız” ve “16 Mart’ın
Katili Devlettir” pankartlarıyla Hukuk
Fakültesi önüne doğru yürüyüşe geçtiler. TAYAD’lı Aileler’in de destek
verdiği yürüyüşte “Hatice Özen
Ölümsüzdür”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganları gür ve coşkulu bir
şekilde atıldı.
Düzenli kortejlerle Hukuk Fakültesi
önüne gelen Dev-Genç’liler, burada
bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada katliamın nasıl yaşandığı anlatılarak, bu katliamla devletin DevGenç’lileri korkutma, sindirme amacında olduğu belirtildi. Katliama karşı
gerçekleştirilen direnişler de anlatılarak, Dev-Genç’lilerin korkmadığı
ve sinmediği ifade edildi. Açıklamada
“16 Mart 1978'den bugüne tam 34
yıl geçti. Ama oligarşinin korkusu
büyüyor. Çünkü devrimci gençlik
‘Yeni 16 Martlar’a izin vermeyeceğiz’

diyerek faşist saldırıların karşısına dikilmeye, hesap sormaya, halk için bilim, halk için eğitim kavgasını, emperyalizme karşı Tam Bağımsız Türkiye şiarını yükseltmeye devam ediyor.
Devrimci gençlik, dün olduğu gibi
bugün de 16 Mart şehidimiz Hatice
Özenler’in cüretiyle mücadeleyi sürdürüyor. Tüm devrimci-demokrat, aydınlarımızı tüm halklarımızı katillerden
hesap sormaya, umudu büyütmeye
çağırıyoruz.” denildi.
Dev-Genç’lilerden sonra DİSK
Genel Başkanı Erol Ekici de bir konuşma yaptı. AKP iktidarının bu katliamın hesabını soramayacağını belirten Ekici, “Çünkü bu bir devlet
organizasyonudur.” dedi. Ekici, Kemal Türkler’in, Bahriye Üçoklar’ın,
Düzgün Tekin’in, Ayhan Efeoğlu’nun
ve faşizmin katlettiği insanların hesabını AKP iktidarının soracağına
inanmadıklarını söyledi.
Ekici’nin açıklaması bittikten sonra kortejler tekrar oluşturuldu ve katliamın gerçekleştiği Eczacılık Fakültesi önüne gelindi. Anma programlarına burada devam eden DevGenç’liler, 16 Mart şehitleri nezdinde
tüm dünya devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Daha sonra Dev-Genç yeminini ederek, taşıdıkları pankartı demir parmaklıklı giriş kapısına astılar. Grup
Yorum da, söylediği 16 Mart marşı
ile eylemde yer aldı.
Kapıya yedi devrimci anısına yedi
karanfil bırakılması ve Fen Fakültesi’ne yürüyüş yapılmasıyla 95 kişinin
katıldığı eylem sona erdi.

Eylemin ardından Özel Güvenlik
Birimleri (ÖGB’ler) okula girmek isteyen Dev-Genç’li öğrencileri, üst ve
çanta arama bahanesiyle durdurmak
istedi. Dev-Genç'lilerin üst aratmaması
üzerine etrafta toplanan Çevik Kuvvet
polisleri Dev-Genç'lileri gözaltına almaya çalıştı. Sloganlarla karşılık verilmesi ve yapılan teşhir üzerine katiller
sürüsü geri çekilmek zorunda kaldı
ve Dev-Genç’liler üstlerini aratmadan
okula giriş yaptı.
Dev-Genç’liler, anma öncesinde
15 Mart günü İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde masa açarak
eyleme çağrı yaptılar. Açılan masada
Grup Yorum şarkıları çalındı. Yemekhanede ve kantinde konuşmalar
yapılarak, afiş ve bildirilerle anmaya
çağrı yapıldı.

Ankara
16 Mart günü Yüksel Caddesi'nde
bir araya gelen Dev-Genç'liler, “16
Mart 1978... Katleden Devlettir Sorumluları Cezalandırılsın!” pankartı
ile Sakarya Caddesi'ne kadar yürüyüş
gerçekleştirdiler. Yürüyüş boyunca
sloganlar atılarak katliam halka teşhir
edildi. Korteji izleyen halk, DevGenç'lileri alkışlayarak destek verdi.
Sakarya Caddesi'ne gelen DevGenç'liler, burada sinevizyon sistemi
kurarak Beyazıt Katliamı’nı anlatan
bir gösterim yaptılar. Yoldan geçen
halk sinevizyonu ilgiyle izledi. Gösterimin ardından Ankara Gençlik
Derneği tarafından katliamla ilgili
eylem yapıldı. Dev-Genç'liler şiir
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Ankara

Dersim

okuyup, marşlar söylediler. Yapılan
eyleme 55 kişi katıldı.

Bolu
15 Mart günü, Bolu’da, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki devrimci-demokrat-yurtsever gençlik örgütleri bir araya gelerek, bir eylem
gerçekleştirdiler. Eylemde yapılan
konuşmalarda, dün olduğu gibi bugün
de, devletin, başta devrimciler demokratlar, Aleviler ve Kürtler olmak
üzere, tüm halkı, aynı katliam ve
zulüm saldırılarıyla korkutmaya, sindirmeye ve örgütlü mücadeleden vazgeçirmeye çalıştığı ifade edildi.
Eğitim Fakültesi önünden başlayan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi
önlerinde süren ve Aktivite Merkezi
önünde bitirilen yürüyüşün ardından
yapılan basın açıklaması ile eylem
sona erdi. Gençlik Federasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu 100'ü
aşkın öğrencinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
17 Mart'ta da Bolu Halkevi'nde,
Halk Cephesi, Bolu Dost Meclisi ve
DYG tarafından bir anma yapıldı.
Burada yapılan anmanın ardından
Bankalar Önü'ne gidilerek 20 kişinin
katılımıyla eylem yapıldı.

Dersim
16 Mart’ta Dev-Genç’liler, Tunceli
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
önünde Beyazıt Katliamı’yla ilgili
eylem yaptılar. Eylemden önce yemekhanede bildiri dağıtarak ve megafonla duyuru yaparak öğrencileri
eyleme çağırdılar. Sloganlarla başlayan eylemde Beyazıt Katliamı’nın
tarihi anlatılarak, “Beyazıt Katliamı
ülkemizde yaşanan katliamlardan
yalnız biridir. Ülkemizde katliamlar
hiçbir dönem bitmemiştir… Faşizme
karşı mücadeleyi yükseltmeliyiz, Faşizme karşı omuz omuza mücadele
etmeliyiz.” çağrısı yapıldı.
20 kişinin katıldığı açıklama son-

Tekirdağ

Hatay

rası, öğrencilerin yemekhanede bulunduğu sırada Dev-Genç’liler, Beyazıt ve Halepçe katliamlarını anlatarak, bütün öğrencileri saygı duruşuna çağırdılar. Yemekhanede bulunan
öğrencilerin dışında, yemekhane çalışanları ve güvenlik görevlileri de
saygı duruşuna katıldılar. Saygı duruşu sırasında 16 Mart şiiri okundu.
Ardından alkışlarla program bitirildi.
Partizan da eyleme destek verdi.
Dev-Genç’liler aynı gün Hozat’ta
bulunan Hozat Meslek Yüksekokulu’nda da eylem yaptılar. 38 kişinin
katıldığı açıklamanın ardından anma
yapıldı. Saygı duruşuyla başlayan
anmada Beyazıt katliamının anlatıldığı sinevizyon gösterildi, yazılar ve
şiirler okundu. Bir öğrenci Halepçe’yle ilgili yazdığı Kürtçe şiiri
okudu. Program Kürtçe ve Türkçe
söylenen marş ve türkülerle sona
erdi.

Hatay
Hatay Gençlik Derneği Girişimi
öğrencileri, 16 Mart Katliamı anmasının öncesinde 13-14-15 Mart günleri, Mustafa Kemal Üniversitesi
içinde, çevresinde, yemekhanede,
kantinde ve otobüs duraklarında 90
adet el ilanı dağıtarak, anmaya çağrı
yaptılar.
16 Mart’ta Tayfun Sökmen Kampüsü önünde anma yapıldı. DevGenç flaması ve dövizlerin taşındığı
eylemde katliamın devlet eli ile yapıldığı ve suçluların cezalandırılmadığı belirtildi. 25 kişinin katıldığı
eylemden önce Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) okul dışına çıkmak
isteyen öğrencilere keyfi bir şekilde
kimlik kontrolü yapmak ve ellerindeki
çantaları aramak istedi. Keyfi uygulamaya izin vermeyen Dev-Genç’liler,
eylemlerini sloganlarla bitirdiler.

Tekirdağ
Tekirdağ Gençlik Komitesi, 14

Mart’ta anma programı düzenleyerek
16 Mart, Halepçe ve Gazi katliamlarında şehit düşenleri andılar. Anma
programı, tüm devrim şehitleri anısına
yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Ardından yapılan konuşmada
16 Mart Katliamı’nın adım adım
devlet eliyle nasıl gerçekleştirildiği
anlatıldı ve sorumlusunun devlet olduğu, 16 Mart’ın 12 Eylül öncesi
devletin gerçekleştirdiği kitle katliamlarının ilklerinden olduğu vurgulandı. Katliamla ilgili hukuki sürecin
sonuçsuz bırakılarak katillerin aklandığı da hatırlatılarak “Katliamcılardan hesap soracağız.” denildi.
32 kişinin katıldığı anma,
16 Mart, Halepçe, Gazi katliamlarıyla
ilgili görüntüler ve Ortak Düşman
Amerika’dır filmi izlenerek bitirildi.

Malatya
İnönü Üniversitesi’nde devrimci
demokrat öğrenciler, 15 Mart günü
yaptıkları eylemle Gazi, 16 Mart ve
Halepçe katliamlarını protesto ettiler.
Kütüphane önünde toplanan öğrenciler Mediko önüne kadar yürüyüş
yaptılar. Mediko önünde yapılan açıklamada "Ülkemiz tarihi katliamlar
tarihidir. Dün Gazi'de, Beyazıt'ta,
yaşananlar bugün Uludere'de yaşanıyor." denildi.
Dev-Genç'lilerin de "Faşizmi
Döktüğü Kanda Boğacağız" yazılı
dövizlerle yer aldığı eyleme 150 kişi
katıldı.
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Edirne
17 Mart’ta DİSK’in Abdullah Baştürk Toplantı Salonu’nda katliamlara
dair belgesel gösterimi düzenlendi.
Programa 33 kişi katıldı. Açılış konuşmasının ardından şiirler okundu,
tiyatro oyunu oynandı. P r o g r a m dan sonra Saraçlar Caddesi’ne gidilerek burada da eylem yapıldı ve
sokak tiyatrosu gerçekleştirildi. Eyleme 17 Dev-Genç’li katılırken; DGH,
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Ekim Gençliği ve Gençlik Muhalefeti de destek verdi.

Antalya

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

Antalya İzmir

Malatya

Çanakkale

16 Mart’ta Akdeniz Üniversitesi’nde, Antalya Gençlik Derneği
Girişimi, Antalya Kolektif, Gençlik
Muhalefeti ve Demokratik Gençlik
Hareketi tarafından ortak bir eylem
düzenlendi. Eylemin hazırlık çalışmaları sırasında üniversite girişinde, yemekhane ve fakülte önlerinde, ayrıca 14 Mart Tıp Şenliği’nde Grup Umudun Türküsü’nün
verdiği konser sırasında toplam
1500 bildiri dağıtıldı.
30 kişinin katıldığı eylemde, yapılan açıklamanın sonunda tüm öğrencilere katliamların hesabını sormak için çağrı yapıldı. Grup Umudun
Türküsü’nün verdiği kısa bir konserin
ardından eylem sonlandırıldı.

Çanakkale
Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi, 16 Mart günü On Sekiz Mart
Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi
Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi
önünde bir eylem yaptı. “16 Mart
Katliamı’nın Sorumlusu Devlettir

Hesap Soracağız” pankartının açılmasıyla başlanan eylemde öfkeli
sloganlar atıldı. Basın metninin
okunmasından sonra 16 Mart şiiri
okundu ve eyleme katılan 26 kişi
hep bir ağızdan Grup Yorum’un 16
Mart marşını söyledi, halaylar çekti.
Eylem sonrası öğrenciler okuldan
ayrılmayarak çardakta oturup türküler marşlar söylediler.

İzmir
16 Mart günü Ege Üniversitesi'nde Dev-Genç'liler 16 Mart katliamıyla ilgili yürüyüş ve eylem
yaptılar.
Yabancı Diller Yüksek Okulu
önünde toplanan Dev-Genç’liler,
“16 Mart’ta Katleden Devlettir”
pankartıyla sloganlar ve marşlar
eşliğinde yürüyüşe başladı. Öğrenci
çarşısına gelen Dev-Genç’liler sloganların ardından basın açıklaması
yaptılar.
Ege Gençlik Derneği adına yapılan açıklamada, halkın adalet
arayışının faşizme ve oligarşiye
karşı mücadelenin yükseltilmesiyle
karşılığını bulacağı söylendi. 14
kişinin katıldığı eylem alkışlar ve
sloganlarla sona erdi.

Gülşah ve Meral Bağımsızlık
Film Günleri Emperyalizm
Gerçeğini ve Halkın
Direnişinin Gücünü Gösteriyor
İzmir'de Dev-Genç'liler, iki haftada
bir düzenlenecek olan “Gülşah ve Meral
Bağımsızlık Film Günleri”nin ilkini 18
Mart günü gerçekleştirdiler.
Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi'nde yapılan gösterimde Cezayir Savaşı
(La Battaglia Di Algeri) filmi izlendi. Cezayir'in bağımsızlığı için savaşan FLN'nin
(Ulusal Kurtuluş Cephesi) mücadelesinin
anlatıldığı film, dört FLN önderinin yakalanması üzerine mücadelenin biteceğini
sanan sömürgeci Fransızlara Cezayir halkının verdiği direniş cevabını anlatıyor.
Film sonrası yapılan değerlendirmelerde
FLN önderlerinin teslim olmama geleneğinin ve halkın, önderleri yakalandıktan
ve öldükten sonra bağımsızlık mücadelesini
devam ettirerek bağımsızlığını kazanmalarının öneminden bahsedildi. Devletin
askeri güçlerinin bağımsızlık mücadelesini
sindirmek için her türlü yönteme başvurması üzerinden hareket edilerek, işkence
ve katliamların ezilen tüm halklara karşı
emperyalist devletin kullandığı bir yöntem
olduğu ifade edildi.

Engin Çeber’in Katillerini Koruyan AKP Hesap Vermekten Kaçamayacak
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaparken
Ferhat Gerçek’i sırtından vuran
AKP’nin polisinin yargılanmasını isteyip eylemlerde bulunduğu için tutuklanan, önce karakolda ardından
Metris Hapishanesi’nde yapılan işkenceler sonucu öldürülen Engin Çeber için Halk Cepheliler Bakırköy
Adliyesi önünde eylem yaptılar.
Engin’in ölümünden sorumlu olan
polis, gardiyan, astsubay, cezaevi müdürü ve doktordan oluşmak üzere 52
kişinin yargılandığı davanın duruşması
19 Mart günü görüldü. Halk Cepheliler, “AKP Engin Çeber’in Katillerini
Koruyor Katledenlerden Hesap Soracağız” pankartını açarak, duruşma
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öncesinde basın açıklaması yaptı. 25
Halk Cepheli’nin katıldığı eylemde
açıklamayı Nagehan Kurt yaptı.
Açıklamanın ardından Ardından
mahkemenin bitimini bekleyeceklerini söyleyen Halk Cephelilerin
attıkları sloganlar Bakırköy Adliyesi’nde yankılandı. Duruşma yaklaşık
iki buçuk saat sürdü. Duraşmaya
gelmeyen 4 katil hakkında Av. Selçuk
Kozağaçlı’nın talebiyle yakalama
emri çıkartıldı. Davanın 14 ay içinde
bitmemesi durumunda katillerden
4’ü serbest kalacak. Davayı 14 ay
bekletip, sonra da katillerin CMK’nın
102. maddesinden yararlanarak tahliye edilmesini planlayan mahkeme

duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.
Engin Çeber’in avukatları ve çeşitli illerden gelen baro başkanları
Adliye önünde kısa bir konuşma
yaptılar. Av. Selçuk Kozağaçlı, tutuklu ve hükümlülere işkence ya da
cinsel istismarda bulunan hiç kimsenin cezasız kalmayacağını ve bu
katliamlara istismarlara göz yuman
herkesin cezalandırılması için çalışacaklarını belirttiler.
Diğer illerden gelen baro başkanları da aynı şekilde Engin Çeber
davasının Türkiye açısından çok
önemli olduğunu, işkencecilerin artık
cezasız kalmaması gerektiğini ifade
ettiler.
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NEWROZ İSYANDIR
“DEMİRCİ KAWA’DAN CENGİZ SOYDAŞ’A
UZANAN İSYAN ATEŞİNİ YIKIMLARA
KARŞI BÜYÜTELİM”
İsyan ateşleri zulmün hüküm sürdürdüğü Anadolu topraklarında yüzyıllardır yanmaktadır. 21 Mart’ta isyan
ateşi İstanbul Armutlu’da yıkımlara
karşı harlandı.
Armutlu gecekondu halkına Newroz’un yapılacağını duyurmak için 19
Mart günü mahallenin 15 ayrı yerine
“Demirci Kawa’dan Cengiz Soydaş’a
Uzanan İsyan Ateşini Yıkımlara Karşı
Büyütelim” sloganının ve programa
katılacak sanatçıların yazılı olduğu
afişler asıldı. Aynı gün akşam üzeri
300 gecekondunun kapısı çalınıp Newroz davetiyesi verilerek isyanı büyütme
çağrısı yapıldı.
20 Mart günü ise “Newroz Ateşini
Yıkımlara Karşı Büyütelim” sloganının
yazılı olduğu pankart mahallenin merkezi yerine asıldı. 20 Mart’ta yine 300
gecekondunun daha kapısı çalınarak,
Newroz’a çağrı yapıldı.
Malatya'da da Halk Cepheliler, 15
Mart günü Cemal Gürsel Mahallesi'nde
Newroz’a çağrı bildirileri dağıttılar.
Yapılan çalışmada kapı kapı bildiri
dağıtılarak mahalle halkı 21 Mart günü
Cemal Gürsel Mahallesi’nde yapılacak
olan Newroz kutlamalarına davet edildi.
Halk Cephesi ve Haklıyız Kazanacağız
yazılı önlüklerle yapılan çalışmada
280 bildiri halka ulaştırıldı.

İstanbul-Küçük Armutlu
21 Mart günü İstanbul Küçük Ar-

mutlu Mahallesi’nde Halk Cepheliler
yürüyüş düzenleyerek Newroz’u kutladılar. Ayrıca Newroz’da şehit düşen
Cengiz Soydaş’ı da andılar.
Halk Cephesi yazan yeleklerini giyen Cepheliler, Armutlu Cemevi önünde toplanarak, sesli duyuru ile Newroz’u kutlama çağrısı yaptılar. Ardından
yürüyüş başladı. En önde, büyük direnişte hapishanelerde verilen ilk şehit
olan Cengiz Soydaş’ın fotoğrafı iki
Dev-Genç’li tarafından taşındı. Arkasında “Newroz İsyandır İsyanı Yıkımlara Karşı Büyütelim” ve “Demirci
Kawa’dan Cengiz Soydaş’a Uzanan
İsyan Ateşini Yıkımlara Karşı Büyütelim-Halk Cephesi” pankartları açıldı.
Kortej, Armutlu sokaklarında, gür
bir şekilde atılan sloganlarla yürüdü.
Newroz kutlamasının yapılacağı alanda
kitleyi elektrik direklerine asılı olan
kızıl bayraklar karşıladı. Kitlenin alana
gelmesiyle program başladı.
Halk Cephesi adına Hasan Karapınar bir konuşma yaptı. Karapınar,
“Bugün kavga günüdür. İsyan bayrağını
dalgalandırma, hesap sorma günüdür.
Demirci Kawa bundan yüzyıllar önce
zalim Dehak’ın cezasını verip, Muştu
Ateşini yaktığında mazlumların umudu
bir kez daha büyüdü. Ama yoksul
halklar Baba İshak, Bedrettin, Kawa
oldu isyan ateşleri yaktı, ayaklandı,
düzenin sömürü, zulüm çarklarını kırdı
teker teker can verdi can aldı. Yendi
yenildi ama asla boyun eğmedi. New-

roz ateşini söndürmedik Cengiz Soydaş’la yüzlerce yıl sonra Demirci Kawa’dan alınan mirasa bir kez daha
sahip çıktık. Tecrit saldırısına karşı 7
yıl boyunca 122 canımızla gün gün
ölerek destansı direnişimizi tüm dünya
halklarına armağan ettik.” diye konuştu.
AKP iktidarı yoksul halkın düşmanıdır. Bizleri şehrin dışına atmak
istiyorlar, hem evlerimizi elimizden
alacaklar hemde bizleri binlerce liralık
borçların altına sokacaklar. Yıllarıdır
dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz
mahallelerimizi elimizden alacaklar
onlara göre İstanbul bize değil onlara
layık. Biz milyonlarız onlar bir avuç.
Biz güçlüyüz onlar güçsüz. Biz Haklıyız onlar haksız. Buradan bir kez
daha haykırıyoruz, AKP iktidarı istediği
kadar saldırsın ne bizi bitirebilir nede
evlerimizi yıkabilir.” dedi.
Ardından Newroz ateşinin yakılmasıyla insanlar ateşin üzerinden atlamaya başladılar. Nurettin Güleç ve
Ercan Aydın sırasıyla sahne alarak
türkülerini seslendirdiler. Ve Bağımsız
Türkiye Konseri’yle yüzbinleri biraraya
getiren Grup Yorum çıktı sahneye.
Grup Yorum “Armutlu Mahallesi devrimcilerin alınteri ile kurulmuş bir mahalledir, bizleri buradan atmak ve evlerimizi zenginlere peşkeş çekmek istiyorlar. Bizler direnirsek hiç kimse
bizlerin evlerini yıkamaz.” diyerek
başladı konserine. Kürtçe ve Türkçe
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söylediği türkülerle Newroz ateşi etrafında omuz omuza halaylar çekildi.
3 saat süren Newroz kutlamasına 450
kişi katıldı.

kutlama, 21 Mart’ta Armutlu’da yapılacak Newroz programına çağrıyla son
buldu.

İstanbul-Gülsuyu
İstanbul-Gazi Mahallesi
Gazi Halk Cephesi 20 Mart akşamı,
Ortadoğu halklarının isyan günü Newroz’u kutladı. Gazi Özgürlükler Derneği
önündeki caddede Newroz ateşi zılgıtlarla, sloganlarla yakıldı. Cengiz
Soydaş’ın resminin olduğu ve Halk
Cephesi imzalı “Newroz İsyandır İsyanı
Büyütelim Yıkımlara Karşı Direnelim”
pankartının açıldığı eyleme yaklaşık
70 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarla
devam eden kutlamada, ateş etrafında
türküler söylenip halay çekilmesinin
ardından çalınan davul zurna ile çoşku
daha da büyüdü. Sloganların atıldığı

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012

20 Mart’ta Gülsuyu halkıyla beraber
Heykel Meydanı’nda umudun
Ateşi göklere kadar yükseldi. Sloganlarla başlayıp yakılan ateşle birlikte
ısınan umutlar davul-zurna eşliğinde
halaylarla, alkışlarla devam etti. Armutlu’da yapılacak Newroz kutlamasına katılım çağrısıyla biten programa
50 kişi katıldı.

Elazığ
Elazığ Halk Cephesi 21 Mart günü
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Newroz
kutlaması yaptı. Günler öncesinden
1000 adet el ilanı ile Fevzi Çakmak

BUGÜN YOZLAŞMA YARIN TECRİT
BEYNİMİZİ TESLİM ALMALARINA
İZİN VERMEYELİM

ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI
SAVUNMAYA DEVAM
EDECEĞİZ

Kuruçeşme Halk Komitesi, “Yozlaşmaya Karşı Halk
Kültürümüzü Koruyalım” kampanyası başlattı. İstanbul
Esenyurt’ta Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde başlatılan
kampanya kapsamında, mahallenin merkezine 15 Mart
günü “Mahallemizde Uyuşturucuya Fuhuşa Kumara
Yozlaşmaya İzin Vermeyelim- Kuruçeşme Halk Komitesi”
pankartı asıldı.
Yozlaşma tüm halkımıza yönelik bir tehdittir. Bu
tehdide karşı alınacak önlem, birliğimiz beraberliğimizdir.
Birlik olursak bizi yozlaştırıp, yalnızlaştıramazlar. Değerlerimize sahip çıkalım.

Faşist AKP’nin polisleri 16 Aralık 2011 tarihinde
Çayan Mahallesi’ni abluka altına almış, Nurtepe Haklar
Derneği’ne ve bir çok eve baskın düzenlemişti. 16 Mart
günü, bu baskınla ilgili açılan mahkemenin ilk duruşması
yapıldı.
Halk Cepheliler, duruşma günü Adliye önünde bir
eylem yaparak “Keyfi Tutuklama Zulmüne Son Komploları Boşa Çıkaracağız” yazılı bir pankart açtılar.
“Polis Terörüne Son”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı
eylemde açıklamayı, şu anda Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Bahar Ertürk’ün annesi
Fatma Yayla yaptı. Yayla yapılan baskınları anlatarak,
“Görevi adaleti değil, düzenin bekasını sağlamak olan
oligarşinin mahkemelerinin devrimcileri yargılayamayacağı kesindir. Sosyalizmin, umudun simgesi kızıl
bayrağı gayrimeşru göstermek, halkı itirafçılaştırmaya
çalışmak, uydurma asılsız beyanlarda bulunarak kendi
yasalarına dahi uymamak, ancak düzenin adalet ahlakına
yakışır. Yalan ve demagoji üzerine kurulu bir mahkemenin
gerçekleri haykıran devrimciler karşısında hükmü olamaz.
Ne F Tipleri ne işkenceler bizi umudun türküsünü haykırmaktan vazgeçiremez. Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinde gücümüz örgütlülüğümüzdür.
Örgütlenme hakkımızı savunmaya ve bağımsız, sosyalist
Türkiye mücadelemize devam edeceğiz.” dedi. Mahkeme
ileri bir tarihe ertelendi.

FAŞİZMİN ALEVİ-SÜNNİ
ÇATIŞMASI YARATMA
ÇABALARINI BOŞA
ÇIKARTACAĞIZ
Devrimci Alevi Komitesi (DAK) tarafından başlatılan
“İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” kampanyası çalışmaları
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda devam etti.
18 Mart günü “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz Devrimci
Alevi Komitesi” yazan önlüklerini giyerek, 2 saat
içerisinde 2 bin adet kampanya bildirisi dağıttılar.
Alevileri yönelik saldırıların karşısında inanç
özgürlüğü talebi daha da önem tazanıyor. DAK, bu
talebi yaptığı eylemlerle duyurmaya devam ediyor.
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Mahallesi başta olmak üzere, Yıldız
Bağları ve Esentepe mahalle halkının
kapıları çalınarak Newroz’a çağrı için
el ilanları dağıtılmıştı. Newroz çalışmaları Newroz günü de devam etti.
Elazığ Haklar Derneği önünde müzik yayını yapılarak halk Newroz'a
çağırılırken, Hazar Lisesi önünde Halk
Cephesi önlükleri ile el ilanları dağıtıldı.
Newroz alanında Halk Cephesi imzalı
"Newroz İsyandır İsyanı Büyütelim"
pankartı açılırken, kızıl flamalar asıldı.
Alanın tam ortasında ateş yakıldı. Mahallenin gençleri yakılması için lastikler
getirdi. Newroz ateşinin yakılmasıyla
beraber sloganlar arka arkaya atıldı.
Sıra davul ve zurnaya geldiğinde ateş
iyice harlanırken, yüzlerce kişi halay
çekti. 2 saat süren Newroz kutlamasına
400 kişi katıldı.

KIZILDERE DEVRİMİN YOLUDUR!

150 Bin Kişilik
Bağımsız Türkiye
Halk Konseri

300 Bin Hedefine Komitelerimizle ve Yoğun
Emeğimizle Ulaşacağız Herkes Cepheliler’in
Çalışma Disiplinine ve Enerjisine Hayran Olacak
Grup Yorum’un 15 Nisan’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapılacak olan
“Bağımsız Türkiye ON’ların Türküsü”
konserinin çalışmaları Halk Cepheliler
tarafından coşkulu bir şekilde sürdürülüyor. Komiteler kuruldu, afişlemeler
yapılıyor, davetiyeler, el ilanları dağıtılıyor… Afiş asılmadık duvar, konseri
duymayan insan bırakmayacağız…

İstanbul- Şişli-Mecidiyeköy
TAYAD’lı Aileler, 14 Mart günü
Eski Şişli Tanzim mağazasının duvarı,
Çağlayan yolu ve Kuştepe yolu üzerine
afişleme yaptılar. Bağımsız Türkiye
konserinin afişinden 155 adet asan Aileler, 40 adet de tecrit afişlerinden
astılar.
Sürekli eylem halinde olan TAYAD’lı
Aileler, 16 Mart günü Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı yanında, tanıtım masası
açarak el ilanı dağıttılar. 2 saat süreyle
açık kalan masada halka, konsere gelerek
Bağımsız Türkiye şiarına sahip çıkmaları
gerektiği anlatıldı. 5 bin el ilanı dağıtılarak, 6 adet Grup Yorum İnönü Konseri
DVD’si halka ulaştırıldı.

İstanbul-Levent
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 18
Mart günü 4. Levent metro girişinde
14.30-16.00 saatleri arasında konser davetiyelerini halka ulaştırdı. 7 kişinin katıldığı davetiye dağıtımında bir buçuk
saat içinde 1000 adet davetiye dağıtıldı.
Taksiciler, minibüsçüler, piyango satı-

cıları, büfeciler… Yani etraftaki esnaf
ve halk da kendini çalışmalara dahil etmek, tanıdıklarına ulaştırmak için ücretsiz
konserin davetiyelerinden istedi.

İstanbul-Şirinevler
18 Mart günü Şirinevler Metrobüs
çıkışında ve Şirinevler Meydanı'nda 5
DİH'li tarafından kısa bir zaman içerisinde
1000 adet davetiyenin dağıtımı yapıldı.
Kendi tanıdıklarına, çevresine konser tanıtımı yapmak için davetiye isteyen Grup
Yorum dinleyicileri oldu. Aynı zamanda
7 DİH'li Terazidere Metro Durağı'nda ve
Gaziosmanpaşa Meydanı'nda “Bağımsız
Türkiye” konserinin davetiyelerini halka
ulaştırmak için çalıştı. Bu yerde de 2000
davetiye dağıtıldı.

İstanbul-Yenibosna
Bahçelievler-Yenibosna’da 6 Mart’ta
bir araya gelen Halk Cepheliler, konser
hazırlığı ile ilgili toplantı yaptılar. Bu
sene 300 bin kişi olunacağı kararlılığına
vurgu yapılarak, konsere 300 bin kişiyi
taşıyacak olanın kurulacak olan komiteler olacağı söylendi. “Komitelerimizi
kuralım” çağrısı yapılarak, “300 bin
kişi olabilmek için çalmadık kapı, ulaşmadığımız insan bırakmamalıyız.” denildi. Komite çalışması hakkında konuşulduktan sonra türküler söylenip,
halaylar çekildi. 67 kişinin katıldığı
program 2.5 saat sürdü.
Yenibosna’da 9 bin davetiye ev ev,
esnaf esnaf dolaşılarak halka ulaştırıldı.

İstanbul-Bahçelievler
Bahçelievler Özgürlükler Derneği’nde 14 Mart’ta konser hazırlık toplantısı yapıldı. 17 Halk Cepheli’nin katıldığı toplantıda Bağımsız Türkiye
konserinin insanlara duyurulması için Sayı: 309
masalar açılması, toplu davetiye dağı-Yürüyüş
25 Mart
tımları yapılması kararı alındı.
17 Mart günü de Bahçelievler So- 2012
ğanlı Cumartesi Pazarı’nda masa açıldı,
bildiri ve DVD satışı yapıldı. 2 saat
süreyle açık kalan masada 5 DVD ve
1500 bildiri dağıtıldı. 18 Mart’ta ise, 7
Halk Cepheli’nin katılımıyla Yenibosna,
Siyavuşpaşa, Soğanlı, Basın Sitesi,
Çamlıkahve ve Koca Sinan’da toplam
350 afişleme yapıldı ve 3 bin bildiri
dağıtıldı. Çalışmaya halk da destek
oldu ve Halk Cepheliler ile birlikte
afişleme yapmak isteyenler, bildiri dağıtanlar oldu.

İstanbul-Esenler
Esenler Özgürlükler Derneği’nde
10 Mart günü konser çalışmaları ile
ilgili toplantı düzenlendi. Komitelerin
oluşturulduğu toplantıda konser çalışmaları programı çıkarıldı. Buna göre
kapı kapı dolaşılarak, toplu davetiye
dağıtımları yapılarak, masalar açılarak
halka ulaşma hedefi konuldu. Alınan
kararların devamında, Esenler’de 14
Mart günü Karabayır ve Kazımkarabekir
mahallelerinde ev ve esnaflar dolaşılarak
3 bin davetiye dağıtıldı, 30 afişleme
yapıldı.
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İstanbul-İkitelli
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde 12
Mart günü toplantı düzenlendi. Komiteler oluşturarak konser çalışmasını örgütleme çağrısı yapıldı. “İnsanlar kafalarını çevirdiği her yerde afişlerimizi
görmeli, çağrılarımızla karşılaşmalılar.”
denildi. 12 kişinin katıldığı toplantıda
komiteler oluşturuldu ve konser çalışması programı çıkarıldı.
15 Mart günü İkitelli Atatürk Mahallesi
Perşembe Pazarı'nda konser davetiyeleri
dağıtıldı. Grup Yorum önlükleriyle pazarın
içinde konsere çağrı yapıldı. Bir pazarcı,
Yorum’un Berivan türküsünü söyleyerek
destek verdi. 1 saat süren çalışmada 500
davetiye dağıtıldı.
18 Mart günü de Namık Kemal Mahallesi Esenler girişi ve otogar önüne
50 afişleme yapıldı.

19 Mart günü, Sarıgazi'de Demokrasi
Caddesi, Eski Ankara Caddesi ve İnönü
Mahallesi olmak üzere üç ayrı bölgeye
200 adet afişleme yapıldı, 2000 adet
davetiye halkımıza ulaştırıldı.
Demokrasi Caddesi girişine açılan
masada da Grup Yorum şarkıları eşliğinde
konser tanıtımı yapıldı. Burada 3000
adet davetiye halkımıza ulaştırıldı.

İstanbul-Bağcılar

İstanbul-Sefaköy

Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’nde 14 Mart günü konser toplantısı
yapıldı. 20 kişinin katıldığı toplantıda
kitle çalışmasının önemine vurgu yapılarak, halka ulaşmak için komiteler
oluşturmak ve daha fazla çalışmak gerektiği konuşuldu.
Yeni Mahalle, Yüzyıl, Kemalpaşa
ve Yavuz Selim mahallelerinde 150
adet afiş asıldı. 7 Mart günü Yenimahalle
Ahmet Kabaklı Caddesi’nde 70 adet
afişleme yapıldı. Aynı gün içerisinde
Yenimahalle 1. ve 4. sokakta kapı çalışması yapılarak 100 tane davetiye dağıtıldı ve halk konsere davet edildi. 9
Mart’ta ise Kemalpaşa Mahallesi ve
Yüzyıl Köprüsü’nde 50 tane afiş asıldı.

İstanbul-Altınşehir
Altınşehir’in Tokat Mahallesi'nde 16
Mart günü, Halk Cepheliler tarafından
afişleme yapıldı. Konser afişlerini gören
Tokat Mahallesi halkı, Cepheliler’i büyük
bir ilgiyle karşıladı. “Kolay gelsin, her
zaman yanınızdayız.”, “Bizim de evimizin duvarlarına yapıştırın.” diyerek,
Cepheliler’i sahiplendiler. Konsere mutlaka geleceklerini söyleyen halkımız
Halk Cepheliler’e afişleme yaparken
yardımcı oldular. 100 afişin yapıldığı
Tokat Mahallesi'nden Cepheliler, 300
bin kişiyi Bakırköy Halk Pazarı'na taşıyacaklarının umuduyla ayrıldılar.

İstanbul-Avcılar
15 Mart günü Avcılar‘da, Merkez
Mahallesi’nde metrobüs yürüyüş yoluna,
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İnsa Lisesi çevresine ve Merkez Postane
önüne afişleme yapıldı. Halka, konser
davetiyeleri dağıtıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
Halk Cepheliler, 14 Mart günü afişleme yaparak, halkı Grup Yorum’un
ücretsiz halk konserine çağırdılar. Toplam 60 adet afişleme yapıldı.

İstanbul-Sarıgazi

18 Mart günü Sefaköy Metrobüs
çıkışında davetiye dağıtımı yapıldı.
Grup Yorum önlükleri giyen 5 Halk
Cepheli 2 saat boyunca konserin çağrısını yaptı. Eylem boyunca 1000 davetiye dağıtıldı.

İzmir
İzmir’de “Bağımsız Türkiye ON’ların
Türküsü” konseri çalışmaları 14 Mart’ta
Gültepe Mahallesi’nde asılan afişlerle
ve Limontepe’de açılan masayla başladı.
Gültepe Mahallesi’nde 80 adet afiş asıldı.
Limontepe’de açılan masada 100 bildiri
dağıtıldı. 16 Mart’ta Grup Yorum dinleyicileri tarafından Üç yol ve Konak’a
onlarca afiş asıldı. 17 Mart’ta Karşıyaka’da 16.00-18.00 saatleri arasında 14
kişiyle bildiri dağıtımı yapıldı.
Halkın konser çalışmasına ilgisi yoğun oldu. Temizlik işçilerinden biri
yere atılan bildirileri toplayıp, “Bunları
alın yere atmışlar.” derken; bir diğer
temizlik işçisi de yerden aldığı Yorum
konseri bildirisini katlayıp cebine koydu. Halktan bir diğer
kişi de “Sizin burada olmanız
bize güç veriyor, ben sizi burada görünce sizden elektrik
alıyorum, buradaki insanların
çoğu sizin yanınızda olmak istiyor, fakat hepsi korkuyor.”
dedi.
Bildiri dağıtımı sırasında
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz” ve “Türküler Susmaz,

Halaylar Sürer” sloganları atıldı. Yorum
şarkıları eşliğinde coşkulu bir şekilde
çekilen halaylara oradan geçen gençler
de eşlik etti. İki saatte 2 bin bildiri dağıtıldı.
19 Mart günü de Kemeraltı’nda 3,5
saat süreyle açılan masada el ilanı dağıtıldı. Altı kişiyle yapılan dağıtımda
1400 el ilanı dağıtıldı.
14 ve 19 Mart günleri de DevGenç'liler Ege Üniversitesi'nde masa
açarak Boran, Tavır ve Haziran yayınlarından çıkan kitapları tanıtırken, bir
yandan da Grup Yorum'un konserinin
el ilanını dağıttılar.

Bursa
Bursa’daki çalışmalara, 18 Mart
günü Bursa Haklar Derneği’nde yapılan
toplantıda konser komiteleri kurularak
başlandı. 300 bin hedefli konserin Bursa
çalışmalarının konuşulduğu bir toplantı
yapılarak program çıkarıldı. 300 bin
hedefli konsere Bursa'dan 500 kişi ile
konsere gitme hedefi konuldu.

Dersim
17 Mart günü Dersim’in Hozat ilçesinde, esnafların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde masa açıldı. Yorum
türkülerinin çalındığı masada el ilanları
dağıtılarak, konser çağrısı yapıldı. Birçok
kişi konsere gelmek istediğini söyleyerek
konserle ilgili bilgi aldı. Yürüyüş dergisinin dağıtımının da yapıldığı masada,
50 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
18 Mart gününde de Hozat’ta masa
açılarak, halka ve esnafa bildiri dağıtıldı.
Ayrıca Hozat merkez de bulunan bütün
esnaflara konser afişleri asıldı. 3,5 saat
açık kalan masada gün boyu Grup Yorum şarkıları çalındı.
Dersim merkezde ise 15 Mart günü
Tunceli Üniversitesi Merkez, Edebiyat
ve Mühendislik fakültelerinde afişleme
yapıldı.
20 Mart'ta ise Liseli Dev-Genç’liler
Munzur Mahallesi’nde afişleme yaptılar.
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Mecidiyeköy

Dersim
Bahabey Caddesi ve Mahsuni
Şerif Parkı civarında yapılan
çalışmada toplamda 50 afişleme
yapıldı. Halktan gelen, “Çorum’da da olacak mı, buradan
İstanbul’a nasıl gideceğiz?” sorularına Çorum’dan otobüs kaldırılacağı cevabı verildi.
68 afiş yapıştırılırken, bildiri de dağıtıldı.

Edirne
Antalya
Antalya’da 20-21 Mart günleri DevGenç’liler tarafından 180 adet afişleme
yapıldı.

Adana
Halk Cepheliler, 11 ve 15 Mart tarihlerinde Adana Şakirpaşa ve Uçak
mahallelerinde afişleme yaptılar. Mahalle çocuklarının da katıldığı çalışmada
toplam 60 afiş asıldı.
20 Mart günü Çakmak Caddesi Kültür Sokağı girişinde tanıtım masası
açıldı. Grup Yorum şarkıları çalınan
masada 500 bildiri dağıtıldı.

Çorum
20 Mart günü afişleme yapılarak
konser hazırlık çalışmalarına başlandı.

Edirne Gençlik Derneği tarafından
yürütülen çalışmada 21 Mart günü 31
adet konser afişi Edirne esnafının camlarına asıldı.

Grup Yorum’u 27 Yıldır
Bitiremediniz! Aksine 150 Bin
Kişi Oldu! 300 Bin de
Olacak, Milyonlar da!..
Grup Yorum her hafta Pazar günü
Galatasaray Lisesi önünde tutuklu elemanları Seçkin Aydoğan için eylem
yapmaya 18 Mart’ta da devam etti. Bu
hafta 7.’si gerçekleşen eylemde Grup
Yorum, Seçkin Aydoğan'ın aydınlara
ve sanatçılara yazdığı mektubu okudu.
Okunan mektupta Grup Yorum üzerindeki baskıların ilk olmadığı, 27 yıldır

Komplolar da Düzenleseniz
Elinizi Kolunuzu Sallayarak
Mahallelerimizde
Dolaşamayacaksınız
İstanbul polisi, 13 Mart 2012 tarihinden bu yana Çayan
Mahallesi’nde terör estiriyor. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
Sivas Katliamı katillerini koruyan zaman aşımı kararının
Çayan’da protesto edilmesinin ardından polis, mahalleyi
ablukaya aldı. Çayan halkını sindirmek, korku salmak
isteyen polis, Sokullu Caddesi’ndeki kahvelerde, internet
kafelerde ve cadde üzerinde keyfi olarak GBT kontrolü
yaptı.
14 Mart’ta, bir önceki günün intikamını almak için
mahalleyi tekrar ablukaya alan AKP’nin polisi, akrep diye
tabir edilen araçlarla mahallede dolaşarak tacizlerde
bulundu. Akşam saatlerinde Sokullu Caddesi’nde, mahalle
gençlerinin bindiği ticari bir taksiyi durduran polis, 4
genci arabadan indirerek gözaltına almak istedi. Halk
Cepheli Sezer Ergin ve Sülayman Canpolat, polisin gözaltı
terörüne tepki göstererek mahalle gençlerini sahiplenince,
polis tarafından gözaltına alındılar. Yaşı küçük olduğu
için Sülayman Canpolat karakoldan serbest bırakılırken;
Sezer Ergin İstanbul Siyasi Şube’ye götürüldü. İstanbul
polisi tarafından daha önce 2 defa evi basılan Ergin, 17
Mart’ta Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkartılarak,
polis-mahkeme işbirliğinde bir komplo ile tutuklandı.

Grup Yorum ve dinleyenlerinin baskılara
maruz kaldığı, albümlerin yasaklandığı
ve elemanlarının tutuklandığı ifade edildi. Aydın ve sanatçılar, 2 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan Seçkin
Aydoğan'ın duruşmasına davet edildi.
Grup Yorum, yaptığı konuşmada İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinde,
Kürt halkının kutlamak istediği Newroz
Bayramı'na yapılan saldırıları protesto
etti. Saldırılar sırasında BDP Arnavutköy
İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hacı Zengin’in hayatını kaybetmesinin AKP iktidarının, tüm halka yönelik baskısının
bir sonucu olduğunu belirttiler. Newroz'un tüm Ortadoğu halklarının direniş
sembolü olduğunu ifade eden Grup Yorum, Ortadoğu halklarının ve Kürt halkının Newroz Bayramı'nı kutladı.
Grup Yorum, eylemin ardından “Hernepeş” marşıyla bir saatlik küçük konserine başladı. Eylem Çav Bella ile sona
ererken, 2010 yılında işten atıldığı için
118 gün direnerek işini geri alan Türkan
Albayrak da bir konuşma yaparak Grup
Yorum'un işçilerin, köylülerin, yoksulların, halkın sesi olduğunu ifade etti.
Eyleme 300 kişi katıldı.

Emeğimizi Bayramlarla Kutlarken,
Direnişlerle de Koruyacağız
Antalya'da Grup Umudun Türküsü, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık emekçilerine
konser verdi. Bir gün öncesinden Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın
Cemo, Dev-Genç, Bu Vatana Nasıl Kıydınız ve Kızıldere
şarkı ve marşlarının söylenmemesi dayatması karşısında,
Grup Yorum şarkılarını yüz binlerin söylediği ve yasaklanamayacağı anlatıldı.
Konser günü coşkuyla karşılanan Grup Umudun Türküsü,
bir konuşma yaparak “Sağlık emekçilerinin haklarının her
geçen gün daha fazla gasp edildiği, hastanelerin satıldığı,
sağlığın ve eğitimin parayla alınıp satıldığı şu günlerde
Tıp Bayramı’nı malesef tam anlamıyla bir bayram niteliğinde
kutlayamıyoruz. Ancak türkülerini söylediğimiz o özgür
ve bağımsız ülkede bu bayramı gerçek bir bayram gibi
kutlayacağız. Bu yüzden tüm sağlık emekçileri ve öğrenciler
olarak IMF ve emperyalist politikalara karşı örgütlenmeliyiz.”
dedi.
Hep birlikte söylenen Cemo şarkısı sırasında, DevGenç'liler sahnenin önüne gelerek “Bir Ulusun Türkülerini
Yapanlar, Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür” yazılı
pankartı açtılar. Pankartı gören kitle alkışlarla Dev-Genç’lilere destek verdi. 90 kişinin katıldığı konser 15 Nisan’da
Bakırköy’de yapılacak Grup Yorum Halk Konseri’nin duyurusuyla bitirildi.
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AVRUPA’dakiBİZ
Anadolu Federasyonu tarafından 24 Mart Cumartesi günü
saat 15.00'te, Köln Mülheim
Bahnhof'da "Sıra Bize Gelmeden... Sıra Sana Gelmeden...
Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek Olalım" adı altında büyük bir
yürüyüş düzenleniyor.
Irkçılık hakkında bir çok kez
yazdık dergimizde. Irkçılığa karşı örgütlenmemiz gerektiği bütün
insanlarımızın ortak düşüncesiydi. Bildiğiniz ilk gerçek şuydu,
böylesine pervasız saldırıları yapmak için gücü BİZİM ÖRGÜTSÜZLÜĞÜMÜZDEN alıyorlardı.
Ve ikinci gerçek de, bu gücü ALMAN DEVLETİNİN DESTEĞİNDEN alıyorlardı.
Diri diri yaktılar çocuklarımızı.
Sokak ortasında döverek öldürdüler. O kadar çok ev yaktılar ki, “sıra bizim evimize de gelir mi” sorusunu sıkça sorar olduk. Türkiyelilerin çok yoğun yaşadığı (Almanların çok azınlıkta olduğu) yerlerde evlerimizi yakmaya dahi cesaret ettiler.
Evet bunları yapma cesaretini bizim
örgütsüzlüğümüzden aldılar. Nasıl olsa
biz yakarız, katlederiz, çocuklarını
güpe gündüz vururuz ama onların sesi
çıkmaz diye düşündüler. Gerçek buydu, herkesin tepkisi vardı, evet insanlarımızın çoğu gerçeklerin de farkındaydı. Bunun arkasında Alman devletinin olduğunu biliyorlardı.
İşte sorun da burada başlıyor. Her
şeyin farkındayız ama bu tepkimiz örgütlü bir mücadeleye dönüşmüyor.
“Ama bütün Almanlar da böyle değil
ki?”, “Türkiye’dekilerden daha iyi
şartlarda yaşıyoruz” diyerek kendimizi avutmaya çalıştık. Yani biz susarak,
katliamların pervasızca artmasına da
izin vermiş olduk. Biz sustukça Naziler daha da azgınca, daha da güçlenerek çıktılar karşımıza.
Biz sustukça insanlarımızı güpe
gündüz tek kurşunla öldürmeye kadar
götürdüler saldırılarını. Artık geceyi
beklemiyorlardı.
Biz sustuk, onlar daha da güçlendi.
Biz sustuk, ırkçılık her yerde daha da
arttı. Okullarda, belediyelerde…
Bizzat devlet kanallarında onurumuzla, değerlerimizle, kültürümüzle dal-

Irkçılığa Karşı Büyük
Yürüyüşte Buluşalım

"Sıra Bize Gelmeden...
Sıra Sana Gelmeden...
Irkçılığa Karşı Tek Ses,
Tek Yürek Olalım"
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ga geçildi. Aşağılandık devlet eliyle.
Korktuk geleceğimizden, korktuk... Çocuklarımızın geleceğinden korktuk. “Tavır koyarsak işimizden atılır mıyız, okulumuzda fişlenir miyiz? Buradan da gidersek Türkiye’de ne yaparız?” diye
korktuk. Peki, nereye kadar?... Korka korka yaşanır mı? Korkunun ecele faydası
yok demiş atalarımız. Korktuğumuz için
ırkçı saldırılar durmuyor. Irkçı saldırılardan en çok da korkanlar zarar görüyor.

Peki Ne Yapacağız?
Birlik Olacağız!
Anadolumuz’da güzel bir deyiş vardır: BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR.
Birlik olmak için, kuvvetli olmak için
ÖRGÜTLENMELİYİZ! Halkı ırkçılığa karşı sadece devrimciler örgütleyebilir. Irkçılara karşı sadece devrimcilerin çatısı altında mücadele edilebilir. Halk
gerçeklerin farkında. Yaşamının her
anında ırkçıların aşağılamalarıyla yüzyüze yaşıyor. Halkı ırkçılığa karşı örgütlemek devrimcilerin görevi. Halkın
ırkçılığa karşı kendi gücünü gösterecek
örgütlenmelere ihtiyacı var.
“Biz Avrupa’da 3.5 milyonuz, istediğimizde yeri göğü inletebiliriz! İstediğimizde soramayacağımız hesap yoktur!” diyebilen örgütlülüklere…
Bizzat Alman devletinin verdiği
destekle katledildik biz bu topraklarda.
Emeğimizi, alınterimizi döktüğümüz bu
topraklarda devlet eliyle aşağılandık.

Bildiğimiz bir gerçek de şu ki; Bizim emeğimize ihtiyacı vardır hala Alman Devleti’nin. Biz olmasak, biz çalışmasak bunlar çöplerini dahi toplayamazlar. Pislik içinde boğulurlar.
Bizim emeğimizi sömürerek zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Biz
bu ellerde "Emeğimizle var olduk"
Emeğimizin de karşılığını istiyoruz.
Alman devletinin bize her zaman ihtiyacı var. Onun için bizi bizim kendi kültürümüzle, kendi kimliğimizle
var olmamızı istemiyor. Bizim “uyum”
adı altında asimile(*) edilmiş halimizi istiyorlar. Nazi saldırılarının amacı
da budur. Çünkü; kendi kimliğini,
kendi kültürünü, kendi değerlerini
kaybeden bir halkı çok daha rahat bir
şekilde köleleştirirler. Onun için istiyorlar ki;
Cenazelerimizi kendi geleneklerimize göre defnetmeyelim,
Düğünlerimizi kendi geleneklerimize göre yapmayalım,
Giyimimiz kuşamımız, yemeklerimiz, halk oyunlarımız… bunlardan
vazgeçmemiz isteniyor.
Kendi anadilimizi unutalım isteniyor.
ASLA ASİMİLE OLMAYACAĞIZ, ASLA DEĞERLERİMİZDEN
VAZGEÇMEYECEĞİZ. ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ !
Bu yürüyüş çok önemlidir. ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN
MÜCADELE ETMELİYİZ.
Bu yürüyüş asimilasyona karşı bir
ses olacak. Bu yürüyüş öldürülen insanlarımızın hesabını sormaktaki kararlılığımızı gösterecek. Adalet isteğimizin göstergesi olacak. Bu yürüyüş
devrimcilerin, halkın taleplerine ne
kadar sahip çıktığının göstergesi olacak.
BİR AVUÇ HALK DÜŞMANI
KATİL DIŞINDA, HERKESİ IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES OLMAYA
ÇAĞIRIYORUZ! “ONURUMUZLA
VE KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞAMAK
İSTİYORUZ diyen herkesi çağırıyoruz.
BİZ EMEĞİMİZLE VARIZ VE
HAKKIMIZ OLAN ONURLU BİR
YAŞAM İÇİN herkesi Köln'de yürüyüşe bekliyoruz.
(*): Sindirme kendine benzetme, değiştirerek, sindirerek kendine benzetme
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Avrupa’da
Federasyon Çalışanları Büyük Yürüyüşe
Çağrı Çalışmalarına Devam Ediyor

Uluslararası Siyasi Tutsaklarla
Dayanışma Günü Enternasyonalist
Dayanışmanın Adıdır
Almanya’nın Berlin ve
Stuttgart şehirlerinde 18 Mart
Uluslararası Siyasi Tutsaklarla Dayanışma mitingleri
düzenlendi.
1923 yılından beri yapılan
18 Mart Siyasi Tutsaklarla
Dayanışma Yürüyüşü, Berlin'de, Gülaferit Ünsal'a Özgürlük İnisiyatifi’nin girişimi
ile “129/A-B yasalarının kaldırılması, Gülaferit Ünsal'a
Özgürlük” sloganı altında
gerçekleşti. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yürüyüşte, Özgürlük Komitesi de Nurhan
Erdem, Şadi Özpolat, Faruk
Ereren, Gülaferit Ünsal ve
Cengiz Oban’ın fotoğraflarının da olduğu “Siyasi Tutsaklara Özgürlük” pankartı
ile yerini aldı. Eylem sırasında 1000 bildiri dağıtılırken,
1500 de afiş asıldı.
Stutgart şehrinde ise Anadolu Federesyonu, Network,
Younng Struggle, Zusammen
Kämpfen’nin ortak örgütlediği kutlama, Stuttgart’ın merkezi sayılan Schlossplatz
Meydanı’nda mitingle başladı. Eyleme yaklaşık 100
kişi katıldı.

Eylem sırasında, Almanya
hapishanelerindeki Türkiyeli
devrimci tutsakların fotoğraflarının yer aldığı pankart ve
dünya siyasi tutsaklarına ait
ortak pankartlar açıldı. Ve çeşitli sloganlar atıldı.
Avusturya’nın başkenti
Viyana’da da 18 Mart Uluslararası Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Günü’nde Albertina
Meydanı’nda miting düzenlendi. Mitinge; Şili, İran, Filipinler ve İrlanda’lı örgütlerle, Kübalı 5'ler Komitesi,
Mumia Abu Jamal'e Özgürlük
Komitesi, Avusturyalı devrimci yapılar ve Halk Cepheliler katıldı.
Halk Cepheliler, “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük”
yazılı pankart, Yasemin Karadağ'ın fotoğrafının yer aldığı, “Siyasi Tutsak Yasemin
Karadağ Serbest Bırakılmalıdır”, “Hasta Tutsakları Öldürtmeyeceğiz” yazılı dövizler ve Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi (FHKC) tutsağı Ahmad Saadat'ın fotoğraflarını
taşıdılar.

Irkçılığa Karşı Döner Eylemi
Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren Döner Kalite Derneği, Irkçılıkla Mücadele Haftası kapsamında
bir kampanya düzenledi. “Hamburg Ayağa Kalkıyor”
sloganıyla hafta boyunca Hamburg’taki restoran ve büfelerde dönerler, üzerinde “Irkçılığa Hayır” yazılı kese kağıtları veya ambalajlar içinde satılacak.
Dernek yöneticilerinden Filiz Demirel, "Görüşme yaptığımız bir çok matbaa, üzerindeki slogandan ötürü kese
kağıtlarını basmak istemedi. Neonazilerin tepkilerinden
korktular. Çok şaşırdık. Sonunda kese kağıtlarını Polonya’da
bastırdık" dedi.

Almanya’nın Köln şehrinde, 12-13-14-16 Mart günlerinde, 24 Mart’ta yapılacak olan “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Olmak İçin Büyük Yürüyüş”e hazırlık çalışmaları yapıldı. 12 Mart günü, Mülheim Wieneplatz metro çıkışında,
otobüs durağında ve Belediye önünde 250 bildiri dağıtıldı.
13 Mart günü de aynı yerlerde ve ek olarak Keup Caddesi’nde 500 bildiri dağıtıldı.
14 Mart günü, Kalk ve Vinks semtlerinde sokakta sesli çağırı yapılarak 500 bildiri dağıtıldı, 70 tane yürüyüş
çağırısı asıldı.
16 Mart günü, Yol TV yöneticileri ile görüşülerek düzenlenecek yürüyüş hakkında bilgi verildi. Yürüyüş çağrıları ve bildiriler bırakıldı.
Ehrenfeld'deki Didip Camiiler’i merkez bürosundaki yöneticilerden 24 Mart’ta yapılacak olan yürüyüşe çağrı yapılması istendi. Yöneticiyle yapılan görüşmede,
“Sorun hepimizin sorunu, yürüyüşün duyurusunu yaparız tabii” cevabı alındı.
Vinks semtindeki Mevlana Camisi’nde Hocayla birlikte yürüyüş çağrıları Cuma namazından çıkan cemate
dağıtıldı ve imza toplandı.
Mülheim semtindeki cemevi ziyaret edildi ve yürüyüşe
çağrı yapıldı. Yapılan çalışmalarda 200 yürüyüş çağrısı
işyerleri ve sokaklara asıldı.

Güler Zere Belgeseli Avrupa’da
İzlenmeye Devam Ediyor
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Avusturya’nın Graz şehrinde, bir kahvehanede 15 Mart
günü “Damında Şahan Güler Zere” belgeseli gösterildi.
Belgeseli hazırlayan Av. Oya Aslan’ın katıldığı gösterimin ardından Aslan bir konuşma yaparak, “Tecrit öldürmeye devam ediyor. Böbreğinin biri olmayan, diğeri ise sadece %18 oranında çalışan Yasemin Karadağ başta olmak üzere birçok tutsak devlet tarafından ölüme terkedilmiş durumda. Hasta tutsaklar için mücadele etmeliyiz” dedi. Belgeseli izlemeye 32 kişi katıldı.

Şehitlerimizin Ailelerini Ziyaret
Etmek Devrimci Bir Görevdir
İngiltere’nin Londra şehrinde yaşamını sürdüren
Kahraman Altun’un ailesi, Kahraman’ın şehitliğinin 21.
yıl dönümünde ziyaret edildi. Ölüm orucu şehidimiz Meryem Altun’un da abisi olan Kahraman Altun, İzmir’de
ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’ye gelişini protesto eylemi sırasında, 16 Mart 1991’de elinde
bomba patlaması sonucu şehit düşmüştü.
30 kişinin katıldığı anma hep birlikte yenen yemek
ve helva ikramından sonra yapılan sohbetlerle sona erdi.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
31 Mart-6 Nisan
1 Nisan
1993’te, 30
Mart-17 Nisan Şehitlerimizi Anma
Günleri doHakkı KARAHAN Ferda CİVELEK Veysel BEYSÜREN layısıyla işkencecilere
karşı gerçekleştirilen bir eylemde şehit düştüler.
Hakkı KARAHAN, 1970 Malatya doğumlu.
1989’da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
öğrencisi iken Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı. Aksaray Bölge Komitesi’nde yer aldı. 1992’de DevGenç milis örgütlenmesinde komutan olarak görev
aldı.
Ferda CİVELEK, 1969 İstanbul doğumlu.
1988’de Sağlık Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Genç saflarında aktif olarak görev aldı.
Dev-Genç’in yeniden örgütlenmesinde Kadıköy koordinasyon sorumluluğunu yürüttü.
Veysel BEYSÜREN, 1973 doğumluydu. 1991’de
Liseli Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı. DevGenç milislerinde görevlendirildi.
1964 Ankara doğumlu. Devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursa’da
mücadele yürütüyordu. Körfeze Bakış
gazetesinin yazı işleri müdürü ve sahibiydi. Kontrgerilla tarafından kaçırıldıktan
sonra, 31 Mart 1992’de Bursa Uludağ
Kadir Bülent ÜLKÜ yolunda işkence yapılmış ve başından
vurulmuş olarak bulundu.

Anıları Mirasımız
Emperyalizme Karşı Vatanı İçin
Savaşan Bir Gazeteci, Bir Devrimci:

Bülent Ülkü

15 yıl önce işkenceciler seni kaçırıp katlettiklerinde, senden, senin düşüncelerinden, savunduklarından korktukları için
bu yola başvurdular. Halka korku vermenin yolu; işkence, baskı, kaybetme ve katliamdır. Çünkü, oligarşi başka türlü yönetemiyor, yönetemez.
Bülent Ülkü, Körfeze Bakış gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürüydü.
Dönemin Cumhurbaşkanı cunta şefi Evren bir demecinde;
"Bazı yerel gazeteler 12 Eylül konusunda zehir kusuyorlar" açıklamasında bulunmuştu. Nitekim kısa bir süre sonra Körfeze Bakış aleyhinde Cumhurbaşkanıʼna hakaretten dava açıldı.
Bülent, işkenceciler tarafından kaçırıldıktan bir süre sonra, Bursa Uludağ yolunun 12. kilometresinde gözleri bağlı, parmak izleri alınmış ve ellerinde kelepçe izleri olduğu halde 40
cm'den kafasına kurşun sıkılarak öldürülmüş olarak bulundu.
Avukatları, Bülent'in vücudunda işkence izlerinin olduğu-

“Yaşamın anlamını bu saflarda öğrendim. Benim için en
güzel yıllar hareketle tanıştığım ve mücadele ettiğim yıllardır.
Hareketimiz tüm güzelliklerin, erdemlerin, değer ve geleneklerin, kahramanlıkların toplandığı bir aile. Bu ailenin bir
savaşçısı olmaktan gurur duyuyorum.”
Ümit Günger
31
Mart
1998’de
Ege Bölgesi’nde
Hasan AYDOĞAN gözaltına
Neslihan USLU Metin ANDAÇ
Mehmet Ali
alındılar.
MANDAL
Gözaltına alındıkları kabul edilmedi. Yaklaşık bir yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan
Ünal adlı kontrgerilla elemanı, dört devrimcinin, Foça’daki
askeri birliklerde işkence yapıldıktan sonra, kolları, bacakları
kırılmış olarak bir tekneye konulduklarını ve teknenin Seferihisar açıklarında bombayla batırıldığını açıkladı.
Neslihan USLU (Hayat), 1968 Düzce’nin Çilimli köyü
doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken Dev-Genç içinde yer aldı. Devrimci Gençlik Dergisi’nin
Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ve muhabirliğini yaptı. İYÖ-DER
kurucu üyesidir. Bir dönem Bursa’da çeşitli görevler üstlendi.
Metin ANDAÇ, 1952 İzmir, Bergama, Narlıca Köyü doğumlu. 46 yaşındaydı. Çiftçiydi. 1980 öncesinde İzmir Tariş
Direnişi'nde yer aldı. Bir devrimci sendikacıydı. '90'dan sonra
İzmir İşçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcisi oldu. Bergama
köylülerinin "Metin Abi”siydi. Siyanürcü şirket Eurogold’a
karşı 17 köyün direnişinin önderlerinden biriydi.
Mehmet Ali MANDAL; 1958 İzmir Menemen Aliağa doğumlu. 1974’te işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 1986 yılında Yunanistan’da örgütlü mücadeleye katıldı. Mücadele içinde ülkeye geldi. Savaşın en ön cephesindeydi.
Hasan AYDOĞAN; 1974 Tokat-Almus Akarçay doğumlu.
Düzene olan öfkesi ve devrimcilere olan sempatisi çocuk yaşlarda başladı. 16 yaşında devrimci oldu, çeşitli görevler üstlendi.
nu; ellerinde, ayaklarında ve başında sigara yanıkları, ip ve kelepçe izlerinin bulunduğunu açıklamışlardı. Bülent'in kimliğinin teşhis edilmesini istemeyen Emniyet yetkilileri, uzun süre
olayı adli bir vaka olarak göstermeye çalışmış ve kimsesizler
mezarlığına gömülmesi için çabalamışlardır.
Bülent Ülkü sadece bir gazeteci değildi. O bir devrimciydi.
Halkını sevmek, faşizme öfke duymak, emperyalizme
karşı vatanı için savaşmak, bu ülkenin devrimci ve vatanseverleri için bedeli de göze almaktır aynı zamanda. Bunu bilen
devrimciler, katliamlara, kaybetmelere, işkencelere ve baskılara karşı, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesini savunmaktan geri durmadılar. 37 yıllık mücadele tarihi bunun yüzlerce örneğiyle doludur.
Bülent Ülkü'yü tanıyanlar, devrimci kişiliğini, mütevazılığını iyi
bilirler. O, bir sohbet sırasında uzatılan sigarayı almayıp, "Halkıma ait bir bedene zarar vermeye hakkım yok" deyişiyle, işkenceciler
karşısındaki net tavrı ve kendine güveniyle 17 yıldır hafızalardan
silinmemiştir.
Onu katledenler başaramamıştır. Haklar ve özgürlükler mücadelesi bugün daha da büyüyor. Kızıldereʼde Mahir'lerden,17 Nisanʼda Sabo'lara, 19 Aralıkʼtan, Ölüm Orucu zaferine, devrim mücadelesi devam ediyor.

Mücadelede yeni
olmasına rağmen, kendini süratle geliştirdi.
Faşist cuntaya karşı
mücadeleyi sürdüren
devrimcilerdendi.
Mustafa IŞIK
Gözaltına alınıp işkence yapıldıktan sonra 2 Nisan 1981’de
İstanbul Küçükköy’de katledildi.
1956 Çanakkale
doğmlu. İstanbul Maliye Muhasebe Yüksek
Okulu öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yöMehmet Selim neticilerinden biri
YÜCEL
oldu. Cesareti, disiplini
ve kararlılığıyla mücadelenin hep ön
saflarındaydı. 3 Nisan 1981’de cuntaya karşı mücadeleyi sürdürürken İstanbul’da polis tarafından katledildi.
Bedii
Cengiz
SPB üyesiydiler. 4
Nisan
1995’te
Hüseyin COŞKUN
Demet TANER Gaziantep’te ölüm mangaları tarafından katledildiler.
1962 Dersim doğumlu Hüseyin
Coşkun, 1976’da devrimci mücadeleye katıldı.1985 sonrası İzmir ve Ege
yöresinde görevler aldı. Kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 1993’te Gaziantep sorumluluğunun yanında, Bedii Cengiz
Silahlı Propaganda Birliği’nin komutanlığını üstlendi.
1971 Antep doğumlu Demet TANER, İzmir’de üniversitede DevGenç’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF
Temsilciliği yaptı. İlerleyen süreçte
Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumluluğunu üstlendi. Daha sonra bir
savaşçı olarak görev aldı.
1976 İstanbul doğumludur. Liseli gençliğin mücadelesinde yer
aldı. 1991 sonlarından
itibaren, 7 yıl İngiltere’de yaşadı. Orada da
Meryem ALTUN mücadele içinde yer
aldı. İngiltere hapishanelerinin hücrelerinde 6 ay tutsak kaldı. 1998’de mücadeleyi Türkiye’de sürdürmek için
geri döndü. Ülkesinde tutsak düştü bu
kez de. 3 Haziran 2001'de alnına kızıl
bantını takarak, ölüm orucuna başladı.
31 Mart 2002’de Sağmalcılar Devlet
Hastanesi'nde şehit düştü.

1957 Kırklareli
Pehlivanköy İlçesi doğumlu. Babası eski
Demokratik Kültür
Derneği’nin kurucularındandı. Mücadeleyi
Kemal KARACA İstanbul’da sürdürüyodu. 4 Nisan 1977’de bir sol grup tarafından pusuda katledildi.
1982 Amasya’nın
Aydınca beldesi Karsan köyü doğumlu.
Lise yıllarında, İstabul Üsküdar’da mücadeleye katıldı.
Servet DELİCE Amasya Eğitim Fakültesi’nde TÖDEF çalışmalarında yer
aldı. 6 Nisan 2005’te trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.
Ümit Günger,
1972 Artvin'in Şavşat ilçesi Kayadibi
köyü doğumlu.
1990'da Marmara
Üniversitesi Atatürk
Ümit GÜNGER Eğitim Fakültesi öğrencisiyken Dev-Genç saflarında
yer aldı. Kısa bir tutsaklık yaşadı.
Temmuz 1991'de illegal alanda
mücadelesini sürdürdü. Ardından
bir savaşçı oldu. 23 Nisan 1993’te
gözaltına alınarak tutuklandı. 9.
Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi
oldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 31 Mart 2004 günü bedenini
tutuşturup zulmü yere sererek şehit
düştü.
1991’de Avusturya’da devrimci hareket saflarında yer
aldı. Salzburg ve
Linz bölgelerinde
faaliyet yürüttü. 4
Mustafa KURAN
yıl Avusturya hapishanelerinde tutsak kaldı. Kanser
hastalığı sonucunda 3 Nisan
2001’de aramızdan ayrıldı.
Devrimci hareketin işçi alanındaki
örgütlülüğü içinde
yer alıyordu. Eczacıbaşı İlaç Fabrikası’nda ilk grevi örHasan ATEŞ
gütleyenlerdendi. 4
Nisan 1977 gecesi, grev nöbeti sırasında faşistler tarafından katledildi.

Devrim Şehitleri Onurumuzdur,
Mezarlarında Ot Bitirmeyeceğiz
2008 yılında, İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerinde bulunan devrim şehitlerinin mezarları başında anma yaptıkları için
haklarında dava açılan devrimcilerin yargılandığı davanın mahkemesi 14 Mart
günü görüldü. Devrimci kurumlar da 14
Mart günü Bayraklı Adliyesi’nin önünde
yaptıkları basın açıklamasıyla bu hukuksuzluğu, adaletsizliği protesto etiler.
Alınteri, BDSP, ESP, Halk Cephesi,
Kaldıraç, ve Partizan tarafında ortak örgütlenen eylemde “Baskılar, Gözaltılar
Bizi Yıldıramaz! Şehitlerimizi Sahiplenmeye Devam Edeceğiz“ pankartı taşındı.
35 kişinin katıldığı eyleme İHD de gözlemci olarak katıldı.

Katillerden Hesabı Ancak Halk Sorar
12 Mart 1995 tarihinde Gazi katliamında ve Gazi’de katledilenlerin hesabını
sormak için 15 Mart’ta Ümraniye’de
yapılan destek eyleminde katledilenler 15
Mart günü 1 Mayıs Mahallesi’nde yapılan eylemle anıldılar.
Katliamın 17. yılında eski karakol durağında toplanan Halk Cepheliler, “Gazi
ve Ümraniye Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Katiller Halka Hesap Verecek”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganları
eşliğinde yürüyüşe başladılar. Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda “Şehitlerimizin can kan pahasına mücadele ettiği mahalleleri AKP iktidarı kentsel dönüşüm adı altında yıkmak istiyor. Gazi’de
Ümraniye’de katledenler, bugün Sivas davasını “zaman aşımına” uğratan AKP iktidarıdır. AKP de diğer iktidarlar ve düzen partileri gibi halk düşmanıdır. Birleşelim direnelim mahallelerimize sahip çıkalım…” denildi. Bu sırada mahalle halkı da alkışlarla destek verdi.
Katliamın olduğu 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun önüne gelindiğinde
açıklama yapıldı. Açıklamada “Katillerden, katliamcılardan hesabı ancak ve
ancak halk sorar.” denildi. 110 kişinin katıldığı anma, saygı duruşu ve katliamın olduğu yere TAYAD’lı Aileler eşliğinde karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
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Hayatın
Öğrettikleri

Sayı: 309

Yürüyüş
25 Mart
2012
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Devrimci Bir Evlattan,
Anne ve Babasına!

Merhaba annecim, babacım.
Arkadaşların size ziyaretlerine ve sizin isteklerinize ilişkin söylediklerinize ilişkin bilgi aldım. Öncelikle şunu ortaya koyalım... Kimin durduğu yer doğru, bana onu söyleyin...
Zaliminin yanında mı yoksa mazlumun yanında olmak mı?
Muaviye’nin mi yoksa, Hz. Hüseyin'in yanında olmak mı?...
Kim kimin yanında...
Doğru olan bir şey varsa o da benim, devrimcilerin yaptığıdır.
Arkadaşlara demişsiniz “geçmişte biz de yaptık”. Evet doğrudur ama biliyor olmanız sizi sorumluluktan kurtarmaz, aksine daha sorumlu olmanızı gerektirir. Çünkü siz bilerek yanlış yapıyorsunuz, sokaktaki sıradan insan ise bilmediği için,
bu düzen tarafından uyutulduğu için yapıyor...
Ayrıca bizim de boynumuz zalimin kılıcından geçmedi
mi?...
Kanımızı dökenlerle yan yana olamayız, bunu mutlaka ikinizin de anlamasını istiyorum.
Niye mi, bakın ne halde kardeşim... Öğrendiğimde deliye döndüm. Ama onun kabahati yok, kabahatin büyüğü siz
de... Devrimci olmasın dediniz, bizlerden uzak tuttunuz... Bu
düzen karşısında güçsüz, yalnız, inançsız bıraktınız kardeşimi... Canımı ne hale getirmiş bu şerefsiz düzen...
Ablam, anne kaç defa söyledim anne, kaç defa değil mi...
Getir bize, benim yanıma gelsin gitsin... Yok... Benden
uzak gitsin, devrimcilerden uzak gitsin... Ne olursa olsun...
İşte sonucuyla övünebilirsiniz şimdi.
Tabi şunu da biliyorum, babam da sen de çok üzülüyorsun. Ben bunları düşünmüyorum, bilmiyorum, anlamıyorum
zannetmeyin. Ben ne kadar üzüldüğünüzü çok iyi biliyorum,
kendini ne kadar paraladığını biliyorum, tahmin de ediyorum
ikinizin de... Ama bu değil, çocuğuna sahip çıkmak bu değil...
Elbette benim veya kardeşlerimin zarar görmesini istemiyorsun... Ama bu düşünceler, bu davranışlar sizi iyice güçsüzleştiriyor, iyice düzen karşısında per perişan duruma düşürüyor...
Hayır siz bilensiniz, siz bedel ödediniz, siz hala bedel ödüyorsunuz. Sizin evladınızın; canınızın parçasını şehit, diğerini de kavgaya verdiniz... Sizin başınız dik, sözleriniz onur
ve gururlu olmalı; zalimin karşısında, mazlumdan-haktan yana,
namuslu, dürüst evlatlar yetiştirdiğiniz için...
Sonuç olarak; tek tek isteklerinizi arkadaşa belirtmişsiniz
ben onları söyleyim, sonra ben isteklerimi sıralayım...
Birincisi....(...) İkincisi; görüşmemiz şu an için mümkün değil...
Ayrıca nereden çıkardınız ölmeden önce görsün... Niye ölecekmiş annem, bakın anneme... Anne sen de sahip çık kendine çocukların için, kendin için toparlan... Daha gelecek uzun,
gelecek neyi gösterir bilinmez dirime olmasa da ölüme elbet
birgün sarılırsınız... Ama bence biz birlikte bu şekilde konuşarak da birbirimize sarılmıyor muyuz? Birbirimize güç katmıyor muyuz? Sadece bunun gücüne inanın, mektuplarımla
size sadece selamlarımı, sözlerimi değil sıcaklığımı da geti-

riyorum, arkadaşların her sarılması benim sarılmam değil mi?
Birbirimizi düşünmemiz, birbirimize layık olmamız değil
mi gerçekten sarılmak, sarmalamak...
Unutmayın, ben size yakışmayacak hiçbir şey yapmadım,
size yakışacak şeyler yaptım hep. Sizden de fazlasını değil,
en azından buna karşılık vermenizi istiyorum...
Bana zalim deyip durursunuz, ama asıl zalim sizsiniz... Siz
hakiki zalimsiniz... Devrimcilere değil, düzene vermeye
çalıştığınız için evlatlarınızı... Diyorum, tekrar diyorum.... Siz
bu düzen karşısında tek başınıza onları koruyamazsınız... Ne
yaparsanız yapın koruyamazsınız... Ancak devrimciler onlara sahip çıkabilir... Savunduklarınız size çok "iyi niyetli" düşünceler olarak gelebilir. Ama kesinlikle böyle değil... Ne yapacak, okuyacak, evlenecek bu düzene hizmet edecek. Bu düzen
hangi düzen; kanımızı akıtmış, işkence etmiş ahlaksız, hırsız, katil bir düzen...
Sizin iyi niyetiniz işte bu... İşte bu düzene hizmet etmek,
onun devamını sağlamak istiyorsunuz. İster kabul edin,
ister etmeyin bu sonucu değiştiremezsiniz.
İşte böyle bir evlat yetiştirmek istiyorsunuz... Ablasınaabisine işkence yapanlara, katledenlere, hapsedenlere çalışacak
bir evlat. Gerçekten bunu mu istiyorsunuz?
Öyle değilse, bizden uzak tutmazsın. Öyle değilse, bize
devrimcilere getirirsiniz kardeşimi. Onurlu, namuslu, dürüst,
ahlaklı, düşünen-sorgulayan bir evlat yetiştirmek istiyorsan
tek adres var. O da biziz. O da devrimciler... Başka yer, başka yol, başka yöntem yok.
ANNE, BABA... Benim yanımda olmak istiyorsanız
benim yerim belli beni bulacağınız tek yer arkadaşlarımın
yanıdır.
Artık sizden tamam gidip-geliyoruz sözleri gelmedikçe
benden yeni bir mektup beklemeyin. Sizden bu konudaki cevabınızı bekliyor olacağım.
Unutmayın lütfen, buna siz "zalimlik" diyebilirsiniz ama
ben bunu sizi çok ama çok sevdiğim için istiyorum... Çünkü
sizin ilacınız bizde... Bunu dilim döndüğünce hep anlatmaya çalıştım... Beceremedim... Olmadı... Artık bunu sizin yaşayarak görmenizi istiyorum...
Örneğin, 6 ay boyunca bizim kurumlarımıza gidipgelin... 6 ay sonunda kendinizi ne kadar iyi hissettiğinizi, güçlendiğinizi göreceksiniz... Ben size geldim, siz bana yüzünüzü
bile dönmüyor, bir adım bile atmıyorsunuz... Demek ki benim
sevdiğim kadar siz beni sevmiyorsunuz... Umarım böyle değildir, ama bu süreçte beni ne kadar sevdiğinizi de göreceğim...
“Nerede olursa geliriz” dediniz, ben de size nerelerde olduğumu söyledim...
Mektubumu bitiriyorum. Bir daha mektup yazıp yazmamamı sizin tavrınız belirleyecek... Bunun arkadaşlarla bir ilgisi yok, o yüzden arkadaşları bu konuda sıkıştırmayın.... Onlar
gelip-giderler zaten...
Sizi çok seven evladınız...

