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İçindekiler
4 AKP’nin polisleri Dev-Genç çadırına
saldırdı, Dev-Genç’liler
30 kez çadır açtı!

Direniş de var, umut da;
çünkü Dev-Genç’imiz var!

7 5 gün 30 saldırı,
13

14

Dev-Genç’i bitiremezsiniz!
AKP’nin gayrimeşru
mahkemeleri devrimcileri
yargılayamaz; tüm tutsaklara
özgürlük istiyoruz!
Sabrımızı sınamayın, Berkin’i
vuran polisleri açıklayın!

15 Terör tehdidini önlemek ve
seçim güvenliği için Ankara’da
6 ilçeye, İstanbul’da
Beyoğlu’na sıkıyönetim!

17 Düzen partilerini
mahallelerimizde
barındırmayacağız!
19 DHKC: Fethullah’ın soytarısı
Taraf Gazetesi’nden Emre
Uslu bir gazeteci değil,
provokatördür!
21 Katillerle barış olmaz!
26 FARC-EP gerillası
katledildi!

Hasta Tutsakları
Katlettirmeyeceğiz!
8 Mart ve Her
Cumartesi
Hasta Tutsaklara
Özgürlük İçin
Taksim Tünel’den
Galatasaray Lisesi’ne
Yürüyoruz!
Saat - 19.00
TAYAD’lı Aileler

22 AKP’nin hasta tutsakları
katletmesine izin
vermeyeceğiz!

35 Cepheli: Cepheli tarihini bilir,
tarihinden öğrenir, güç alır...

23 TAYAD’lı Aileler:
TAYAD, hasta tutsakların
özgürlüğü için umuttur!

25 Özgür Tutsaklardan:
Panopticon’un
gözü çıksın!

36 Röportaj: “Bir türküdür direniş”
40 Umudun türküleri halkın ellerine
ulaşmaya devam ediyor!

42 Devrimci İşçi Hareketi:
Direne direne kazanacağız!

44 İrfanların, Ferhatların, Enginlerin

26 Devrimci Okul:
Tek başına örgüt olmak!
28 Ukrayna’da yaşananlar
ABD ve AB
emperyalistleri ile
Rusya’nın hakimiyet
savaşıdır!
32 Kamu Emekçileri
Cephesi: Halkı tanımakla
başlayacak her şey, tıpkı
devrimci doktor Che gibi
33 Halk için mühendislik
mimarlık yapmak
onurdur!

34 Sol’un Köşe Taşları:
Devrimciler, sosyalistler
burjuvazinin gözüyle
bakıp, diliyle
konuşamaz!

46

sesi Yürüyüş Dergisi’ni
milyonlara ulaştıralım!
Ekmek, adalet ve özgürlük için
Yürüyüş okuyalım, okutalım

49 Katil Korkut Eken senden
mahkemeler değil,
halk hesap soracak!

51 Emperyalizme ve faşizme karşı
52

direnişin adıdır Ulaş!
Mahallelerimizde ahlaksızlığa
izin vermeyeceğiz!

53 Avrupa’da Yürüyüş: Devrimci
tutsaklık geleneğinin bayrağı
Şadi Özpolat’ın elinde
Yitirdiklerimiz...

56
58 Basından:
59

Formalar Kazova işçilerinden...
Öğretmenimiz...

Eylem Takvimi
Ankara’da Grup Yorum’a destek açlık grevi
4-5 Mart 2014 - 13.00 - Sakarya Caddesi

Sabo’nun Yolundayız!
8 Mart 2014, Cumartesi - 16.00 - Kadıköy, Altıyol

9 Mart 2014 Pazar

Tutuklu Öğrenciler Serbest Bırakılsın!
12.00-22.00 Taksim Galatasaray Lisesi Oturma Eylemi

Tutuklu KEC’liler Serbest Bırakılsın!
15.00 - Taksim Galatasaray Lisesi
Küçükarmutlu’da Toplu Kitap Satışı - 16.00
Hüsnü İşeri’nin, Sevcan’ın ve Hasan Ferit’in
Sokaklarında, Onların Sesi Olacağız!

TUTSAK 2785 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILSIN!
DİRENİŞ VARSA UMUT DA VARDIR!
DİRENİŞ DE VAR, UMUT DA VAR;
ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
Dev-Genç Cevahir AVM Önünde Açlık Grevi Çadırı Açtı
AKP’nin Polisi 30 Kez Saldırdı, Dev-Genç’liler 30 Kez Çadır Kurdu

DİRENİYOR!
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Dördüncü gününde 27 kez saldırdı AKP’nin polisi. Dev-Genç’liler
27 kez çadırını tekrar kurup direnişini sürdürüyor.
Bir irade savaşı; faşizm saldırıyor,
Dev-Genç direniyor... Dev-Genç’liler hapishanelerdeki tutuklu 2 bin 785
öğrencinin serbest bırakılmasını istiyor.
Tutuklu 2 bin 785 öğrencinin tutukluluğunun hiçbir meşruiyeti yoktur...
Şu, her tarafından lime lime dökülen çürümüş devlete bakın. Bu
devletin mahkemelerine bakın, adaletine, hukukuna bakın. İktidarı elinde bulduran işbirlikçilerin elinde halka karşı kullanılan açık bir silah olarak kullanılıyor... Bu devletin, bu
mahkemelerin verdiği kararlar meşru olabilir mi?
İşte bu düzenin bu mahkemeleri 2
bin 785 öğrenciyi aylardır, yıllardır
hapishanelerde tutuyor.
Niye tutuyor?
Parasız eğitim istedikleri için...
Niye tutuyor?
Demokratik, bilimsel eğitim istedikleri için...
Niye tutuyor?
Emperyalizme, işbirlikçi AKP
iktidarına karşı çıktıkları ve bağımsız Türkiye istedikleri için...
Niye tutuyor?
Hak ve özgürlükler mücadelesi
verdikleri için...
1 Mayıs’a gittikleri için...
Yasal haklarını kullandıkları için...
Haziran’da ayaklanan halkın büyük çoğunluğunu onlar oluşturduğu

için...
Faşizmle iktidarını ayakta tutmaya çalışan AKP iktidarı için gençliğin
bütün bu talepleri suç değilse de tehlikelidir.
AKP onun için 2 bin 785 öğrenciyi
tutukladı.
Gençlik, AKP’nin en büyük korkusu. AKP, ne kadar gerici, işbirlikçi bir gençlik yaratmaya çalışsa da başaramadı. Gençliğin dinamizmini,
ilericiliğini, halkına ve vatanına bağlılığını yok edemedi.
Görünürde AKP ile Fethullahçılar
arasında kıran kırana bir savaş sürüyor. Bakın hapishanelere her iki taraftan da kaç insan var?
Trilyonlarca lira yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet parası ortaya çıkan ve tutuklanan üç-beş hırsız da bir bir salıveriliyor.
Çelik kasalardan, ayakkabı kutularından çıkan hırsızlık paraları da tekrar kendilerine iade ediliyor. Hırsızlıktan elde edildiği açık olan malvarlıklarının üzerine koyulan tedbirler kaldırıldı. Devrimci kurumlardan

Devrimci meşruluğun kendine ait
yasaları vardır. Bu yasalar sonuç alana kadar her
yolu denemeyi, dişe diş,
gerektiğinde bedel ödeyen bir mü cadele anlayışını emrediyor.

gasp ettikleri para, bilgisayar ve benzeri teknik araçlar “örgüt malı” diye
el konulup verilmiyor.
Halkın, devrimin türkülerini söyleyen Grup Yorum elemanlarına yurtdışına çıkma yasağı getirilirken hırsızlıktan tutuklanıp bırakılanların
yurtdışı yasağını da kaldırdılar...
Devrimcilerin türkülerinden bile
nasıl korkuyorsa AKP, gençliğin devrimci dinamizminden de öyle korkuyor.
2785 tutsak öğrenci AKP’nin bu
korkusunun ürünüdür.
2785 tutsak öğrenciyle AKP bütün
gençlik kitlesini sindirmeye, teslim almaya çalıyor.
Dev-Genç’liler’in 2785 öğrencinin serbest bırakılması talebi ile başlattığı kampanya bu yanıyla çok
önemlidir. Gençliğin mücadelesi,
AKP’nin gençliğe saldırılarının püskürtülmesi açısında hayatidir.
Tutsaklarına sahip çıkmayanlar, dışarıda kendileri özgür olamaz. DevGenç’lilerin 2 bin 785 öğrencinin se
best bırakılması için başlattığı kampanyası bu yanıyla da onurlu bir
kampanyadır.
AKP polislerinin Cevahir AVM
önünde çadır kurarak açlık grevi
yapan Dev-Genç’lilere pervasızca
saldırması bundandır...
AKP, 2 bin 785 tutsak öğrenciye
kimse sahip çıkmasın diye pervasızca
saldırıyor Dev-Genç’lilere...
Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta Cevahir Alışveriş Merkezi önünde 2 bin
785 tutuklu öğrencinin serbest bırakılması talebiyle direniş çadırı kurdu ve açlık grevine başladı...

Çadırın kurulmasıyla AKP’nin
polislerinin saldırması da bir
oldu. Dev-Genç’liler toparlanıp yeniden kurdular çadırlarını. Polis tekrar saldırdı. DevGenç’liler tekrar toplanıp direniş çadırlarını kurdular.
İLK 24 SAAT İÇİNDE
TAM 15 KEZ SALDIRIP
DEV-GENÇ’İ CEVAHİR AVM
ÖNÜNDEN SÖKÜP ATMAK
İSTEDİ POLİS!
DEV-GENÇ’LİLER de ısrarla savundular direniş mevzilerini. 15 kez
yeniden kurdular çadırlarını. Kendilerini zincirlediler AVM önüne. DevGenç’in Cevahir önündeki açlık grevi direnişi 4. gününde polisin 30. kez
saldırısına rağmen hala sürüyordu.
DEV-GENÇ’LİLERİ BU ONURLU DİRENİŞİNDEN DOLAYI KUTLUYORUZ...
Dev-Genç’liler tutsak 2 bin 785
öğrenciyi böylesine bir direnişle sahiplendiği için bütün gençliğin onuru olmayı hakediyor.
Dev-Genç’liler bu onurlu direnişleriyle tüm Türkiye’ye AKP faşizminin gençliği teslim alamayacağını
bir kez daha gösterdi.
Dev-Genç’liler onurlu direnişleriyle tüm gençliğe umut oluyorlar.
Dev-Genç’liler onurlu direnişleriyle AKP’nin korkularını büyütüyor.
Çünkü direniş varsa umut vardır.
Çünkü direniş varsa faşist AKP iktidarına rahat uyku yoktur.
Onun için AKP bölge bölge “Terör Tehdidini Önleme ve Seçim
Güvenliğini Alma” gerekçesiyle Olağanüstü Hal bölgeleri ilan ediyor...
AKP gençliği teslim alamayacak,
AKP’nin korkuları büyüyecek.
ÇÜNKÜ DİRENİŞ DE VAR
UMUT DA VAR!
30 kez değil, 330 kez de saldırsalar Dev-Genç’liler direnişlerini kendi programlarını uygulayana kadar
sürdürecekler.
44 YILLIK DEV-GENÇ TARİHİNDE BUNUN AKSİ GÖRÜLMEMİŞTİR!
ÇÜNKÜ ONLARIN KÖKÜ KIZILDERE’YE DAYANIR. “BİZ BURAYA DÖNMEYE DEĞİL, ÖL-

MEYE GELDİK” DİYEN MAHİRLERE DAYANIR.
12 TEMMUZLAR’DA NİYAZİLERE, 17 NİSAN’DA SABOLARA, SİNANLARA... DAYANIR!
Öğretmenleri Hamiyetler, Birtanlar, Berdanlar, Kahraman Altunlar’dır
onların...
Abileri, ablaları, Cananlar, Zehralar, Hasan Hüseyinler, Hüsamettinler, Hasan Selimler, Muharremler’dir...
Direnmeden hiçbir hak alınamayacağını bilirler. Onun için AKP’nin
faşist polisleri Dev-Genç’lilerin direnişini bitiremez...
Dev-Genç’in onurlu direnişi tüm
gençliği kucaklayacaktır. Çünkü DevGenç’liler sadece tutsak 2 bin 785 öğrenci için direnmiyor, bütün gençlik
için, bütün halkımız için direniyor.

Polis Dev-Genç’lilere
5 Günde 30 Kez Saldırdı!
DKÖ’ler, Sendikalar,
Sol...
Nerdesiniz?
Neden Direnişin
Yanında Değilsiniz?
Tutsak 2 bin 785 öğrencinin hepsi Dev-Genç’li değildir. Faşizm de zaten hepsi Dev-Genç’li diye tutuklamadı. Tutsak 2 bin 785 öğrencinin
içinde örgütlü-örgütsüz sesini çıkartan her kesimden öğrenci var...
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi
tutsak öğrenciler nezdinde AKP tüm
öğrenci gençlik üzerinde baskı kurmaya çalışıyor... Tüm öğrenci gençliği
teslim almak istiyor...

Hem de gençliği en meşru talepleri için tutuklayarak AKP,
gençliğe, “hiçbir talep için mücadele etmeyeceksin” diyor.
“Benim çizdiğim sınırların
dışına çıkmayacaksın, ben
sana ne dersem onu yapacaksın...” diyor. Yoksa sonun
tutuklu 2 bin 785 öğrenci gibi
olur diyor.
Dev-Genç, AKP’nin bu politikalarını boşa çıkartmak için tutsak öğrencilerin özgürlüğünü istiyor.
Peki sol nerde? Sendikalar,
DKÖ’ler, düzen partileriyle seçim yarışına giren reformist partiler nerde?
Direnişten neden bu kadar kaçıyorsunuz? Faşizmi AKP’nin önünüze koyduğu sandıkla mı yeneceksiniz?
Polisin Dev-Genç’lilere saldırısı
karşısında ordan geçen halk DevGenç’lilere sahip çıkıp polislere yuh
çekerek protesto etti.
Dev-Genç’in direnişi halkımız
için bu kadar meşru gelirken kendilerine devrimci, ilerici, sol diyenler ortalıkta yoklar. Nerdesiniz? Neden
Dev-Genç’in yanında yoksunuz?
İçeride öğrenci tutsağı olanlar siz
niye yoksunuz? Tutsaklarına sahip
çıkmayanlar neyin mücadelesini verebilir?
Bakın Dev-Genç’e: AKP’nin tüm
saldırılarına karşı her türlü saygıyı hakederek direniyor. Niye yoksunuz
ortalıkta? AKP bütün alanları yasaklıyor. Dev-Genç’liler yasaklanan meydanlarda ölümüne direniyor. Direnişi kendi meşruluk alanını yaratarak
büyütüyor. Halk direnişe sahip çıkarken siz niye yoksunuz? Destek vermeyi bıraktık, “geçmiş olsun” ziyareti de mi yapamazsınız?
2 bin 785 tutsak öğrencinin serbest
bırakılması için direnenler sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Direniş size hiç sorumluluk yüklemiyor mu?
Mücadele her alanda meşru direnişleri büyüterek büyüyecek. AKP’nin
yasakları karşısında direnmeden basın
açıklaması dahi yapamaz duruma geleceğimiz günler uzak değildir.
AKP, açıkça iç savaşa göre kendi
hazırlıklarını yapıyor. Ankara’nın 6 ilçesinde, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde OHAL’i aratmayan uygula-
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malar başlattı.
MİT Yasası, HSYK, 5. Yargı Paketi, Torba Yasa... Hepsi hepsi
AKP’nin faşist terörüne yasal kılıflar
bulma çabasıdır.
Bugün AKP’nin hiçbir meşruluğu
yoktur. Devletin hiçbir kurumunun
meşruluğu yoktur. Başbakan Erdoğan
ve oğlunun basına yansıyan telefon
konuşmaları AKP iktidarının meşru
olmadığını milyonların gözünün önüne sermiştir. 803 liralık asgari ücrete yüzde 5’lik zammı vermemek için
haftalarca pazarlık yapan Başbakan’ın evinden yüz milyonlarca dolar çıkıyor. Hırsızlığı bu kadar ayyuka çıkmış bir başbakan halka meydanları yasaklıyor.

Meşru olan halktır. Meşru olan biziz. AKP’nin faşist terörüne karşı
her türlü direniş meşrudur.
Demokratik alanda örgü tlü ve fiili tü m olanakları sonuna kadar kullanarak, meşru temelde hak ve
özgü rlü kler mü cadelesini sü rdü rmek
bizim çizgimizdir. AKP’nin yasaklarını tanımıyoruz!
Devrimcilik kendi araçları ile
meşruluğunu kabul ettirir.
Birincisi; sonuç alana kadar ısrar
ve her yolu deneme, kararlılık mü cadeleyi meşrulaştırır. Yasaklanan meydanları böyle açacağız.
İkincisi; devrimci talepler haklıdır... Haklılık, meşruluğu da yaratır.
Bu denli çürümüş, her tarafından

AKP’nin Sansürüne Karşı
Gerçekleri Haykıracağız
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AKP iktidarı hala halkı teslim alamıyor. Haziran
Ayaklanması’ndan bu yana her türlü baskıyı uyguladı, her
türlü yasayı geçirdi ama halk hala direniyor. AKP’nin her
saldırısında halkın Taksim’i hedeflemesi bu yüzdendir. İnternet üzerinde sansür düzenlemesiyle dijital ortamda da
olsa kimsenin ses çıkarmamasını istiyor. Bugün birçok
medya kuruluşu ihale yoluyla AKP’nin eline geçmişken,
televizyon kanallarının yayın akışı Tayyip Erdoğan’ın tek
bir telefonuna bakıyorken, internet üzerindeki kısmi özgürlük AKP iktidarını rahatsız etmekte. AKP’nin bu saldırıları da milyonları rahatsız etmekte.
22 Şubat akşamı saat 19.00’da İstiklal Caddesi’nin girişinde bir araya gelen kitle pankartlarıyla Taksim yönüne doğru yürüyüşe geçtiler. AKP’nin işkenceci polisleri
yürüyüşün başlamasıyla birlikte kitleye pervasızca saldırmaya başladılar. Kalkanlarla, coplarla kitleye saldırırken geride kalan insanları da sivil polisler yaka paça işkenceyle gözaltına aldılar. Kitleyi bu şekilde Galatasaray
Lisesi’nin aşağı taraflarına kadar süren polisler yolun ortalarında gaz bombası attılar. Bu şekilde ara sokaklara dağılan kitle tekrar İstiklal Caddesi’nde toplandı. O dakikadan
itibaren çatışmalar başladı. Halk sürekli olarak “Her Yer
Taksim Her Yer Direniş”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Berkin Elvan Onurumuzdur”, “Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” sloganlarını atıyordu. Polis ise azgınca saldırısına devam ediyordu. Caddeyi boydan boya
gezerek, aralıklı olarak tazyikli su ve plastik mermilerle
saldırıyordu. Ama hiç kimseyi de çatışma alanından
uzaklaştıramıyordu.
Bu çatışmalar esnasında birebir dövüşler yaşandı. Gözaltına almaya çalıştıkları bir insanı halkın sahiplenmesi üzerine coplarla, tekmelerle halka saldırdılar, halk da karşı-

lime lime dökülen bir düzen 2785 öğrenciyi tutsak edemez.
Sonuç alan tarzımız; hak alan,
hesap soran ve dü zenin yasalarıyla sınırlanmadan, devrimci meşruluğun
gereklerini yerine getiren anlayışımızın sonucudur.
Devrimci meşruluğun kendine ait
yasaları vardır. Bu yasalar sonuç alana kadar her yolu denemeyi, dişe diş,
gerektiğinde bedel ödeyen bir mü cadele anlayışını emrediyor.
Tüm meydanlar bizimdir. Bedeli
ne olursa olsun alanları faşizme terk
etmeyeceğiz. Direnişimizin, cüretimizin tüm halkı kucaklayacağı günler hiç de uzak değildir. Faşizm halkı teslim alamayacak.

lığını verdi. Kimi yerde de basına saldırdı polisler. Halkın haber alma hakkını bu şekilde engellemeye çalışan polis geniş tepkiler aldı.
Yine, polise, basına engel konulamayacağını anlatan insanları da gözaltına almaya çalıştılar. Bu
sırada da polise gereken cevaplar tekme-tokat şeklinde verildi. Yediği dayakların hazımsızlığıyla plastik mermiyle insanları taradılar.
Saat 23.00’e yaklaştığında polis caddeyi iki baştan kapatmış durumdaydı. Bunun üzerine ara sokaklarda küçük
grup halinde bulunan polislere havai fişeklerle saldırarak
ara sokaklar temizlendi. Ardından bulundukları bölgenin
ara sokaklarını denetimine alan kitle daha fazla taş kırarak TOMA’ların üzerine hücuma geçtiler. Peş peşe gelen
taşların, havai fişeklerin altında geri çekilmek zorunda kaldılar. 7 yaşındaki çocuğundan 40 yaşındaki babaya kadar
herkes TOMA’ları, akrepleri taş yağmuruna tutuyordu. Halkımız sorunlarını da asla unutmuyordu. Tazyikli su sıkan
TOMA’ya “Ulan şerefsiz, barajlarda su kalmadı sen bize
burada su sıkıyorsun” diyerek tepki
gösteren insanlar
görüldü. Onlarca
kişinin yaralandığı,
30’dan fazla kişinin gözaltına alındığı çatışma gece
geç saatlere kadar sürdü.
Yaklaşık 3
bin kişinin katıldığı eylemlerde, Halk
Cepheliler de
kendi pankartlarıyla yer aldılar.

Ülkemizde Gençlik

5 Gün, 30 Saldırı:

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
Dev-Genç’liler, tutsak öğrencilerin serbest bırakılması
için 5 gün süresince İstanbul
Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde direndi. Direniş 5
gün sürdü. 20, 21, 22, 23 ve 24
Şubat’ta toplam 30 kez saldırdı
katil polis. İlk saldırıda Durukan
Adıyan’ı kaçırdılar. Yarım saat
sonra işkence ederek serbest bıraktılar. İkinci saldırıda 3 DevGenç’li gözaltına alındı. Gün
içerisinde serbest bırakıldılar.
Polis gözaltılarla sonuç alamayınca soğukla korkutup yıldırma
politikasını geliştirdi. 30 saldırıda
da çadırları pankartları çaldı.
Defalarca kez Dev-Genç’lilerin
minder olarak kullandığı karton parçalarını ve sırtlarındaki
battaniyeleri dahi çaldı.
5 gün boyunca yaşanan saldırılarda Galip isimli bir DevGenç’linin ayağı şişti. Gökhan
İrez’in sol gözü morardı, şişti.
Yalçın Öztürk’ün kaburgası kırıldı.
Bu üç kişiyle birlikte Semih
Yılan, Durukan Adıyan, Alican
Demirtaş, Tuğçenur Özbay, Rengin Çelik, Yakup Işık ve Devrim
Uysal isimli Dev-Genç’lilerin
çeşitli yerlerinde yaralanmalar,
morarmalar, kızarıklıklar oldu.

Anadolu illerinden ve İstanbul’dan
destek ziyaretine gelenler arasında
da çok sayıda yaralanan oldu.
Direniş 5. günün sonunda iradi
olarak bitirilirken, polis yine saldırdı. Ama 5 günün hıncını hesaba
katmadılar. Özgür Karakaya isimli Dev-Genç’liyi tutup dövmeye
başladıklarında, Dev-Genç’liler Ramazan Karaoğlan isimli polisi dövdüler.

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

“Direnişten
Örgütlenerek Çıktık”
Direniş başlı başına bir okul
deriz. Evet okul. En zorlu zamanlar
direnişte olduğumuz zamanlardır. 5
günlük direniş, militanlığı, yaratıcılığı, vefayı açığa çıkardı. Direniş,
başlı başına bir ideolojik zafer oldu.
Direnen Dev-Genç’lilerin arkasında AKP’ye öfkeli binler vardı.
Soldan tek bir destek ziyareti olmadı. Direniş, dostu düşmanı gösterdiği gibi kimin yürekli ve iddialı olduğunu da gösterdi. Dev-Genç
tarihinde yeni bir direniş sayfası
açıldı.
Direniş sırasında yeni insanlar
örgütlendi.
Dev-Genç’liler, polisin saldırısını beklemeden direk kendisi saldırdı polise.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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İrade Savaşını
Dev-Genç’liler Kazandı

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014
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Tutuklu öğrenciler için başlayan direnişin 5. gününde DevGenç’liler yine çadır açtılar. 24 Şubat günü tekrar açılan çadırda öncelikle tutuklu 2785 öğrencinin,
demokratik haklarını kullandıkları, parasız eğitim istedikleri için tutuklandıkları anlatıldı.
Ardından 4 gündür açılan çadırlarda 29. kez saldırıya uğradıklarını anlatan Dev-Genç’liler
tüm saldırılara rağmen tutuklu öğrencileri sahiplenmekten vazgeçmeyeceklerini aktararak 30. kez çadır açtılar.
Ertesi gün görülecek Dev-Genç
mahkemesine çağrı yapılan açıklamada çadır eylemlerinin son gününde olduklarını belirttiler ve
çadırı açtıktan sonra iradi olarak
eylemlerini sonlandıracaklarını
söylediler. “Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Gençliler”, “Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” ve “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” sloganları atılarak çadır
açıldı. Direnişin son gününde DevGenç’lilere yapılan işkenceyi belgeledikleri ve haber alma hakkını
savundukları için defalarca saldırıya uğrayan Yürüyüş Dergisi muhabirleri de üzerinde Engin’in,
Ferhat’ın ve İrfan’ın da olduğu önlükleriyle yine haber yapmak için
Cevahir AVM önündeydi. Yürüyüş
çalışanları bu kez karşı karşıya kaldıkları bir saldırıda aynı şekilde
karşılık verme kararlılığıyla gittiler eyleme.
İşkenceci polisler Dev-Genç’lilere eylemlerinin son gününde çadırlarını açıp halay çekmeye baş-

ladıkları sırada saldırı hazırlığına
başladı. Dev-Genç’liler bu hareketliliği görür görmez çadırlarının
başında slogan atmaya başladılar.
Sivil polisler ve onlarca çevik toplanarak eylemin son gününde
tekrar saldırdılar. Ancak DevGenç’liler dakikalarca çadırı bırakmadılar, polis çevrelerini kapatıp tek tek koparmaya çalıştıkça daha çok kenetlenerek uzun
süre polislerin çadırı almasına
izin vermediler. Polislerin kalkanlarına vurarak ellerindeki şemsiyelerle direnen Dev-Genç’liler
son ana kadar çadırı bırakmadılar.
Polisler çadırı alamadıkça daha
çok kudurdu ve çevreden yuhalayıp tepki gösterenlere çıkıştılar.
Bu sırada bir muhabirimize de saldırmaya çalıştılar ancak sahiplenmemiz sonucu geri gittiler.
Saldırı sırasında polislerden
biri İlkay İşler’i sürükleyerek DevGenç’lilerden ayırdı ve duvara sıkıştırarak saldırdı. Bunu fark eden
Dev-Genç’liler ise hemen İlkay İşler’in yanına giderek polislerin
saldırısını durdurdu. Sonrasında
polisler Özgür Karakaya ile bir kaç
kişiye daha kafalarına vurarak saldırdı ve onları gözaltına almaya çalıştı. Dev-Genç’liler bu kez de
gözaltına almak için saldıran polislere karşı geldiler. Ellerindeki su
şişeleriyle polislere saldıran DevGenç’liler bir yandan da caddeyi
trafiğe kapattılar. Dev-Genç’lilerin
meşruluğu karşısında acizleşen
polisler günlerdir saldırdıkları
Dev-Genç’lilerin son saldırısı karşısında kalkanlarına sarıldılar. Atılan su şişelerine karşı duramadılar
ve korkakça saklandılar. Ellerindeki silahlara güvenen polisler bu
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meşruluk karşısında hiçbir şey yapamadılar. Dev-Genç’liler günlerdir süren saldırılara her defasında
sabırla direndiler. Son gün ise atılan su şişeleri bile korkutmaya yetti her gün daha çok acizleşen polisleri.

Direniş Dalga Dalga
Yayılacak,
Durduramayacaksınız
5 günlük direniş içinde DevGenç’liler, halkın da sahiplenmesiyle demokratik bir mevzinin nasıl korunması gerektiğini gösterdiler.
Çadır 14. Kez kurulduğunda
katiller Dev-Genç’lileri sahiplenen
halkın üzerine plastik mermi sıktılar. Saldırıda 1 Dev-Genç’li elinden 1 Dev-Genç’li de gelen plastik mermiyle yaralandı. Yürüyüş
muhabirinin de görüntü almasını
engelleyen polisler kamerayı elinden aldılar ve fotoğrafları sildiler.
Dev-Genç’lilerin de sahiplenmesiyle fotoğraf makinesini geri vermek zorunda kalan polis geri çekildi.
23 Şubat günü Dev-Genç’liler
2785 tutsak öğrencinin serbest bırakılması için yaptıkları açlık grevinin 4. gününde yine Cevahir
AVM önündeydiler.
Sabah 09.00-12.30 arası masa
açan Dev-Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için
imza topladılar, halaylar çektiler.
Saat 13.00 sıralarında çadır
açan Dev-Genç’liler polisin saldırmaması üzerine çöp poşetlerinden yaptıkları çadırı büyüterek
daha büyük bir çadır kurmaya
başladılar. Bu sırada sesli konuşmalarla, sloganlarla direnişlerini
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anlatan Dev-Genç’lilere halkın ilgisi yoğundu. Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Ataşehir Şubesi
de Cevahir önüne gelerek DevGenç’lileri ziyaret ettiler. Halktan
Dev-Genç’lilerin yanına oturup
sohbet edenler oldu.
Halkın ilgisini gören polis tahammülsüzlüğünü bir kez daha
göstererek yine saldırdı. Çadırı,
kartonları şekerleri her şeyi çalarak geri çekildi. Bu sırada halk
da polisi yuhalayarak tepkisini
gösterdi. Dev-Genç’liler “Bunlar
sokak ortasında Ethem Sarısülük’ü katledenler, bunlar halk
düşmanları, bunlar Amerikan
uşakları” diyerek polisleri teşhir
etti. Halk Dev-Genç’lileri alkışladı. Saldırı sonrası halktan çay
getirenler oldu.

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

Grup Yorum’dan
Dev-Genç’lilere Destek
Kendilerine karşı keyfi olarak
uygulanan yurtdışı yasaklarına
karşı Kazova Kültür Merkezi’nde
açlık grevi yapan Grup Yorum
üyeleri ve dinleyenleri 23 Şubat
günü Cevahir AVM önünde bulunan Dev-Genç’lileri ziyaret
etti.
18.00’da gerçekleştirilen ziyarette Grup Yorum adına Selma
Altın önce bir açıklama yaptı. Altın şu anda daha da onurlu ve gururlu olduklarını çünkü Şişli’de
iki direniş gerçekleştiğini ve bunlardan birinin gençliğin Cevahir’deki direnişi diğerinin de
kendi açlık grevleri olduğunu
belirtti. Altın ayrıca “Dev Genç’lilere yapılan saldırılara üzülmüyoruz, evimizde oturup ağlamıyoruz; öfkemizi büyütüyoruz”

9

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

dedi. Grup Yorum adına yapılan
konuşmanın ardından konuşan
Dev-Gençli Ali Ülgü dört gün boyunca yaşadıkları saldırıları anlattı.
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGençliler”, “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz”, “Polis Simit Sat
Onurlu Yaşa”, “Grup Yorum DevGenç’le Gurur Duyuyor” sloganlarının atıldığı eylemde 80 kişi
ile birlikte yarım saatlik oturma eylemi yapıldı. Oturma eylemi biter bitmez kitle Grup Yorum”un söylediği
türkülerle halaya durdu. Çekilen halayların ardından Yorum üyeleri
19.00’da Dev-Gençlilere başarılar
dileyerek Kazova Kültür Merkezi’ne
döndüler.

Dev-Genç’liler
Teslim Alınamaz
2785 tutsak öğrencinin serbest
bırakılması için Dev Gençlilerin Şişli’deki Cevahir AVM önünde açtığı
çadıra polisin saldırısı dördüncü günde de devam etti.
İlk saldırı 14.00’da yaşanırken
ikinci saldırı Grup Yorum’un destek
ziyareti bittikten sonra 19.30’da derme çatma da olsa çadır açarken yaşandı.
Naylon bir parçayı üzerlerinde
tutan Dev Genç’lilerin etrafı “çadır
açıyorsunuz” denilerek çevik kuvvet
polisi tarafından çevrildi. İki sıra çevik kuvvet kuşatmasının ardında Dev
Genç’lilere işkencelerle saldıran polis bu saldırıların hukuksuz olduğunu söyleyen avukat Engin Gökoğlu’na
da saldırdı. Gökoğlu defalarca avukat
olduğunu belirtmesine rağmen Akrep
Osman diye tanınan polis Ramazan
Karaoğlan küfrederek, biber gazını
bizzat kendisi sıktı.
Yaşanan bu saldırılar sırasında
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Yürüyüş Dergisi muhabiri Tahsin
Sağaltıcı polis Ramazan Karaoğlan tarafından zorla Cevahir AVM’nin garajına götürüldü. Burada “Görüntüleri
örgütün dergisine göndereceksin değil mi” diyerek kameranın içindeki
hafıza kartını aldı.
Bu saldırıyı da görüntülemek için
garaja giden diğer Yürüyüş muhabiri Başak Kavruker’e sivil polisler
saldırdı. Elinde bulunan fotoğraf makinasının hafıza kartına el konuldu.
Yere zorla yatırılarak 6-7 polisin saldırısı sonucu fotoğraf makinası elinden zorla alınan Başak Kavruker’e yapılan bu işkencelerin başında da bizzat Ramazan Karaoğlan vardı. İşkence
sonucu parmağı kırıldı.

Halkımız, Ailelerimiz Asıl
Teröristleri Açıklıyoruz!
Dev-Genç, Cevahir AVM Direnişi’nde kendilerine saldıran işkencecilerle ilgili 26 Şubat’ta yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Şişli Cehavir AVM önünde polisi yönlendiren
tüm saldırıların emrini veren Akrep
Osman lakaplı RAMAZAN KARAOĞLAN VE DİĞER POLİS AMİRLERİ, hepsi birer azılı hak düşmanıdır. Hepsi de halkın ekmek ve adalet
mücadelesinin düşmanı teröristlerdir.
Ramazan isimli işkenceci halkımıza
dönük her türlü saldırıya koşa koşa gelen, halka işkence yapmakta amirlerinin madalyası peşinde koşan aşağılık

bir uşaktır” denildi.
Açıklamada, Şişli Cevahir
AVM önünde kendilerine 30 kez
saldıranlar hakkında şu bilgi verildi: “Haziran Ayaklanması’nda
şehit düşen Mehmet Ayvalıtaş,
Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni
Yıldırım, Ahmet Atakan, İrfan
Tuna, Selim Önder, Zeynep Eryaşar ve Serdar Kadakal’ın katili
RAMAZAN KARAOĞLAN ve bu
polislerdir.
14 yaşında gaz fişeğiyle başından
vurulan beyni sokaklarımıza akıtılan
ve yeni yaşına komada giren umudun
çocuğu Berkin Elvan’ımızın sorumlusu RAMAZAN KARAOĞLAN ve
bu polislerdir.
Gözleri çıkarılan, başlarından gaz
fişekleriyle vurulan her insanımızın
sorumlusu RAMAZAN KARAOĞLAN ve bu polislerdir.
İşkence gören, gaza boğulan, sokak ortasında dayak atılan, aşağılanan
her insanımızın sorumlusu RAMAZAN KARAOĞLAN ve bu polislerdir.
Senelerdir her uyuşturucu çetesiyle
bağlantı içinde olan, her çeteyi destekleyen halka ve devrimcilere karşı
kullanan ve saldırtan, kanımızın dökülmesine sebep olan, Hasan Ferit
Gedik’lerimizin katilleri RAMAZAN KARAOĞLAN ve bu polislerdir.”
Açıklama şu sözlerle bitirildi:
“Halkımız! Ailelerimiz! Fotoğraflarını da yayınladığımız bu işkencecilerin yüzlerini akıllarınıza kazıyın. Her
gördüğünüz yerde yüzüne tükürün onların. Onlar bellerinde silahları ve
zırhlı arabaları olmadan gezemezler.
Korkaktırlar ama halktan da adaletinden de kaçamayacaklar.”
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Faşizme Karşı ODTÜ Bir Kez Daha Ayakta
Ankara ODTÜ’deki ağaçları rant uğruna söken,
ODTÜ içinden yol yapan ve adını 1071 Malazgirt Bulvarı koyan Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 25 Şubat’ta
zafer kutlamasıyla açılışını yapacağı bulvarı Dev-Genç'liler protesto etti. Eylemde: "Biz Dev-Genç'liler olarak Ahmet Atakan'a söz verdik. Onun hesabı sorulmadan bu alçak katillere o kutlamayı dar edeceğiz” denildi. Daha sonra yürüyüşe geçen kitleye polis engel oldu. Ve kutlama-

Özgürlük Tutkumuz
Anadolu İllerinde
Ankara
Ankara Dev-Genç’liler 25 Şubat’ta görülecek tutsak öğrencilerin mahkemesini duyurmak için çadır açan
Dev-Genç’lilerin onlarca kez saldırıya uğramasıyla ilgili 23 Şubat’ta yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada
şu ifadelere yer verdi: "Dev-Genç’liler ne zaman saldırılarınızdan korkup sindi? Tarihin hiçbir anı bunun tek
bir örneğini yazmadı. Yazmayacak da. Çünkü ısrarlı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Baskılarınıza boyun
eğmeyeceğiz."

nın yapıldığı alana çıkmalarına izin vermedi. DevGenç’liler bu engellemeye taşlarla, molotoflarla, havai
fişekle karşılık verdi. AKP’nin seçim tırını tahrip eden
Dev-Genç'liler, tırın üzerine umudun adını yazdı. Uzun
süren çatışmalardan sonra eylem atılan sloganlarla iradi olarak bitirildi.

Her Yer ODTÜ Her Yer Direniş
İstanbul Çayan Mahallesi'nde Halk Cephesi AKP’nin
katil sürüsü polislerinin ODTÜ’de öğrencilere saldırısını protesto etmek ODTÜ ile dayanışmak için 25 Şubat'ta
yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte; “Her Yer ODTÜ
Her Yer Direniş, Her Yer Rüşvet Her Yer Yolsuzluk, Katil AKP'den Hesap Soracağız!" sloganları atıldı. Sokullu Caddesi'nde halka ajitasyonlar çekilerek sonlandırılan
yürüyüşe 45 kişi katıldı.
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İzmir
İzmir Halk Cephesi 22 Şubat’ta yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "2 gündür onlarca defa devrimcilere saldıran katil polisi uyarıyoruz; Dev-Genç bu halkın
umududur, onurudur, Dev-Genç'lilere saldırmaktan
vazgeçin! Dev-Genç'liler 44 yıldır susmadı ve asla susmayacak halkın öfkesini haykırmaya her zaman devam
edecek” denildi.

Malatya
Malatya Dev-Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest
bırakılması talebiyle 21 Şubat’ta Malatya Merkez
PTT önünde eylem yaptı.
Eylem sırasında faşist polisler haber için fotoğraf çeken bir Dev-Genç'liyi engellemek için kimlik sorup, gözaltıyla tehdit etti. Çekilen fotoğrafları görmek istedi. Ellerinden bir şey gelemeyeceğini anlayan faşist polisler geri çekildi. Eylem atılan sloganlarla bitirildi.

Ailelerimizi Yalanlarınızla
Kandıramazsınız!
Afyon Dev-Genç’liler polisin aileleri arayarak baskı
yapması ve taciz etmesiyle ilgili 23 Şubat’ta yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlara değinildi: "DevGenç'li Hayriye Yüksel'in ailesi, polis tarafından bu ay ikinci kez taciz edildi. Babasının rahatsızlığını kullanarak arkadaşımızı yıldırmaya çalışan işkenceci katil polisler boşuna uğraşıyor. Aramakla yetinmeyip arkadaşımızın demokratik eylemlerde çekilen fotoğraflarını terör faaliyetiymiş gibi ailesine göstermişlerdir. Katil polisleri bir kez
daha uyarıyoruz; Devrimcilerden ve ailelerinden uzak durun, ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin.”
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Faşizmin Mahkemeleri Dev-Genç’i Yargılayamaz!
AKP ülkemizde parasız, eşit,
bilimsel, sınavsız eğitim isteyen
öğrencileri keyfine göre tutsak almakta yıllarca geleceklerini çalmaktadır. Tutuklu bulunan 2785
öğrencinin serbest bırakılması
için yapılan kampanya eylemleri kapsamında Anadolu’nun dörtbir yanında da gençler öğrenci arkadaşlarını sahiplenmeye devam
ediyor.

İstanbul
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Dev-Genç’liler 24 Şubat tarihinde Taksim Meydanı’ndaki
Burger King’in terasında “Faşizmin Mahkemeleri Dev-Genç’i
Yargılayamaz!” ve “Tutsak DevGenç’liler Serbest Bırakılsın!”
yazılı pankart açarak eylem yaptı. İşkence yapmak için fırsat kollayan katil polisin gelmesi uzun sürmedi ancak halkın tepkisi de gecikmedi. Halk “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” gibi sloganlara eşlik etti ve polisle sözlü
olarak tartışarak Dev-Genç’lileri sahiplendi. Eylemde 25
Şubat'ta Çağlayan Adliyesi önünde yapılacak olan “DevGenç Faşizmi Yargılıyor” eyleminin çağrısı yapıldı. Eylemde 2 Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına alındı.

Ankara
Dev-Genç'liler 22 Şubat günü Yüksel Caddesi’nde tutsak öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle 35 kişinin
katıldığı basın açıklaması yaptı. Özlem Eda Ortakçı’nın

okuduğu yaptığı açıklamada gençliğin F tipleriyle, baskılarla mücadeleden, hakkı olanı almaktan
vazgeçmeyeceğini belirtti.

İzmir
Dev-Genç’liler 19 Şubat günü
2785 öğrencinin serbest bırakılması için Bornova Metro çıkısında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına 10 kişi katıldı.
Dev-Genç’liler adına okunan basın metninde “Hiçbir devrimci
tutsak yalnız değildir. Onların F
tiplerini, tecritini mektuplarımızla devrimci dayanışmamızla deleceğiz. AKP’nin baskısı zulmü bizleri durduramayacak” denildi. Sloganlarla eylem sora erdi.

Malatya
Dev-Genç’liler 21 Şubat günü; Malatya Merkez PTT
önünde tutsak olan 2785 öğrenci için yaptıkları basın açıklamasında, faşizmin insan kafesleri olan F tiplerinde tutsakların yıllarca ne ile suçlandıklarını dahi bilmeksizin
tecrit altında tutulduğu anlatıldığı. AKP nin öğrencilerin
demokratik ve yasal hak taleplerini terör faaliyeti addedip haksız yere, öğrencileri tecrit altında tuttuğu dile getirildi. Basın açıklaması sırasında faşist polisler haber için
fotoğraf çeken arkadaşı engellemek için kimlik sorup, gözaltıyla tehtit etti. Çekilen fotoğrafları görmek istedi. Fakat Dev-Genç’li arkadaşımızın sağlam duruşu karşısında
ellerinden bir şey gelmeyeceğini anlayan faşist polisler kabuklarına çekildiler.

Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz!
İstanbul'da 17 Şubat günü
Gazi Ticaret Lisesi’nde Liseli
Dev-Genç sloganları yankılandı. 8 Liseli Dev-Genç'li
okul koridorlarında ''Liseli
Dev-Genç'', ''Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek İstiyoruz''

yazılamaları yaptılar. Koridorlarda sloganlar atıp parasız
eğitim istiyoruz kuşlamaları
yaparak okul kapısına ilerlediler. Öğrencilerin yoğun ilgisini çeken eylem okul kapısında
sloganlarla bitirildi.

ÇAĞRIMIZDIR!
4-5-6 Mart’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki Yıldız amfinin ismini Haziran Ayaklanmasında şehit düşen üniversite öğrencisi Ali İsmail KORKMAZ nezdinde tüm devrim şehitleri adına değiştiriyoruz. Tüm halkımız davetlidir.

DEV-GENÇ
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Devrimci Tutsaklara
Özgürlük
Bursa'da 4 Temmuz 2013 günü evlere ve yasal kurumlara yapılan baskınlar
sonucu 8 devrimci tutuklanmış ve tutsaklardan ikisi ilk mahkemede tahliye olmuştu. Tutukluluğu devam eden devrimcilerin serbest bırakılması için her Pazar yapılan basın açıklamasına 23 Şubat
Pazar günü de devam edildi. 14 kişinin
katıldığı açıklama Gemlik Taşköprü üzerinde yapıldı.
Eylemde AKP faşizmi sloganlarla
teşhir edildi ve "Baskılarla tutuklamalarla
devrimcileri yıldıramayan faşist AKP
iktidarı tecrit hücreleriyle ıslah edeceğini sanıyor ama yanılıyor. Tutsaklarımızı
sahiplenmeye devam edeceğiz" denildi.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

AKP’nin Gayrimeşru Mahkemeleri Devrimcileri Yargılayamaz;

Tüm Tutsaklara Özgürlük İstiyoruz
18 Ocak 2013 tarihinde Gençlik
Federasyonu, İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi, TAYAD, Halkın Hukuk
Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği
ve diğer illerde yapılan baskınlarda

toplam 55 devrimci tutuklanmıştı. Tutuklanan 18 Dev-Genç’linin ilk mahkemeleri 10-11 Ekim 2013’te görülmüş
ve 5 kişi tahliye edilmişti. Mahkemenin
ikinci duruşması 25 Şubat günü İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Mahkeme başlamadan önce arkadaşlarını sahiplenmek için adliyenin C kapısına gelen Dev-Genç’liler ve İdil Kültür Merkezi çalışanları
burada bir açıklama yapmak istediler.
Bir araya gelen kitle daha dövizlerini
açmaya çalışırken, AKP’nin katil
polisleri azgınca saldırıp işkenceyle
meydana kadar kimini yaka paça
kimini sürükleyerek, tartaklayarak
sürdüler. Bu esnada saldırının görüntülerini çeken Yürüyüş muhabiri
Pınar Hanoğlu’na da saldırdılar.
Gözaltının yaşanmadığı saldırıda
meydana sürülen 25 kişi burada
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Gökhan İrez kısaca
baskınların, parasız eğitim mücadelelerini engelleyemeyeceğini ifade
etti. İrez’in ardından konuşan Grup
Yorum üyesi Cihan Keşkek devrimci
sanatın engellenemeyeceğini belirtti.
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç’liler”, “Devrimci Sanat Engellenemez”, “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa” sloganlarının atıldığı eylemde
İdil Tiyatro Atölyesi bir skeç oynadı.
Eylem çekilen halaylardan sonra
mahkemeye girilmesiyle sona erdi.

“Devrimci
Olmayacaktım da
Ne Olacaktım?”
13.30’da başlayan mahkeme
tutsakların kimlik kontrolleriyle
devam etti. Mahkemeye gelen tutsakların Berkin Elvan’ın resminin
olduğu “Adalet İstiyoruz” tişörtlerini giymesi dikkat çekti. İlk
olarak savunmasını yapan Bakican
Işık “Parasız eğitim istediğimiz
için, füze kalkanına hayır dediğimiz
için bugün buradayım” derken Beşir Özdemir, “Biz neden F tiplerine
layık görüldük?” sorusunu sordu.
Soruya cevap veren Özdemir, “Biz-

ler binlerce öğrencinin hakkını dile
getirdiğimiz için bugün F tiplerindeyiz” dedi. Berna Yılmaz ise işçilerin, emekçilerin yaşadığı sorunları
anlatarak “13 aydır tutukluyum. Ben
bir Dev Genç’liyim. Dev Genç’liler
işçilerin, emekçilerin yanında olduğu
için bana gelen DİSK’te çalışma teklifini seve seve kabul ettim” dedi.
Cansu Alataş ise Türkiye tarihinde
yaşanan katliamları tek tek anlattı
ve cezasız kalındığına değinerek “Biz
böyle bir adalet istemiyoruz” dedi.
Daha sonra sözü alan Cavit Yılmaz
savunmasına “Halkın adaletini isteyenler içeride, halkı sömürenler ise
dışarıda” diye başlayarak “Hakkımızdaki iddialar belli; parasız eğitim
istemek, füze kalkanına hayır demek
değil mi?” diyerek adaletin nasıl işlediğini dile getirdi.
Çağrı Avcı, savcı ve mahkeme heyetine “İyi bakın o dosyalara, içerisinde
yolsuzluk mu göreceksiniz? Sizin suç
dediğiniz her şey bizim onurumuzdur”
dedi. Erdem Hanoğlu ise savunmasında öncelikle ölüm orucunda şehit
düşen annesi Şenay Hanoğlu’nu anlatarak “Devrimci olmayacaktım da
ne olacaktım?” diye sordu.
İdil Tiyatro Atölyesi sanatçısı
Gamze Keşkek “Ben bir sanatçıyım”
diyerek ölüm orucunda şehit düşen
iki kız kardeş olan Canan ve Zehra
Kulaksız’dan bahsetti. Harran Aydın
ise “Halkın ekmeğidir adalet, ekmeksiz yaşanmayacağı gibi adaletsiz
de yaşanmayacak” derken halkın
adalete ne kadar aç olduğunu dile
getirdi. Hasan Farsak ve Ümit Çimen’in de yaptığı savunmalardan
sonra en son savunmasını yapan Ünal
Çimen, Berkin Elvan’dan bahsederek
255 gündür komada olduğunu vurguladı, Berkin için adalet istedi.
Son olarak avukatların tutsaklar
için yaptığı savunmaların ardından
karar için ara verildi. Mahkeme kararıyla Çağrı Avcı ve Ünal Çimen
tahliye olurken mahkeme 13 Haziran’a ertelendi.
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Adana

Ankara

Antalya

Sabrımızı Sınamayın,
Berkin'i Vuran Polisleri Açıklayın!
Haziran Ayaklanması sırasında
Okmeydanı’nda evinden ekmek almak üzere çıkıp, polisin attığı gaz
bombasının kafasına isabet etmesi
sonucu 250 günden fazla zamandır
komada olan Berkin’le ilgili eylemler
devam ediyor. Berkin’in komada olmasının sorumlularının cezalandırılması talebiyle yapılan eylemlerle
Cepheliler hesap soruyor.
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İstanbul
Taksim
23 Şubat'ta Galatasaray Lisesi
önüne gelen Halk Cepheliler yaptıkları açıklamada Berkin Elvan’ın
8 ayı aşkın süredir komada olduğunu
ve 15. yaşına hastanede komada girerken onu vuranların sokaklarda olduğunu vurguladıktan sonra sloganlarla, 24 saat sürecek olan oturma
eylemine başladılar.
Oturma eylemi 12 kişi ile başladı
ancak İstiklal Caddesi’nden geçen
halkın ilgisi yoğundu. Akşam saatlerinde ve oturma eylemi boyunca
Halk Cepheliler türküler, marşlar ve
sloganları ile halka Berkin Elvan’ı
anlattılar. 24 saat süren oturma eylemine dönüşümlü olarak 20 kişi orada
bulunarak katıldı.

Alibeyköy
Halk Cepheliler, Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde 21 Şubat'ta
"Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuranları Açıklayın" yürüyüşünün afişlerini astı. Halk Cepheliler: “Bizler
küçücük bir çocuktan korkan devletin
yoksul mahallelerinde estirdiği terörü
unutmayacağız. Ve Berkin’in hesabını
sormak isteyen onlarca ‘çocuk ge-
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neralle’ düşeceğiz halk düşmanlarının
peşine” açıklaması yaptı.
19 Şubat tarihinde, AlibeyköyAkşemsettin Mahallesi’nde “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuranları
Açıklayın” yürüyüşünün afişleri asıldı.

Kartal
Kartal’da 19 Şubat günü kafeler
bölgesinde masa açan Halk Cepheliler, kampanyanın el ilanlarını dağıtarak insanlara Berkin’i anlattılar.
Kartal halkının ilgisinin yoğun olduğu masaya gelen bir kişi, Berkin’in
hesabını sorarsanız bir tek siz sorarsınız
diyerek Halk Cephelileri desteklediklerini söyledi. Halk Cepheliler, çalışma
saatleri süresince Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını da yaptılar. Bankalar Caddesi
ve kafelerde yapılan toplu dağıtımda
45 adet dergi halka ulaştırıldı.
20 Şubat’ta ise Bankalar Caddesi'nde masa açıldı. Masanın açık kaldığı süre boyunca, halk düşmanı
AKP’nin işkenceci polisinin telaşı
ve korkusu bir kez daha görüldü.
Masanın etrafında üçerli ve beşerli
gruplar halinde dolaşan işkenceciler
Halk Cepheliler tarafından tüm halka
teşhir edildi.

İkitelli
İkitelli’de Halk Cepheliler 18 Şubat'ta her cuma Taksim’de yapılan
yürüyüşün çağrısını yapan afişleri Atatürk Mahallesi’nin merkezi yerlerine
yapıştırdılar. Afiş sırasında bir teyze
“Hep biz ölüyoruz, biraz da onlar ölsün” diyerek tepkisini gösterdi.
Ardından Halk Cepheliler, Berkin’e olan sevgisiyle afişleri daha

coşkulu bir şekilde yapıştırdılar. Toplamda 100 afiş mahallenin duvarlarına
yapıştırıldı.

Ankara
Ankara Halk Cephesi, 21 Şubat'ta
TBMM önünde Berkin için eylem
yaptı. Eylemde okunan açıklamada;
“Katillere, katilleri koruyan faşist
AKP'ye sesleniyoruz: ‘Siz hatırlamıyorsanız biz hatırlatacağız! Berkin
250 gündür komada! Sabrımızı sınamayın! Berkin Elvan'ı vuranları
ve Haziran Ayaklanması’nda şehit
düşenlerin katillerini korumaktan
vazgeçin! Mahkemeleriniz katilleri
korumaya devam edebilir. Ama halkın
da bir adaletinin olduğunu unutmayın!” denildi. 12 kişinin katıldığı eylemde adalet talebi ile hesap soran
sloganlar atıldı.

Adana
Halk Cephesi üyeleri 22 Şubat’ta
İnönü Parkı'nda eylem yaptı.
Eyleme sloganlarla başlandı. Sesli
konuşmanın ardından yapılan açıklamada Berkin Elvan’ı vuran katil
polislerin hala açıklanmadığı ve açıklanıp yargılanana kadar eylemlere
devam edileceği anlatıldı. Açıklama
halkın ilgisiyle karşılanırken haftaya
yine aynı yerde ve saatte buluşma
çağrısı ve sloganlarla eylem bitirildi.

Antalya
Antalya Halk Cephesi, Berkin Elvan için 21 Şubat'ta adalet istemeye
devam etti. Çevreden insanların da
katıldığı eylemde 10 dakika oturma
eylemi yapıldı. Attalos Meydanı'ndaki
eylem, sloganlarla bitirildi.
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Terör Tehdidini Önlemek ve Seçim Güvenliği için;
Ankara’da 6 İlçeye, İstanbul’da Beyoğlu’na SIKIYÖNETİM!

PARANOYALARDAN
KURTULAMAYACAKSINIZ!
ANKARA’DA 3 MİLYON
KİŞİYİ KAPSAYAN
ÇANKAYA, ALTINDAĞ,
KEÇİÖREN, MAMAK,
YENİMAHALLE VE
PURSAKLAR OLMAK
ÜZERE 6 İLÇEDE,
İSTANBUL’DA
BEYOĞLU’NDA OHAL İLAN
EDİLDİ!
 POLİS 13-27 ŞUBAT
TARİHLERİ ARASINDA
EVLERİ, İŞYERLERİNİ
BASIP, ARAÇLARI, TEK TEK
İNSANLARI DURDURUP
GÜNÜN HER SAATİNDE
ARAMA YAPABİLECEK!
 GEREKÇE: “TERÖR
TEHDİDİ VE SEÇİM
GÜVENLİĞİ”
 OHAL İLANI HALK
DÜŞMANI AKP’NİN HALK
KORKUSUNUN
OLUŞTURDUĞU
PARANOYALARDIR!
 ÇÜNKÜ SUÇLULAR,
HALKTAN KORKUYORLAR!
 AKP, HALKA KARŞI
İŞLEDİĞİ SUÇLAR
NEDENİYLE PARANOYAK
OLDU!
 PARANOYALARINIZDAN
KURTULAMAYACAKSINIZ!

Ankara Emniyet Müdürlüğü valilik kanalıyla 12
Şubat 2014 tarihinde asayişin sağlanması için Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde
15 gün süreyle kişilerin üstleri, araçları ve özel evraklarının önlem amaçlı aranabilmesi için
başvurdu.
Emniyet talebin gerekçesinde,
“Milli güvenlik ve kamu düzeninin,
genel sağlık ve genel ahlakın veya
başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması
yasak olan her türlü silah, patlayıcı
madde veya eşyanın tespiti amacıyla,
hakim kararı veya gecikmesinde sakınca doğabileceğine” dayandırarak
genel arama talebinde bulundu.
Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi,
emniyetin bu talebini olumlu bularak
15 gün için genel arama kararına
imza attı. Mahkeme kararında, “Adli
Önleme ve Arama Yönetmenliği’nin
19 ve 20. maddelerinin devamı uyarınca Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün talebinin kabulü; merkez
ilçeler Çankaya, Altındağ, Keçiören,
Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da
polis sorumluluk bölgelerinde 13 Şubat
2014 ila 27 Şubat 2014 tarihleri arasında 15 günlük süreyle kişilerin üstleri, araçları ile özel kağıtlarının, eşyalarının önleme amacıyla arama
yapılmasına izin verilmiştir” denildi.
Polis böyle bir gerekçeyle bu ilçe
sınırları içinde istediği zaman istediği
mahalleyi, istediği evi, işyerini, araçları,

insanları arayabilecek.
Bunun adı SIKIYÖNETİMDİR!
Böyle bir gerekçeyle Ankara’nın
bu ilçelerinde 3 milyon kişi Olağan
Üstü Hal (OHAL) uygulamalarına
maruz kalacaktır.
Ankara’daki OHAL uygulamaları
tartışılırken aynı gerekçelerle İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için de 20
Ocak’ta OHAL kararları alındığı öğrenildi. Karar, Beyoğlu için polise
geniş arama yetkisi verirken, polis
Beyoğlu’nun bütün mahallelerinde
herkesin üzerini, araçlarını ve evrakları
arama yetkisi veriyor. Beyoğlu İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nün de bu kararı
30 Mart’a kadar uzatmak için başvuru
yaptığı öğrenildi.
İstanbul Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Beyoğlu için verilen
OHAL kararının iptali için başvuru
yaptı.
Beyoğlu’nda geçen yılın 1 Mayısından beri zaten OHAL uygulanmaktadır. Neredeyse Beyoğlu’nda polisin gaza boğmadığı, TOMA’larla
saldırmadığı gün yok.
AKP’nin halka terör uygulama konusunda hiçbir sorunu yoktur. Bu kararlarla AKP terörüne yasalarla meşruluk kazandırmak istiyor.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Erdal Aras, Ankara 10. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın,
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Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği'ne açıkça aykırı olduğunu belirterek
“kararın hangi amaç için verildiği
belli değil, karar genel nitelikte olup
herkesi kapsayacak şekilde verilmiş”
dedi. Zamanı ve tehlikesi belirsiz
olan bu arama kararı yönetmeliğe
ve hukuka aykırı olduğundan itiraz
ettiklerini açıkladılar.
Diğer taraftan Ankara Emniyet
Müdürlüğü yaptığı açıklamada bu
kararların "30 Mart seçimlerinin
güvenli bir ortamda yapılmasının
amaçlandığı”nı söyledi.
OHAL kararının 30 Mart’a kadar
alınmış olmasından seçimlere karşı
da bir “önlem” olduğu anlaşılmaktadır.

AKP’ye OHAL
Uygulaması Kararları
Aldıran, Halka Karşı
İşlediği Suçlardır!
Sayı: 406
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Halktan korkuyorlar. Çünkü suçlular. 12 yıllık iktidarları boyunca
halka yönelik her türlü zulüm sürerken çok uzun süre yalanlarla bu zulmün üzerini kapatmayı başardı. Ancak
AKP’nin zulmü öyle boyutlara ulaştı
ki, artık hiçbir yalan, hiçbir demagoji
bu yalanların üstünü örtmeye yetmiyor.
Ve AKP, paranoya halinde her
türlü halk muhalefetini kendilerine
yönelen tehdit olarak görüyor.
Yarattıkları açlık, yoksulluk, sefalet tablosunda halka verebilecekleri
hiçbir şey yoktur. Onun için daha
çok faşist terör uygulamaktan başka
politikası yoktur.
AKP, yıllarca “darbecileri yargılama, darbecilerle hesaplaşma” demagojisiyle halkı kandırdı.
Gelinen noktada Ankara’da, İstanbul’da OHAL uygulamalarıyla
karşı karşıyayız.
Artık TOMA’lar, gaz bombaları
kurtarmıyor AKP’yi...
Halka karşı işledikleri suçlar
AKP’yi paranoyak yaptı. Haziran
Ayaklanması’yla birlikte halkın kendilerinden mutlaka hesap soracağını
biliyor.
Bir taraftan Fethullahçılar’la kı-

yasıya çatışmalar sürerken Başbakan
Erdoğan’ın “Gezi”yi ağzından hiç
düşürmemesi halktan duyduğu korkudandır.
AKP’nin Fethullahçılar’la anlaşamayacağı, paylaşamayacağı birşey
yoktu. Herkes politikalarını Haziran’da ayaklanan halka göre belirliyor.
Fethullahçılar da AKP karşısında büyüyen halka göre politika yapmaktadır. Onun için AKP 10 yılı aşkın
zamandır her türlü yağmayı, talanı,
zulmü ittifak içinde yaptıkları Fethullahçılar’a dahi sırtını dönemez
hale gelmiştir.
Çünkü suçlarını biliyor AKP. Halka çektirdiği zulmü biliyor. Halka
yaşattıkları açlığı, yoksulluğu biliyor.
Halkı aşağılamanın, halka hakaret
etmenin, zulmetmenin, işsiz, aç, sefil
bırakmanın bir karşılığının olacağını
biliyor. Bunu Haziran Ayaklanması’nda gördü.
Halkın, bütün bunların hesabını
burunlarından fitil fitil getireceğini
biliyor.
Ne Amerika’nın, ne polisinin, ne
ordusunun, ne de MİT’in AKP’yi
koruyamayacağını biliyor.
Çünkü Amerika, Ankara Büyükelçiliği’nde kendini koruyamadı.
AKP, onca güvenlik önlemlerine
rağmen başkentin göbeğinde Genel
Merkez binasını koruyamadı, Adalet
Bakanlığı’nı koruyamadı...
İktidarını korumak için en çok
güvendiği kurumlardan polis kendini
koruyamadı. Hem de başkentin göbeğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü
Cephe’nin roketlerinden kurtulamadı.
Onca terörüne rağmen, faşist yasalarına rağmen halkı susturamadı.
Halk hergün sokaklarda AKP’nin
polislerine TOMA’larına karşı taşla,
sopayla, barikatlarla direniyor...
Ölmekten korkmuyor halk. Zulmün üstüne üstüne yürüyor.
AKP halkın içine çıkamaz durumda. Gittiği her yerde protestolarla
karşılaşıyorlar.
AKP’nin seçim büroları, seçim
araçları halkın çeşitli biçimlerdeki
tepkileriyle karşılanıyor. AKP, önceki
seçim dönemlerinde olduğu gibi yoksul halkın içine girip propaganda
dahi yapamaz hale geldi.

Ne verecekler halka?
Bir poşet makarna mı?
Kendi evlerinden trilyonlar çıkıyor. Bir trilyon için “üç-beş kuruş”
diyorlar. Halkımız ucuz ekmek alabilmek için sabahın köründe ekmek
kuyruğuna giriyor.
Üç kuruş daha ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyruklarda
bekleyen halkın öfkesinden korkuyorlar.
İşsizlik rakamları resmi rakamlara
göre yüzde onların üstüne çıktı. 2013
Kasım ayı işsizlik raporuna göre 270
bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı.
Her ay işsizler ordusuna katılan
yüzbinler AKP’yi paranoyak yaptı.
Cepheliler tarafından AKP ve
MHP’nin Okmeydanı’nda açtığı seçim büroları molotoflandı. Çayan
Mahallesinde Saadet Partisi’nin esnaflara seçim propagandası yapmasına izin verilmedi... Yine AKP’nin
İkitelli’de, Kuruçeşme’de seçim bürosu açmalarına ve propaganda yapmalarına izin verilmedi.
Bütün bunlar AKP’yi paranoyak
yaptı.
Haziran Ayaklanmas’nda katledilenlerin, gözü çıkartılanların, beyni
asfaltlara akıtılanların, 250 gündür
komada olan Berkin Elvan’ın hesabı
paranoyak yaptı AKP’yi.
Ve paranoyak halinde saldırıyor
AKP.
Paranoyalarından asla kurtulamayacak AKP. Çünkü halk düşmanlığını
sürdürüyor. Halka saldırmayı sürdürüyor.
Yeni çıkarttıkları internet yasası,
HSYK, torba yasalar, MİT yasaları,
yargı paketleri hiçbir şey AKP’yi
korumaya yetmeyecek.
Erdoğan’ın oğluyla yaptığı telefon
konuşmalarının yayınlanması Erdoğan’ın gerçek yüzünü daha da açığa
çıkarttı. Bu ses kayıtlarından sonra
Başbakan Erdoğan, Eskişehir’deki
ve Mersin’deki mitinglerini iptal etti.
Halk korkusu büyüyecek
AKP’nin. Paranoyaları büyüyecek
AKP’nin. Paranoyalardan kurtulamayacak AKP.
Çünkü halkın sorulacak hesabı
var!
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Düzen Partilerini
Mahallelerimizde Barındırmayacağız!
seçim çalışması yaptırılmadığı için
devrimcilere taşla saldırıyorlar.
Mahallemizde bunlara izin vermeyeceğiz” diyerek Saadet Partilileri
kahveden kovdular. Daha sonra
halktan insanlar Halk Cephelilerin
yanına gelerek destek oldular.
Yaklaşık 30 Cepheli 23 Şubat
günü de Saadet Partisi Alibeyköy
seçim bürosunun önüne gelerek kapıya asılan pankart ve bayrakları söİstanbul
küp attı. Cepheliler daha sonra bina
Alibeyköy: Seçim çalışması için
sahibini çağırarak “Bu büroyu ka23 Şubat’ta Alibeyköy’e gelen Saapatacaksınız, mahallemizde seçim
det Partisi Belediye Başkan adayı
bürolarına izin vermeyeceğiz” diye
esnafları dolaşarak propaganda
uyardılar.
yapmak istedi. Cengiz Topel CadAynı sokakta AKP’nin de seçim
desi’nde bulunan kahveye girdiği
bürosu açmak için yer tuttuğunu öğsırada Halk Cephelilerin gelip mürenen Cepheliler, bina sahibini uyadahale etmesiyle konuşma yapamararak; "Eğer burada seçim bürosu
dılar. Halk Cepheliler kahvede buaçılırsa olacaklardan biz sorumlu ollunanlara seçim için gelip oy istemayız, biz bu mahallede seçim büyenlerin asıl amaçlarını anlatıp;
rolarına izin vermeyeceğiz" diyerek
“Bizler bu mahallenin devrimcilerioradan ayrıldılar. Aynı saatlerde Kayiz, bu mahallede yozlaşmaya, yıradolap Mahallesi'nde bulunan
kımlara, halkın her türlü sorununa
AKP'nin seçim bürosuna doğru gikarşı mücadele ediyoruz. Bunlar ise
dildi. Sokağın başına gelindiğinde
5 senede bir defa gelip oy isteyerek
"Hırsız AKP Mahalleden Defol”,
sizleri kandırıyorlar. Başta Saadet
"Hırsız AKP, Yalancı Tayyip”, "Mahir
Partisi olmak üzere tüm düzen parHüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Satilerinin önce halka hesap vermeleri
vaş”, "Kurtuluş Kavgada Zafer Cepgerekir. Sivas’ta, Maraş’ta, Çohede” sloganlarıyla büronun önüne
rum’da, bizleri nasıl katlettiklerini
gittiler. Büronun önüne gelindiğinde
unutmadık. Bunların ellerindeki
ise Cepheliler sesli konuşmalarla
kan hala kurumamıştır ve bugün
AKP'nin ahlaksızlığını anlattılar. Baldevrimcilerin olduğu mahallelerde
konlara,
camlara çıkanlar alkışlarla destek
v e r d i l e r.
Cepheliler
de ellerindeki taşları büroya atarak
tepkilerini
gösterdiler.
Bu sırada
AKP'nin işÖrnektepe Mahallesi’nde 18 Şubat’ta AKP’nin
kenceci polseçim bürosu 5 adet Molotof atılarak tahrip edildi.
isleri akrep
Bir yandan AKP'nin yolsuzlukları
açığa çıkarken, öte yandan düzen
partileri seçime hazırlanıyor. Yalanlarıyla halkımızı kandırıp sömürüden
alacakları payların hesabını yapıyorlar... Halk Cepheliler, "Pisliği Devrim
Temizler" şiarıyla, düzen partilerini
yoksul halkımızın yaşadığı mahallelere sokmuyor.

denilen 2 zırhlı araçla sokağa gelerek
hırsız AKP'yi korumak istediler. Cepheliler ellerindeki taşları akrebe atarak
sokağa barikat kurup çatışmaya başladılar. Sonrasında 2 akrep daha gelerek mahalleyi gaza boğdular.
Cepheliler "Katil Polis Mahalleden
Defol”, "Polis Simit Sat Onurlu Yaşa”
sloganlarıyla Cengiz Topel Caddesi'ne
çekilerek eylemi iradi olarak bitirdiler.
Mahalleyi abluka altına alan işkenceci
polisler, Veysel Karani Camisi'nde
de Çevik Kuvveti yığarak adeta karakol kurdular. Mahalleye 9 akrep 6
otobüs çevik kuvvet gelerek gövde
gösterisi yapmaya çalıştılar.

İkitelli: İkitelli'de Halk Cepheliler
20 Şubat'ta Mehmet Akif Mahallesi
Kemalpaşa Caddesi’nde seçim propagandasını yapan faşist AKP’nin
seçim aracını taşladılar. Ayrıca mahalledeki düzen partilerinin de pankartlarını söktüler.
1 Şubat günü seçim propagandası
yapan Saadet Partilileri mahalleden
kovdular. Yarım saat sonra daha kalabalık gelen Saadet Partililere Halk
Cepheliler taşlarla ve sopalarla müdahale ettiler. Bunun üzerine Saadet
Partililer de Halk Cephelilere taşlarla
karşılık verdi. Halk Cepheliler sesli
konuşmalarla Saadet Partisi’ni halka
teşhir ettiler ondan sonra Saadet Partililer katil polisleri arayarak mahalleden kaçıp gittiler.
Saadet Partisi'nin gitmesinin ardından mahalleye gelen akrepi Halk
Cepheliler taşladılar. Bunun üzerine
akrepten inip Halk Cephelilere silah
çeken polis gözaltına almaya çalıştı.
Mahalledeki insanların tepkisiyle gözaltı yapamadan kaçıp gittiler. Bundan
sonra da İkitelli'de Halk Cepheliler
hiçbir düzen partisinin seçim aracını
mahallelerinde barındırmayacağını
açıkladı.

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

Okmeydanı: Örnektepe Mahallesi’nde 18 Şubat’ta AKP’nin seçim
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bürosu 5 adet molotof atılarak tahrip
edildi. Eylemden
sonra toplanan insanlara Cepheliler,
mahallede halk düşmanı AKP’yi istemediklerini ve çalışma yaptırmayacaklarını duyurdular. Silahlarla güvenliğini alan Cep-

Burjuvazinin Politikaları İçinde
Olmadık, Olmayacağız

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014
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Mimarlar Odası Ankara
Şubesi'nin 43. dönem Genel
Kurulu 22 Şubat günü Milli
Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılım, gün sonuna doğru artarak temsilciliklerden gelenlerle birlikte toplamda
100 kişi civarındaydı.
Halkın Mühendis Mimarları +İvme Dergisi masası açarak çalışmalarını anlattıkları bildirileri dağıttı.
Genel Kurul açılış konuşmalarıyla başladı. 42. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporunun genel kurula sunulması ile söz katılımcılara verildi. Genel olarak AKP’nin baskı ve sömürü politikalarına karşı
verilmesi gereken mücadeleden bahsedilen konuşmalar yapıldı. Salondan dokuz
kişi söz alarak eleştiri ve
değerlendirmelerde bulundu.
Halkın Mühendis Mimarları adına da bir konuşma yapılarak, “Bizim amacımız odalarda solun ilkeli
,asgari müştereklerde, antiemperyalist, anti-faşist zeminde birliğin sağlanmasıdır. Bizim amacımız; AKP
faşizminin saldırılarına karşı, TMMOB’u tasfiye etmesine ve rant yasalarına
karşı odaların mücadele içe-

risinde aktif olarak yer alması ve üyelerin örgütlü
hale getirilmesidir. Bu nedenle de tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını ülkemize, mesleğimize, meslek onurumuza, örgütümüz
TMMOB’a sahip çıkmaya,
bu saldırılara karşı örgütlenmeye, mücadele etmeye
çağırıyoruz…” denildi.
Oda seçimleri 2 Mart
günü yapılacak.
Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi’nin
Genel Kurulu ise 21 Şubat
tarihinde Şişli Kent Kültür
Merkezi'nde yapıldı. Halkın
Mühendis Mimarları adına
Meral Aslan söz alarak
AKP’nin saldırılarına karşı
nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine bir konuşma
yaptı.
“Meslekte Birlik”, “Değişim” ve “Demokrat Mühendisler”in katıldığı seçimleri, ön seçimle aralarına
İşçi Partisi'ni de “sol” kabul
edip birlikte “Demokrat Mühendisler” adıyla seçime giren grup 1678 oy alarak kazandı. Bundan bir önceki
seçimlerde 3000 civarında
oy kullanılırken bu seçimde
2479 oy kullanılması ise
dikkat çekti.

heliler “Umudun Adı DHKP-C”, “AKP’den Hesap Soracağız”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım” sloganlarını atıp çekildiler.

Esenyurt
21 Şubat günü Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde
“Yaklaşan Seçimler ve Bizim Tavrımız” konulu seminer
yapıldı. Seminerde seçimlerin faşizmle yönetilen bir
ülkede bir şey ifade etmediği, halkın kendi temsilcilerini
seçmediği belirtildi. Muhtarlık seçimlerinde bile adayların
yaptıkları masrafların boyutu gösterilerek, “Seçimlere
katılanların hiçbiri halktan insanlar değildir” denildi.

Kentsel Dönüşümle
Yapılan Katliamların
Hesabını Soracağız
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde Çankırı Caddesi
Ada Sokak’ta Kentsel Dönüşüm kapsamında 3 Şubat’ta
5 katlı bir binanın yıkımı sırasında çöken bina bir gecekondunun üzerine devrildi. Koltuk değnekleri ile
çorap satarak hayatını sürdürmeye çalışan 68 yaşındaki
Öcal Çetinkaya yaşadığı gecekondusunda göçük altında
kalarak hayatı elinden alındı, katledildi.
Halkın Mühendis ve Mimarları, emperyalizm ve
işbirlikçisi AKP iktidarının “Kentsel Dönüşüm” diyerek
halkın elinden aldıkları evlerin, katlettikleri yoksul
halkımızın hesabını sormak 24 Şubat’ta Ankara Altındağ
Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada:
“Bizler Halkın Mühendis Mimarları olarak, Kentsel
Dönüşüm yalanıyla talan edilen gecekondu mahallelerinde olmaya, halk ile birlikte omuz omuza mücadele
etmeye devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.
Altındağ Belediyesi’ni uyarıyoruz, yalanlarınıza talanlarınıza son
verin. Sanmayın
ki yıktığınız kondular yanınıza
kar kalacak, o
kondularda sönen hayatların
hesabı sorulmayacak. Bizim de
günümüz gelecek” denildi.

Birlikte Sorunlarımıza
Sahip Çıkalım
İstanbul Bahçelievler'de Bahçelievler Özgürlükler
Derneği'nde 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek yozlaşmaya
karşı halk toplantısına ozalitler ve bildirilerle mahalle
halkına çağrı yapıldı.
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Tarih: 22 Şubat 2014

Açıklama: 424

Fethullah’ın soytarısı Taraf Gazetesi’nden Emre Uslu bir gazeteci değil
provokatördür! Yalancıdır... Provokasyon senaryoları yazar!
Emre Uslu’yu uyarıyoruz; Faşist düzeninizde savundukları
düşüncelerin karşılığını kanlarıyla canlarıyla ödeyen
devrimciler hakkında senaryolar uyduramazsın!
Taraf Gazetesi’nde polis kaynaklı provokatif yazılar
yazan Fethullah’ın Emre Uslu adındaki soytarısı 30
Ocak tarihinde “Çakma Suikast Hazırlığı” başlıklı bir
yazı yazdı. Yazı, 28 Ocak tarihli burjuva basında yer
alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, ‘bana suikast yapacaklar’ diyen açıklamaları
üzerine yazılmış.
Örgütümüzün adını kullanarak kendini “adam yerine”
koydurmaya çalışan Melih Gökçek’in açıklamalarına 31
Ocak 2014 tarihli 422 No’lu açıklamamızda cevap vermiştik.
Açıklamada AKP’lilerin, “ ‘Suikast düzenlenecek’
haberleri ile ‘mağduriyet’ üzerinden politika yaparak
kendi pisliklerinin üzerini örtmeye” çalıştıklarını yazmıştık.
Fethullah’ın soytarısı Emre Uslu bizim yalanladığımız
haberler üzerinden “Çakma Suikast Hazırlığı” diye
senaryolar uydurmuş.
Senaryo şöyle: “Seçimlerde AK Parti’nin oylarını
yüzde 40’ın üzerinde tutmak için mucizeye ihtiyacı
var. (...) O mucizenin ipuçlarını Melih Gökçek verdi.
Seçime giderken çakma suikast numaraları çevirecekler.
Erdoğan’ın içine düştüğü çaresizlikten kurtulması için
bir kahramanlık öyküsü lazım. Çakma suikast ona ihtiyacı olan öyküyü verecektir. Gökçek işte o düzmece
suikast planının ipuçlarını veriyor. (...)
Güvenlik bürokrasisini bilenler iyi bilir ki, MİT’in
emrinde birçok taşeron örgüt var. DHKP-C’nin önemli
bir kesimini MİT kontrol eder.”
Devrimcilere “MİT’in taşeronu” diyen alçağa bakın...
Amerika’nın kanatları altındaki Fethullah’ın soytarısı,
devrimcilere “taşeron” diyor...
Ne oldu? Düne kadar halka ve devrimcilere saldırırken
AKP ile aranız çok iyiydi... Efendinizin önünüze attığı
kemikleri paylaşamadınız mı?
AKP ile düne kadar Ortadoğu’da, Afrika’da birlikte
emperyalizmin uşaklığını yapan siz değil misiniz? Ve

hala da “din kisvesi” altında dünyanın dört bir yanında
Amerika’nın taşeronluğunu yapmıyor musunuz?
Soytarı Uslu senaryosunun devamında şöyle diyor;
“Bu çakma kahramanlık öyküsü için MİT, kontrolündeki
bir sol örgütü kullanacağı gibi adresleme yapıp üzerine
bir operasyon inşası için bir taşla birden fazla kuş
vurma da hesaplıyor olabilir”
Yani “çakma bir suikast olmazsa” diyor Emre Uslu,
“AKP kahramanlık öyküsünü DHKP-C’nin MİT denetiminde olan adreslerine yapacağı operasyonlarla
yazacak” diyor...

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

Halkımıza Duyurulur;
1- Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKPC)’nin yaptığı her eylem halk düşmanlarına karşı yapılmış
politik eylemlerdir.
2- Emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin temsilcisi
olan faşist AKP iktidarı ve onun Başbakanından bakanlarına, milletvekillerinden il başkanlarına kadar tüm kişi,
kurum ve teşkilatları partimizin hedefidir.
Nitekim 19 Mart 2013 tarihinde AKP’nin Ankara
Genel Merkez Binası ve Adalet Bakanlığı savaşçılarımız
tarafından vurulmuştur.
3- AKP’nin iktidara geldiği ilk günden beri kendilerinin
de itiraf ettikleri gibi Fethullahçılar, halk düşmanı AKP
ile ittifak yapmış olup her türlü halk düşmanı politikaları
birlikte hayata geçirmişlerdir... 12 yıldır AKP iktidarında
halka ve devrimcilere karşı işlenen tüm suçlardan Fethullahçılar da birinci dereceden sorumludur. Bugüne
kadar halkımızın dini duygularını sömürerek pis çıkarlarına
alet etmişlerdir.
Fethullahçılar’ın devrimcilere karşı işledikleri suçları
sadece AKP iktidarından ibaret de değildir. Fethullahçılar
onyıllardır efendilerine yaranmak için devrimcilere saldırmışlar ve yayın organları aracılığıyla kontrgerillanın
sözcülüğünü yapmışlardır. Kontrgerilla devletinin devrimcilere karşı yürüttüğü psikolojik savaşın tetikçilerinden

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!

19

olmuşlardır. Fethullahçılar da AKP gibi halk düşmanıdır.

Fethullah’ın soytarısı
Emre Uslu’yu uyarıyoruz;

Emre Uslu gibi soytarılar ise gazeteci değil, bu
dönemin yetiştirdiği ve Fethullahçılar adına yazı yazan
psikolojik savaş araçlarıdır... Bunlar satılık kalemlerdir.
Bugün Fethullahçılar için yazar, yarın parayı kim bastırırsa
onun adına yazar, ona uşaklık yaparlar. Kimse Emre
Uslu gibi kalemini satan provokatörleri gazeteci yerine
koymasın...

Faşist düzeninizde savundukları düşüncelerin karşılığını
kanlarıyla canlarıyla ödeyen devrimciler hakkında provokatif senaryolar üretemezsin! Oligarşi içi çıkar kavganıza devrimcileri alet edemezsiniz... Devrimciler kime
ne zaman, nasıl bir eylem yapacaklarını çok iyi bilirler...
Provokatörlük yapmaktan vazgeç... Yalan haberler üzerinden uydurduğun senaryoların hesabını sana sorarız.
Devrimciler hakkında yazı yazarken her kelimeni ölçüp
biçerek yazacaksın...
Emre Uslu’yu uyarıyoruz; örgütümüzün adını kullanırken yarın hesabını veremeyeceğin tek bir kelime
yazma. Sonra kimse “Emre Uslu gazeteciydi” demesin.
Bu yaptığın gazetecilik değil...

4- Örgütümüz hedeflerini asla gizlemez. Yaptığı hiçbir
eylemin halk nezdinde şaibesi yoktur. Hedeflerimiz de,
eylemlerimizin zamanlaması da, politik mesajları da
açık ve nettir.
Emre Uslu’nun söz konusu yazısı somut hiçbir bilgi
ve belgeye dayanmamaktadır. Uydurma haberler üzerinden
uydurma bir senaryo yazmıştır. Tamamen provokasyon
amaçlı bir haberdir.

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Polis, Yolsuzlukların Hesabını Soran
Halkın Direnişini Saldırılarıyla Bastıramaz
Halkımız Saflara Hesap Sormaya
Sayı: 406
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Okmeydanı halkı hırsızların peşinde olmaya devam
ediyor. 25 Şubat’ta “Bu Pisliği Halk Sıfırlar” pankartı
arkasında yaklaşık 60 kişi mahalle sokaklarını arşınlamaya
başladı. “Her Yer Rüşvet
Her Yer Yolsuzluk"
sloganlarla komşularını hırsız AKP iktidarından hesap
sormaya çağırdılar.
Ardından çoğunluğunu mahalle
gençlerinin ve liseli gençliğin
oluşturduğu
Halk Cepheliler Sağlık
Ocağı önünde
toplanarak yürüyüşe başladılar. 20 kişi ertesi
gün (26 Şubat)
yolsuzluğa karşı
yapılacak olan yürüyüşün çağrısını yapmak için
Okmeydanı sokaklarını adımladılar. “Halkımız Saflara
Hesap Sormaya” sloganıyla çağrıya başlayan Halk Cepheliler konuşmalarında AKP’nin hırsızlığa devam ettiğini,
fakat halkın buna izin vermemesi gerektiğini söylediler.
26 Şubat akşamı saat 19.00’da Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda toplanılacağı duyuruldu.

***
Hırsız AKP’nin yolsuzluklarının hesabını sormak
için 26 Şubat’ta Okmeydanı sokaklarında Halk Cephesi
öncülüğünde toplanan halka polis saldırdı.
26 Şubat günü katil polis Sibel Yalçın Parkına girerek
keyfi bir arama yapmak istedi. Cepheliler polisin mahalleye
girmesi ile, mahallede toplanarak polisi mahalleden kovalamaya başladılar. Bu sırada polisin attığı gaz
bombası Vedat Akdemir'in kaburgasına geldi.
Yine polisin attığı gaz bombaları ile Coşkun Özdemir ve halktan bir amcanın sırtına gelmesi ile
hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırılarla mahalle
halkını korkutmaya ve mahalleye uyuşturucuyu,
fuhuşu rahatça pazarlamaya çalışıyor. Halkın onurlu
evlatları sokakları ateşe vererek direniyor. Okmeydanı
mahallesini gaza boğan polis 5 DevKendi Seçtiklerimizi
Genç’liye saldırarak
İzleyelim
gözaltına aldı. Poli22 Şubat’ta, Ankara +İvme Dersin saldırıları sürgisi
Bürosu'nda Halkın Mühendis
dükçe mahalle halMimarları
tarafından Che filminin
kı da dillerinden,
gösterimi
yapıldı.
14 kişinin katıl“Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor", slo- dığı film gösterimi Che Guevara'nın
ganlarını dillerinden dü- Küba devrimi sonrası Bolivya'da
gerilla mücadelesine devam etmeşürmüyorlardı.
Okmeydanı halkı katil sini ve sonrasında Bolivya hüküpolisin gaz bombalarına, meti tarafından yakalanarak şehit
plastik mermilerine karşı edilmesi sürecini akıcı bir şekilde
kurdukları barikatlarla, anlatıyor. 3 saat süren film göstehavai fişekler, soda şişe- riminin ardından filmin değerlenleriyle, taşlarla direndi. dirmesi yapıldı.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Katillerle Barış Olmaz!
26 FARC-EP Gerillası Katledildi
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri-Halk Ordusu (FARC-EP) hükümetle barış görüşmeleri yürütmesine
ve 15 Aralık'ta tek taraflı ateşkes
ilan etmesine rağmen Kolombiya
devleti 19-21 Ocak tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 26 FARC-EP
gerillasını katlederken, Meta ve Tolima'da düzenlenen operasyonlarda
13 gerillayı esir aldı.
Kolombiya'da FARC-EP ile hükümet arasında Küba'nın başkenti
Havana'da bir yıldan bu yana süren
“barış” görüşmelerinde sözde uzlaşma
sağlanmıştı. Sözde diyoruz çünkü
sürecin başından beri bir taraftan
“barış” görüşmeleri yapılırken diğer
taraftan Kolombiya devleti FARCEP gerillalarını katletmeye devam
ediyordu ve Devlet Başkanı Juan
Manuel Santos askeri operasyonların
devam edeceğini açıklamıştı.
Nitekim FARC-EP ile Kolombiya
devletinin yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varılan nokta FARC-EP’nin
düzen içine çekilmesidir. Yani gö-

rüşmeler adı altında yapılan özünde
FARC-EP’nin yani silahlı mücadelenin tasfiyesidir.
Bu görüşmelerde silah bırakma
karşılığında FARC-EP’nin ileri sürdüğü talepler şunlar:
- Toprak reformu,
- Siyasi katılım,
- Silahsızlanma,
- Uyuşturucu ticaretine son verilmesi,
- Savaştan zarar görenlerin haklarının güvence altına alınması ve
barış anlaşmasının eksiksiz uygulanması...
Kolombiya gibi faşist, Amerikan
işbirlikçisi, uyuşturucu, kumar, karapara, mafya, fuhuş gibi her türlü
yozlaşmanın, uşaklığın atbaşı gittiği
bir ülkede bu taleplerin hepsi hiçbir
somut karşılığı olmayan taleplerdir.
Daha doğrusu bu talepler Kolombiya devletinden alınmak için ileri
sürülen talepler olmaktan ziyade 50
yıldır silahlı mücadeleyi sürdüren ve
önemli bir güce sahip olan FARCEP kadrolarını düzen içine çekmeye
ikna etmek için ileri sürülen taleplerdir.

Göstermelik Yargılama Değil

Adalet İstiyoruz
Eskişehir'de her hafta cuma günleri saat 18.00-19.00
arasında tutulan nöbete 21 Şubat'ta toplam 25 kişi katıldı.
Eylemde sık sık “Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür”,
“Ali İçin Adalet İstiyoruz”, “Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Diren Berkin
Eskişehir Seninle”, “Ali’ye Selam
Direnişe Devam”, “Katil Polis Hesap
Verecek” sloganları atıldı. “Büyü”
şarkısı ve Gündoğdu marşı okundu.
Ali İsmail için neden adalet istendiğini anlatan 200 bildiri eylem
sırasında halka ulaştırıldı. Oturma
eyleminin sonunda Ali İsmail Korkmaz Parkı Forumu adına okunan

Devrim hedefiyle 50 yıldır silahlı
mücadele veren ML bir hareket,
Amerika’nın yeni sömürgesi faşist
bir iktidarda hiçbir karşılığı olmayan
bu talepler için silah bırakmaz... Her
şeyden önce ML devrimci bir hareket
silah bırakmaz... Devrim yapar...
Kolombiya devleti için bu talepler
pazarlık unsuru bile değildir. FARCEP Kolombiya devleti bu talepleri
kabul ettiği için silah bırakmıyor.
İktidar hedefini, devrim inancını yitirdiği için bırakıyor... Bu talepler
gerillayı silah bırakmaya ikna etmek
için FARC-EP yönetiminin ileri sürdüğü taleplerdir...
Faşist Kolombiya devleti için her
halükarda FARC-EP’nin tasfiyesi
esastır. Katliamlar bu süreci hızlandırmak için yapılmaya devam edecektir...
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FARC-EP de tüm dünya halkları
da faşizmle asla “barış” olmayacağını
göreceklerdir.
FARC-EP, “barış” söylemleriyle
ne kendini ne de dünya halklarını
kandırmasın...

açıklamada: "Adalet talebimiz Ali’yi döven polislerden
sivillere, emri veren amirlerden, kamera kayıtlarını silenlere, Mengele artığı doktordan yalancı valiye, başbakana
bütün sorumlular, katiller yargılanana kadar sona ermeyecek. Bizler 3 Şubat’ta Kayseri’de katillerin karşısına binlerce Ali İsmail olarak
dikildiğimiz gibi 12 Mayıs’ta da
orada olacak davanın peşini bırakmayacağımızı göstereceğiz” denildi.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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AKP’NİN HASTA TUTSAKLARI
KATLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

TAYAD'lı Aileler her hafta yaptıkları basın açıklaması
ve oturma eylemine 23 Şubat'ta Galatasaray Lisesi
önünde yaptıkları "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın"
basın açıklaması ve yarım saatlik oturma eylemiyle
devam ettiler.
TAYAD'lı Aileler adına Bülent Uluada'nın okuduğu
açıklamada Güler Zere ile başlayan hasta tutsaklar kampanyasında, Mete Diş, Yasemin Karadağ, İbrahim Çınar
ve Kemal Avcı'nın ardından Eser Morsümbül'ün de
zulmün elinden çekilerek alındığı belirtildi. Açıklamada
ayrıca 28 Şubat'ta Gazi Mahallesi'nde yapılacak olan
hasta tutsaklarla dayanışma gecesinin çağrısı yapılarak,
birçok sanatçının bu kampanyaya sahip çıktığı söylendi.
Yapılan açıklamanın ardından TAYAD'lı Nagehan Kurt,
hasta tutsaklar kampanyasının simgeleşmiş ismi olan
Güler Zere'nin aydın ve sanatçılara, yoldaşlarına yazdığı
vasiyetlerini okudu. Güler Zere aydın ve sanatçılara
yazdığı vasiyetinde "Beni nasıl zulmün elinden çekip
aldığınızı biliyorsunuz. Ama çok geç kalındı. Bana
dışarıda ölme hakkı tanındı. Yaşam hakkı tanınmadı.
Daha onlarca hasta tutsak var. Sizlerden isteğim onlara
yaşam hakkı arayın. Onlar yaşasın. Onlar için geç
olmadan ellerinizi uzatın, kollarınızı uzatın. Onlar için
geç olmadan vicdanınızı uzatın. Hadi ben de sizlerle beraberim" diyordu.
Güler Zere'nin vasiyetinin okunmasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye olan Eser Morsümbül F tiplerinde
yaşanan sorunları, revire ya da hastaneye giderken, muayene odasında tutsakların elleri kelepçelenerek tedavilerinin
nasıl engellendiğini anlattı. Morsümbül, F tipi tecrit politikalarının yanında devletin sessiz imha ile hasta

Mezarlarımızı Yapmak da
Sahiplenmek de Bizim
İçin Onurdur!
İzmit’te bulunan şehidimiz Murat Gül’ün mezarını
yapan Mezarlıklar Komitesi, daha sonra mezarı başında
anma yaptı. Dayı’mızın sözü “Mezarlarımızda Ot Bitmeyecek” pankartının açılmasıyla başlayan anmada TAYAD’lı Aileler adına sözü alan Mehmet Güvel’in, Murat Gül ve tüm devrim şehitleri adına
bir dakikalık saygı
duruşuna çağırmasının ardından, sonuna sonuncumuza
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tutsakları katletmeye çalıştığını vurguladı. Yapılan
açıklamaların
ardından gerçekleşen oturma eyleminde
hasta tutsakların isimleri sayılarak "aramızda" denildi. 60 kişinin katıldığı eylemde "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur", "Tecrit İşkencedir Tecrite Son", "Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın", "Sessiz İmhaya Son" sloganları atıldı.

Hasta Tutsakları Hapishanede
Katletmenize İzin Vermeyeceğiz
21 Şubat’ta TAYAD’lı Aileler Galatasaray Lisesi
önünde masa açarak hasta tutsaklar için 400 bildiri
dağıttı.
Halka yapılan sesli çağrıda, AKP iktidarının devrimci
tutsakları F tipi hapishanelerde katlettiği, sessiz imha
politikası ile devrimci tutsakları teslim almaya çalıştığı
anlatıldı. Bunun dışında halka yapılan konuşmalarda
TAYAD’lı Aileler hapishanelerde şu an acil olarak el
uzatılmasını bekleyen 162 tutsak için kampanya başlattıklarını anlatarak, tüm halkımızın bu kampanyaya destek
olması çağrısında bulundu. Çalışma süresince 6 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.
kadar savaşın sürdürüleceği, içilen andla ifade edildi.
Murat Gül’ün hayatı anlatılarak, “Haklıyız Kazanacağız”, “Bize Ölüm Yok” marşları söylendi. “Murat Gül
Ölümsüzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”
sloganlarının atıldığı anmanın ardından, 20 Temmuz
2012'de Gazi Mahallesi girişinde AKP’nin katil polisleri
tarafından katledilen halk savaşçısı Hasan Selim Gönen'in
mezarı da ziyaret edildi.

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
TAYAD’lılar 22 Şubat'ta İstanbul Gazi Mahallesi'nde
sokakları Hasta Tutsak Serbest Bırakılsın Gecesi'nin
çağrı pankartlarıyla donattı.
Yapılan çalışma sırasında düzen partilerinden ikisinin
pankartı sökülerek yerine gecenin pankartları asıldı. Çalışma sırasında otobüs durağından gelip pankartı okuyan,
geceyi soranlar oldu.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

TAYAD, Hasta Tutsakların
Özgürlüğü İçin Umuttur
TAYAD’lı Aileler
Merhaba,
Sevgili ailelerimiz, analarımız, babalarımız.... Demokratik mücadele
mevzisinin onurlu yılmaz savaşçıları...
TAYAD'lı ailelerimiz...
Herkesin sustuğu, uzlaşmacılığın,
teslimiyetin elzem olarak sunulduğu
günümüzde biz bütün dünyaya kafa tutuyoruz. Emperyalizme meydan okuyoruz. Devrim diyoruz... Sosyalizm diyoruz... “Dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız” diyoruz...
Yıllardır varlık nedenleri olan silahlarını düşmanlarına teslim edenler,
silahların “miadının dolduğunu” ilan
edenler birbiriyle yarışırken biz bütün
dünyaya kafa tutuyoruz. Kendini dünyanın efendisi sanan Amerika’yı beyninden vuruyoruz...
Elbette bunların bir karşılığı olacak.
Düşmanların bütün oklarını üstümüze çekeceğiz... Nitekim çekiyoruz.
Yunanistan’dan Almanya’ya, Fransa’dan Avusturya’ya, Hollanda’ya bütün Avrupa’da Cephelilere yönelik
her türlü saldırı sürüyor...
Ülkemizde oligarşi içi çatışma kıyasıya sürerken binlerce polis oradan
oraya hallaç pamuğu gibi sürgün edilirken, sözkonusu devrimciler olunca
operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar
kesintisiz sürüyor...
Her zaman daha büyük saldırıları
her alanda göğüslemek zorunda kalacağız... Dünyanın her tarafında emperyalistlerin öncelikli hedefi durumundayız... Dünyanın her tarafında direniyoruz...
Biz devrim demeye, sosyalizm
demeye devam edeceğiz. Devrimin yolunda yürümeye devam edeceğiz.
Dediğimizi yapacağız... Bugüne
kadar ne dediysek yaptık, ne yaptıysak savunduk...
Türkiye halkları ve tüm dünya
halklarına and olsun ki dediğimizi de
yapacağız. Dünya halklarına devrim
sözümüzü tutacağız...
Bu iddiamızı emperyalistler ve iş-

birlikçi oligarşi de
çok iyi biliyor...
Onun içindir ki tüm
dünyada emperyalistlerin hedefi durumundayız... Bize
karşı tüm emperyalistlerin ve işbirlikçilerin gizli servisleri, po-lisleri, kontrgerillası işbirliği
içinde saldırıyorlar...
Yunanistan’da tuTAYAD’lı Aileler “Hasta Tutsaklar
tuklanan yoldaşlarıSerbest Bırakılsın” kampanyası
mız bu kapsamda yapılan bir operasyonçerçevesinde her hafta Cumartesi
la tutuklanmışlardır.
Tünel’den Galatasaray Lisesi’nin
Biz, budandıkça
önüne yürüyüş yapacak!
gürleşen devrim fiTüm halkımızı TAYAD’a
deleriyiz.. Bizi asla
yok edemezler.
destek vermeye çağırıyoruz!
Özgür Tutsaklık
man 5-10 kişi oldunuz, kimi zaman
geleneği Yunanistan'dan Avrupa’da
yüzlerce... ama asla susturulamadınız...
bulundukları tüm hapishaneleri diremeydanları faşizme terk etmediniz. Diniş kalelerine dönüştürüyor...
renen tutsak evlatlarınızla birlikte siz
Şu anda Almanya’nın Bochum
de
dışarıda direndiniz. İşkencelere,
Hapishanesi’nde onursuz arama dalinçlere
maruz kaldınız, yine susmayatmasına karşı 35 gündür açlık gredınız...
vinde, direniyor.
Sindiremediler, teslim alamadılar
TAYAD’ın faaliyet alanı ülke sısizi... Direnen evlatlarınızla birlikte siz
nırlarını çoktan aştı. Özgür Tutsaklade dışarda direndiniz. Her türlü bedeli
rın olduğu her yerde TAYAD da vargöze aldınız. Dünya devrim mücadedır. İsviçre’de TAYAD kuruldu.
lesi tarihine ilkleri kazandırdınız.
TAYAD’ın, ÖZGÜR TUTSAKSadece tutsakların değil, direnen işLIK geleneğinin yaratılmasında çok
çilerin, memurların öğrencilerin yaözel bir yeri vardır...
nında oldunuz...
Suskunluğun, korkunun en koyu
Ne mutlu bize ki bir TAYAD'ımız
olduğu 12 Eylül Cuntası’ndan, hervar...
kesin sustuğu 19 Aralık Katliamı sonrası Büyük Direniş günlerine kadar...
TAYAD hep meydanlarda oldu. HaTAYAD, Dört Duvar
pishanelerde ölümüne süren direnişArasındaki Tutsakların
lerin dışarıdaki sesi, soluğu oldu... Gün
Sesi, Soluğudur!
geldi dışarısı, içerisi ayrımı kalmadı...
Gülsümanları, Şenayları, Hülyaları
Devletin hasta tutsakları sessiz
yaratan bir TAYAD’ımız var...
imha politikalarını Güler Zere ile
Gözaltılarda, kayıplarda, infazlarboşa çıkarttık... Devletin hasta tutda, hapishanelere saldırılarda hep TAsakları imha politikasını artık bilmeYAD’lılar meydanlarda oldu. Kimi zayen yoktur... Güler Zere ile başlayan
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hasta tutsaklara özgürlük mücadelemiz Yasemin Karadağ, İbrahim Çınar, Mete Diş ve Kemal Avcı'nın zulmün hücrelerinden çekip
alınmasıyla artık tüm halkımız tarafından meşruluğunu kabul ettirmiştir...
Hasta tutsakların katledilmesi artık
sessiz imha değil, tüm halkımızın
duyduğu gördüğü açık bir katliama dönüşmüştür...
TAYAD'lı Aileler olarak, Cephe olarak tüm hasta tutsakları zulmün hücrelerinden çekip alma sorumluluğuyla
karşı karşıyayız... Adli, siyasi... faşizmin
hürelerindeki tüm hasta tutsakların TAYAD’dan beklentileri vardır... Hiçbir
hasta tutsağın faşizmin hücrelerinde
sessiz imhasına göz yumamayız...
Sayı: 406
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Tüm Hasta Tutsakların
Serbest Bırakılması İçin
Bir Kampanya Başlattık...
Kampanya kapsamında yapacağımız çok çeşitli faaliyetler olacak...
Tüm TAYAD'lı ailelerimizin bu kampanyada canla başla çalışacağına sonsuz inancımız var...

Yoksul Halkımızı Hasta
Tutsaklar Mücadelemize
Katmalıyız!
Bu amaçla kampanyayı halkımıza
sahiplendirmek için yoksul gecekondu mahallelerinde konserler yapmayı
hedefliyoruz... Gazi’de, Çayan’da, Armutlu’da, Sarıgazi’de, 1 Mayıs Mahallesi’nde, Gülsuyu’nda, Kartal’da,
Bağcılar’da, Kıraç’da konserlerle, halk
toplantılarıyla halkımıza hasta tutsaklar gerçeğini anlatmak ve halkımızı bu
mücadeleye katmak istiyoruz...

İlk Konserimiz
28 Şubat’ta
Gazi Mahallesi’nde
Yapılacak....
Kampanyaya güçlü bir giriş yap-
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mak için tüm ailelerimizin
TAYAD’lılar 28 Şubat’ta Gazi
bu konser için seferber olmasını istiyoruz...
Mahallesi’nde “Hasta Tutsaklar
Seferber olmak, bir
Serbest Bırakılsın” kampanyası
maksat veya iş için olanca
çerçevesinde düzenleyeceği gece
gü cü ile harekete geçmektir. Amacımızın ne olduğu
için sokak sokak, kapı kapı
belli. TAYAD olarak gücüçalışma yapıyor. AKP’nin hasta
müz ise sayılarla, görünentutsaklar politikasını ve hasta
le ölçülemeyecek kadar bütutsakları zulmün hücrelerinden
yüktür. Şimdi tüm gücümüzle yüklenmeliyiz... nasıl çıkartacaklarını anlatıyorlar!
Çünkü, faşizmin köhne
hücrelerindeki hasta tutsakların umudu biziz....
somut olmalı... Kaç dairenin kapısını
Mahallelerde yapacağımız konçaldık, kaç esnafa girdik... sayılarını
serler için hiçbir zaman uzun uzun çalışma zamanımız olmayacak. Aynı zatutmalıyız.
Çalışma yapan komite sayımızı
manda çok işi yapmak zonrundayız.
hergün
artırmayı hedeflemeliyiz...
Bunun yolu; planlı, programlı, örHer
komite
önüne günlük hedefler
gütlü çalışmaktır. İkişer kişilik komikoymalı...
Şu
kadar
eve gireceğim... Şu
teler kurarak kapı kapı halkımıza gitkadar
esnaf
ile
görüşeceğim...
Şu kamek, hapishanelerdeki AKP’nin hasdar
afiş
asacağız,
şu
kadar
duvar
yazısı
ta tutsaklar politikasını anlatmak ve yayapacağız,
şu
kadar
pankart
asacağız
pacağımız gecenin davetiyesini satgibi...
maktır.
Kapı kapı çalışmak devrimcilerin
Girdiğimiz bir sokakta tüm apartkitle çalışma yönetemidir... Kapı kapı
manlara, tüm esnaflara girmeliyiz...
çalışmalıyız... Kapı kapı çalışmak
Tüm dairelerin zillerini çalmalıyız ve
halk ile yüz yüze temas ettiğimiz, onbildirimizi konser davetiyimizi verlara amaçlarımızı doğrudan anlattığımeliyiz... Hasta tutsakların durumunu
mız kitle çalışmasının en etkili yönteonlara anlatmalıyız ve hasta tutsaklamidir. Halkımızın geleneğidir: Kapısına
rın özgürlüğü için onların da yapacageleni geri çevirmez...
ğı şeyleri olduğunu anlatmalıyız...
Önlüklerimizi giyip 60-70 yaşınGirdiğimiz bir sokaktaki, bir iş
daki analarımızı sokakta ellerinde fırhanındaki istisnasız tüm esnafların
ça ile afiş yaparken, bildiri dağıtırken,
kapılarını çalmalıyız. "Hayırlı işler" dikapı kapı davetiye satarken faşizmin
leklerimizle kendimizi tanıtıp hasta tuthücrelerinden gören hasta tutsaklar
sakların durumunu anlatmalıyız. Afiçok büyük bir güç ve moral kazanaşimizi bildirimizi vermeliyiz... Konser
caklardır...
TAYAD’lı analarımız, babalarıbiletlerimizi satmalıyız... Çalışma yapmız, yoldaşlarımız....
tığımız mahallenin her tarafını afişleEmeğinizle, fedakarlığınızla sizden
rimizle, pankartlarımızla, duvar yazıyılın resmini çizmenizi istiyoruz... Bularımızla donatmalıyız...
“Şu esnaf yardımcı olur, şu esnaf
nun için emeğinizi, fedakarlığınızı
yardımcı olmaz, şu evin zilini çalmaesirgemeyeceğinizi biliyoruz.
ya gerek yok...” diye düşünmemeliyiz...
Sizleri saygıyla selamlıyor, çalışKampanya için çalışmamız çok
malarınızda başarılar diliyoruz...

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Panopticon’un Gözü Çıksın!

Özgür Tutsaklardan
İngiliz burjuvazisinin çıkarlarını
teorize edenlerden Jeremy Bentham’ın
“Panopticon Ya Da Kontrol Evi”
isimli kitabı 1971 yılında yayınlandı.
O günden bu yana da, önerdiği tecrit ve tecrit edilen tutsağı 24 saat gözlemek, bir infaz yöntemi olarak, değişik biçimlerde uygulanmaktadır.
PAN-OPTİCON, İngilizce bir
kavramdır. (Pan: Bütün, Opticon:
Gözlemlemek) “Bütünü Gözlemlemek” anlamına gelmektedir.
Panopticon’un yapısı özetle şöyledir: Hapishane binası, halka şeklinde yapılmıştır. Bu halkanın ortasında bir kontrol kulesi vardır. Bu
kontrol kulesinden bakıldığında halka şeklindeki binayı oluşturan bütün
hücrelerin içi görülmektedir. Hücrelerin biri kontrol kulesine bakan, diğeri de halkanın dışından ışığı alan
iki penceresi vardır. Dışarıdan gelen
ışık, hücredeki tutsağın siluetini
kontrol kulesinden bakıldığında sinema perdesi gibi göstermektedir.
Böylece, bir tek kontrol kulesi, tek
tek hücrelere konulmuş olan tutsak-

ları seyredebilmektedir.
Bugün, J. Bentham'ın yöntemi, teknolojinin yardımıyla
kameralı-Panopticon haline
gelmiştir. Bütün F tipi hapishanelerin koridorlarında, görüş,
sohbet, revir vb alanlarında, çatılarda kameralar vardır. Olmayan tek yer, hücre-havalandırmalar idi. Şimdi havalandırmalara da hücrelerin içini görecek şekilde kameralar takılmaya çalışılmaktadır. Neden?
Bakanlık temsilcileri dahi, temsilci yoldaşlarımıza "Bunun güvenlikle bir ilgisi yok" demişlerdir.
Jeremy Bentham'ın Panopticon
modelini "Versailles Hayvanat
Bahçesi"nden esinlenerek tasarladığı
bilinir. Ki bu dayatma, işte bu tasarının mantığıyla ilgilidir. Tecrit, düşünce değişikliği dayatması demektir. Panopticon da büyük insanlığı
"büyük" kılan düşünce ve değerlerin yok edilmesini esas almaktadır.
Faşizm otoritesini, kendisini her
şeyi gören bir "tanrı" gibi konumlandırmaya çalışıyor. Elbette, icat
yine Amerikan emperyalizminindir.
Guantanamo'da denediler ve şimdi,
yeni-sömürge ülkelere ithal ediyorlar.
Tecrit, nasıl emperyalistlerin icat
ve ithal ettiği bir yöntemse, tecriti koyulaştıran her uygulama da emperyalistlerin eliyle dayatılmaktadır.
Kullandıkları "yerli" eldivenler kanlanıp kirlendiğinde çıkarıp atarak

Duyuru

değiştiriyorlar zaten.
Şimdilerde de Jeremy Bentham'ın
çocukları, Panopticon yöntemini F
tipi hapishanelerde yerleştirmeye
çalışıyorlar.
Peki, Özgür Tutsaklar ne yapıyorlar? Özgür Tutsaklar, "Burası Amerika değil, Anadolu" diyorlar ve "emperyalizm ve işbirlikçilerinin gözü"
olarak değerlendirdikleri panopticon'un
kem gözlerini çıkartıp atıyorlar.
Halkımızın deyimidir bu: "Gözün çıksın!" derler. İlaç olarak lanetlemek için kullanılır bu deyim ve
"Gözün kör olsun!" anlamındadır.
Emperyalizm ve faşizm, panopticon kameraları üzerinden devrimci
tutsakların her anını seyretmek istiyorlarsa, Özgür Tutsaklar da Panopticon'un gözlerini kör ederek tecritin
ne ve nasıl olduğunu bir de böyle göstereceklerdir halkımıza. Böylece, Panopticon kameraları tecriti halka
gösteren bir işlev kazanacaktır. Ki
öyle de olmaya başlamıştır.
Duruşmaları için Silivri'ye götürülen Halkın Avukatları, bulundukları
hücredeki Panopticon gözlerini kör etmişlerdir. İzmir'den Bolu'ya, Sincan'a Özgür Tutsaklar da, Panopticon
gözlerini kör ederek, tecriti bir de böyle teşhir etmektedirler halka.
Evet, burası Amerika değil Anadolu. Ve biz, sevdası için demirden dağlar delmiş Ferhat ile Şirin'in torunlarıyız. Ferhat'ın gürzü ile vuruyoruz işte
Panopticonun kem gözlerine...
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8 Mart günü tüm kadınlarımızı mücadele alanlarına,

8 MART’TA KADIKÖY’DEYİZ
8 Mart, kadınların gülüp oynadığı, yalnızca çiçek aldığı ve sorunlarından uzakta durduğu bir gün değildir.
8 Mart, emekçi kadının günüdür.
Özgürlük mücadelesinde bedel ödeyen kadının günüdür. Ter akıtan kadının günüdür
Açlık çeken, yoksullukla boğuşan, makine başında saatlerce sömürülen, evinin başına yıkılma tehlikesi yaşayan,
kapı kulu yerine konulan kadının günüdür ve öyle kalacaktır.
Kadınlarımızın özgürleşmesinin yolu bu aşağılık kapitalist sisteme karşı savaşmaktır.

KADIKÖY’E ÇAĞIRIYORUZ
Toplanma yeri: Kadıköy Boğa Heykeli
Tarih: 8 Mart
Saat: 16.00
Boğa’dan İskele Meydanı’na yürünecektir.
YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ
KADINLAR GÜNÜ!
KADIN OLMADAN DEVRİM OLMAZ
DEVRİM OLMADAN KADIN KURTULMAZ!
KADIN ERKEK EL ELE MÜCADELEYE!
KADINIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!

HALK CEPHESİ
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rimin çıkarlarını her
şart altında savunmak, emperyalizm
ve işbirlikçilerinin
saldırılarına karşı
koymaktır. Örgüt bilinci ve ruhu kendini bu somutlukta
gösterir.
Her koşulda
devrimin çıkarlarını, Cephe’nin politikalarını savunmak için; düşmanın saldırılarını alt etmek için örgüt gibi
düşünmemiz, sürekli bir ideolojik savaş vermemiz, beynimizi silahlandırmamız gerekir. İdeolojik donanımımızı, Marksist-Leninist bakış açımızı sağlamlaştırdığımız Cephe’nin
politikalarını içselleştirdiğimiz oranda, örgütle bütünleştiğimiz noktada ör-

Ders:Tek Başına
Örgüt Olmak
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Öyle dönemler vardır ki, kadrosundan taraftarına tüm Cepheliler bulundukları her yerde hızla inisiyatif almaya çalışırlar. Örgütlü-örgütsüz, Cephe’ye gönül vermiş olan herkes sorumluluklar üstlenir... Örneğin Haziran
Ayaklanması sırasında böyle olmuştur.
Halktan insanlar eksikliklerine
rağmen Cephe’nin politikalarını
hayata geçirmeye çalıştılar.
"Ben varsam örgüt var" şiarı
birçok yerde hayat buldu.
Tarihimizde buna benzer
sayısız örnek yaşanmıştır.
İster bir kişi, ister beş kişi
olalım, bulunduğumuz her yerde bir örgüt olarak hareket etmek bizim gücümüzdür, devrim
ısrarımızdır. Düşman gücümüzün büyümesinden, bulunduğumuz her yerde tek başına, örgüt olarak hareket edip savaşı büyütmemizden korkmaktadır.
Düşmanın korkusunu büyütmek,
milyonları örgütlemek ve savaşı büyütmek için bulunduğumuz her yerde
"tek başına örgüt olma" bilinciyle
hareket etmeyi bir gelenek, bir kültür
haline getirmeliyiz.

TEK
BAŞINA ÖRGÜT
OLMAK

 Tek Başına Örgüt
Olmak, Örgüt Bilincine ve
Ruhuna Sahip Olmaktır
Devrimcilik sürekli bir savaş halidir. Her devrimcinin beyni, yaşamı, düzen ve devrim için bir savaş meydanıdır. Bu savaşın sonuçlarının görüldüğü
yer ise pratiğimizdir. Örgüt bilinci ve
örgüt ruhu bu somutlukta kendini gösterir. Tek başına örgüt olma, hayatın her
alanında örgüt bilinci ve ruhu ile hareket
etmektir. Tek başına örgüt olmak, sahip olduğumuz sınıf ideolojisini, dev-
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mak önemlidir.
Herkes taşıyabileceği en üst boyutta sorumluluk üstlenmelidir.
Devrimcilik sorumluluk üstlenme
cesaretidir.
Cesaret; iddiadır, kararlılıktır, hata
yapmaktan korkmamaktır.
Hata yapmaktan korkan, iş yapmaktan kaçıyor demektir.
Elbette göz göre göre hata yapmamalıyız; yapılan hatalardan da ders
çıkarmalıyız.
Ancak “hata yapma korkusu” hiçbir şey yapmamanın gerekçesi olamaz.
Cepheliler "her ne pahasına olursa olsun" sahiplenirler.
Sorumluluk üstlenirler. Sorumluluk üstlenmek, "ben varsam örgüt
var" demektir.
Örneğin bir mahallede düzenin
çetelerine karşı, yozlaşmaya karşı bir faaliyet yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz sırasında halkımızla kuracağımız bağı, alacağımız
kararları, örgütleyeceğimiz eylemleri neden ve nasıl yaptığımızın bilincinde olmamız gerekir. Eğer böyle bir bilinçle hareket etmez, bu bilinçle düşünmezsek bir süre sonra sadece
söyleneni yapan oluruz.
Sonuç olarak hiçbir işten sonuç alamayız.
Sahiplenmek ve sorumluluk üstlenmek, karar vermeyi öğretir.
Karar vermeyi öğrendikçe daha az
hata yapmaya başlarız.
Karar vermeyi öğrenmek için;
1-Bilgimizi arttırmak
2-"Biz" olarak düşünmeyi öğrenmek gerekir.
Halk için, devrim için, Cephe
için... Ölçülerini her işte temel almak
yeterlidir. Bu ölçüler bizi doğru kararlar almaya götürür...

güt bilincimiz güçlenecek ve örgüt
ruhu ile savaşan olacağız. Örgüt bilincimizin güçlendiği her noktada,
kendimize güvenle, devrim için düşünen, politika üreten ve uygulayan
oluruz, tek başımıza bir örgüt oluruz.
Yaptığımız her işi bu bilinçle yapmak,
attığımız her adımı örgüt bilinciyle at-

 Tek Başına Örgüt
Olmak Sorumluluk
Duygusuna Sahip
Olmaktır
Devrime, halka, yoldaşlarımıza, kendimize karşı sorumluyuz. Sorumluluk
duygumuzun temelinde kendimize ve
örgütümüze güvenimiz, devrime inan-
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İster bir kişi, ister beş kişi
olalım, bulunduğumuz her yerde
olarak kolektivizmi tercih eden
cımız vardır. Sorumluluk duybir beyin, kendi ilişkilerinde de
gumuz mücadeleyi, örgütü sabir örgüt olarak hareket etmek
bunu esas alır. Eleştiri-özeleştihiplendikçe gelişir. Gelişmebizim gücümüzdür, devrim
riyi hakim kılmak, kendindeki ve
mizin ve geliştirmemizin yolu
ısrarımızdır.
Düşman
gücümüzün
yoldaşlarındaki eksik ve zaaflarla
sahiplenmektir.
büyümesinden, bulunduğumuz her
mücadele etmek, yaşamda ve çaOlumlu olumsuz tüm yanlışmada "Cephe’nin ne yararı
larımızı sahiplenirsek, yoldaşyerde tek başına, örgüt olarak
var?" ilkesini hayata geçirmek,
larımızı sahiplenirsek, halkıhareket edip savaşı
yoldaşlarını örgütlemek ve oramızı sahiplenirsek savaşımız
büyütmemizden korkmaktadır.
da örgütü büyütmektir.
gelişir. Kendimize, yoldaşlarıKendimizi örgüt olarak görmıza, halkımıza harcadığımız
mek, halkı düzene teslim etemek savaşımızı ve bizi gelişmemek, halkı örgütlemektir.
tirecek, devrimci irademizi, örruh haline sahip olmaktır.
Devrimci
ideolojiyi, "Cephe’nin yagüt bilincimizi büyütecektir. Devrim
Üç; Yaptığımız her işe yoğunlaşıp
rarına
olan
nedir?" sorusunu geniş
için harcadığımız emek, ödediğimiz beemek harcamaktır. "Bu iş olmaz",
kesimlere ulaştırarak, maddi bir güç hadel, beynimizi devrimin karargahı ya"yapamadım" gibi gerekçeler yeriline getirmektir. Bulunduğu yerde devpacaktır.
ne işi mutlaka bitirme kararlılığı ile
rim için, ekmek, adalet ve özgürlük için
Yaptığımız her işte, aldığımız her
hareket etmektir. "Ben örgütüm" dihalkın sorunlarına çözüm arayan kogörev ve sorumlulukta "ben örgüyen Cepheli gerekçe üretmez ve
miteler, meclisler kurmaktır.
tüm" diyerek hareket etmeliyiz. Kanhata yapmaktan korkmaz. Hatalardan
Kendini örgütlemek önce yaşamını
la, canla, emekle yarattığımız tarihsel
dersler, sonuçlar çıkarır, kendini ve
ve
emeğini
örgütlemekle başlar.
bilgi ve deneyimlerimize bakarak
yoldaşlarını eğitir.
Program
ve denetimle emek vesonuçlar çıkarmalıyız. Adımlarımızı
Dört; Kendini örgüt olarak görrimliliği
de
artacaktır.
halkımıza ve kendimize güvenerek atmek, bulunduğumuz alan ya da biÖrgütlü insan, kendini tam anlamalıyız. Hayatın her anında halkımıza
rimde öncü olma misyonunu, sorummıyla hakim olan, en yüksek verimlive yoldaşlarımıza duyduğumuz güven
luluğunu üstlenmektir. Bunun için
likte çalışabilmek için çaba gösterendir.
ve sorumlulukla hareket etmeliyiz.
bulunduğumuz alanı iyi tanımalı,
Kendini örgütlemek, halkın örHalkımız bizim kişiliğimizde, yaşaaraştıran, gözlemleyen olmalı ve pogütlü
gücünü, halk kurtuluş savaşını
mımızda örgütü görmelidir
litika üretip merkezi politikaları bubüyütmektir.
lunduğumuz alana uygulayabilmeliyiz.
Bir kadro, bir taraftar, bir savaşçı...
Muharrem Karataş yoldaşımız
Her Cepheli kendini örgüt olarak
Beş; Kendini örgüt olarak görmek,
"Her
şeyi kendi ellerimle, kendi beygörmelidir. Tek başına örgüt olmak,
sorun çözmektir. Örgüt olmak, sonimle yapacağım" diyerek tek başına
bulunduğu alan ya da birimi ileriye tarunları başka yerlere havale etmeden,
örgüt olmanın yeni bir örneğini yarattı.
şımak için emek vermektir.
çözümsüz bırakmadan çözme iradeDuyduğu sorumlulukla, örgütü ve
si göstermektir. Çözülen her sorun
Bu pratikte nasıl şekillenecektir?
yoldaşlarını sahiplenmesiyle gelişti
devrim için daha güçlü adımlar atBir; En başta kadrolar olmak üzeve tek başına örgüt olan bir komutan
manın zemini olacaktır.
re tüm Cepheliler kendini, bulunduğu
oldu. "Ben örgütüm" diyerek hatalaBunları pratiğin içinde şekillenher yerde örgütün temsilcisi gibi görrının, eksiklerinin üzerine gitti. Tarihmelidir. Bu konuda özel bir görev vediren, uygulayan Cepheliler’in olduten, şehitlerimizden, kitaplardan ve harilmiş olsun veya olmasın, her insanığu her yerde yeni kadrolar, yeni öryattan öğrenerek kendini ve yoldaşlamız bulunduğu şehirde, mahallede,
gütlenmeler gelişecektir.
rını eğitti. "Tek başına örgüt olma"nın
alanda, birimde örgütün doğal temöğretmenlerinden oldu.
Tek Başına Örgüt
silcisi durumundadır... Bu nedenle
Sonuç olarak, her Cepheli bulunpratiğimizle, eylemlerimizle, yaşamıOlmak Örgütlemektir
duğu alana, birime "tek başına örgüt
mızla halkımıza, yoldaşlarımıza örnek
Kendimizi örgüt gibi görmek ilk olaolma" sorumluluğuyla ve iddiasını
olmalıyız. Halkımız bize bakarak,
büyüterek bakmalıdır.
rak kendimizi örgütlemektir. Kendi
devrime inanmalı, güvenmelidir.
Bu bakış açısına sahip olan her
düşüncelerini örgütlemek, iktidar heİki; Kendini örgüt olarak görCepheli her gün yeni bilgiler öğredefiyle bakmak, "kişisel" olandan
mek, "örgütün yapması gerekir"
necek, dün göremediklerini bugün
uzaklaşmak, "biz" olana yönelmek,
dediğimiz her şeyi önce kendimizin
görmeye başlayacak, her yaptığı işle
her alanda tercihini "biz" olanın ölçüyapmasıdır. Yapacaklarımızı kimlerbiraz
daha büyüyecektir.
lerine göre belirlemek, "devrime, Ceple nasıl yapacağımızı düşünüp planSevgili
okurlar;
he’ye ne yararı var?" sorularına göre
lamalıyız. Kendini örgüt olarak görHaftaya başka bir konuda görüşşekil almaktır.
mek üzere...
mek, her görev ve sorumluluğa hazır,
Kendimizi örgüt olarak görmek
her ihtiyaca karşılık verebilen bir
Hoşcakalın...
yoldaşlarımızı örgütlemektir. İdeolojik
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Ukrayna’da Yaşananlar Demokrasi Talepli Bir Halk Ayaklanması Değildir!

ABD ve AB Emperyalistleri ile Rusya’nın
Ukrayna Üzerinde Hakim Olma Savaşıdır
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21 Şubat tarihinden itibaren
medyada, ABD ve AB emperyalistlerinin işbirlikçilerinin üç ay
önce Ukrayna’da başlattığı protesto gösterilerinin anlaşmayla
sona erdiği, Kiev’de AB’li bakanların taraflar arasında uzlaşıyı
sağladığı bilgileri yer aldı. Bu
bilgilere göre; başkent ve parlamentonun, denetimi fiilen muhalefetin eline geçmiş işgal altındaki kamu binalarının boşaltılması, tutuklanan protestocuların serbest bırakılması ve haklarındaki kovuşturmaların düşürülmesi, 25 Şubat’tan itibaren parlamentoya ve başbakana daha fazla
yetki tanıyan 2004 Anayasası’na geri
dönülmesi ve seçimlerin Aralık’ta
yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Gerçek ise tarafların anlaşması ya da uzlaşması değil, emperyalizm marifetiyle iktidarın darbeyle
el değiştirmesi olmuştur.
Ukrayna’da üç aydır süren çatışmaların bitmesinin ardından iktidarı
ele geçiren ABD ve AB destekli muhalefet, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’i istifaya zorladı. Yanukoviç
bir “darbeyle” karşı karşıya olduğunu
ve istifa etmeyeceğini söyleyince
başkanlık görevinden azledildi. Yanukoviç hükümetinin dışişleri bakanı,
eğitim ve sağlık bakanları da görevlerinden alındı. Timoşenko’nun yakın
müttefiki olan Aleksandr Turçinov,
geçici olarak Yanukoviç’in yetkilerine
sahip oldu. İşbirlikçi muhalefet tam
hakimiyet sağlayabilmek için hızla
yeni hükümet oluşturulacağını duyurdu. Ayrıca yeni hükümetin, Yanukoviç’in Bölgeler Partisi ve Ukrayna Komünist Partisi gibi seçilmiş
milletvekilleri bulunan partileri “yasadışı” ilan etme hazırlığı içinde olduğu, Yanukoviç ve diğer birkaç
yetkili hakkında sivillerin kitlesel
öldürülmesi emrini vermekten tu-

Bu ayaklanma işbirlikçilerin ülkelerini
emperyalistlere peşkeş
çekmenin yolunu yapan gerici bir ayaklanmadır.
Emperyalistlerin
tezgahladığı oyunun
faşist ve milliyetçi örgüt ve partiler tarafından sahneye koyulmasıdır.

tuklama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü.
Bütün bunlara rağmen Ukrayna’da
arabuluculuk girişimlerinde bulunan
3 AB Dışişleri Bakanı’ndan biri olan
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav
Sikorski ise Twitter mesajında
“Kiev’de darbe yok” dedi.

Emperyalizm ve
İşbirlikçileri Halkın
Adaletsizliğe Öfkesini
Kullandılar
Üç aydır süren protestoların silahlı
çatışmaya dönüşmesi sonucu 100’e
yakın insanın ölümüne, yüzlercesinin
yaralanmasına yol açan çatışmalar,
90’larda yaşanan karşı devrimden
bu yana, yoksulluğun % 60’lara
ulaştığı Ukrayna’da, halkın açlığa,
işsizliğe, adaletsizliğe, yolsuzluklara
duyduğu öfkenin sokaklara dökülmesidir.
Ancak halkın bu tepkisi; emperyalistlerin güdümündeki gerici,
faşist örgütlenmeler tarafından
emperyalistler arasındaki egemenlik ve paylaşım kavgasında taraf
haline getirilmiştir.
Bu nedenle, Ukrayna’daki ayaklanma, demokrasi, özgürlük talebi
ile yapılan ilerici bir halk ayaklanması
değildir.

Gerici, Faşist
Partilerin Önderliğinde
Özgürlük ve Demokrasi
Hareketi Olmaz
Lenin’in Düşünceleri
Heykelleri Yıkılınca
Yıkılmaz
Emperyalistler her fırsatta gelişecek ilerici hareketlerin önünü kapatmak için ırkçı ve faşist partileri
kullanır ve desteklerler. ABD, AB
ve NATO ittifakı, Ukrayna’yı Rusya’nın etki alanından çekip çıkarmak
için “Pravy Sector” (Sağ Sektör),
“Svoboda” (Özgürlük) partisi taraftarları, “Ukrayna Yurtseverleri”
ve “Ukrayna Millet Meclisi–Ukrayna Halkı Meşru Müdafaası” ve
“Trizub” gibi faşist örgüt ve partilerle
işbirliği yapmıştır.
Bu örgütler, II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Sovyetlere karşı
mücadelede Nazilerle işbirliği yapan Stephan Bandera’nın partisi
“Ukrayna Milliyetçileri Örgütü”nü
savunan örgütlerdir.
Bu faşist örgütler 13 şehirde kamyon ve vinçlerle Lenin heykellerini
devirdiler. Devrilen heykeller kamyonlarla sürüklenip şehir merkezinde
gezdirildi, kimi yerlerde ise parçalara
ayrıldı. Yıkılan Lenin heykeli üze-
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rinde sevinç naraları atıp hatıra
fotoğrafları çektirdiler. Bu saldırı
emperyalizmin daha önce birçok
ülkenin önderlerine yaptığı saldırıların aynısıydı. Faşist partilerin ellerinde AB bayraklarıyla Lenin heykellerinin yıkıldığı, devrimin ve sol değerlerin hedef alındığı halk
düşmanı bir hareket demokrasi ve özgürlük hareketi
olamaz. Lenin’in düşünceleri hayatın derinliklerinde kök salmıştır,
heykellerle yıkılmaz.

Ukrayna’da
Emperyalistlerin Planı
Uygulamaya Konuldu
Yaşananlar, ABD ve AB emperyalizminin, işbirlikçileri aracılığıyla
Ukrayna’ya hakim olma savaşıdır.
Ukrayna’daki ayaklanmanın asıl mimarı emperyalistlerdir. Ukrayna’ da
akan her damla kanda ABD ve AB
emperyalistlerinin parmağı vardır.
Kasım 2013’ten bu yana sayısı 100’e
ulaşan ölümlerden, binlerce kişinin
yaralanmasından asıl olarak AB ve
ABD sorumludur. Çünkü çatışmaların
içinde yer alan, yönlendiren onların
silahlı tetikçileridir. Çatışma bölgelerinden canlı yayın yapan TV spikerleri ve gazeteciler, polisleri teslim
alanların Ukraynalı olmadıklarını,
yabancı ve paralı milisler olduklarını,
şiddet olaylarını kışkırttıklarını söylüyorlardı.
ABD
Dışişleri
Bakan
Yardımcısı Victoria Nuland; 13 Aralık
2013’te ABD-Ukrayna Vakfı’nın toplantısında Ukrayna üzerine olan planlarını ve nasıl destek sunduklarını itiraf
eden bir konuşma yaptı. 1991’den bu
yana Ukrayna’da demokratik kurumlarını geliştirmek ve Ukrayna’yı AB’ye
taşıma ajitasyonları yaymak için 5
milyar dolar harcadıklarını söyledi.
Ukrayna’daki ayaklanma emperyalizm tarafından önceden planlanan
bir senaryonun sahneye konulmasıdır.
Almanya’nın bu planda özel
bir yeri ve çabası vardır.
“Muhalefet liderleri” olarak gös-

terilen Kliçko ve Yazenyuk, parlamento binasına yapılan yürüyüşten
bir gün önce Berlin’de Başbakan
Angela Merkel ile görüştüler. Ne
ilk ne de son olan bu görüşmede Almanya işbirlikçi muhalefete her türlü
desteği sunacağını bir kez daha yinelendi. İşbirlikçileri bu güne kadar
maddi olarak destekleyen, siyasi olarak eğiten de Merkel’in partisi
CDU’ya bağlı Konrad Adenauer
Vakfı’ydı. Bu görüşmede; protestoların ivmesinin giderek düştüğü ve
“barışçıl eylemlerle” sonuç alınamayacağı değerlendirmesi yapıldı.
Şiddet yoluyla parlamentoyu ele geçirmek ve yönetimi devirmek için
düğmeye basıldı. Öyle de oldu.

Ayaklanmanın Arkasında
Emperyalistler Arası
Pazar Kavgası Vardır
Emperyalistlerin halklara kendi
çıkarlarını dayattığı Ukrayna’daki
bu çatışmanın bir tarafında ABD ve
AB emperyalizminin stratejik hesapları ve çıkarları varken diğer tarafında da Rusya vardır. Emperyalistler kendi aralarındaki çıkar çatışmasında ve bölgenin zenginliklerine
el koyma savaşında halkları kullanmaktadır.
Milyonlarca halk, emperyalistlerin
böl-parçala-yönet politikaları ve planlarıyla birbirine düşürülmüş durumdadır. Ukrayna üzerine AB’nin belirlediği politika ile ABD’nin politikası arasında ivedi ihtiyaçlar açısından
kısmi farklılıklar olsa da özde stra-

tejik hedef olarak aynıdır.
Ukrayna üzerinde
ABD’nin hedefi; Ukrayna’nın siyasi, ekonomik denetimini ele
geçirerek orada bir
askeri üs kurup Rusya’yı kuşatmaktı.
ABD “Full Spectrum Dominance” planı
dahilinde Rusya’yı
Polonya’ dan Ukrayna
ve Gürcistan’ a kadar
NATO üyelerinden
oluşan bir yay ile kuşatarak Rusya’nın askeri gücünü
zayıflatmayı, ekonomik, siyasi, askeri
olarak kontrol etmeyi, Kafkasya’yı
denetim altına almayı hedefledi.
1999’ da Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, 2004’ de Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya,
Romanya, Slovakya ve Slovenya,
2009’ da ise Arnavutluk ve Hırvatistan
NATO üyesi oldular. Ancak Gürcistan
ve Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle
bu ülkelerin NATO üyelikleri gerçekleşmedi.
Avrupa’nın hedefi ise; Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alarak bölgede var olmak, pazar kapmaktı.
48 milyon nüfuslu, dünyanın en
büyük demir madeni kaynaklarından birisine sahip Ukrayna’nın
zengin kaynaklarını sömürü ağına
katmaktı. ABD ve AB’den sonra
dünyanın üçüncü büyük tahıl ihracatçısı ve devasa bir tahıl ambarı
olan Ukrayna’ya, Monsanto, Cargill,
AMD ve Kraft Foods gibi uluslararası gıda tekelleri gözlerini dikmiş
durumdalar.
Sadece Donbass Havzası 109 milyar ton kömür, doğal gaz ve petrol
rezervlerine sahip. Aynı zamanda
granit, grafit ve tuz gibi hammadde
rezervleri Avrupalı metal, porselen
ve kimya sanayicilerinin iştahını kabartıyor. Bütün bunlar Ukrayna’ nın
neden emperyalistlerin ilgi odağı olduğunu gösteriyor.
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Özgürlük, demokrasi, insan
hakları hepsi yalan ve maskedir.
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1998’de Viyana’da yapılan AB
Zirvesi’nde, “Yeni Bağımsız Olmuş
Ülkeler” başlıklı Avrupa-Avrasya
coğrafyası üzerindeki stratejik yönelimde Ukrayna öncelikli ülkeler
arasında yer aldı. AB’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ve enerji taşınma güvenliği bakımından Ukrayna’ya önemli bir rol biçildi. Zira Avrupa ülkelerine sattığı doğalgazın
yüzde 80’ini, Almanya’ya gelen doğalgazın yaklaşık olarak yüzde 40
Ukrayna üzerinden geliyordu.

ise Rus donanması için yaşamsal
öneme sahipti. Bu yüzden ABD ve
AB emperyalistleri ile Rusya’nın çatışması pazar paylaşımı yanı sıra
bölge üzerindeki hakimiyet kavgasıdır. Ukrayna’da son üç aydır yaşananların özünde de bu çıkar çatışması
vardır.

Ukrayna Halkına
AB “Tek Umut”
Olarak Pazarlandı

ABD ve Avrupa emperyalistlerinin
eski Sovyet Cumhuriyeti ülkeleri
üzerindeki planları ve komploları
yeni değildir. Bu nedenle Ukrayna
üzerinde oynannan oyunlar da ne
ilktir ne de son. Sovyetler Birliği
dağıldıktan sonra ortaya çıkan her
devlet aç gözlü emperyalistlerin iştahını kabartan zengin yeraltı ve yerüstü ham madde kaynaklarına sahip
bakir pazarlardı. ABD ve AB emperyalistleri, boş durmadılar. Ukrayna,
Ermenistan, Gürcistan, Azarbeycan,
Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelerde “özgürlük”, “demokrasi”,
“refah” demagoji ve yalanlarıyla işbirlikçi yönetimleri iktidara getirdiler.
Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde
emperyalizmin tezgahladığı, halkın
bir kesiminin manipüle edilerek desteğinin alındığı darbeler, burjuva
ideologlar ve medya tarafından “devrim” diye pazarlandı. ABD ve AB
emperyalizmi, Rusya’nın bölgede
hakimiyetinin artmasını önlemek için,
Rusya’nın etrafındaki ülkelerde de
“kadife”, “turuncu” diyerek renkten
renge giren devrimler(!) organize ettiler. Ve bu ülkelerin hepsini açlığın,
yoksulluğun, yozlaşmanın, fuhuşun,
rüşvetin, yolsuzlukların, mafyanın
ülkesi haline getirdiler.
Yugoslavya’da ABD’nin besleyip
eğittiği sivil toplum kuruluşu görünümündeki karşı-devrimci örgütlenmelerce harekete geçirilen kitle, emperyalistlerin desteğiyle başkanlık
sarayını kuşatıp darbe ile iktidara
getirilenler, Milosevic’i Avrupa’ya
teslim ettiler. Karşı-devrimin adına
“kadife devrim” denildi. Yugoslavya
karşı-devriminde temel rolü oynayan

Avrupa emperyalistleri, 1994’ den
itibaren Ukrayna ile olan ilişkilerini
geliştirdiler. Almanya başta olmak
üzere emperyalistler, Ukrayna halkına
kurtuluşun AB ile ortaklıkta olduğunu
propaganda ettiler. AB’yi tek “umut”
olarak pazarladılar. Bunun üzerinden
halkı böldüler, birbirine düşürdüler
ve çatışmaları körükleyerek kan döktüler. AB’nin nasıl umut olduğu Yunanistan, İspanya, Portekiz’de görülmüştü oysa. AB üyeliği açlık, işsizlik ve yoksulluk demekti. Ukrayna’ya da aynısını getirecekti.
2004 ve 2008’ de Ukrayna’nın
AB üyesi olabilmesi için gerekli olan
süreci başlattılar. Ortaklık ve Serbest
Ticaret Antlaşmalarını imzalandı. AB
emperyalizmi, derin ekonomik kriz
yaşayan Ukrayna’yı iyice sıkıştırıp
kendisine muhtaç hale getirerek kendine bağlamayı planladı. AB, 2013
Aralık ayındaki görüşmelerde Ukrayna ekonomisine çok ağır koşullar
dayattı. Başkan Yanukoviç görüşmeleri askıya alınca Rusya bu fırsatı
değerlendirip Ukrayna’ya 15 milyar dolarlık yardım paketi sundu.
2000’lerden sonra ekonomik olarak yeniden toparlanan Rusya, ABD
ve AB emperyalistlerinin yağmaladığı
devletlerde halkın yaşadığı açlık ve
yoksulluğu, işbirlikçi iktidarlara yönelik öfkeyi fırsat olarak değerlendirip
bu ülkelerde yeniden etkili olmaya
başladı. Kırım Merkezli Doğu Ukrayna bölgesi Rusya ekonomisi için,
Sivastopol limanı ve Odesa limanı

ABD ve AB
Emperyalizminin
Darbeleri “Devrim”
Diye Pazarlandı

‘Otpor’ adlı, sözde öğrencilerin oluşturduğu STK’ların ondan sonraki
görevi eski Sovyet Cumhuriyetlerinde
örgütlenme yapmak oldu.
Gürcistan’da “Demokrasi İçin
Mücadele” seminerleri verdiler. Gürcü
gençler arasında “yeter” anlamına
gelen “Kmara” adlı bir örgüt kurdular. Gürcistan’da iktidarı deviren
gösteriler bu grup tarafından yönlendirildi. 2000 yılında Gürcistan’a
Şavardneze yerine Amerikan yetiştirmesi Şakaşvili getirildi.

Emperyalizm Yugoslavya
ve Gürcistan’dan Sonra
Ukrayna‘yı Karıştırdı
Emperyalizm
Ukrayna’da
“PORA” isimli bir örgütlenme oluşturdu. Önce “masum İngilizce kursları” ile başladılar, sonra onlarca insanı, ABD ve Avrupa’ya eğitime
gönderildi.
Emperyalizm, Yugoslavya’da,
Gürcistan’da tezgahladığı oyunu 22
Kasım 2004’de Ukrayna’da yapılan
devlet başkanlığı seçimlerinde sahneye koyarak başladı komploya. Kendi kendini devlet başkanı ilan etti.
Yuşçenko’ya ilk destek, Avrupa’nın
ülkelere müdahalelerinde araç olarak
kullandığı AGİT’ten geldi. AGİT
secimden kaygı duyduklarını bildirdi.
Aynı anda ABD, “ilişkimizi keseriz”
tehditlerinin ardından “secimi tanımadıklarını” ilan etti. Avrupa Birliği
de boş durmadı. Almanya, Fransa,
İngiltere ve Hollanda da secimler
hakkında “şüpheleri olduğunu” açıkladılar. Muhalefet seçim sonuçlarını
üst mahkemeye götürürken ABDAB, bugün olduğu gibi o zaman da
yüz binlerce insanı meydanlara döktü.
Emperyalistlerin Yuşcenko’yu tercih
etmesi elbetteki sebepsiz değildi.
ABD’de eğitim gören eşi Amerikalı
olan Yuşcenko, Ukrayna’yı NATO’ya
ve AB’ye üye yapmayı savunuyordu.
Amerika’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından Rusya boş durmadı. Avrupa’nın en yakıcı ihtiyaçlarından olan doğalgaz kozunu kullandı. ABD ve AB emperyalistlerini
sıkıştırmak ve Ukrayna’yı kaptırma-
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mak için, “Turuncu Devrim”le iktidara gelen Yuşçenko’yu indirmek
ve Ukrayna’yı dize getirmek için
önce doğalgaz vanalarını kapatmakla
tehdit etti, daha sonra doğalgaz ücret
tarifesini değiştirip Ukrayna’ya satış
fiyatını 4,5 katına çıkarttı.
Gürcistan, Yugoslavya’da ve Ukrayna’dan sonra ABD, Avrupa ile
Rusya arasındaki güç çatışmalarına
2005 Mart’ında Kırgızistan sahne
oldu. Orada da daha fazla özgürlük ve
refah gibi sahte propagandalarla halkı
sokağa dökerek iktidarı alma oyunu
sahneye konuldu. Çünkü Kırgızistan,
hem Rusya’nın hem de ABD’nin
askeri üssü bulunan ender ülkelerden
biriydi. ABD, Kırgızistan, Özbekistan
gibi ülkeleri, Rusya’yı kuşatma altında
tutmak için ve bölgedeki çıkarlarını
korumada bir üs olarak kullanıyordu.

Emperyalizmin
“Kadife”, “Turuncu”
Devrim Diye Pazarladığı
Kapitalizmin Bütün
Kuralları İle
Yerleştirilmesi Savaşıdır
Yugoslavya’da, Gürcistan’da, Kırgızistan’da,
Ukrayna’da
yaşananlar,emperyalizmin eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nde kapitalizmi yeniden şekillendirme politikasıydı. Bu
ülkelerde eksiği yanlışlarıyla da olsa,
kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek sosyalist sistem, halk iktidarları
yıkıldıktan sonra yeni iktidarlar sırtlarını emperyalizme dayadılar. IMF
kredileri, kapitalizmin dizginsiz gelişimi, yeraltı ve yerüstünde halkın
olan ne varsa her şeyin satıldığı bir
özelleştirme dalgası yaşandı. Bu ülkelerde dizginsiz gelişen kapitalizm
bir anda palazlanan zenginler yarattılar.
Bu zenginler emperyalist tekellerin
çıkarlarına ve kapitalizmin doğasına
uygun hale getirilmeliydi. Rant tekellere akmalıydı. Ancak emperyalizmin planları tutmadı. Rusya güçlendi ve çevresindeki cumhuriyetler
üzerinde denetim kurmaya başladı.
Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde
emperyalizmin, “özgürlük”,”demokrasi” “kadife devrim”, “tu-

runcu devrim” diye pazarladığı gelişmeler, kapitalizmin bütün kuralları
ile yerleştirilmesi savaşıdır. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki devletler
kapitalizmin payandası yapılmasıdır.
Özgürlük, demokrasi, yoksulluk, bunların tümü demagoji ve yalandır.

ABD ve AB
Emperyalizmi İştahla
Ukrayna’yı Sömürü
Planları Yapıyor
İşbirlikçi muhalefetin darbeyle
parlamentoyu ele geçirmesinden sonra
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh
Rasmussen, açıklama yaptı. Ukrayna’daki gelişmeleri yakından izlediğini, Ukrayna’nın NATO’nun yakın
bir ortağı, NATO’nun da Ukrayna
halkının dostu olduğunu vurgulayan
Rasmussen, Ukrayna ile işbirliğini
sürdürmek istediklerini söyledi.
ABD ve IMF geçici Ukrayna hükümetinin kurulmasının hemen ardından bu ülkeye destek vermek için
anlaştıklarını açıkladılar.
ABD Hazine Bakanı Jacob Lew
ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, AvustralyaSydney’deki G-20 toplantısından dönerken Ukrayna’ya destek verilmesi
konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Lew, IMF’in hem ekonomik hem teknik destek hazırlayabileceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carnay,
Ukrayna’da erken seçim yapılarak ülkede geniş kapsamlı teknokrat koalisyon
hükümeti kurulması ve yeni bir anayasa
yapılması çağrısını yaptı. Çağrıda;
“Gelecekte, Ukrayna halkı, ABD’nin
Ukrayna ile uzun soluklu ilişkilerine
değer verdiğini, demokrasi ve ekonomik
kalkınma peşinde koşanları destekleyeceklerini bilmelidir” dedi.
Carney, Ukrayna eski Başbakanı
Yulia Timoşenko’nun serbest bırakılmasından memnunluk duyduğunu
söyledi ve Timoşenko’ya acil şifalar
diledi.Ukrayna’nın eski Başbakanı
Yulia Timoşenko’nun serbest bırakılması ile ilgili bir açıklama da
Almanya’dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier,
“Sağlıklı olmasını ümit ediyorum.

O da ülkenin sorumluluğu için büyük sorumluluk taşıyor” dedi. Almanya ve Avrupa medyası; Almanya
Başbakanı Merkel’in, eski Başbakan
Yulia Timoşeko ile telefon görüşmesi
yaptığını ve tedavi olması için Almanya’ya davet ettiğini, Timoşenko’nun 6-7 Mart’ta İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapılacak Avrupa
Halk Partisi Zirvesi’ne katılacağını,
ardından tedavisi için Mart ayında,
Almanya’ya gideceğini yazdı.

Sonuç Olarak;
1- Ukrayna’da yaşananlar Ukrayna
halkının açlığı, yoksulluğu, hak ve
özgürlük talepleri için yapılan bir
halk hareketi değildir.
2- ABD ve AB emperyalistleri
tarafından Ukrayna halkının açlık ve
yoksulluğu kullanılarak Ukrayna üzerinde hakimiyet kurulmak istenmektedir.
3- Ukrayna’daki muhalif diye adlandırılanlar emperyalistlerin işbirliği
içindeki gerici faşist güçlerdir.
4- ABD ve AB gerici faşist güçleri,
paralı katilleri silahlandırarak zorla
mevcut Ukrayna yönetimini devirmiş,
2004 yılında “turuncu” devrim adı
altında yapamadaıklarını şimdi yapmaya kalkışmaktadır.
5- ABD ve AB emperyalistleri
Ukrayna’yı sadece ekonomik olarak
sömürmek için değil, daha önemlisi
Rusya’nın burnunun dibindeki Ukrayna ile askeri ve politik olarak
Rusya’yı kuşatma altına almaktır.
6- Ekonomik, askeri dünyadaki
nüfus alanını genişleten Rusya, Ukrayna’yı ABD ve AB’ye kolayca terk
etmeyecektir. Ve Ukrayna, ABD,
AB ve Rusya arasındaki hakimiyet
savaşının alanı olmaya devam edecektir. Bundan en büyük zararı Ukrayna halkı görecektir.
7- Ukrayna halkının kurtuluşu bu
hakimiyet savaşında birinden birine
yaslanmakta değil, Bağımsız, sosyalist
Ukrayna’dır... 90’lardan bugüne sosyalist iktidarların yıkıldığı ülkelerdeki
halkların yaşadıkları bunu bir kez
daha kanıtlamıştır.
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Halkı Tanımakla Başlayacak Her Şey
Tıpkı Devrimci Doktor Che Gibi
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük
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Ernesto Che Guevera ismi
devrimci önderlerin arasına yazılmıştır.
Ama Che yalnızca doktor değil aynı
zamanda devrimciydi. Tıp eğitimi görürken onun da hayalleri vardı. Araştırmacı olmak gibi… Arjantin doğumlu
Che, Latin Amerika halklarını tanımak
için bir gün bir yolculuğa çıktı. İşte
her şey o zaman başladı. Latin Amerika
halkının gerçekliğini gördü. Aç, yoksul
insanları gördü. Sağlıksız, hasta bir
halkla karşılaştı. Ve buna çözüm ararken koşulların değişmesi gerektiğini
sadece ilaç vermekle bu hastalıklara
çözüm üretilemeyeceğini gördü. Bireysel bir mücadele kurtuluş değildi.
Peki çözüm neydi? Çözüm koşulların
değişmesi için düzene karşı mücadele
etmekti. Mücadele edebilmek içinde
en başta halkı tanımak gerekiyordu.
Che, bir örnektir tüm dünyadaki
sağlıkçılar için. Ve bizlerin de, doktorlarımızın da yol haritası Che olmalı.
Aynı zamanda Küba’ya bıraktığı mirastan birisi, ücretsiz sağlık sistemidir.
Ülkemiz gerçekliğine dönersek, sağlık sistemine hizmet eden doktorların
yetiştiği tıp fakültelerine bakmamız gerekir. En uzun eğitim süresine sahip tıp
fakülteleri bugün doktor yetiştirmiyor.
Yani, halkın doktorlarını yetiştirmediği
için halka giden bir doktor olmuyor.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile tıp
öğrencileri TUS endeksli bir eğitime
mahkum ediliyor. Ve tıp fakültelerinde
verilen eğitim TUS için yetmiyor bir
de öğrenciler TUS için dershanelere
gitmek zorunda kalıyor. Verilen eğitimin
ne biçimde olduğu, kimin kasasına para
doldurduğu belli oluyor. Ezberci bir
eğitimle doktorlar yetişmiş oluyor.
Halkımızın en okumuş kesimidir
doktorlar. Ve hastayla en yakın ilişkiyi
onlar kurar. Halkın çözüm beklediği,
umudu olduğu meslektir doktorluk.
Hele bir de yoksulsa halk, doktor yüzü
görmek, görebilmek her zaman eline
geçmez. İşte halkın doktorları, doktor
yüzü görmemiş ya da ayda yılda bir
doktor yüzü görmüş halka gittiğinde

halkımızın gerçekliğini görecektir.
Örneğin; Altınşehir-Filistin Mahallesinde su yüzü görmeyen kadınlar su
depolarından getirdikleri suları alt yapısı
olmayan bayırlı yollardan geçirerek evlerine götürüyorlardı. Ve kadınlar ağırlık
taşımalarından kaynaklı bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladılar. Filistin
Mahallesindeki kadınları ameliyat ettirmek bel fıtığından kurtulmaları için
bir çözüm üretecek mi? Hayır. Çünkü
orda yaşayanlar su içmek zorunda. Su
içmek içinde sırtlarında su taşımak zorunda. Hastalık tekrardan türeyebilecek.
Çünkü bel fıtığı ameliyatla tamamen
geçen bir hastalık değildir. O mahallenin
sağlık sorununa çözüm bulabilmek için
insanların yaşam koşullarını değiştirmek
gerekir. Yani sağlıklı, güvenlikli konut
hakkı onlara sunulmalıdır. Sağlıklı, güvenlikli konut hakkını emperyalist sistem
halka sunmaz, halkın iyileşmesine imkan
vermez.
Toprak, hava, su her şey kirletilmiş
durumdadır. Ne kadar çok insan hastalanırsa o kadar ilaç demektir. Ne
kadar çok ilaç alınırsa o kadar çok
ilaç tekelleri para kazanacaktır. Ve
insanların hastalanması, hastaneye
gitmesi, tahlil yaptırması hastaneye o
kadar çok kazanç sağlayacaktır. Hastaneler ticarethane, hastalar müşteri
olarak görülmektedir.
Ülkemizde halkın sağlıkçısı, halkın
doktoru olmak için çok sebep vardır.
Doktorluk mesleği halka hizmet vermek
için veya bol para kazanıp, bir konum
elde etmek için seçilir. Halka hizmet
vermek için doktorluk yapanlar, aynı
zamanda en onurlu işi de yapmış olurlar.
Doktorlarımız, halka gittiği zaman, vatanımızdaki yoksul halkımızın derdine
deva olurlar. Çıkarsız halkını sevebilmektir bu. Tıpkı Kevser Mırzak gibi.
Kevser Mırzak halkı için canını verebilmiş bir devrimci doktordur. Aynı zamanda hemşire olan Fidan Kalşen, halkı
için canını vermiş bir devrimcidir.
Olması gereken sağlık sistemine,
sosyalist sistemin Küba halkına kattıklarına bakalım, örneklerle anlatalım;

-Kentlerde sağlık merkezleri devrimden önce bulunurken, kırsal yerlerde
bulunmuyordu. Ama devrimden sonra
Küba’da tıp eğitimini bitirdikten sonra
doktorlar zorunlu olarak iki yıl kırsal
alanda halka sağlık hizmeti vermek
için kırsal yerlere gönderilmektedir.
-Çocuk felcine çare ilk olarak Küba’da bulunmuştur.
-Bulaşıcı hastalıklara çözüm üretilmiş ve en aza indirilmiş ya da tamamen ortadan kaldırılmıştır.
-En fazla tıp öğrencisi yetiştiren
ülkedir.
-İlacını tekellerden değil, kendi
üretimiyle sağlamaktadır.
-Bebek ölüm hızı azaltılmıştır.
-Sağlık ücretsiz ve herkes içindir.
Bu yazılanlar devrimin Küba halkına
kattıklarıdır. Ülkemizde ise insanlar
sağlıklı ve güvenli bir yaşama sahip
değildir. Öyle ki Konya’da Ayaz bebeği
bu düzen dondurarak katletmiştir. Ve
bebeklerimiz dünyaya gözlerini açıyor,
açlıktan ölüyorlar. Bu ülkenin doktorları
olarak bu adaletsizliği sorgulamalıyız.
Doktor olarak en basitinden kendi çevremize baktığımızda hipertansiyon, kanser, şeker rahatsızlığı olanları görürüz.
Bu hastalıkların ailemizden birilerine
zarar veriyor olması mücadele etme
nedenimizdir. Hipertansiyonu, kanseri
bu pis düzen yarattı. En sevdiklerimize
zarar veren bu hastalıklara karşı mücadele
etmek, düzene karşı mücadele etmektir.
Halk Anayasası Taslağı önümüzdeki
örnektir. Ve taslakta şöyle yazar;
-Herkes doğuştan başlayarak sağlıklı ve güvenli bir yaşam hakkına sahiptir. Devlet bu amaçla insan sağlığını,
her şeyin üzerinde tutarak her türden
sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılar.
Bağımsız, demokratik, sosyalist
bir ülke için halkın sağlıkçılarına katılacak doktorlara çağrımızdır;
Gelin, en sevdiklerimizin ölümüne
neden olan kokuşmuş düzene karşı alternatif biz olalım. Halka gidelim, halk
için çalışalım, halkın sağlığını en yüce
değer sayalım.
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Faşist Polis, Ailelerimizi Arayıp Tehdit Etmekten Vazgeç

Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Yapmak Onurdur
Yıllardır devrimci öğrencilerin, mücadele eden arkadaşlarımızın ailelerini
bıkmadan, usanmadan arayan Ankara
siyasi şube polisleri, tacizlerine ara vermeksizin devam ediyor. Fakat artık öncekiler gibi “çocuğunuzu canlı bomba
yapmak istiyorlar”, “çocuğunuz örgüt
kampında”, “çocuğunuz çelik kapılı
örgüt evlerinde kalıyor” yalanlarından
daha farklı bir yol izliyorlar. Bir süre
önce ODTÜ Fizik bölümü öğrencisi
Fatma Turgut’un ailesini arayan Ankara
polisi: “Halkın Mühendis Mimarları
çocuğunuzun zekasını kullanmak istiyor” dedi!
AKP ve Fethullahçılar bütün pisliklerinin birer birer dökülmesiyle her an
görevden alınma, paçavra gibi oradan
oraya sürülme korkusunu iliklerinde
hisseden Ankara siyasi şube polisleri;
devrimci düşüncelere sahip öğrencileri
ve ailelerini korkutmak için epey ahmakça bir yöntem seçmiştir. Ahmakça
bir yöntem çünkü ancak aptallar başkaları
tarafından kullanılabilir ve aptalların
“zekası” da AKP’nin polislerine kalsın
bize lazım değil.
Sevgili ailelerimiz: sizin çocuklarınız,
kendini başkalarına kullandıracak kadar
aptal insanlar mı? Bu aşağılık düzen,
gerçekleri görmeyelim diye bizleri bilgisayar oyunlarıyla, modayla, televizyon
dizileriyle, pop müzikle, boyalı basınla,
yalancı siyasetçileriyle kandırmak için
elinden geleni yapmıyor mu? Hangi
okulda bizlere sorgulamayı öğretiyorlar?
Hangi edebiyat dersinde kitap okunuyor? Hangi felsefe dersinde gerçekten
felsefe öğretiliyor? Her bir kurumuyla
bize düşünmeyi yasaklayan bu düzende,
sizin çocuklarınızdan daha çok okuyan,
daha çok düşünen var mı?
Biz düşünüyoruz, bu sebeple “zekiyiz”, bu sebeple gerçekleri görüyoruz,
bu sebeple devrimciyiz. Kapitalist sistemi yıkmak, yerine sosyalizmi kurmak
için mücadele ediyoruz. Çünkü kapi-

talizm “üretimi herkesin
gereksinmesine değil
azınlığın karına dayandırdığı için akıldışıdır.”
Çünkü;
• BM’nin 2013 raporuna göre Mali’de 50
bin çocuk yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşıyor ve zamanında tedavi
edilmezlerse ölebilirler.
• 3,3 milyon insanın gıda güvenliği
yok ve ülkede en az 800 bin insan acil
gıda yardımına muhtaç.
• Dünyada her 2-3 saniyede 1 insan,
yılda 13 milyon insan açlıktan ölürken
ABD’de yaşayanların %75’i ise obezite
hastası.
• Kasım 2009’da Roma'da yapılan
bir toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki
Moon; “dünyada gereğinden fazla yiyecek var ama yine de bir milyardan
fazla insan aç. Bu durum kabul edilemezdir” itirafında bulunuyor.
• Ankara Ticaret Odası’nın 2008’de
yaptığı açlık ve yoksulluk araştırmasına
göre Türkiye nüfusunun % 71'i yani
52 milyon 378 kişi yoksulluk sınırının
altında yaşamaktadır, % 15'i de yani
10 milyon 871 bin kişi de açlık sınırının
altında yaşamaktadır.
• Bugün yeryüzünde 1.2 milyar
insan temiz içme suyu bulamıyor.
• İlaç devi Bayer ürettiği kanser
ilacı için:“Biz bu ürünü Hindistan
pazarı için geliştirmedik. Bu ürünü doğrusunu söylemek gerekirse
Batı’daki bunu alabilecek maddi
güce sahip insanlar için geliştirdik” şeklinde bir açıklama yaparken; dünya nüfusunun yüzde 60'ı
istediği zaman gereksinim duyduğu hekimi görme şansından bile
yoksun.
• Her yıl yaklaşık 4 milyon çocuk

sadece zatürreden ve bir o kadar da,
ishalden ölmektedir.
• Açlık, yetersiz beslenme tedavi
edilebilir ve basit hastalıklardan ölen
çocuk sayısı 20 milyondan fazla.
• 2 milyar insan elektrikten yoksun
yaşıyor.
• ABD'de inek başına düşen sübvansiyon miktarı 1.057 dolar, Angola'nın kişi başına düşen geliri 660,
Etiyopya'da 100, Honduras'ta 920,
Bangladeş'te 360 dolar.
• Dünya'nın en zengin 10 kişisinin
servetleri gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan bütün insanların yıllık gelirinin
toplamından daha fazladır.
Bu düzenin adaletsizliğini anlatan
sayısız sebep bulabiliriz, fakat bu düzeni savunmak için bir tane bile sebep
yok.. Bu düzenin bezirganları da bu
akıl dışılığın üzerini örtecek bir tane
bile sebep bulamadıkları için çareyi
baskı ve yalanda buluyor.
Sosyalizm tüm bu akıl dışılığa karşı
elimizdeki en güçlü alternatiftir. Bu
sebeple tüm aklımızı, bilgimizi, emeğimizi bu adaletsiz, akıl dışı sisteme
karşı sosyalizm mücadelesi için kullanıyoruz. Bu düzenin sahiplerinden
daha akıllıyız, daha cüretliyiz. Akıl
ve cüreti birleştiren hiçbir güç yalan
ve baskı karşısında yenilmez.
Sosyalizm mücadelesinde katledilmiş tüm devrim şehitlerine, halkımıza
söz olsun ki bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Halk için mühendis mimarlık yapmak onurdur.
HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI
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Devrimciler, Sosyalistler
Burjuvazinin Gözüyle Bakıp,
Diliyle Konuşamaz
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Atılım Gazetesi’nin 10 Şubat tarihli 98. sayısında
“YUNANİSTAN’DA 4 DEVRİMCİ TUTUKLANDI”
başlıklı yazıda Amerikan, işbirlikçi Yunanistan ve Türkiye
devletlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına
alınıp tutuklanan 4 Cepheli’nin haberi var.
Haberde tutuklananların içinde adı geçen İsmail
Akkol için, “1996 yılında gerçekleştirilen Özdemir Sabancı suikasti ile ilişkilendirilirken” deniliyor.
Atılım’ın Sabancıların cezalandırılmasına “suikast”
demesinden burjuva basının, halk düşmanlarının nasıl
etkisi altında kaldığını görmekteyiz.
“Suikast” kelimesi sözlük anlamıyla: “Kötü kasıt,
kötü niyet; öldürmeye kastetme” olarak tanımlanmaktadır.
Bir olay değerlendirilirken her sınıf kendi bulunduğu
yerden bakarak değerlendirme yapar...
Sabancılar kimdir?
İşbirlikçi tekellerin ağa babasıdır. Emperyalistlerin
ve işbirlikçi tekellerin “gözbebeği”dir.
Halkımız için ise açlığının, yoksulluğunun nedenidir.
Halk düşmanıdır. Halkın kanını emen sülüktür... Sabancılar
bundan dolayı DHKP-C tarafından cezalandırılmıştır.
Sabancı eylemi halkımız için, halkın saflarında yer
alan her kesim için cezalandırmadır. Sabancılar cezalandırıldığında milyonlarca işçi, emekçi “oh” demiştir.
Halkın yüreğine su serpilmiştir.
“Sabancı suikasti” kavramı devrimci eylemleri karalamak, halk düşmanlarının devrimciler tarafından cezalandırılmasının halk üzerindeki etkisini kırmak için
bilinçli seçilmiş bir kavramdır.
Devrimciler, ilericiler böyle politik bir olay hakkında
değerlendirmeler yaparken, yazı yazarken sınıfsal bakmak
zorundadır. Bakış açımızı da, kullandığımız dili de be-

lirleyen sınıfsal olarak durduğumuz yerdir.
Elbette, Atılım’ın bu haberinden hareketle Sabancıların
cezalandırılması eylemini burjuvaziyle aynı pencereden
baktığını söylemiyoruz.
Ancak devrimci bakış açısından uzaklaştıkça düşüncede
ve dilde nasıl burjuvazinin etkisi altında kalındığının örneğidir haber...
Sabancıların cezalandırılması eylemine Kürt milliyetçileri ve reformizm, küçük burjuva aydınlar başından
beri burjuvazinin etkisi altında kalarak aynı pencereden
bakmışlardır.
Cezalandırmaya ilişkin Cephe tarafından yapılan
açıklamalara değil, komplo teorilerine, halk düşmanlarının
yaptığı kontra açıklamalara inanmışlardır...
İşbirlikçi tekellerin çanağını yalayan Can Dündar
gibi küçük bujuva aydınların, düzene yerleşmek için
kırk takla atarak kendilerini kanıtlamaya çalışan reformistlerin, kurtuluşu emperyalistlerde ve işbirlikçi oligarşiyle uzlaşmakta gören Kürt milliyetçilerinin başka
türlü düşünemeyecekleri aşikardır.
Ancak, kendilerini devrimci cephe içinde gören Atılımcıların Sabancıların cezalandırılması eylemine “suikast” demesi bizim açımızdan dikkat çekilmesi gereken
bir noktadır.
Sorunun bir haberin yapımındaki “özensizlik” olduğunu düşünmüyoruz. Devrimci düşüncelerden uzaklaşmak,
iktidar hedefini yitirmek düşünceye ve dolayısıyla dile
de yansımaktadır.
Atılım, durduğu yeri, kullandığı üslubu, dilini gözden
geçirmelidir. Mesele basit bir “dikkatsizlik”, “özensizlik”
değildir.
Devrimciler, sosyalistler kendi diliyle konuşmalı, kendi
durduğu yerden olaylara, olgulara sınıfsal bakmalıdır. Burjuvazi kullandığı her kelimeyi 40 kez tartmaktadır. Kullandığı
dil, üslup, her kelime halka karşı savaşın bir aracıdır...

Pir Sultan’ı Halkın Hafızasından
Silmeye Gücünüz Yetmez
22 Şubat’ta, Çorum’da faaliyet yürüten Pir Sultan
Abdal Derneği üyeleri, Cumartesi Pazarı yerine yapılan
parkın önünde, parkın adının “Pir Sultan Abdal Gezi
Parkı” konulmasının engellenmesine karşı eylem yaptı.
2013 Haziran ayından bu yana parka “Pir Sultan
Abdal Gezi Parkı” ismi verilmesi için kampanya yürüten
Pir Sultan Abdal Derneği, 6000 imza topladıklarını belirterek, 17 Haziran 2013 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı’na yaptıkları resmi başvuruya rağmen parkın
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adının “Hünkar
Hacı Bektaş Veli
Parkı” olarak değiştirildiğini öğrendiklerini söyledi.
Eylemden sonra masa açılıp imza toplandı. 18-19
Şubat’ta afiş çalışması, 20-21-22 Şubat günlerin de de
Özdoğanlar Sineması’nda ve Bahabey Caddesi’nde
bildiri dağıtımı çalışması yapıldı.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Tarih, geçmişi inceleyen bilim dalıdır. Geçmişi zamansal oluşumu
içinde neden ve sonuçlarıyla birlikte
ele alıp inceler. “Tarih insanlık-hayatının zaman içindeki akışıdır” denir. Bu açıdan tarih, ideolojik, politik,
kültürel tüm yaşanmışlıklarıyla, bilinçleri şekillendirmesiyle doğrudan
ya da dolaylı olarak geleceği de etkiler. Eğer geleceği inşa etmeye çalışıyorsak tarihi bilmek zorundayız.
Cepheli; özgür, bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülke, mutlu ve
refah içinde bir gelecek yaratma
mücadelesi verendir. Bu yüzden de
her Cepheli bugün yaptıkları ve yapmadıklarıyla, tarihe ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk hisseder, hissetmelidir.
Bugüne kadar tarihi, egemenler
çarpıtarak, içini boşaltarak, tersyüz
ederek, bunu başaramadığı yerde
yok sayıp unutturmaya çalışarak, istedikleri gibi kullandıkları bir bilim
haline getirmişlerdir. Halka, halkın
kültürüne, direnişlerine, kahramanlarına, kahramanlıklarına ait olan ne
varsa tarih dışına itilmiştir. Egemenler tarihten korkarlar. Çünkü halkın tarihten öğrenmesini, dersler çıkarmasını, devrim mücadelesinde örnek
alabileceği direnişleri, pratik deneyimleri bilmesini istemezler. Halkın
tarihsel hafızasını silmeye çalışırlar.
Ne yazık ki, sol da halkın tarihini,
kendi devrimci tarihini, mücadelenin
itici gücü haline getirememiştir. Halka, halkın kültürüne yabancılaşması,
tarihe de yabancılaşması gibi bir so-

Cepheli Tarihini Bilir,
TARİHİNDEN
ÖĞRENİR, GÜÇ ALIR...

nuç yaratmıştır.
Tarihin unutturulmaya çalışılmasını, çarpıtılıp tersyüz edilmesini
basite almamalıyız. Tarih bilinci de
ideolojik mücadelenin bir parçasıdır.
Çünkü tarih; halkın kimliğini, kişiliğini oluşturan en önemli yapı taşlarından biridir. Egemenler unutturmaya çalıştıkça biz hatırlatacak, hafızalara kazıyacağız. Onlar çarpıtıp
tersyüz ettikçe biz düzeltecek ve
gerçekleri halka taşıyacağız.
“Böyle gelmiş böyle gider”anlayışı, halkın örgütlenip devrimcileşerek, artık hiçbir umudunun, beklentisinin kalmadığı bu düzeni değiştirme mücadelesine girmesinin önündeki en büyük engeldir. Tarihimizi bilirsek, en basitinden böyle gelmediğini, böyle gitmeyeceğini, defalarca
değiştiğini, yine değiştirebileceğimizi görür, gösteririz. İşte o zaman
“tarih tekerrürden ibaret”olmaz.
Halkın tarihindeki ilerici devrimci dinamikleri bulup, çıkartacağız.
Yeniyi, gelişeni, geleceği biz temsil
ediyoruz. İnsanlığın kurtuluşu için tarihin tekerleğini hızlandırmak bizim görevimizdir.
Cepheli tarihini bilir ve ondan güç
alır. Ne kadar unutturulmaya çalışılırsa çalışılsın her halk kendi tarihini çeşitli araç ve biçimlerle kuşaktan
kuşağa aktarır. Gelenek görenekleri,
kültürü, isyanları, kahramanları, zaferleri ve yenilgileri bu tarih bilincinde yaşamaya devam eder. Baba İshaklardan Bedreddinler’e, Pir Sul-

tan’dan Köroğlu’na, Dadaloğlu’ndan
Karayılan’a, Çakırcalı’ya, Demirci
Mehmet Efe’ye, Mahir’den Dayımız’a, Sabolar’dan Sibeller’e, Ayşe
İdil’den Fidanlar’a kadar eşsiz kahramanlıklar ve çok zengin deney ve
tecrübelerle doludur tarihimiz.
Bugün örgütlenmek ve halkı örgütlemek için mücadele içinde karşılaşabileceğimiz her sorunu çözebileceğimiz, ihtiyacımız olan, bilmemizöğrenmemiz gereken her şey tarihimizde var. Yeter ki tarihimize bakmayı,
ondan öğrenmeyi, dersler çıkarmayı bilelim. Aynı hataları, yanlışları yapıp
kendimizi-pratiğimizi tekrarlamayalım.
“Düşüncelerimizi tarihimizin
örs ve çekici arasında dövüp, kavganın suyunda çelikleştirdik” diyor
Grum Yorum, “Direnişçilerin Cevabı” marşında.
Cepheli, bu bakış açısıyla tarihini öğrenir, ona sahip çıkar. Düşüncelerimizi kavganın suyunda çelikleştirmek budur.
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Tarihine sahip çıkmak nasıl olur.
Kitle çalışmalarımızda, ajitasyonpropagandalarımızda, eylem ve örgütlenmelerimizde, kurumlarımızda,
kampanyalarımızda, yayınlarımızda,
politik çözümlemelerimizde tarihimizden yararlanarak, tarihimizi yaşayıp yaşatarak, öğrenip öğreterek.
Tarihten öğrenmek ve güç almak
budur. Her Cepheli bu bakışla düşünüp hareket etmelidir.

Evlerimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!
AKP'nin “Kentsel Dönüşüm” adı altında, yoksul halkın yaşam alanlarına yönelik başlattığı yıkım saldırısına karşı Ankara Halk Cephesi'nin
Mamak'ta yürüttüğü çalışmalar kapsamında 23 Şubat’ta, Tepecik-Dostlar Mahallesi'nde duvar yazılaması yapıldı.
Mahallelerin çeşitli bölgelerine; “Evlerimizi Yıktırmayacağız", "Yıkımlara Karşı Birleşelim Kazanalım!", "Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!" şeklinde toplam 8 yazılama yapıldı.
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Röportaj

Grup Yorum, AKP Faşizminin Yurtdışı Yasağını ve Baskıları
Protesto Etmek İçin Bir Aylık Açlık Grevinde!

‘BİR TÜRKÜDÜR DİRENİŞ’
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Grup Yorum, şarkıları yasaklanan, sansürle, işkenceyle, tutsaklıkla halkla bağları koparılmaya
çalışılan devrimci müzik grubu,
Umudun sesi, soluğu... Halk için,
sanatı burjuvaziye bırakmayan,
onu localardan çıkarıp direnişlere,
işgallere, halkın meydanlarına taşıyan bir mevzi. Halkına düşman
AKP’ye göreyse “terör örgütünün
temel propaganda aracı, yani mücadele edilen grubun yaşam gücünü, enerjisini teşkil eden ağırlık
merkezi. Ve buraya vurulacak darbeyle mücadele edilen grup yok
edilecek...”
AKP’nin, Grup Yorum’un halklarla bağını koparma araçlarından
biri de yurtdışı yasağı. Ancak ona
karşı da Grup Yorum halktan
aldığı güç ve destekle direniyor.
Grup Yorum üyesi Ali Aracı 1 aylık
açlık grevinde, diğer üyelerse dönüşümlü olarak birer hafta açlık
grevi yapacaklar. Destek açlık grevleri direnen işçilerin, sanatçıların
ve halkın her kesiminden insanın
desteğiyle büyüyor.

Ali Aracı,
Grup Yorum Elemanı

dık, işkence gördük, ev hapisleri verildi...
Ve bunlarla birlikte farklı mahkemeler tarafından 6 Grup Yorum elemanına yurtdışı yasağı verildi. Bu
yurtdışı yasaklarıyla yetinmediler, yakın zamanda yine AKP’nin Genel
Merkez Gençlik Kolları Başkanı imzasıyla Grup Yorum’a yönelik bir
dosya hazırlanarak Grup Yorum’u
susturmanın, üzerinde baskı kurmanın
plan ve programlarını yaptıkları ortaya
çıktı. Bunu da gördük. Dolayısıyla
bu süreç içerisinde defalarca mahkemelere başvurmamıza rağmen yasak
kaldırılmadı. Bu durum gösteriyor ki
AKP siyasi bir kararla Grup Yorum’u
susturmak, Grup Yorum’u hapsetmek
istiyor. Aynı zamanda “tutsak ederim,
ezerim, baskı uygularım, yasaklarım
ve bunu da ülke içinde tutarım” hesabı
yapıyordu AKP. Bütün bunların birikmesi ve mahkemelerin de siyasi
karar vermesi sonucu biz de Yorum
üyeleri olarak düşündük ve artık
sadece mahkemelere dilekçe verip
başvuruyla bu yasakları kaldıramayacağımızı gördük. Bir eylemle, bir
kampanya biçiminde başlatmaya karar
verdik.

Yürüyüş: Peki açlık grevini
tercih etmenizin sebebi nedir?
Daha öncesinde de ev hapsiyle
ilgili eylemler yapılmıştı, ancak
1 ay sürecek bir açlık grevi eylem
biçimi olarak da, nitelik olarak
da diğer eylemlere göre çok daha
farklı.
Ali Aracı: Açlık grevi etkili bir
eylem biçimi. Neden açlık grevine
başladığımızı -bugün altıncı günündeyiz-altı gündür yaşadıklarımız gösteriyor. Basında ve birçok televizyon
kanalında, gazetelerde yer aldı. Ve
çok ciddi destek mesajları geliyor;
hem ülkemizden, hem ülke dışından.
Açlık grevinin etkili olduğunu düşündüğümüz için açlık greviyle başladık ki bununla da yetinmeyeceğiz.
Açlık greviyle birlikte farklı, meşru
birçok eylem yöntemini de kullanmayı düşünüyoruz. 1 ay içerisinde
ve 1 ay sonra da devam edeceğiz
eylemlerimize.
Açlık grevi eylem biçimi olarak
kendi içerisinde pasif görülebilir ama
öyle değil. Halkın duyarlılığını arttıran
bir eylem biçimi. İnsanın kendi be-

Yürüyüş: Açlık grevine neden
başladınız?
Talepleriniz nelerdir?
Bu kararı almanıza sebep olan
süreci anlatır mısınız?
Ali Aracı: Açlık grevine öncelikle
Grup Yorum’a koyulan yurtdışı yasaklarını kaldırma amacıyla başladık.
Grup Yorum’a son bir yıldır çok yoğun bir şekilde baskı yapılıyor ve
farklı yöntemlerle AKP baskılarını
daha da arttırıyor. Çıkmamış albümümüze el koydular, Grup Yorum
elemanları tutuklandı, gözaltına alın-
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Ali Aracı, Sultan Kavdır, Muharrem Cengiz
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denini de ortaya koyarak yaptığı bir
eylem. Yani çaresiz değiliz, biz çaresiz
kaldığımız için açlık grevi yapmıyoruz. Tam tersine AKP’ye güçlü
bir mesaj vermek istiyoruz. Yani bizi
engelleyemezsiniz, yasaklayamazsınız! Halkımızı da bu konuda duyarlı
olmaya çağırıyoruz. Bu engellere
sessiz kalmayacağız. Hem Türkiye’de
Grup Yorum olarak halklarımızla,
hem de dünyadaki haklarımızla dayanışarak biz bu yasağı ortadan kaldıracağız. Engelleyerek, yasaklayarak
bir yere varamayacaklar. Bunu göstermek, böyle bir duyarlılığı ortaya
çıkarmaya başladı. Hem Türkiye’de
hem dünyada çok fazla destek mesajı
almaya başladık ki daha işin başındayız. İlerleyen günlerde daha da
artacaktır. İktidarı da bu yanıyla
siyasi olarak da zorlayacağız. Siyasi
olarak da bu yasağı kaldıracak etkili
bir eylem biçimi olduğu için açlık
grevini düşündük.

Yürüyüş: Bir planınız,
programınız var mı, ileriye
dönük neler planlıyorsunuz?
Ali Aracı: Bildiriler hazırladık.
Bildirilerimizi birçok yerde, meydanlarda halka ulaştıracağız. Bunun
yanında düşündüğümüz eylem biçimleri de var. Meşru eylem biçimlerini hem açlık grevi süresinde, hem
de açlık grevi bittikten sonra da değerlendireceğiz. Farklı eylem biçimlerini de kullanacağız, yaptığımız,
yapacağımız her eylem meşrudur,
bize yasak koyamazlar.

Yürüyüş: AKP yurtdışına yasak
getirerek neyi amaçlıyor?
Bu durum sizin çalışmalarınızı
nasıl etkiliyor?
Ali Aracı: Biz yurtdışına çıkarken,
“gidelim orada çok para kazanalım,
zengin olalım” diye gitmiyoruz. Yurtdışına çıkmamızın temel nedenini
Yürüyüş Dergisi okurları bilirler. Cihan Keşkek 2003’te canlı kalkan
olarak Irak’a gitmişti. Yani biz ezilen
halklarla dayanışmak için gidiyoruz.
Uluslararası dayanışmayı büyütmek
için gidiyoruz. Geçen ay Rosa Lüksemburg’un katledilişinin yıl dönümünde mezarı başındaydık. Emperyalizme karşı direnen Suriye halkla-

rıyla dayanışmak için
Suriye’ye gittik. Uluslararası dayanışma
kampanyalarında, sempozyumlarda yer alıyoruz. Ve bu dayanışmaları büyütüyoruz.
Yorum bu sebeple yurtdışına çıkıyor.
Almanya’da ya da
Avrupa’da ırkçılığa
karşı da büyük bir kampanya başlattık. Bu yıl üçüncüsünü
gerçekleştireceğimiz ırkçılığa karşı
çok büyük konserler yapıyoruz. Sadece konserle kalmıyor, bir ay-iki
ay boyunca köy köy, dernek dernek
gezerek Avrupa’da ırkçılığı anlatıyoruz. Yüzlerce kişiyle ırkçılığa karşı
mücadeleyi örgütlüyoruz. Irkçılığa
karşı bir bilinç oluşturmaya, mücadele
etmeye çağırıyoruz halkımızı. Ama
AKP’nin, iktidarın umurunda değildir
Almanya’da, Avrupa’da ırkçılar tarafından katledilen halkımız. Biz bu
dayanışmayı büyütmek için de yurtdışına çıkıyoruz. Bu yüzden engelliyorlar. AKP kendisine karşı yurtdışında da bir dayanışmanın büyümesini engellemek için Grup Yorum’u, devrimcileri çıkarmak istemiyor. Sadece üç-beş Yorumcu yurtdışına çıkınca AKP’nin bütün dengeleri sarsılacak mı? Sıradan bir ticaret için gelirse umurunda bile olmaz
AKP’nin. Ama bu uluslararası dayanışmadan korkuyorlar. AKP’nin
de, emperyalizmin de bakışı şu:
Bütün baskıyı o ülke içerisinde ezip
yok etmeyi hedefliyorlar. Ama kendileri, bütün emperyalistler, egemenler
dünyada sürekli bir araya gelerek
-Amerika’dan Avrupa Birliği’ne kadar- Türkiye gibi kullandıkları, sömürdükleri ülkelerin yönetimleriyle
bir araya gelerek nasıl sömürüp baskı
altına alacaklarını, direnen örgütlere
karşı nasıl yasaklar koyacaklarını
tartışıyorlar, kararlar alıyorlar.
Biz dayanışmayı büyüteceğiz yurtdışı halklarıyla. Elbette Yunan halkıyla
da, Avrupa’daki halklarla da, Suriye
halkıyla ve Avrupa’da ırkçılığa maruz
kalan halkımızla da dayanışma içerisinde olacağız. Bunu engelleyemeyecekler.

Yürüyüş: Hukuki boyutu nedir
bu yasağın? Örneğin hırsızlık,
yolsuzluk, rüşvet iddiasıyla
tutuklanan AKP’lilerin
hepsinin yurtdışı yasağı
kaldırıldı. Sizin yurtdışı
yasağını hangi gerekçeyle
sürdürüyorlar?
Ali Aracı: Evet, AKP bütün yandaşlarının yurtdışı yasağını kaldırdı.
Başbakan, hükümet yurtdışına çıktığında hep şunu söyler “işadamlarıyla
birlikte yurtdışına çıkıyoruz”. Başbakan örneğin Alman başbakanıyla
görüşecekse de onlarca iş adamıyla
gidiyor, diğer ülkelere gittiğinde de
yanında hep iş adamları var... İşadamı
dendi mi hırsız, uğursuz... Sırf oradaki
halkları sömüren adamlar. İşte yurtdışı
yasağı kaldırılanlar da, 17 Aralık’ta
tutuklanıp şimdi yurtdışı yasağı kaldırılanların da hepsi böyle. Rüşvet
ve hırsızlık üzerine kurulu bir düzen
ve başındaki de zaten hükümet, Tayyip Erdoğan. Elbette onların yasaklarını kaldıracaklar. Çünkü bunun
üzerine kurulu bir düzen.
Grup Yorum da onların bu
sistemlerine çomak sokuyor, bu
yüzden tehlikeli. Bu yüzden yasak konuluyor Grup Yorum’a.
Dünyada herhangi bir ülkeye gittiğimizde onların sömürü düzenine karşı, oradaki direnen halklarla birlikte dayanışma içerisinde oluyoruz, sömürünün önüne geçiyoruz. Elbette bize karşı
baskı, yasak... ellerinden ne gelirse yapmaya çalışıyorlar. Ama
bu yasakları da ömür boyu sürdüremezler, bu mümkün değil.
Biz kendi halkımıza güveniyoruz. Gücümüz oradan geliyor,
dünyadaki diğer halklarla daya-
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dük.
Sağlık anlamında şu ana
kadar ciddi bir sorun yaşamadık. Aldığımız sıvılara, şekere dikkat ediyoruz. Dolayısıyla ciddi bir
sorun yaşamadık.

Yürüyüş: Eklemek
istediğiniz bir şey
var mı?
nışmadan geliyor. Bizi susturmaları, durdurmaları mümkün
değil. Eninde sonunda kaldıracağız biz bu yasakları.

Yürüyüş: 6 gün oldu açlık
grevine başlayalı, sağlık
durumunuz nasıl, destek için
açlık grevleri yapılıyor, bunu
nasıl değerlendiriyorsunuz,
6 gün nasıl geçti?
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Ali Aracı: Aslında ilk üç gün baş
ağrısı olur deniliyordu ama zaman bulamadık. İlk başladığı andan itibaren
çok yoğun burası, çok fazla ziyaretçimiz
oluyor. Burada başlamış olmamız yanıyla da anlamlı. Birçok işçi direnişinden dostlarımız desteğe geldiler.
Kazova işçilerinden iki direnişçi açlık
greviyle destek verdiler, Goldaş işçilerinden bir arkadaşımız 2 gündür
destek veriyor. Ben 1 ay sürdüreceğim
açlık grevini, Yorum’dan arkadaşlar
da birer hafta desteklerle sürdürecekler
açlık grevini. Zula Dergisi’nden bir
arkadaş da 1 günlük açlık greviyle
destek verdi. İnternette çok fazla gördük
destek açlık grevi yapanları. Yaygın
bir şekilde destek açlık grevinde bulunduklarını görüyoruz. Pazar günü
pek çok insan bulundukları yerlerde
destek açlık grevine başlamış. Bu hafta
daha da artacaktır direnişe destek verenler. Bunun etkisiyle tabii ki televizyona, canlı yayınlara çıkmaya başladı.
Gazetelerde haber olmaya başladı.
Yani etkili olacağını düşünüyoruz. İşçi
arkadaşlarımız, sanatçı pek çok arkadaşımız desteğe geliyor. Mahalleden
çok güzel bir destek oldu. İlk başladığımız gün biz beklemiyorduk, tencere
tavalar çalındı, üst komşularımız Yorum
fularları açtılar. Bu yanıyla da güzel,
bulunduğumuz sokakta da destek gör-

Ali Aracı: Buradan sonra da açlık grevini farklı
yerlerde sürdüreceğiz. Amacımız
farklı yerlerde, semtlerde de bu direnişi yaygınlaştırmak, dayanışmayı
büyütmek. Bu dayanışmayla birlikte
daha etkili olacağını düşünüyoruz.
Kazova işçilerine ayrıca teşekkür
ediyoruz, Kazova işçileri kendi yerlerini bize açtılar, bizimle birlikte
destek açlık grevinde bulundular. Sadece yerlerini açmakla kalmadılar;
çayımızı demlemekten, konuklarımızla ilgilenmeye kadar emeklerini
esirgemediler. Bu yüzden onlara ayrıca teşekkür ediyoruz.

Muharrem Cengiz,
Grup Yorum Elamanı
Yürüyüş: Açlık grevine neden
başladınız, talepleriniz neler?
Muharrem Cengiz: 4 arkadaşımızın yurtdışı yasağı var, Selma ve
Dilan’ınki yeni kaldırıldı. Ama diğer
arkadaşların yurtdışı yasağı devam
ediyor. Bu yapılan hukuksuzluğa,
adaletsizliğe karşı aslında yaptığımız
açlık grevi. 6 gündür Kazova’dayız,
cuma günü başka bir yere geçeceğiz
ama dediğimiz gibi, bugüne
kadar süren bir hukuksuzluk
var. Yorum’a uygulanan baskı
politikaları var. Yeri geldi ev
hapsi cezaları verildi, yeri
geldi yurtdışı yasağı verildi,
yeri geldi konser yasakları
cezası verildi. Buna benzer
bir sürü cezayla, yaptırımla
karşı karşıya kaldık. Biz bu
hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin ortadan kalkması için
aslında açlık grevi yapıyoruz.
Bize dayatılan bir politika
var. Halkımıza ulaşmamızı,

onlara türkülerimizi ulaştırmamızı
engellemeye çalışıyorlar.
Keza yine yurtdışında yaşayan
Türkler, Kürtler, Aleviler... halkımızın
birçok kesimden insanı zorunlu olarak
yurtdışında yaşıyor. Halkımızla biz
yıllardır buluşuyoruz, yıllardır acılarımızı, kederlerimizi, dertlerimizi,
tasalarımızı paylaşıyoruz. Onların
anlatamadıklarını biz türkülerimizde
anlatıyoruz. Halkımızı bir araya getirme aracı oluyoruz aslında. Bugün
Avrupa’da bir sürü politika uygulanıyor. Orada da bir ırkçılık politikası
uygulanıyor ve onlara karşı yürütülen
bir mücadele var. Orada halkın yürüttüğü bir mücadele var. Onların
yanında oluyoruz. Buradaki asıl amaç,
dediğimiz gibi Grup Yorum’u halktan
tecrit etmek. Bunu başaramadılar bugüne kadar. Başaramayacaklar da.
Biz başlattığımız bu açlık greviyle
sonuç alacağımıza inanıyoruz. Sonuç
alana kadar da devam edeceğiz.

Yürüyüş: AKP yurtdışına yasak
getirerek neyi amaçlıyor?
Bu durum sizin çalışmalarınızı
nasıl etkiliyor?
Muharrem Cengiz: Bir taraftan
yeni albüm projelerimiz var, bir taraftan da çalışmalarımızı yürüttüğümüz İdil Kültür Merkezi’nde birçok
faaliyet var şu anda. Bunların dışında
13 Nisan’da Bakırköy konserimiz
geliyor. Çok büyük bir konser, her
sene düzenlediğimiz bağımsızlık konseri var. Bunun dışında tabi ki Avrupa’da da buna benzer projelerimiz
var. Biraz önce bahsettim aslında.
“Irkçılığa Karşı Tek
Ses, Tek Yürek Ola-
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İşte bu halkın sahiplenmesi aslında.
Grup Yorum’la halkın bağının ne
kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
Halkımıza bizi destekleyen herkese
çok teşekkür ediyoruz.

Sultan Kavdır,
Grup Yorum Elamanı
Yürüyüş: Açlık grevine
neden başladınız, talepleriniz
neler?
Sultan Kavdır: Benim de yurtdışı yasağım var ve Grup Yorum
üzerindeki baskılara karşı bir ses
olsun diye, uygulanan yasakların
kaldırılması için açlık grevindeyiz.
lım” projesi var. Mesela oradaki konser çalışmalarının fiilen içinde oluyoruz. Geçen sene yaklaşık 40 tane
söyleşi yapmıştık. Üniversitelerden
tutun da, köy derneklerine, Alevi
derneklerine kadar her yeri gezip
söyleşiler yapmıştık. Bunu da engellemeye çalışıyorlar. Asıl olarak
dediğimiz gibi halkın yaşadığı ciddi
anlamda sorunlar, sıkıntılar var. O
sıkıntıların, sorunların aslında bir
araya gelerek, örgütlenerek çözülebileceğini söylüyoruz. Oradaki konserler buna da hizmet ediyor aslında.
İnsanların bir araya gelmesine, dayanışmasına, kültürün yaşatılmasına,
birbirine sahip çıkma kültürünün yaşatılmasına vesile oluyoruz. Bunu
engellemeye çalışıyorlar aslında. Sonuçta ülkeye giremeyen ve cezası
olan İhsan Cibelek de orada yaşıyor.
Projelerimizi, albüm faaliyetlerimizi
de gidip orada İhsan Abi’yle paylaşıyoruz. Onun da katkılarını alıyoruz.
Böyle olunca tabi engellemeye çalışıyorlar. Oradaki halkla, grup elemanlarımızla bağımızın kesilmesi
yönünde bir politika işletiliyor.

Yürüyüş: Hukuki boyutu nedir
bu yasağın? Örneğin hırsızlık,
yolsuzluk, rüşvet iddiasıyla
tutuklanan AKP’lilerin
hepsinin yurtdışı y asağı
kaldırıldı. Sizin yurtdışı
yasağını hangi gerekçeyle
sürdürüyorlar?
Muharrem Cengiz: Devletin ve

sistemin yasalarının aslında kimin
için uygulandığı ortada, açıkta. Açıktan belli oluyor. Bugün AKP iktidarının kendi yaptığı hukuksuzluklar
ortada, kendi koydukları yasalara
bile uymuyorlar. Çıkarttıkları yasalara
bile uymaz hale gelmişler. Yani bugün
halkın paralarını soyup, halkı yoksul
ve aç bırakanlar en fazla iki hafta üç
hafta hapishanede kaldılar ve tahliye
edildiler. Daha sonra yurtdışı yasakları
da kaldırıldı. Dediğimiz gibi, AKP
kendisine olan her şeyi meşrulaştırmış
oluyor. Kendi yaptıklarını, hırsızlıklarını, hukuksuzluklarını, adaletsizliklerini meşrulaştırmış oluyor. Ama
işin öbür tarafı onların bu hırsızlıklarını teşhir eden, bu politikalarını
teşhir eden Grup Yorum, Grup Yorum’un sesi soluğu olan sanatçılar
olduğu zaman onlara her türlü baskıyı,
her türlü zorbalığı reva görüyorlar.
Düzen kendisini böyle var ediyor.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz
bir şey var mı?
Muharrem Cengiz: Biz açlık grevine başladığımız günden beri bizi
yalnız bırakmayan halkımıza, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.
İnternetten takip ediyoruz. Bizim açlık
grevine başladığımız günden beri bize
destek açlık grevlerini başlattılar. Buraya geldiler ziyaretçilerimiz. Buraya
işçiler geliyor, buraya üniversiteliler
geliyor, buraya halkın insanları geliyor,
annelerimiz geliyor, babalarımız geliyor, 60 yaşında ninelerimiz geliyor.

Yürüyüş: AKP yurtdışına
yasak getirerek neyi amaçlıyor?
Bu durum sizin çalışmalarınızı
nasıl etkiliyor?
Sultan Kavdır: Yurtdışı yasağı
aslında bizim yurtdışında olan konserlerimizi yasaklamak gibi bir şey.
Konser yapmamızın önüne engel olmaya çalışıyor AKP. Diğer arkadaşlarımızdan gidenler oluyor ancak bunlar 4-5 kişi. Bu da yeterli olmuyor.
Çalışmalarımıza yansıması ise yetersiz
olarak konserlere çıkıyoruz. Mesela
solistlerin hiçbiri yurtdışı yasağından
dolayı gidemiyor. Yurtdışında solist
eksikliği var. Kaval çalan Ali abi gidemiyor orada eksikliğimiz var.
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Yürüyüş: Hukuki boyutu nedir
bu yasağın? Örneğin hırsızlık,
yolsuzluk, rüşvet iddiasıyla
tutuklanan AKP’lilerin
hepsinin yurtdışı yasağı
kaldırıldı. Sizin yurtdışı
yasağını hangi gerekçeyle
sürdürüyorlar?
Sultan Kavdır: Açıkça net, her
şey ortada aslında. Hukukun değil
de hukuksuzluğun ortada olduğu
belli. Yolsuzluk yapanlar, halkı soyanlar, zevki sefa içinde bütün pisliği
yapanların hepsi dışarı çıkarılıyor.
Hem de yasak konulmadan özgür
bir şekilde dolaşıyor. Grup Yorum
ise adaletsizliği karşı sesini çıkarttığı
için ona yurtdışı yasağı veriliyor.
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Umudun Türküleri Halkın Elleri’ne
Ulaşmaya Devam Ediyor!
Grup Yorum'un, yurtdışı yasaklarına ve AKP'nin sanatçılar üzerindeki baskılarına karşı başlattığı
ve 1 ay sürecek olan açlık grevi
eylemi devam ediyor.
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları
DirenKazova!-DİH Kazak ve Kültür
Merkezi’nde açlık grevinde bulunan
Grup Yorum elemanlarını ziyaret
etti. Bir saatten fazla süren sohbette
şarkılar türküler söylendi. İdil Halk
Tiyatrosu oyuncuları tutsak oyuncuları Gamze Keşkek’in 25 Şubat’ta
gerçekleşecek mahkemesine çağrıda bulundu. Tekrar
gelmek üzere daha sonra oradan ayrıldılar.

Grup Yorum Günlüğü’nden:
22 Şubat Cumartesi
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Bugün açlık grevimizin 9. günü. İkinci ekipteki Selma
ve Dilan’ın ise 2. günü. Ali, bir ay boyunca sürdüreceği
açlık grevine Selma ve Dilan ile devam ediyor. Tabii ki
diğer destek açlık grevcilerimizde var. Selma ve Dilan’ın
kardeşleri de destek açlık grevindeler. Ailelerimiz yalnız
bırakmıyor bizleri. Hafta sonu olduğundan dolayı kalabalık
bir gün olabileceğini tahmin ediyoruz. Öyle de oluyor.
Ruhi Su Dostlar Korosu’ndan ayrılmış olan ve bizimle
25. yılda İnönü konserimizde sahnemizi paylaşan Dostlar
Müzik Topluluğu ziyaretimize geliyor. Sohbet ediyoruz.
Konseri anıyoruz tekrar. Bizler aynı babanın evlatları
gibiyiz. Ruhi Su’dan çok şey öğrendik. Ruhi Su da hastalığında tedavi edilmek için yurtdışına çıkacağı zaman
o zamanın iktidarı yurtdışına çıkmasına izin vermemişti.
Dostlar Müzik Topluluğu gönderme yapıyor hemen “Ne
çok seviyor devletimiz, buradan ayrılmanızı istemiyor.”
Sohbetimizin ardından sözü Ruhi Su’ya bırakıyoruz.
Bize “Ellerinde Pankartlar” ve “Annem Beni Yetiştirdi”yi
söylüyorlar. Selma ve Dilan da koronun içine giriyor.
Şarkılarımız içimizi ısıtıyor, birleştiriyor. Açlık grevine
başlamadan evvel demiştim, gıdamızı buralardan alıyoruz
diye. Öyle de oluyor.
Akşam sanatçı dostumuz Adile Yadırgı geliyor yanımıza. TAYAD’lı bir annemiz ile görüşmesi var. Randevu
yerimiz burası diyorlar. Burada buluşuyorlar bizi de
görmek için. Başka dostlarımızın da söylediği bir şey...
Telefonda burada buluşmak üzere randevu veriyorlar
birbirlerine.
Ve bizi direnişimiz boyunca yalnız bırakmayan üniversite öğrencileri bugün de geliyor kalabalık bir şekilde.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri gelenler.

Öğrencilerden ikisi bize
evlerinde destek açlık grevi yaptıklarını anlatıyorlar.
Gelemedik ama açlık grevine başladık diyorlar. Şekerlerimizi paylaşıyoruz.
Birbirimize ikram ettiğimiz nadir şeylerden birisi.
Çay, şeker, su…
Sultanbeyli’den, Ümraniye’den ve Sarıgazi’den çok kalabalık bir
grup da bizi ziyaret ediyor.
Sultanbeyli Pir Sultan Abdal’dan dostlarımız da var yanlarında. Sultanbeyli Cemevi’nin yapılması döneminden
tanıyoruz birbirimizi. Sultanbeyli’de cemevi yaptırmak
için yıllarca mücadele eden Sultanbeyli’deki Alevi dostlarımız engellerle karşılaşmış ama her şeye rağmen mahalleli elleriyle harcı karıp cemevini yapmışlardı. Türkülerimizle yanlarındaydık, şimdi de beraberiz. Mahallelerinde toplanıp hep beraber gelmek istemişler. Çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Küçük Mansur konuğumuz… O ortalıkta gezerken bize türkü söylemek düşüyor.
Diğer Yorumcular da gelince artık bağlamayı sazı
almak şart oluyor… Konuklarımızla birlikte hep bir
ağızdan türkü söylüyoruz. Yanımızda Denge Hewi müzik
grubuda var. Kürtçe türkülerimizi de söylüyoruz.

23 Şubat Pazar: 10. Gün... Güne resim ve
bileklik yaparak başladık. Bugün İdil’de bütün ailelerimizin
katılacağı bir kahvaltı yapılacaktı. Merak ediyoruz acaba
nasıl geçti. Ailelerimizle birlikte olmayı çok seviyoruz.
Herşeyimizi konuşuyor, kahvaltı ediyoruz, elbirliğiyle
soframızı toplayıp şarkılar türküler söylüyoruz, ülkemizden
konuşuyoruz, hedeflerimizi konuşuyoruz. Çocuklarımız
oluyor yanımızda, onlar da birlikte oyunlar kuruyorlar.
Bu kahvaltıda hep birlikte bu sene yapacağımız Bağımsız
Türkiye Konseri’ni konuşacaklardı. 13 Nisan’da olacak
Bağımsız Türkiye Konseri.
Ailelerimiz kahvaltıdan sonra bizleri ziyarete Kazova’ya
geliyorlar. Bir anda Kazova’mız neşeleniyor kalabalıklaşıyor. Çocuk sesleriyle doluyor. Bu çocuklar aynı zamanda umudun çocukları orkestramızın elemanları.
Bugün onlar için çok heyecanlı bir gün çünkü enstrümanları
verilecek hepsine. Bir tören eşliğinde olacak. O yüzden
hepsi kıpır kıpır. 3 aydır eğitim alıyorlar ve bugüne hazırlanıyorlar. Biz de onlar kadar heyecanlıyız.
Gülşen Abla bize şiir okuyor. Ardından Nuray Abla
ve avukatımız Berrak’ın türküleri ile devam ediyoruz.
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Ve türküler ardı ardına geliyor.
Artık bitirmemiz gerekiyor çünkü umudun çocukları enstrümanlarına kavuşacak. Toplu bir
fotoğraf çektirip onları uğurluyoruz. Bir anda ıssızlaşıyor
Kazova. Ama bu ıssızlık uzun
sürmüyor. Gazi Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nden dostlarımız geliyor ziyaretimize. Onlarla da hem direnişimizi hem
de iktidarın Alevi halkımız üzerindeki asimilasyon politikalarını konuşuyoruz. Dayanışma
duygularını ifade ederek ayrılıyorlar yanımızdan.
Şair dostumuz Cezmi Ersöz
geliyor ziyaretimize. Şiirleriyle
yanımızda. Dar zamanlarımızda
yanımızdaydı Cezmi Ersöz,
yine bizimle birlikte. AKP’nin
sanatçılara yönelik baskıcı politikalarını konuşuyor ve direnişimizin amacını anlatıyoruz.
TAYAD’lı aileler geçtiğimiz
pazar olduğu gibi bu pazar da
geliyor yanımıza. Yorum, TAYAD’lıların evlatları olmuş hep.
Hapishanede, gözaltında, eylemlerde birlikteyiz. TAYAD’lı
anne ve babalarımız sloganlarla
geliyorlar yine. Sokağın başından geliyor sesleri. Yaşları hayli
var ama gencecik sesleri… Ellerinden öpüyoruz onları.
Bu akşam Dev-Genç’lilerin,
Şişli Cevahir AVM önünde günlerdir kurmaya çalıştıkları açlık
grevi çadırını ziyaret edeceğiz.
3 gündür tam 30 kere saldırıya
uğradılar Dev-Genç’liler. Tutuklu binlerce öğrencinin serbest
bırakılmasını istiyor gençlerimiz.
Akşam geç saatlere kadar
ziyaretçilerimizle sohbetler ederek bitiriyoruz 10. günü. Çok
yoğun bir gündü. Salonumuz
defalarca kez dolup dolup boşaldı. Sevdiklerimizle, dostlarımızla, halkımızla, mücadele
arkadaşlarımızla, bir aradaydık.
Yorgunluğumuzla birlikte mutlu
bir uykuya dalıyoruz. Yanımızda
kalan destekçilerimizle...

Halkların Şarkıları Yasak Tanımaz!

Grup Yorum’a Yasak Konulamaz!
Yurtdışına çıkış yasağına ve sanata
yapılan saldırılara karşı Grup Yorum,
KAZOVA işçilerinin kurduğu DirenKazova! - DİH Kazak ve Kültür Merkezi'nde
1 ay sürecek olan açlık grevine başlamıştı.
Grup Yorum'un direnişinin 14. gününde Halkın Mühendis Mimarları da 1
gün süre ile açlık grevi yapacağını açıkladı. Halkın Mühendis Mimarları, Grup
Yorum’a ve sanata yönelik yasakların
ve baskıların son bulması için 27 Şubat
saat 18.00’dan 28 Şubat saat 18.00’a
kadar 1 gün süre ile açlık grevine destek
oldular.

Şarkılarımız Susmayacak
Sanat Meclisi'ne bağlı Müzik Meclisi,
açlık grevindeki Grup Yorum'u 26 Şubat'ta
ziyaret etti. Sanat Meclisi adına Kazova'da
yapılan basın açıklamasının ardından
müzisyenler 24 saatlik açlık grevine başlayarak, müzik nöbetine başladılar. 24
saat boyunca şarkıların susmayacağı
ifade edildi.

Grup Yorum
Halktır Susturulamaz
Grup Yorum yıllardır halkın türkülerini
seslendirdi. Yurt içinde ve yurtdışında
onlarca defa baskıya maruz kalan Grup
Yorum en son üyelerine verilen yurtdışı
yasağının kaldırılması için 1 aylık açlık
grevine başladı.
İzmir’de de Grup Yorum’la dayanışmak için İzmir Müzisyenler Derneği küçük bir konser düzenledi. Grup Günışığı’nın da katıldığı konser Sevinç Pastanesi
önünde yapıldı. Halkın alkışlarla ve halaylarla Grup Yorum türkülerine
eşlik ettiği küçük konser,“Grup
Yorum Halktır Susturulamaz” sloganları atılarak sonlandırıldı.

12 Şubat’ta Grup Yorum'un yeni albümü
Halkın Elleri ile ilgili söyleşi yapıldı.
Salona Halk Cephesi imzalı ''Haklıyız
Kazanacağız'' pankartı asıldı ve salonun
girişinden itibaren flamalar yerleştirildi.
Salonun düzenlenmesi sırasında devrimcilerin yaptığı çalışmaları hazmedemeyen
zabıtalar söyleşinin afişlerini söktü. Sökülen afişlerin yerine yenilerinin yapılması sırasında tehdit ederek konuşan zabıtalar kovularak hazırlıklara devam edildi. Salonun girişine açılan masada Yürüyüş ve Tavır Dergileri ile Halk Cephesi
takvimi, “Sana Geldik Ali” kitabı ve
Halkın Elleri albümü satışı yapıldı.
Halkın yoğun katılımının olduğu söyleşi, Pendik Halk Cephesi adına yapılan
konuşmayla başladı. Konuşmada halk
komitelerinde örgütlenme çağrısı yapıldı.
Konuşmanın ardından Grup Yorum, Halkın Elleri albümünün tanıtımıyla söyleşiye
başlandı. Grup Yorum'a sorulan sorular
ve son olarak Grup Yorum şarkıları ile
çekilen halaylarla 600 kişinin katıldığı
söyleşi sona erdi.
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Samsun
Samsun Halk Cephesi, 26 Şubat’ta
yazılı bir açıklama yaparak, Grup Yorum’un yaptığı açlık grevi eylemine destek verdi. “Acıyı, öfkeyi, baş eğmeden
direnmeyi, umudu ezgilerle birleştiren
Grup Yorum, tüm baskılara işkencelere
rağmen yine dimdik yine onurlu, halkının
sesi sözü olmaya devam ediyor” denildi.
Samsun Halk Cephesi, 5 gün içerisinde 91 adet Halkın Elleri albümünü
Samsun halkına ulaştırdı.

Grup Yorum Yoksul
Gecekondu
Mahallerinde, Halkın
Bağrında
İstanbul'da Pendik - Aydos'ta
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Direne Direne
Kazanacağız!
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Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu Senapa Stampa Fabrikası’nda Reed isimli taşeron firması bünyesinde çalışan
Salih Savaş isimli işçi, kadroya alınma vaadine rağmen işten atılmasına karşı fabrika binası önünde direnişe başlamıştı. Fabrika binası önünde çadır kurarak direnen Salih
Savaş’ı 21 Şubat günü Devrimci İşçi Hareketi ziyaret etti.
GOLDAŞ İŞÇİLERİ, DİREN KAZOVA – DİH KOOPERATİFİ İŞÇİLERİ ile birlikte DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ Salih Savaş’ı direniş çadırında ziyaret etti.
Fabrika binasının bulunduğu caddenin başında kortej
oluşturan işçiler pankartlarla, sloganlarla Salih Savaş’ın
direniş çadırına geldi. Salih Savaş direniş konusunda kararlı olduğunu, işini istediğini ve alacağını belirtti. Devrimci İşçi Hareketi’nin ziyaretinden etkilendiğini belirten
Salih Savaş direniş sürecinde yaşadıklarını da anlattı.
Devrimci İşçi Hareketi'nin ziyaret ettiği gün fabrika yönetiminin şikayetiyle polis ve zabıta da geldi. Polis zabıtayı öne sürerek kışkırtma yapmaya çalıştı. Fabrika binası
duvarlarına yapıştırılan ozalitlerin fabrika yönetiminin şikayeti nedeniyle kaldırılması gerektiğini, kaldırılmazsa ceza
yazılacağı, ayrıca zorla söküleceği söylendi. Direnen
işçi Salih Savaş ve Devrimci İşçi Hareketi direnişin
meşru ve haklı olduğunu, ozalitlerin sökülmeyeceğini, pat-

rona destek olmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söylediler.
DİH’lilerin kararlı duruşuyla polisler ve zabıta geri çekildiler.
Devrimci İşçi Hareketi tarafından direniş çadırı önünde yapılan açıklamada “Arkadaşımız işine alınana kadar
Devrimci İşçi Hareketi olarak her zaman destekleyeceğiz.
Bundan önceki direnişlerde sergilediğimiz destek ve mücadele anlayışımızı, burada da hayata geçiriyoruz. Bundan önceki direnişlerde direnen emekçiler zafere ulaşmışlardır. Salih Savaş da zafere ulaşacaktır. Fabrikayı gayri-kanuni, haksız işten çıkartmayı geri almaya çağırıyoruz.
Bu mücadelemiz işçi arkadaşımız geri çağrılana kadar devam edecektir. Bizim sabrımızı sınamasınlar. Mücadele tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Bir işçi de olsa direneceğiz, inanıyoruz bu işin sonunda kazanacağız” denildi.

Örgütlenme Hakkımızı
Söke Söke Alacağız

Haklarımızı Alıncaya Kadar
Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kurulu bulunan Cargill Fabrikası’nda, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek yasal hakkı olan sendikaya üye olduğu ve sendikalaşma çalışması yaptığı için 4 Ekim 2012’de işten
atılan Kemal Kapar’ın ardından, aynı gerekçeyle 4 işçi
daha işten atıldı. Gece yarısı performans değerlendirme görüşmesi için çağrılan işçiler işten atıldıklarını öğrendi.
Haziran 2012’den beri işkolunda yetkili Hak-İş’e bağlı Öz-Gıda İş’e üye olmaya başlayan işçiler, sendikalaşmaya az bir sayı kalmasına yakın işten atılmaya başladılar. Sendikal çalışmaya öncülük eden işçileri işten
atan Amerikan tekeli Cargill, örgütlenme çalışması yapan işçileri işten atarak diğer çalışanlara da gözdağı vermek ve sendika oluşumunu engellemek istiyor. Amerikan
tekeli Cargill işçilerinin örgütlenmesi ve sendikanın iş
yerinde söz ve yetki almasından korkuyor.
İşten çıkarılan işçiler 7 Şubat’ta Cargill Fabrikası
önünde eylem yaparak işlerine geri alınma taleplerini
dile getirdiler. Fabrika çalışanlarının ve demokratik kitle örgütlerinin destek verdiği eyleme Gemlik Devrimci İşçi Hareketi de destek sundu ve işçilerin yanında olacağını belirtti.

GOLDAŞ firmasının 11 aylık maaş, ihbar ve kıdem
tazminatı haklarını gasp ettiği işçiler direnmeye devam
ediyorlar. 23 Şubat’ta yine eylemlerine devam eden işçiler, haklarını alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, önce Bakırköy Özgürlük
Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptılar. Eylemde
“GOLDAŞ'tan Hakkımızı İstiyoruz, Sedat Yalınkaya ve
Hasan Yalınkaya'ya Hakkımızı Yedirmeyiz” yazılı pankart açıldı. Sedat Yalınkaya ile Hasan Yalınkaya'nın resimleri taşınarak, “Patronlar Emeğimizi Çaldılar” sloganıyla emek hırsızları teşhir edildi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın ardından Florya'da Sedat ve Hasan Yalınkaya'nın villasının
önüne yakın bir yere
geçilerek yürüyüş yapıldı. Pankartların
açıldığı yürüyüşte
sloganlar atıldı ve 15
dakika evin önünde
beklendi. Bu sırada
Sedat ve Hasan Yalınkaya komşularına
teşhir edildi.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Toplu Sözleşmede Emeğimize, Alın Terimize,
Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz
Şişli Belediyesi’ne bağlı Kent-Yol işçileri, üyesi oldukları DİSK/Genel-İş Sendikası ile işveren arasında devam eden ve 1200 kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerini takip ediyor.
24 Şubat’ta başlayan görüşme süresince işçiler, Bomonti’deki işyeri önünde, "Toplu Sözleşmede Emeğimize, Alın terimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz-İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız-Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi" yazılı pankartı açıp, sendika önlükleri giyerek, eylem yaptılar.
İşverenin, görüşme sonunda işçilerin taban ücretlerinin
60 TL olması ve yıllık yüzde 20 zam talebini red ederek,
sadece yıllık yüzde 10 zam teklif sunmasına karşı görüşmeler tıkandı ve çarşamba gününe ertelendi.
Bunun üzerine işçiler, Şişli CHP İlçe Binasına kadar
sloganlar atarak yürüdüler. İlçe binasındakiler camdan işçileri görmesine rağmen kapıyı bir müddet açmadılar. Bir
süre sonra kapıyı açmak zorunda kalan CHP Şişli Şubesi
yöneticileri sendika yönetiminden ve işçi komitesinden

belirli sayıda işçinin olduğu bir heyeti içeriye aldılar. Heyet CHP yöneticileriyle görüştü ve taleplerinde hiçbir şekilde esneme yapmayacaklarını dile getirerek eylemlerini bitirdiler.

Hak Gasplarına Karşı
İşgal Meşrudur
Bir Fransız tekeline ait olan Zentiva İlaç Fabrikası 18
Şubat’ta 50 işçiyi işten çıkarmak istedi. İlaç fabrikası işçileri yaşanan bu işçi kıyımına karşı fabrikayı işgal eylemi başlattı. Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi öncülüğünde gerçekleşen direniş 6 gündür devam ediyor.
25 Şubat’ta direnişteki işçiler, aileleri, diğer fabrikalardan destek için gelen işçiler, sendikalar ve dernekler Zentiva fabrikası önünde eylem yaptı. Fabrika önünde yapılan eylemle işten atmalar protesto edildi. Trakya Kültür
Merkezi de işçilerin yaptığı eyleme katılarak destek verdi. Eylemde yapılan açıklamada işten çıkartılan 16 işçi işe
geri alınana dek direnişin devam edeceği vurgusu yapıldı. Fabrika önündeki eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı.

Sayı: 406

Devrimci İşçi Hareketi
Duvarlara Öfkeyi Nakşetti

Yürüyüş
2 Mart
2014

Devrimci İşçi Hareketi, İstanbul Esenyurt Kuruçeşme’de 18 ve 22 Şubat'ta, “İş Kazası Değil Cinayet", "Birleşelim Direnelim Kazanalım" yazılamalarını yaptı.

"İş Kazalarının" Sorumlusu
AKP İktidarıdır
Tuzla’da İSKİ’nin Atıksu Havzası Şebeke inşaatında çalışan vinç operatörü Ercan Özbahçeci, vincin
bağlı bulunduğu kamyondan kopmasıyla, vinçle birlikte 15 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybetti ve bu
sırada çukurda bulunan işçi Muhammet Derik de düşen
vinçin altında kalarak yaralandı. Yaşanan bu iş cinayetinin ardından Halkın Mühendis Mimarları 24 Şubat’ta
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüyoruz ki kapitalizmin kar hırsının işçi katliamlarına sebep olduğu
bu sistemde, ölen canların hesabının sorulabileceği bir
hukuk, adalet sistemi de yok. Ancak bizler biliyoruz ki
yargının, mahkemelerin adaleti yoksa bile halkın adaleti vardır.
Halkın Mühendis Mimarları olarak tüm meslektaşlarımızla birlikte halkın yanında halkla birlikte zalimin
zulmüne karşı mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine
yer verildi.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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İRFANLARIN, FERHATLARIN,ENGİNLERİN SESİ
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ’Nİ MİLYONLARA ULAŞTIRALIM!
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denle, dergimizi halka ulaştırmak
Devrimci basın alanında gerçekleri
bizim en temel görevimizdir.
halka ulaştırmada dişe diş bir mücadele veriyoruz. Halka gerçekleri ulaşAlan ve birimlerimizde datırmamızı engellemek için her türlü
ğıttığımız dergi sayısı, çalışaşağılık yöntemleri kullanıyor düşmalarımızın sayılara bürünmüş
man...
halidir.
Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyor.
Bu anlamda sayılar
Okurlarımızın ailelerini rahatsız edibir göstergedir. Sık sık
yor. Dergimizi toplatıyor. Dergi emekdediğimiz gibi, dergi
çilerimizi işkencelerle gözaltına alıyor,
sayımızı ikiye katlatutukluyor. Dergi dağıtımcılarımızı
makla, bir dergiyi iki
kurşunluyor, felç bırakıyor, Ferhat
yapmakla başlamalıyız
Gerçek misali...
işe. Mütevazi adımİşkencelerde adımız ENGİN olularla ama kararlı idyor, katlediliyoruz... Genç yüreğimizle
dialarla, adım adım
dergimizi yoksul halkımıza ulaştıbüyümeliyiz.
rırken İRFAN oluyoruz, sokak ortaŞu an süren bir
sında katlediliyoruz... AMA SUSdergi kampanyamız
MUYORUZ... Her dergimizde halkın
var. Ve dergi sayıumutlarını büyütüyoruz.
mızı arttırma hedefimiz var. Bunun
Peki bu kadar emekle büyüttüiçin şehirlerimizin kalabalık
ğümüz dergimizi halka ulaştırmada
meydanlarında topluca dergilerimizi
bu kadar başarılı mıyız?
dağıtıyoruz,
afişlemeler yapıyor, panDergimizi yeterince halka ulaştıkartlar
asıyor,
toplantılar-kahvaltılar
rabiliyor muyuz?
yapıyoruz. Tüm yaptığımız bu faaliMilyonların AKP iktidarına ve
yetlerle dergimizi bir kişiye daha
politikalarına karşı ayaklandığı, şeulaştırmak istiyoruz.
hitler verdiği bir süreci yaşadık. Halk
Haklı olmanın verdiği moral güçle
bizim sloganlarımızla, bizim direnme
ezenlerin
yasaklarını aşmaya çalışıgeleneğimizle çatıştı. Yani şunu göryoruz.
Taksim’de
ve Kızılay’da yapdük; dergimiz milyonların sesi... Ama
dergimiz milyonlara ulaşmıyor...
Ve bu gerçekler ışığında yaptıklarımızın ne kadar eksik olduğunu
daha iyi görebiliyoruz.
Dergimiz, halkı örgütlememiz
Okmeydanı Yürüyüş kampanyasına
ve gerçekleri ulaştırmamız anlamında temel ölçülerimizden biri. en somut cevabı hedefimiz olan dergi
Dergi; kolektif emeğimiz, ortak sayısını ikiye katlama hedefini gerdilimiz ve ideallerimizin somut çekleştirerek verdi. Yürüyüş Dergisi
halidir. Burjuvazinin yalanlarını olarak Okmeydanı’ndaki tüm Cephetuzla buz eden silahımız, emper- lileri kutluyoruz.
yalizmin yozluklarına, katliamlaOkmeydanı’ndan Yürüyüş kamrına karşı sıkılmış kurşundur.
panya komitesine katılan yoldaşımız
Biz, devrim yapmak istiyoruz dergi sayısını nasıl iki katına çıkartve önderlerimizin altını çizdiği tıklarını şöyle anlattı: “Haftalık önügibi "devrim kitlelerin eseridir". müze küçük ama somut hedefler koyYani halk olmadan devrim olmaz. duk. Kampanya afişlerimizi, pankarÖrgütlenmiş halkın ise yapama- tımızı astık...
yacağı hiçbir şey yoktur. Bu neMahallemizde toplu dergi satışlarına

tığımız toplu satışlarda, meydanları
düşmana açtıran bizim haklılığımız,
inancımız ve sarsılmaz irademizdir.
TÜM OKURLARIMIZ, AYNI
İNANÇ VE KARARLILIKLA ÇALIŞTIĞINDA ALDIĞI DERGİYİ
İKİ KATINA ÇIKARMAKTA
ZORLANMAYACAKTIR.

OKMEYDANI DERGİ SAYISINI
İKİYE KATLADI! KUTLUYORUZ!
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çıktık... Kapı kapı evleri gezerek kapı
çalışması yaptık.
Her hafta toplu olarak esnaflara
ve kahvehanelere girip dergi dağıtıyoruz.
Yine Okmeydanı’ndaki bir lisede
toplu dergi dağıtıyoruz...
Sonuç olarak bu çalışmaları yaptığımızda dergi sayısı da iki katına
çıktı... Yani şunu yapmaktan çıktık...
Sadece dergimizi sabit dergi okurlarımıza değil, okurumuz mu, değil mi
diye ayrım yapmadan tüm halkımıza
ulaştırmaya çalışıyoruz...”

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Bunu tesadüflere bırakmadan yapacağız. Bunun için süren kampanyamızın çalışmalarını aksatmadan
yaparken asıl amacımız olan dergi
sayısını arttırmayı da unutmayacağız.
Dergi sayımızı arttırmak için somut hedefler koyacağız ve bu hedeflere ulaşmak için somut programlar çıkaracağız.
Biz devrimciyiz ve tesadüf diye
bir şeyin olmadığını biliyoruz. Her
başarının altında ÖRGÜTLENMİŞ
EMEK vardır.
Hedefimiz somut; ilk olarak dergi
sayımızı iki katına çıkarmak. Bunu
nasıl yapacağız?
Dergi okurlarımızla toplantılar
yapıp onları da bu kampanyanın gönüllü çalışanları haline getireceğiz.
Alan ve birimlerde yaptığımız kahvaltılara veya kendi aramızda yaptığımız dergi toplantılarına herkesi katarak onların da bu amacımızı paylaşmasını sağlamakla başlayabiliriz.
Sonra, dergimizi halka ulaştırmayı
programlayarak alan-birimlerde dergi
komiteleri kurabiliriz.
Bulunduğumuz mahallenin merkezi yerlerinde açık-toplu satışlar da
yapacağız, kapı kapı dolaşarak tek
tek de anlatacağız... Yani yöntemde
sınırımız olmayacak.

Her alanda birken iki olmayı ilke
edineceğiz. Komiteler kuracağız,
program çıkaracaız ve emeğimizle
programlarımızı hayata geçireceğiz.
Her dergi okurumuzun bunu yaptığını düşünün, çıkacak olumlu sonuçları hepimiz göreceğiz.
Dergimizi düzenli okuyacak, okutacağız... Dergimizi okumayan bir
insanımız dergiyi halka ulaştırmak
için yanıp tutuşmayacaktır. Çünkü
biliriz ki, insan kendisinin sahiplenmediği bir şeyi başkasına anlatamaz.
Bunun için önce kendimizden ve yakın çevremizden başlayacağız. Yani
dergiyi okuyacak, okunmasını da
sağlamaya çalışacağız. Sonra yakın
çevremizden; ailemiz, annemiz, babamız, akrabamız, arkadaşımızdan
başlayarak dergi sayısını arttırmaya
çalışacağız.

Somutlarsak;
1- Dergi dağıtımcılarımızı arttıracağız.
2- Çaldığımız kapı sayısını arttıracağız.
3- Her hafta dergi sayımızı arttıracağız.
4- Bir mahallede dergi sattığımız
alanı genişleteceğiz. Daha önce hiç
girmediğimiz yeni sokaklara, yeni

mahallelere, yeni evlere, yeni esnaflara gireceğiz.
Bu konuda ilk ikna olması gereken
mahallelerde, alanlarda dergimizi dağıtan insanlarımızdır. Bıkmadan usanmadan insanlarımızın kafası açılana
kadar anlatmalıyız. Anlatmamızın
yetmediği yerde beraber yaparak
göstereceğiz. Bu konuda da ısrarcı
olacağız. Sınırımız yaratacağımız
olumlu sonuçlardır.
Unutmayalım ki dergimizin girdiği her evde CEPHE var demektir.
Milyonları böyle adım adım örgütleyeceğiz.
Misyonumuzun farkında olduğumuzda, başaramayacağımız hiçbir
şey yoktur... İddiamız dergimizi başlangıç olarak ikiye katlamak...
Şimdi her okurumuzun görevi bir
dergi okuru daha kazanmak olmalı...
Halkımızın özlem duyduğu ekmek
ve adalet için, yanıp tutuştuğumuz
özgürlük için dergimizi daha fazla
insana ulaştırmak TÜM CEPHELİLERİN görevidir.
Dergimizin; bilincimizi aydınlatan
ışığını, ufkumuzu açan perspektifini
direnen milyonlarla buluşturalım...
İrfan'ın genç yüreği, Ferhat'ın yürüyen ayağı, Engin'in eğilmeyen başı
olalım...
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Burası Çayan,
Mayasında Dayımız Var!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde 21 Şubat’ta bir araya
gelen Yürüyüş okurları, giydikleri Yürüyüş Dergisi önlükleriyle Çayan Mahallesi’nde toplu kitap satışı yaptılar.
Çekilen halayların ardından ellerine aldıkları “Burası
Çayan” kitabını halka ulaştıran Yürüyüş okurları, kapı
kapı dolaşarak, ellerindeki kitabı halka anlattılar. Girmedikleri ev, çalmadıkları kapı kalmadan, her bir evde Çayan
kitabını anlatan Yürüyüş okurları halkın ilgisini çekti.
Burası Çayan diyen Yürüyüş okurları Çayan Mahallesi’nin
nasıl kurulduğunu sesli konuşmalarla halka anlattılar.
Konuşmalarda "Örgütlü bir mahalle olan Çayan, sık
sık fiili saldırıların yanı sıra ideolojik, kültürel saldırılara
uğrayarak halkı teslim alınmaya çalışılıyorlar. Ancak,
Çayanı teslim almaya, Çayanı yozlaştırmaya hiçbirinin
gücü yetmez. Çünkü orada Doğan Tokmaklar, Ali Yıldızlar,
Aşur Korkmazlar çalıştı.

Çayan her türlü bedeli ödeyerek bugünlere kadar geldi.
Ve bugünde bedellerin yine en büyüğünü Çayan halkı
ödüyor. Gece yarıları evler basılıyor, mahallelerimiz gaz
bombalarıyla nefes alınamaz hale getiriliyor. Bunların
hepsinin neden yapıldığı ortadadır. Devrimcilerin alın
terleriyle kurdukları mahallelerde devrimcileri istemiyorlar.
Ama devrimciler her türlü baskıya rağmen halkla birlikte
Çayan da mücadele etmeye devam edecek." denildi.
“Çayan Cephedir Mücadeledir” sloganı atan Yürüyüş
okurları 1 saat sonunda 30 kitabı halka ulaştırdılar.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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Ankara

Sokaklar Bizim, Yürüyüşümüzü

Engelleyemezsiniz!

Kartal

TAYAD/Taksim

Bahçelievler

Enginlerin, Ferhatların
Hesabını Sormak İçin
Yürüyüş Dergisi’ni Daha
Çok İnsana Ulaştırmalıyız
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük için
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım!” kampanyası sürüyor. Kampanya çerçevesinde ülke çapında Yürüyüş halka
ulaştırılmaya devam ediyor.
Kampanya çerçevesinde Yürüyüş
Dergisi okurları ve dağıtımcıları ile
her hafta yapılan kahvaltılara devam
edildi. 22 Şubat günü Devrimci İşçi
Hareketi üyesi işçilerle bir araya gelen
Yürüyüş Dergisi çalışanları hep birlikte
kahvaltı ettiler.
Yapılan kahvaltının ardından Yürüyüş Dergisi kurgusu izlendi ve hep
birlikte sohbet edildi. 28 yıllık devrimci
basın tarihi anlatıldı. Neden böyle bir
kampanyaya ihtiyaç duyulduğu anlatılarak, "Engin Çeber’i katledenlerden,
Ferhat Gerçek’i 17 yaşında sırtından
vurarak felç bırakanlardan hesap sormak için Yürüyüş Dergisi’ni daha çok
insana ulaştırmalıyız” denildi. 12 kişinin katıldığı kahvaltı yapılan sohbetlerle son buldu.

İstanbul
Mecidiyeköy:
Mecidiyeköy
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Yürüyüş Dergisi
çalışanları 26 Şubat günü Mecidiyeköy
Metrobüs durağında dergi dağıtımı
yaptılar. Sesli çağrılarla derginin gündemini aktaran Yürüyüş Dergisi çalı-

şanları Dev-Genç'lilerin çadır direnişini, yozlaşmaya karşı verilen mücadeleyi halka duyurdular. Yürüyüş dergisini alan bir kişi Nazım Hikmet’in
Yürümek şiirini okuyarak ayrıldı.

Bahçelievler: 20 Şubat'ta, 50 adet
"Yürüyüş Dergisi Okuyalım, Okutalım" ve 100 adet Berkin Elvan afişleri
yapıldı.
Bahçelievler-Zafer Mahallesi’nde
21 Şubat’ta Yürüyüş Dergisi çalışmaları kapsamında afişleme ve toplu
dergi satışı yapıldı. Gün içinde mahallenin içlerine ve Pazar Pazarı’nın
olduğu bölgede toplam 100 adet Yürüyüş afişi asıldı.
Aynı günün akşamı, 10 kişinin katılımıyla toplu dergi satışı yapıldı.
Yaklaşık 45 dakika süren kapı çalışmasından sonra Pazar Pazarı’nın kurulduğu işlek caddede sesli çağrılarla
yoldan geçenlere derginin tanıtımı yapıldı ve 50 dergi halka ulaştırıldı.
Halk, uzun bir aradan sonra böyle bir
çalışmayı görmenin memnuniyeti ile
dergiye ilgi gösterdi. Toplu dergi dağıtımı sonrası, Bahçelievler Halk Cephesi olarak Kazova Kültür Merkezi'nde
açlık grevini sürdüren Grup Yorum
ziyaret edildi.
Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi’nde
20 Şubat’ta, Yürüyüş Dergisinin başlattığı “Yürüyüş Dergisi Okuyalım,
Okutalım” kampanyasıyla ilgili olarak

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

İzmir

Ankara
Engin Çeber Halk Kütüphanesinin
önünde bulunan parka pankart asıldı.
Pankartta; “İşçiler, Memurlar, Köylüler, Emekliler, Esnaflar, Öğrenci
Gençlik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Gürcü, Arap… Tüm Milliyetlerden
Alevi, Sünni Tüm İnançlardan HALKIMIZ! Yürüyüş Dergisi Sizin Sesinizdir… Ekmek, Adalet ve Özgürlük
için Yürüyüş Okuyalım Okutalım”
yazılıydı.

Kıraç: Kıraç - Kuruçeşme Mahallesi’nde 20 Şubat günü toplatma kararı olan Yürüyüş Dergisi’nin 404.
sayısının dağıtımı ve tanıtımı yapıldı.
Evlere girerek halkla sohbetlerle
süren 3 saatlik dergi dağıtımında 3
dergi halka ulaştırıldı.

Aydos: Halk Cepheliler, 18 ve 19
Şubat tarihlerinde Yürüyüş Dergisi'nin
404. sayısının tanıtım ve satışını
yaptı. Aydos, Sülüntepe, Güllübağlar,
Kavakpınar, Şeyhli mahallelerinde
120 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Uzunçayır: Halk Cepheliler, 18
ve 21 Şubat tarihlerinde Uzunçayır
Metrobüs Durağı'nda Yürüyüş Dergisi'nin 404. sayısının tanıtımını yaptı;
22 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında yapılan sesli konuşmalarda tutsak öğrencilere sahip çıkılması gerektiği, tutsak öğrencileri
sahiplenen Dev-Genç'lilerin uğradığı
polis saldırısı anlatıldı.

Taksim: 21 Şubat günü TAYAD’lılar, Galatasaray Lisesi önünde masa
açarak hasta tutsaklar için 400 bildiri
dağıttılar ve 6 Yürüyüş dergisi dağıttılar. Halka yapılan ajitasyonlarda
AKP iktidarının devrimci tutsakları

F tipi hapishanelerde katlettiği, sessiz
imha politikası ile devrimci tutsakları
teslim almaya çalıştığı anlatıldı.

Ankara
Kızılay: Kampanya kapsamında
bu hafta Ankara'da kitlesel bir yürüyüş ve dergi satışı yapıldı.
Dergi çalışması, 22 Şubat’ta Kızılay Güvenpark'ta başladı. Çevredeki
halkla konuşarak ilerleyen Yürüyüş
okurları Yüksel Caddesi'ne geldi.
Cadde üzerinde bir süre yürüdükten
sonra da Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Sakarya Caddesi'ne geçtiler.
Bazı kişiler “dergiyi almayı çok
istediklerini ama asker oldukları için
kaldıkları yere götüremeyeceklerini”
söyledi. Yol kenarlarında oturanlara
dergi tanıtıldı. Hem kampanya, hem
de Yürüyüş Dergisi’ne yönelik baskılar anlatıldı.
20 okurun katıldığı dergi çalışmasında 55 dergi halkımıza ulaştırıldı.
26 Şubat günü Dev-Genç’liler
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini öğrencilere ulaştırdılar. 1 saat
süren dağıtımda 20 dergi öğrencilere
ulaştırıldı.
20 Şubat günü Halkın Mühendis
Mimarları da Yüzüncü yıl Mahallesi'nde Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.
23 Şubat günü Mamak Şirintepe
bölgesinde 70 adet Yürüyüş afişi yapıldı. Afiş yapılırken halkımızdan
afiş alıp kendi mahallelerine yapmak
istediklerini söyleyenler oldu.

Mamak: Her perşembe sabahı
yapılan Yürüyüş dağıtımı, 20 Şubat
günü de Mamak Natoyolu üzerinde

Yürüyüş okurları tarafından gerçekleştirildi.
İşyerlerine, okullarına gitmekte
olan halkımıza otobüs duraklarında,
taksi duraklarında, servis bekleme
noktalarında Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve tanıtımı gerçekleştirildi. Dergiyi
alanların dışında bir o kadar insan
da Yürüyüş'ü tanıdıklarını ama işe
gittiklerini, yanlarında götüremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine
dergimizin meşruluğu üzerine sohbet
edildi. 07.15-09.00 saatleri arasında
gerçekleşen ve 3 okurun katıldığı
dağıtımda 14 dergi okurlarına ulaştırıldı.
23 Şubat’ta Mamak Şirintepe bölgesinde “Yürüyüş Okuyalım Okutalım” kampanyası kapsamında 70 adet
Yürüyüş afişi yapıldı. Afiş yapılırken
halkımızdan afiş alıp kendi mahallelerine yapmak istediklerini söyleyenler oldu. Halka afiş verilirken
dergimizi temin edebilecekleri adresler verilip kısa sohbet edildi.
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Ankara Halkın
Mühendisleri
23 Şubat pazar günü Halkın Mühendis Mimarları tarafından Ankara
100. Yıl Mahallesi’nde dergi dağıtımı
yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren dergi
dağıtımında 20 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Antalya: Yürüyüş Dergisi esnaflara ve mahallelere ulaştırılırken,
mahallelerde kurulan pazarlarda da
tanıtımı ve satışı yapıldı.
21 Şubat’ta Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan pazarda yapılan tanıtım
ve satışta 21 dergi halka ulaştırıldı.
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Adana
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Adana Meydan-Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 24 Şubat'ta
dergi dağıtımı sırasında dağıtımcılar
polisler tarafından durduruldu. Arama
izni olduğunu söyleyerek kimlik
kontrolü yapmak isteyen polis Yürüyüş Dergisi'ni yasa dışı ilan etmeye
çalışarak, 404. sayının toplatma kararı
olduğu gerekçesiyle dağıtımcıları karakola götürmek istedi. Hiçbir şart
altında karakola gitmeyeceklerini,
toplatması var ise ceza kesebilecekleri
ama gözaltının keyfi olduğunu ve
keyfiliğe uymayacaklarını söyleyen
dağıtımcılar, toplanan kalabalığa sesli
olarak durumlarını anlattı. Dergi dağıtımcılarının yaklaşık yarım saat
bekletilmesi ve polis tarafından işkence görmelerinden dolayı halk
tepki gösterdi. Emniyete maliyeden
memur getirtilerek bilgisine ve ifadesine başvurulması ne kadar acizleşebildiklerinin göstergesiydi. Maliye
bakanlığından memur getirilme fikri
de ilk kez Adana’da yaşandı. Gözaltına alınan Güzin Tolga ve Dehman
akşam Adli Tıp önünde serbest bırakıldı.

İzmir
Güzeltepe: İzmir’in Güzeltepe
Mahallesi'nde Ege Kültür Sanat
Müzik Derneği’nin önüne 21 Şubat
günü “Yürüyüş Okuyalım Okutalım” pankartı asıldı.
19 Şubat günü Yürüyüş Dergisi'nin
afişleri yapıldı. Afişler asılırken halkımız, “Kolay gelsin çocuklar sizlerin
sayesinde yıkılacak bunlar”, “İyi ki
varsınız” diyerek destek verdi.
Güzeltepe'de 26 Şubat'ta 4 Yürüyüş okurunun katıldığı dağıtımda 42
dergi halka ulaştırıldı.
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Gülsuyu

Bursa
DUYURU:
Gemlik: Gemlik’te Yürü- Halkın Gönüllü

yüş okurları tarafından 23 Şubat'ta Yürüyüş Dergisi’nin
404. sayısının dağıtımı yapıldı.
Dereboyu Caddesi, Orhangazi
Caddesi ve Yeşilova Mahallesi’nde açık satış yapılırken
dükkanlara da girilip esnafla
sohbet edildi. Sohbet sırasında
esnaflardan biri derginin bir
önceki sayısını alıp okuduğunu, içeriğinde yazılan haberlerin doğru olduğunu söyledi. Toplam 30 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Ekmek, Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Dergisi Okuyalım Okutalım kampanyası
çerçevesinde il il dolaşan Yürüyüş çalışanları, 24 Şubat
Pazar akşamı saat 18.00’de
Gemlik Eğitim-Sen’de Yürüyüş okurları ve dağıtımcılarıyla bir araya geldi.
Ailelerin ve okurlarının
evlerde hazırladığı yiyeceklerin yenmesi ve çay ikramının
ardından sohbete başlandı.
Yapılan sohbet ve anlatımlarda
28 yıllık devrimci basın tarihinden, Yürüyüş Dergisi’nin
okurlar için ne anlam ifade
ettiğinden, derginin daha çok
insana ulaşması için neler yapılabileceğinden konuşuldu.
Yürüyüş okurlarının önerilerinde, fabrika girişlerinde,
duraklarda, köylerde dergi dağıtımının yapılması gerektiği
ve halkın yoğun olduğu bölgelerde stant açılabileceği önerilerinde bulunuldu. 2 buçuk
saat süren sohbete 21 kişi katıldı.

Muhabirlerini Arıyoruz!
Halkımız Gerçekleri
Bizden Öğrenecek!
Yolsuzluğa karşı tüm ülke ayaklanıyor.
AKP’nin pislikleri bir bir ortaya çıkıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında yolsuzluğa,
yoksulluğa karşı yürüyen, “Pisliği Devrim
Temizler” diyen halkımızın gerçekleriyle
savaşıyoruz. Yürüyüş Dergisi okurlarının
her biri burjuvazinin yalanlarına karşı
bir neferdir aynı zamanda. Yürüyüş’le
omuz omuza direnirken bizim olamadığımız yerlerden gelecek haberler için,
her okurumuz muhabirimizdir. Sizlerden
gelecek haberler (yazı, video, fotoğraf...)
ve burjuva medyasının yalan haberlerine
karşı gerçeklere ulaşmak için iletişim
adreslerimiz:
Facebook sayfamız:
https://www.facebook.com/HalkinSesiTV.2013
Twitter hesabımız:
@HalknSesiTV
Site adreslerimiz:
www.halkinsesitv.com
www.halkinsesitv.net
www.halkinsesi.tv
Mail adreslerimiz:
halkinsesi.tv@gmail.com
halkinsesitv@yahoo.com
yunanistanhalkinsesi@hotmail.com
yenihalkinsesi.tv@yandex.com
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ VE
HALKIN SESİ TV
EMEKÇİLERİ
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Katil Korkut Eken Senden Mahkemeler Değil

Halk Hesap Soracak

Engin Gökoğlu
Mehmet Ağar, Korkut Eken,
Ayhan Çarkın gibi kontrgerillacıların
yargılandığı Ankara’da 1993 yılında
öldürülen, Altındağ Nüfus Müdürü
Mecit Baskın davasının ikinci duruşması, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Şubat günü görüldü.
Bu davada tutuklu yargılanması
gereken halk düşmanı katil Mehmet
Ağar için ise 13 Şubat günü özel
duruşma açıldı. Kimseye haber verilmeden ifadesi alındı. Daha da
önemlisi bugüne kadar ilk kez bir
savcı sanığın duruşmalardan vareste (duruşmaya gelmesinin zorunlu olmaması) tutulmasını talep
etti.
Savcının, sanığın avukatlığını
yaptığı görülmüş müdür?
Bunu da yaptılar. Bu durum göstermelik kontrgerilla davalarına özgü
bir durum, diğer davalarda bunu göremezsiniz.
İddianamedeki suç ve istenen ceza
miktarı nedeniyle tutuklu olması gereken sanık Korkut Eken ve ekibinde
yer alan kontrgerillacılar da duruşmaya katıldı.
Duruşmada avukat Engin Gökoğlu,
mahkemenin katilleri aklamaya çalıştığını, yargılamanın göstermelik olduğunu, gerçek bir yargılamanın yapılmadığını anlatarak şunları söyledi.
“Bizi siz çok iyi tanırsınız, biz bu
salonun hep sanık tarafındaydık. Pek
az müdahil tarafta oluruz. Biz devrimcilerin sosyalistlerin avukatlarıyız.

Bu mücadeleyi 1970’den bugüne sürdürüyoruz. İsimlerimiz ve yaşlarımız
değişse de bu adalet ve hukuk mücadelemiz hep devam edecektir. İlk
olarak bu salonda 2009 yılında katil
Ağar’ı devrimci avukatlar olarak
yargılamaya başladığımızda aramızda olan avukat meslektaşlarımız şu
an burada yoklar. Bu katillere karşı
mücadele ettikleri için bedel ödüyorlar. Fakat onların devamcısı olan
bizler, bir avuç olarak gördüğünüz
bizler buradayız ve katillerden hesap
soracagız” dedi.
Bundan rahatsız olan sanıkların
avukatları, Av. Engin Gökoğlu’nun
sözünü kesmeye çalışsa da başarılı
olamadı. Avukat sözüne devam etti.

Biz Katile Katil Deriz
“Biz, katile katil deriz ve kimse
de bizi engelleyemez, dinleyeceksiniz.
Bu katilleri sizler yargılayamazsınız.
Biz biliyoruz ki Türkiye’de Ağar’ı
yargılayacak mahkeme kurulamaz.
Biz ne DGM’ler gördük, biz ne özel
yetkili mahkemeler gördük, biz ne
TMK’lar gördük. Hiçbirisi bu katili
yargılamadı. Ağar sadece ağırlandı.
Bir cumartesi günü adliye açtırılarak
soruşturma aşamasında bir başsavcı
vekili ve soruşturmayı yürüten savcı
tarafından ifadesi alındı. Yine 13 Şubat’ta bizim yokluğumuzda göstermelik sorularla ifadesi alındı. Nerde
kaldı bizim soru sorma hakkımız,
nerde kaldı davada taraf oluşumuz?

KATİL
KORKUT EKEN

Açıktan söyleyin, ‘bizim Ağar’a gücümüz yetmiyor’. Onlarca yargılama
yapıyorsunuz nerde görüldü müebbetle yargılanan bir kişinin taraflar
olmaksızın ifadesinin alındığı ve duruşmalardan vareste tutulduğu? Öyle
ki gazetecileri dahi duruşma salonuna
almadınız. Bu heyet yargılama yapabilir mi? Yapamazsınız, gücünüz
yetmez. Çünkü Mehmet Ağar kontrgerilla devletinin kendisidir. Ama
biz yargılarız. Çünkü “devlet için
bin operasyon yaptık” diyen Ağar’ı
biz asla unutmayacağız. İşkence yapıp, kaçırıp katlettiklerinizi unutmadık. Derneğimizin üyesi Faik Candan’ı unutmadık. Yoldaşımız, kardeşimiz, müvekkilimiz Ayhan Efeoğlu’nu
unutmadık. Sizin gömüp üzerinde tepindiğiniz yoldaşlarımızı unutmadık.
Ayhan Efeoğlu’nun, Hüsamettin Yaman’ın hesabını soracagız. Ayhan
Akça, Ayhan Çarkın, Seyfettin Lap,
Korkut Eken, Uğur Şahin hepinizin
çetelesini tutuyoruz. Öldürüp katlettiğiniz insanlarımızın acısını daha
dün gibi içimizde hissediyoruz. Bu
adamlar kim? Kontra şefi, katillerin
başı burda yokken bu adamlar kim?”
deyince bunun üzerine söylenen gerçeklerden rahatsız olan Korkut Eken;
“Katil bu adamlar, deme. Terbiyesizler. Avukat müsveddeleri. Dernek
propagandası yapılacak yer mi”
diye cevap verdi.
Duruşmayı izleyen BDP Milletvekili Pervin Buldan’ın “Katilsiniz
siz. Hepiniz katilsiniz. İnsan değilsiniz” dedikten sonra Korkut Eken
“Senin kocan PKK’lı, sen de
PKK’nın milletvekilisin. S… git”
diyerek küfretti. Bu ahlaksız azılı
katil daha önce de bir kayıp yakınının
tutuklu kaldığı hapishane önünde
yaptıkları eylemde Ağar’a “Kabusun olacağım” diye seslenmesi üzerine, eşinin öldürülmesinde rol oynadığı Pervin Buldan’ı kastederek
“BDP’li milletvekili ve etrafındakiler
bizi çok iyi tanırlar. Asıl biz kabus
oluruz” diye açıklama yapmıştı.
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Bu katil yaptıkları katliamları da
savunmuştur ve her zaman devletin
kullanacağı katillerden birisidir. Daha
önce binlerce insanın katledilmesine
katılmıştır. Mehmet Ağar Emniyet
Genel Müdürü iken Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde özel harekat
timleri’nin yeniden teçhizatlandırılması ve eğitimi çalışmalarının organizasyonunu gerçekleştirmiştir.
1993 - 1996 yılları arasında 1000
operasyonu birlikte yürüttüler. Kürdistan’da kontgerillayı örgütledi ve
özel eğitimden geçirdi. Bu arada her-

türlü çeteci ve mafyacı ile çalışmalar
yürüttü. Susurluk davasında suç örgütü kurduğu tescil edildi. Bütün
suçları açığa çıkmasına, katil kimlikleri bilinmesine rağmen iktidarlar
değişse de yargılanmıyorlar. Devletin
bu tip adamlara her zaman ihtiyacı
vardır. Mahkeme salonundaki pervasızlıkları, rahatlıkları bundandır.
Yargılamanın göstermelik olduğunu çok iyi biliyorlar. Korkut Eken,
mahkeme salonunda değil de kendi
evindeymiş gibi polise talimat veriyor
ve Pervin Buldan’a dönük “susturun

şu kadını” diyebiliyor… Mahkeme
içerisinde tehditler savurup küfrediyorlar… Mehmet Ağar’a katil dediği için İstanbul’da yargılanan
devrimci Sultan Işıklı hakkında
suç duyurusunda bulunan hakimler, aynı tavrı bu mahkemelerde
göstermiyorlar. Gösteremezler. Katilleri bu mahkemeler yargılamayabilir...
Onları halk yargılayacak, halk
hesabını soracaktır.

Cepheliler Yapılan
Baskınların
Hesabını Sordular

Bağımsız Türkiye Talebimizi
13 Nisan'da Birlikte Haykıralım
Grup Yorum’un her sene Nisan ayında geleneksel
olarak düzenlediği Bağımsız Türkiye konseri bu sene 13
Nisan tarihinde yine İstanbul Bakırköy’de pazar alanında
yapılacak. Konser hazırlık komiteleri kuruldu ve çalışmalarına başladı. Halk Cepheliler, 20 Şubat’ta İstanbul
Alibeyköy’de Akşemsettin Mahallesi’nin birçok yerine
pul yapıştırarak Bağımsız Türkiye konserinin duyurusunu
yaptı.
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Cephelilerin örgütlü olduğu mahallelerde katil ve
işkenceci polislerin evlere
baskınlar düzenlemeleri insanları gözaltına almaları için
iki kez düşünmeleri gerekmektedir. Yapılan her saldırının
bir cevabı vardır ve olacaktır. Bu anlayışla Gazi’de mücadele
eden Cepheliler de yaşananlara sessiz kalmayarak 19.00’da
ellerindeki molotof kokteylleriyle karakola doğru yürüyüşe
Halkın Adalet Özlemi
geçtiler. Barikatların kurulduğu korsan eylemde “Umudun
Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor” sloDuvarlara Nakşedildi
ganlarını
atarak barikatlar ateşe verildi. Zavallı işkenceci
Duvarlar halkındır, Halk Cepheliler de kendi günpolisin
yaptığı
tek şey dört beş kapsül biber gazı atmak
demlerini taşıyorlar duvarlarımıza. Umudun Adını duyoldu.
Eylem
daha
sonra iradi olarak bitirildi.
mayan kalmayacak.

İstanbul
Esenyurt’ta Cepheliler, 17 Şubat günü “KATİL AKP/CEPHE”, “HIRSIZ AKP/CEPHE” sloganlarıyla duvar yazılamaları yaptılar.
Sarıgazi’de ise 15 Şubat günü Atatürk ve İnönü mahalleleri
ile Demokrasi Caddesi’ne yazılamalar yapıldı. 1 adet
“Umudun Adı DHKP-C”, 1 adet “DHKP-C” ve 3 adet
“DHKC” şeklinde yazılamalar yapıldı.

Hatay
Hatay’ın Karaali Beldesi’nde 26 Şubat’ta Cepheliler
10 tane yazılama yaptı. “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer”,
“Katil Polis Elini Mahallemizden Çek”, “DHKC/ SPB
Katillerin Peşinde”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Katillerden Hesabı DHKC Soracak”,
“Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuranları Açıklayın”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” yazılamaları duvarlara
nakşedildi.
Sarıgazi
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“AKP’nin Katil Polisi
Mahallemizden Defol”
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 24 Şubat günü katil
AKP’nin işkenceci polisleri sabahın erken saatlerinde
yedi ayrı adrese baskınlar düzenleyerek Mehmet Yücetepe,
Gökhan Keskin ve Yoldaş Aydoğan’ı evlerinden gözaltına
almıştı.
Bu baskınları ve gözaltıları protesto etmek için
17.30’da bir araya gelen Halk Cepheliler, Gazi Özgürlükler
Derneği’nin önünde toplanarak yürüyüş yaptı. Yaklaşık
100 Halk Cepheli “Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartının
ardında Gazi Cemevi’nin ilerisine kadar yürüdü. Yürüyüş
esnasında yapılan sesli konuşmalarda, yapılan baskınlar
anlatılarak bu yapılanların kendilerini yıldıramayacağı belirtildi.
Burada açıklamayı okuyan Sercan Ahmet Arslan, bu baskınlarla
AKP’nin kendi yolsuzluklarını
ve devletin yozlaşma politikalarını gizlemeye çalıştığını belirtti. Eylem atılan sloganlarla
sona erdi.
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Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Direnişin Adıdır ULAŞ
6 Ocak 1969’da ABD Ankara Büyükelçisi Robert Kommer’in ODTÜ’ye gelişinin protesto edilmesinde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Yankee Go Home” diyerek kitle eylemini örgütlerken görünür Ulaş.
Öğrenciler ABD Büyükelçisi’nin
arabasını kollarıyla kaldırarak devirip
ters çevirirler; ardından, arabanın deposundan aldıkları benzinle, arabayı
ateşe verirler. Bu tarihsel eylemi gerçekleştirenler, Sinan Cemgil, İbrahim
Seven, Taylan Özgür ve Ulaş Bardakçı’dır. ODTÜ’de emperyalizme faşizme karşı direnişin adıdır Ulaş Bardakçı.
Ölümünün 42. yılında Dev-Genç’liler
Ulaş Bardakçı için ODTÜ’de bir anma
gecesi düzenledi.
19 Şubat günü, akşam başlayacak
anma programına katılmak için ODTÜ’ye girmek isteyen 20 Dev-Genç’li
ODTÜ A4 kapısından içeri alınmadı.
Özel güvenlikleri geçtikten sonra sloganlar eşliğinde okula giren Dev-Genç’liler anma programına başlamak için yemekhane önüne yürüdüler. Yemekhane
önünden başlayacak olan yürüyüş için 60
kişilik meşaleli kortej oluşturuldu.
18.00’da program başlatılarak ilk önce

ODTÜ

yemekhaneye yüründü. Ulaş’ın ve yoldaşlarının ‘69 senesinde rektörlüğün
önünde ABD Büyükelçisi Kommer’in
arabasını yakarak yükselttiği emperyalizm karşıtı ve bağımsızlık mücadelesini anmak için yurtlar dolaşıldıktan sonra, DEVRİM stadyumundan sloganlarla rektörlüğün önüne yüründü. Rektörlüğün önünde Ulaş Bardakçı nezdinde
Dev-Genç’in bağımsız ve sosyalist Türkiye mücadelesini anlatan basın açıklaması okundu. Eylem sırasında Kommer’in arabasına benzetilerek yapılan
maket araba 69’da arabanın yakıldığı yerde ters çevrilerek yakıldı. Sloganlar
atıldı, marşlar söylendi. Rektörlüğün
önünde Kommer’in arabasının yakılmasından sonra, 5. yurt önüne Mitralyöz
Müzik Grubu’nu dinlemeye geçildi. 5.
yurdun önündeki büyük alanda toplanan
kalabalıkla birlikte ateş yakan DevGenç’liler Mitralyöz Müzik Grubu tarafından seslendirilen türküleri dinlediler. Sonrasında ateşin etrafında coşkulu
bir kalabalıkla birlikte halaylar çekildi,
sloganlar atıldı. 5. yurdun önünde 21.00’a
kadar devam eden anma programı başladığı gibi sloganlarla sona erdi.

Devrim Şehitleri
Yolumuzu Aydınlatmaya
Devam Ediyor
Anti-emperyalist mücadelede
yolumuzun öncülerinden olan Ulaş
Bardakçı’yı Dev-Genç’liler 42.
ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. 19 Şubat’ta Kurtuluş Parkı’nda toplanan Dev-Genç’liler ha-

laylarla ve sloganlarla Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek için gelecek araçları bekledi.
Saat 12.00’da Karşıyaka Mezarlığı’nda başlayan anma programına yaklaşık 50 kişi katıldı. İkişerli kortej
oluşturan Dev-Genç’liler Ulaş Bardakçı’nın mezarına kadar sloganlarla
yürüdü. Ulaş Bardakçı’nın mezarına gelindiğinde, karanfil bırakılıp, saygı
duruşu yapıldı. Ulaş Bardakçı’nın bağımsızlık mücadelesini ve şehit düşmesini anlatan açıklama okunduktan
sonra hep birlikte “Ulaş’a Ağıt” ve direniş türküleri söylendi. Devrim şehitlerimiz anıldı. Ulaş’ın mezarı başından ayrılan Dev-Genç’liler Mahir
Çayan’ın ve Deniz Gezmiş’in mezarları ziyaret ederek anma programına devam ettiler. Mahir Çayan ve Denizler
için türküler söylendikten sonra anma
programı bitirildi.

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

Mahallemizde Baz
İstasyonu İstemiyoruz!§
İstanbul Gazi Mahallesi'nde halkın
yoğun şikayeti ve 5 insanın radyasyon
yüzünden hastalanması nedeniyle, 18
Şubat’ta Cepheliler tarafından bir binanın giriş katında gizlenmiş baz istasyonu bulunup imha edildi.
Halkın yoğun ilgi ve katılım gösterdiği
eylemde baz istasyonunun sağlığa zararlı olduğu, bunun sorumlusunun devlet ve
tekeller olduğu anlatıldı. Halkın, evlerinin camından alkışlayarak ve sokağa
inerek desteklediği eylem, baz istasyonu
imha edilmesiyle sonlandırıldı.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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Mahallelerimizde Ahlaksızlığa İzin Vermeyeceğiz!

Sayı: 406

İstanbul Alibeyköy'de gece devriyeye çıkan Cepheliler,
19 Şubat’ta Cengiz Topel Caddesi’nde park etmiş halde bulunan bir aracın içinde ahlaksızlık yapan bir kadın ve erkeği
döverek mahalleden kovdu. Cepheliler, mahallelerde hiçbir ahlaksızlığa göz yummayacaklarını, meşrulaşmasına izin
vermeyeceklerini açıkladılar.
20 Şubat günü de Nurtepe’de Cepheliler, Kuştepe’den
devrimci mahallelere gelip, uyuşturucu satıcılığı yapan ve
parklarda uyuşturucu içip insanları rahatsız eden 3 kişiyi cezalandırdılar. Taşocağı olarak adlandırılan bölgede, mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı yeşil alanda esrar içip
halkı rahatsız etmeleri üzerine Cepheliler, Taşocağı’na giderek uyuşturucu içen ve aynı zamanda okul önlerinde bunun satışını yapan 3 kişiyi yakaladılar. Yakalanan 3 kişiyi Sokullu Caddesi’ne çıkartıp sloganlar ve ajitasyonlarla teşhir
eden Cepheliler, Nurtepe ve Çayan’da uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve her türlü çeteleşmeye izin vermeyeceklerini
belirttiler. Yakalanan satıcıların üzerlerinde esrar sarmak için
kullanılan çarşaf adı verilen kağıt parçaları çıktı. Ayrıca yakalandıkları sırada da esrar içtiklerini de itiraf ettiler. İsimleri Halit (Okmeydanı Şark Kahvesi’nde oturduğunu söylüyor), Batmanlı Kenan (Kuştepe’de oturuyor), Salih (Kuştepe’de oturuyor, Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde bonzai satıyor) olan torbacılar, dövülerek cezalandırıldı.
Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Mücadele Ekip-

leri yaptığı açıklamada, "Tüm mahallelerimizde olduğu gibi
Nurtepe’de de bu tür pisliklerin barınmasına, girmesine izin
vermeyeceğiz. Uyarılarımızı dikkate almayan tüm düzen artıkları halkın adaletinden kaçamayacaktır. Yozlaşmaya
karşı bayrağımız olan Hasan Ferit’in mücadelesini büyüteceğiz, bayrağımızı yükselteceğiz" denildi.

Mahallelerimizi Kirletenlerden
Hesap Sorduk Sormaya Devam Edeceğiz
İstanbul Sarıgazi ve Ümraniye'de ahlaksızlıklarıyla bilinen, zorla fuhuş yaptıran, küçük çocukları kaçırıp ailelerini
tehdit eden ve 2012 yılında devrimcilere karşı suç işlemiş olan
Musa Odabaş, 19 Şubat’ta Sarıgazi Atatürk Mahallesi'nde,
Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Mücadele Ekipleri tarafınca bacaklarına 4 kurşun sıkılarak cezalandırıldı.
Cezalandırma esnasında Cepheliler şunları söylediler:
"Musa Odabaş'ı 2012 yılında zorla fuhuş yaptırmak ve devrimcilere işlediği suçtan kaynaklı cezalandırıyoruz. Sarıgazi
Mahallesi devrimcilerin olduğu, yoksul halkımızın yaşadığı
bir mahalledir. Odabaş gibiler mahallemizden uzak durmalıdır."
Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Mücadele Ekipleri “Yaşasın Halkın Adaleti, Fuhuş Yaptırmak Suçtur, Halka ve Devrimcilere Kalkan Elleri Kıracağız” sloganlarını
attıktan sonra eylemi bitirip oradan uzaklaştılar.

Yürüyüş
2 Mart
2014

Tutsak Devrimci Memurlara Özgürlük!
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri, tutuklu olan 8 KESK üyesinin serbest bırakılması talebiyle 23 Şubat’ta Galatasaray Lisesi
önünde eylem yaptı.
Serbest bırakılan Dursun Doğan, yaptığı açıklamada, "Biz iş güvencemize, devrimcilere sahip çıktığımız için tutuklandık. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bizler de adalet mücadelemize devam
edeceğiz" dedi. Sinan Eşiyok tarafından okunan açıklamada ise, tutuklama nedeni tek delil olarak gösterilen CD'lerin olmadığını, bunun davanın hukuksuz ve keyfi olduğunu gösteren bir örnek olduğuna
değindi.

Zulmün Hücrelerinden Alacağız!
19 Şubat günü, KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından her
ayın 19’undaki "KESK'li Tutsaklara Özgürlük" eylemi Ankara Güvenpark’ta yapıldı. 50 kişinin katıldığı açıklamaya dönem yürütmesi adına SES Ankara Şube Başkanı İbrahim KARA tarafından yapıldı.

Hastalıkları Üreten Düzendir
20 Şubat günü Halkın Sağlıkçıları, Filistin Mahallesi’nde 1 Mart
Cumartesi 19:00’da düzenleyecekleri panel için bildiri dağıttı. Mahalledeki evlere gidilerek halkla sohbet
edildi. Onkoloji doktoru Yavuz Dizdar’ın gelip sağlıklı beslenme için panel vereceği duyuruldu. Ev ve iş
Ankara
yerlerine 65 adet bildiri dağıtıldı.
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Ulaşım Sorununu
Halk Komiteleri Çözer
Halkın Mühendisleri Mimarları ile Batıkent
Halk Komitesi Ankara’da yaşanan ulaşım sorunuyla
ilgili 22 Şubat’ta yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Melih Gökçek'in 20 yılda neredeyse 1 km bile
metro inşaatını tamamlayamadığı belirtilerek, "Buradan Melih Gökçek'i ve AKP iktidarını uyarıyoruz.
Halkın toplu ulaşıma ulaşması temel bir insan
hakkıdır. Bu hak hiçbir şekilde engellenemez ve devlet bu hakkı sağlamakla yükümlüdür. Metroya civar semt ve mahallelerden ulaşımı sağlayan servisler
ücretsiz hale getirilmelidir" dedi.
"Bu topraklarda ranta, talana ve yalana karşı her
zaman olduğu gibi birlikte mücadeleyi savunacak
ve bu sorunun çözülene kadar takipçisi olacağımız
buradan bir kez daha duyuruyoruz. Tıpkı ODTÜ'den geçirilen yola karşı bütün Ankara halkının
ve ODTÜ'lü öğrencilerin verdiği mücadelede nasıl
yanlarında ve en ön sıralarda yer aldıysak burada da
aynı şekilde var olacağız. Tüm halkımızı da Ankara'daki hem bu sorunun
hem de diğer kent sorunların çözülmesi için
bizlerle birlikte halk
komitelerinde örgütlenerek mücadele edelim.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Avrupa’da

Devrimci Tutsaklık
Geleneğinin Bayrağı

Şadi Özpolat’ın Elinde

Almanya
Şadi Özpolat’ın Bochum Hapishanesi’ndeki onursuz aramalara karşı başlattığı açlık grevi eylemi 37 gündür sürüyor. Şadi Özpolat’a destek
için Avrupa’nın bir çok yerinde eylemler yapıldı.
19 ve 22 Ocak tarihlerinde Anadolu Federasyonu tarafından Viyana’da Alman Konsolosluğu önünde
eylem yapıldı.
Eylemlerde Alman devletinin devrimci tutsaklar üzerindeki politikalarını, Şadi Özpolat’ın tek tip elbise dayatması sonrasında çıplak arama dayatması ile karşı karşıya kaldığını anlatan bildiri okundu.
Her iki eyleme toplamda 30 kişi
katıldı.

Almanya
Bochum: Şadi Özpolat’ın tutsak
olduğu Bochum Hapishanesi önünde
23 Şubat günü destek için eylem yapıldı. Almanya’nın çeşitli şehirlerinden Halk Cephelilerin katıldığı eylemde Şadi Özpolat, üzerindeki tek tip
elbise ve çıplak arama dayatmasına
ilişkin açıklama yapıldı.
Eylem öncesi hücresinin penceresinden yoldaşlarıyla bağırarak konuşan Şadi Özpolat’ın moralinin çok iyi
olduğu görüldü. Açlık grevinin riskli sürecine girmesine rağmen kendisinin iyi olduğunu ve neler yaptığını
anlattı, herkese tek tek nasıl olduklarını sordu. Arkadaşlarıyla konuştuğu
için gardiyanlar tarafından uyarıldı ve
kapısı kilitlendi. Yaklaşık yarım saat
penceresinden sesini duyurdu ve herkese selamlarını, sevgilerini gönder-

di. Bu sırada yan pencereden gardiyanlar konuşulanları kayda aldı.
Saat 14.00’da hapishane idari binası
önünde toplanan Halk
Cepheliler sloganlarla
tüm hapishaneye seslerini duyurdular. Hücre
pencerelerinde eylemcileri izleyen diğer tutuklular “Freiheit”
(Özgürlük) diye bağırdılar ve onlara da
ıslıklarla, alkışlarla destek verildi.
Köln Sanat Atölyesi elemanlarının
söylediği türküler eşliğinde halaylar çekildi, marşlar söylendi. Eylem sonrası
tekrar Şadi Özpolat’ın hücre penceresinin altına gidilerek kendisine seslenildi. O da sloganları ve sesleri duyduğunu söyledi. Görüş engelini ve çıplak aramayı bu şekilde kırdığını ve herkesi uzaktan seslenerek de olsa gördüğünü gülümseyerek dile getirdi.
15.30’da yaklaşık 50 kişinin katılımıyla
başlayan eylem sona erdi.

Bochum:

24 Şubat günü Bochum’da bulunan WAZ Gazetesi ziyaret edildi. WAZ internet sayfasında
Şadi Özpolat’la ilgili haber çıktı. Haber bir gün sonra da gazetede yayınlandı. WAZ Gazetesi NRW eyaletinde 250.000 tirajlı bir günlük gazete.
Gazetecinin, “Şadi Özpolat’a uygulanan çıplak arama onur kırıcı mı?” sorusuna cezaevi ikinci müdürü Bayan
Lammel “hayır” diye cevap vermiş.
25.02.14 günü ise sırasıyla Neue
Ruhr Zeitung (günlük yerel gazete),
Bochum Radyosu, Sol Parti, FDP
(Hür Demokrat Partisi), Yeşiller Partisi ziyaret edildi ve açıklama verildi.
Neue Ruhr Gazetesi’nde Bay Moeller ile konuşuldu, haberini yazdığını ama Bochum cezaevinde kimseyi
muhatap bulamadığını bildirdi. Bu
yüzden NRW-Adalet Bakanlığı’nı aradığını söyledi. Orada ise konu hakkında bilgi veremeyeceklerini, Bochum
Cezaevi’ni aramasını istemişler, ko-

nunun takipçisi olacağını söyledi.
Bochum Radyosu çalışanı basın
açıklamasını aldı ve haberdar olduklarını bildirdiler. Her gün redaktör olarak yaptıkları toplantılarında, Şadi Özpolat direnişi hakkında değerlendirme yaptıklarını, ama şimdilik haber
yapmama kararı aldıklarını ilettiler.
Sol Parti ise haberdar olduklarını ve
kendi üyelerine bildireceklerini ve aralarında konuşacaklarını belirttiler.
Büyük ihtimalle kuracağımız standı
ziyaret edeceklerini fakat şimdilik tam
bir şey diyemeyeceğini, ama politik
tutsakların hepimizin olduğunu söyledi. FDP (Hür Demokrat Partisi)
ise açıklamamızı alarak değerlendireceklerini bildirdiler.
Yeşiller Partisi çalışanları ise açıklamayı alıp kendi aralarında konuşacaklarını bildirdi.

Berlin: 26 Şubat tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de Adalet Bakanlığı önünde Anadolu Federasyonu çalışanları siyasi tutsakları yalnız
bırakmadı.
Adalet Bakanlığı önünde sloganlarla dayanışmasını dile getiren Anadolu Federasyonu çalışanlarına karşı da bulunan Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerinden destek geldi.
Coşkulu geçen eylem, talepler
karşılanana kadar, her hafta Adalet
Bakanlığı önünde tekrarlanmak üzere sonlandırıldı.

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

İngiltere: Şadi Özpolat’ın direnişini desteklemek ve yapılan dayatmaları protesto etmek için 19 Şubat
günü İngiltere’de Alman elçiliği
önünde bir protesto gösterisi yapıldı.
Gösteri sırasında ıslıklar, alkışlar
zılgıtlar eşliğinde seyyar müzik aletinden marşlar dinlendi ve İngilizce
okunan bildiri çevreden geçenlere
dağıtıldı, Alman devletinin hukuksuzluğu anlatıldı. Halk Cephelilerin
organize ettiği, yaklaşık bir saat süren gösteriye 10 kişi katıldı.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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Uyan Berkin! Dünyanın Her Yerinde
Seni Bekleyen Sevenlerin Var!
Halk Cepheliler polisin
attığı gaz bombası fişeğiyle
başından yaralanan ve komada olan Berkin Elvan için
Avrupa’nın birçok şehrinde
adalet istediler.

sı ile başladı. Eylemde atılan sloganlarla Berkin’in yalnız olmadığı ve
adalet talebi dile getirildi. Eyleme 15
kişi katıldı.

Almanya
Köln: Köln’de Berkin Elvan için 19

Berlin: 24 Şubat’ta Berlin

Sayı: 406

Yürüyüş
2 Mart
2014

Türkiye Büyükelçiliği’nin
Berlin
önünde protesto eylemi düzenlendi.
Eylemde “SABRIMIZI
SINAMAYIN BERKİN ELVAN’I VURANLARI AÇIKLAYIN!” yazan pankart ve
dövizler açıldı. Yaklaşık bir
saat süren eylem boyunca,
“Diren Berkin Berlin Seninle”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “AKP Halka Hesap
Verecek” sloganları atıldı.
23 Şubat’ta da Berlin’in Kreuzberg semtinde eylem yapıldı. 60 kişinin katıldığı eylem boyunca sloganlar susmadı

Fransa: Paris’te Halk Cepheliler Berkin Elvan için
Les Halles Meydanı’nda, 22 Şubat Saat 18.00’da basın
açıklaması ve dilek feneri uçurma eylemi düzenledi.
Berkin Elvan’ın fotoğraflarının taşındığı eylemde halkın ilgisi yoğundu. 30 kişinin katıldığı eylem dilek fenerleri uçurulduktan sonra atılan sloganlarla bitirilirken
yüzlerce insan toplandı.

Hollanda: Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 21 Şubat’ta Hollanda Halk Cephesi Erasmus köprüsünün yanında Umudun çocuğu Berkin Elvan için dilek fenerleri
uçurdu.
“Diren Berkin Seninleyiz” yazılı dövizlerin açıldığı eyleme 40 kişi katıldı.

Hollanda

Şubat günü fenerli yürüyüş gerçekleştirildi. Köln’deki Dom Kilisesi’nin
meydanında saat 19.00’da bir araya
gelen Anadolu Federasyonu çalışanları fenerlerini hazırlayıp sloganlarla eylemlerine başladılar.
Açıklamanın ardından Ren Nehri’ne
doğru yürüyüşe geçildi, Ren Nehri üzerindeki köprü boyunca yapılan fenerli yürüyüş sırasında Almanca sloganlar atıldı, Grup Yorum şarkıları söylendi. Eylem yapılan konuşma ile bitirildi.

İngiltere: İngiltere Halk Cephesi
Londra’nın Alexsandra Parkı’nda umut fenerlerini Berkin’e
göndermek için 19 Şubat günü bir araya geldi.
50 umut fenerinin uçurulduğu sırada Berkin’in babası telefonla arandı. Berkin için atıldı o gün sloganlar, türküler onun için söylendi, halaylar onun için çekildi.
Katil ABD, İşbirlikçi Samaras Hükümeti
Halk Cepheliler 18 Şubat günü, Belçika’nın başkenti
Brüksel’de, Yunanistan hükümetinin yaptığı “operasyon” ile 5 devrimcinin tutuklanmasını protesto etti.
Saat 13.00’da başlayan eylemde, “Samaras Hükümeti Emperyalizm ve Faşizmin Emrinde Devrimcilere Saldırmaktan Vazgeç”, yazan pankart açıldı. Brüksel’de
bulunan Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan Halk
Cepheliler Türkçe ve Fransızca sloganlarla Samaras hükümetini teşhir etti.

Yunanistan: Selanik’te, 22 Şubat günü Kokino RadAlmanya: Anadolu Federasyonu 19 Şubat günü Dortmund’da Berkin Elvan’ın katillerinin bulunması ve cezalandırılması talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. Saat
18.30’da göçmenlerin yoğun olduğu Hafen semtinde Schützen Strasse tramvay durağından başlayan yürüyüşe halk
ellerinde dilek feneriyle katıldı. 1 saat süren eyleme 50 kişi
katıldı.

İsviçre: İsviçre Zürih Türkiye Konsolosluğu önünde,
Halk Cepheliler 19 Şubat’ta 253 gündür komada olan
Berkin için adalet istedi. Saat 16.00’da basın açıklama-
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yosu’nun kuruluş konserinde, Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi masa açtı. Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi çalışanı, Halk Cepheli Hasan Koşar’ın
komployla tutuklanmasını anlatan bildirilerle katılanları
bilgilendirdi. Konserde, 25 Şubat’ta iade davalarına karşı
kampanya kapsamında gösterilecek olan “F Tipi Film”in
el ilanları dağıtılarak filme çağrıda bulunuldu.
Yunanistan’ın Paris Elçiliği önünde yapılan eylemle
Türkiyeli devrimciler sahiplenildi. 18 Şubat günü Yunanistan Elçiliği önünde yapılan eylemle Samaras hükümetinin işbirlikçiliği teşhir edildi.

DİRENİŞ VAR, UMUT DA VAR

Suriye Maan'da Katledilen
Çocuklarımızın Hesabını Soracağız
Suriye’nin Hama kırsalına bağlı Maan beldesinde 9 Şubat’ta Amerikan uşağı, işbirlikçilerce yapılan katliam 22
Şubat günü Paris’te protesto edildi.
Fransa Halk Cephesi, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve Paris DKÖP’ün
ortak yaptığı eylem, Republique Meydanı’nda saat
14.30’da başladı. 500 kişinin
katıldığı eylemde sık sık
Suriye’de yapılan katliamların sadece Alevilere yapılmadığı, Sünni, Hristiyan
tüm inançlardan Suriye’de
vatan savunması mücadelesi veren tüm inanç ve milliyetlerden Suriye halkına
karşı yapıldığı vurgulandı.

8 Mart’ı Cepheli Kadınlara
Yakışır Bir Şekilde Kutlayacağız
Özellikle Avrupa’da düzenin bencilleştirmeye ve yalnızlaştırmaya çalıştığı koşullarda bizler birlikte olmakta ısrar ediyoruz.
25 Şubat’ta, Halk Cepheli Kadınlar Kervan Kafe’de
bir araya gelerek kahvaltı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlık çalışmaları yaptı.
36 kişinin katıldığı kahvaltıda 11 adet Grup Yorum’un Halkın Elleri CD’si de satıldı. 8
Mart’da, Kervan Düğün Salonu’nda kutlama yapılacak.

Tutsakların El Ürünleri
Gözümüzün Nurudur
İsviçre Lozan Alevi Kültür Merkezi’nin 22 Şubat günü
düzenlediği Birlik Beraberlik ve Barış Gecesi’nde İsviçre TAYAD Komitesi masa açtı.
İsviçre TAYAD Komitesi’nin Birleşmiş Milletler Adalet Komisyonu’na sunulmak üzere hazırlamış olduğu
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” imza kampanyası için
önemli miktarda imza toplandı. Halkımız da imza toplayarak
destek verdi. Ayrıca tutsaklara toplu kart gönderildi.
TV 10’un TAYAD gönüllüleriyle yaptığı televizyon röportajında TAYAD’lılar hasta
tutsaklar için düzenlenen imza
kampanyasına dikkat çekerken, stant ve tecriti kırma faaliyetlerini öne çıkardılar.

Nebi Albayoğlu Anıldı
20 Şubat 2007 yılında yakalandığı kanser hastalığı
nedeniyle aramızdan ayrılan Nebi Albayoğlu için ailesi ve yoldaşları tarafından
anma yapıldı ve yemek verildi. 23 Şubat günü ailesinin işlettiği kafede bir
araya gelinip tüm devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anmada
Nebi Albayoğlu’nun yaşamı ve mücadelesi anlatıldı. Bir saat süren anmaya 55 kişi katıldı.

Gençlik Arasında Dostluk ve
Dayanışmayı Büyütüyoruz
Londra Anadolu Gençlik, 23 Şubat'ta, Paintball (boya
topu) yarışmasına katıldı. Altı parkurluk oyun etkinliği düzenlendi, düzenlenen programda dostluğun, dayanışmanın,
kardeşliğin, birlikte eğlenmenin ve birlikte mücadele etmenin coşkusu paylaşıldı. Bol eğlenceli geçen
yarışmaya 40 genç katıldı.
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Viyana Anadolu Kültür Merkezi’nde 21 Şubat
günü 10 kişinin katılımıyla bilgisayar kursu verildi.
22 Şubat’da sinema akşamı düzenlendi. “Karagöz
ve Hacivat Neden Öldürüldü” filmi 10 kişinin katılımıyla
izlendi.
23 Şubat’da 30 kişinin katılımıyla kah-valtı düzenlendi. Kah-valtıdan sonra türkü gecesine hazırlık için hep
birlikte mantı açıldı.

Yürüyüş Dergisi Yürüyüşüne
Devam Ediyor
İngiltere Yürüyüş Dergisi okurları, her hafta olduğu gibi
bu hafta da gerçekleri halka ulaştırmaya devam etti.
25 Şubat’ta Wood Green Kütüphanesi önünde açılan masada yine gündemden konular üzerine sohbet edildi.
Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’ne tüm emekçiler davet edildi.
Bu hafta 3 saat açık kalan masada 15
dergi halka ulaştırıldı.

ÇÜNKÜ DEV-GENÇ’İMİZ VAR!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
9 Mart - 15 Mart
Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12 Mart 1994'te, Ordu’nun Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki Döşeme Ormanları’nda düşman kuşatmasına düştü. Çıkan çatışmada Yücel MARAL, Barış ATALAY,
Yavuz YAZLI, Ali Faik ÖZKAN ve İrfan
Yücel MARAL
Yavuz YAZLI
YENİLMEZ şehit düştüler.
Yücel MARAL, Ordu-Ünye, Çiğdem
Köyü doğumludur. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle İstanbul’da, üniversite yıllarında
tanıştı. 1988’de Dev-Genç saflarında
mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya katılması darbeciler tarafından
Ali Faik ÖZKAN
Barış ATALAY engellendi. Ama kısa bir süre sonra Karadeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları
yapacağı bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi. Komutanı şehit düşen Karadeniz
Kır Birliği’nin komutanlığını üstlenerek, Karadeniz dağlarında umudun bayrağını dalgalandırmaya devam etti.
Yavuz YAZLI, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi aiİrfan YENİLMEZ
lesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, militanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında
yer aldı. Kısa bir süre önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katılmıştı.
İrfan YENİLMEZ, Artvin Şavşatlıdır. 1988’de öğrenim gördüğü
Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle tanıştı. ‘89’da Yeni
Çözüm Dergisi Bursa temsilciliği, ‘90’da UL-DER yöneticiliği yaptı.
Bursa gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım yıllarında hareketin Karadeniz örgütlenmesini oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte görevlendirildi. Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğu’nu üstlendi.
‘92’de kır gerillası hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlendirildi. 17
Nisan sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında Karadeniz Kır Birliği’ne
bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
Ali Faik ÖZKAN, Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü doğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi çalışmalarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki kurarak mücadeleye katıldı. Mücadeleyle tanışalı fazla olmamasına rağmen, militan, atak ve
coşkulu kişiliğiyle dikkat çekti. Kır Gerilla Birliği'ne katılma teklifini hiç
tereddüt etmeden kabul ederek, '93 Aralık ayında birliğine ulaştı. En
büyük arzusunun eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında gerilla
faaliyetini başlatanlardan biri olarak geri dönmek olduğunu belirten
Ali yoldaş, şehit düştüğü güne kadar öğrenmek ve iyi bir gerilla olmak çabasını elden bırakmadı. Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyütmek için son nefesine kadar savaştı.
Barış ATALAY, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut Köyü doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından biriydi. Devrimci hareketin eylemlerine, mücadelesine sempati duymaya başlamasıyla yaşamı da yeniden şekillendi. Devrimci mücadeleye ‘92
yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de devrimci hareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında, tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif olarak yer aldı. Bir süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ‘93 Aralık ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.

“Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak
istemiyorum. İnsan yüzü görmek, sohbet
etmek, dertleşmek istiyorum. Ben hayvan
değilim ki. Konuşmayan, düşünmeyen bir
birey olmamak için direniyorum.”
Yusuf KUTLU
Doğan Tokmak, 1972, Sivas Hafik
Emre Köyü doğumludur. Devrimci hareketle örgütlü ilişkileri 1989’da başladı.
Genç yaşta halkının sorunlarının çözümünü omuzladı, ülkesinin bağımsızlığı
idealine bağlandı. İstanbul Okmeydanı
Doğan TOKMAK bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yer aldı. 19-22
Aralık’ta Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Ölüm mangalarına karşı, yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. F tiplerine sevk edildi. 3 Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin
tecrit hücrelerindeyken, ölüm orucunda düşenlerin bayrağını devraldı. Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle sakat bırakmak için kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de şehit düştü.

Du¨s¸u¨nu¨yorum dostum
kavgamizi, dog˘ayi, insanlari
ama en c¸ok da kavgamizi
ve dag˘lari
neden mi?
gu¨n gu¨zel dostum
aks¸am, aks¸amdaki ay
deniz, denizdeki baliklar
yas¸amak, sevmek sevilmek
ve dedim ya is¸te dag˘lar
O dag˘lar ki
kavgamizda vazgec¸ilmez bir sevda
is¸te o en gu¨zeli
Durmak zamani deg˘il artik
yilan zehrini c¸oktan akitti
kahpe kurs¸unlar go¨g˘su¨mu¨zde
go¨kyu¨zu¨ndeki yildizlar
du¨nyamiza ku¨smek u¨zere
dag˘larimiza kan kokusu sinmis¸
dayanir mi buna can
sana soruyorum dostum
Zamanidir, durma!
zamanidir, susma!
biz omzumuzu c¸oktan dayadik dag˘lara
haydi ver elini dostum
daya omzunu omzuma
c¸ikalim s¸afakta birlikte
gu¨nes¸i kizillamaya
Baris¸ Atalay

1969 Trabzon Çaykara doğumlu. Hep haksızlıklara
karşı mücadele etti. Bu mücadele içinde devrimci hareketle tanıştı. 15 Mart 1992’de Zonguldak’ta Kozlu Katliamı’nın sorumlularına karşı bir eylemin son hazırlıklarını yaparken, kaza sonucu bombanın patlamasıyla şehit düştü.

Erbil SARI

Yusuf KUTLU

Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde doğdu. Arap Alevilerindendi. Yaşamını bir emekçi olarak kazandı yıllarca. Oto boyacısıydı. Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak devrimci mücadeleye katıldı. 1995’te tutsak düştü. 19 Aralık Hapishaneler Katliamı sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan F Tipi hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Direnişini 279 gün boyunca kararlılıkla sürdürdü. 9 Mart 2002’de
Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

KAYIP
Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. Yusuf, 12
Eylül öncesi devrimci mücadeleye katıldı. Defalarca işkencelerden geçirildi ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlarda görevler üstlendi. 12 Eylül'ün ardından tutsak düştü. Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı. Sonra yine cuntaya karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de yine işkencehanelere göYusuf ERİŞTİ
türüldü ve yine direnerek çıktı oradan... Son olarak bir savaşçıydı. O, işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan tüm sorulara
"hayır" cevabını verdi. 14 Mart 1991'de gözaltına alındı ve kaybedildi.

Anıları Mirasımız
Doğan TOKMAK’ı
Yakınları, Yoldaşları Anlatıyor:
“Binlerce Kişi Seni Anlattı Bana”
Devrimcilik yalındır...
Doğan’ı ilk tanıyanlar önce sessizliğine bakıp aldanır. Sonra o sessizliğin altında yatan öfke ve coşkuyu görüp şaşırırdı.
Ama tanımanın, paylaşmanın artması ile yüreğin nasıl alazlanıp durduğunu, yalın ve sade bir sevdanın nasıl taşındığını
görür hissederdi. Sık sık şehitlerimizi, özellikle Hüseyin Kılıç ve eşi Satı (Taş) Kılıç'ı anlatmayı severdi. Onlarla birkaç
yıl beraber çalışmıştı. Onları anlatırken duygulanır, üzerindeki etkileri gözle görülür hale gelirdi.
Sana “Okmeydanı'nın muhtarı” derlerdi. Önce neden muhtar dediklerini anlayamamıştım. Sonra '89'dan beri kesintisiz bir şekilde mücadelenin içinde ve sürekli toparlayıcı olmandan dolayı sana ‘muhtar’ dediklerini öğrendiğimizde, biz
de sana muhtar demeye başlamıştık...
Dar ekiplere birlikte geçmiştik. Kısa zaman içinde cesaretin, gözü karalığın, bağlılığın ve sahiplenme duygularının
ne kadar güçlü olduğunu yaşayarak gördüm. Ne pahasına
olursa olsun aldığın görevi yerine getirirdin. Koşullar, özgünlükler vb. edebiyatı yapmadın. Lamı cimi yoktu senin için.
Yerine göre "deli"ydin.

5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. Mücadele içindeki rolüyle, dünya proletaryasının, ezilen halkların öğretmeni, sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula
oldu. Adıyla, yaşamıyla, öğretileriyle, 1847'de
Karl MARKS
kuruluşuna önderlik ettiği Komünist Birliği'nden bu yana tam 163 yıldır burjuvazinin korkulu rüyasıdır. Burjuvazi, Marks’ı “çürütmek” adına tüm silahlarını seferber etmesine karşın, bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini “çürütememiş”, onun düşüncelerinin bir umut olmasını engelleyememiştir. Marks, teorik çalışmaları içinde büyük bir yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin tek
alternatifi vardır: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren
yalnız bir teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden biri olmuştur.
1848’de yoldaşı, dava arkadaşı Engels ile Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle
bulunduğu birçok ülkeden sürgün edildi. Marks, 14
Mart 1883’te, İngiltere’nin başkenti Londra’da dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak ölümsüzleşti...

O dönemler milis ekipleri yeni oluşturuluyordu. Bu ekiplerin ilk üyelerindendin. Ekipler daha yeni kurulmuştu. Beraber
sokak çalışması yapıyorduk. İşte o zaman 16-17 Nisan Katliamı yaşanmıştı. Aynı günün sabahı randevuda buluştuk. Gözlerin kanlanmış ve hiç uyumadığın belli oluyordu. Randevu
sokağına bile girmeden direk geldin yanımıza. Hiçbirimiz konuşmadık. 1 tane silahımız vardı. Arkadaş onu almaya gitti. Onun da çalışıp, çalışmayacağı şüpheliydi. Sen "ben de
aramaya gidiyorum" dedin, iki saat sonrasına randevulaştık.
Daha sonra öğrendik ki bir tanıdığın silahını almaya gitmişsin. Gittiğin yerde evi altına üstüne getirmiş, silahı bulamayınca evdeki bıçağı kapıp gelmiştin. Düşmanla ilk çatışmada karşı karşıya gelmen de böyle olmuştu. Bir yüreğin, bir bıçağınla düşmanın karşısına dikilmiştin.
Tüm eylemlerde en kritik noktalara sen yerleştirilirdin. Çünkü herkes bilirdi ki Doğan, emaneti ölümü pahasına korur,
kesin zarar verdirmezdi.
...
'99’da hapishaneden çıktıktan sonra 2000’de yeniden tutuklandın. Ümraniye Hapishanesi’ne götürüldün. Orada da
teknik işlerde, pratik işlerde görevler aldın. 19 Aralık’ı kahramanca karşıladın. 19 Aralık Katliamı’ndan sonra Kandıra
F Tipi Hapishanesi’ne götürüldün. Daha sonra senin Kandıra’da ölüm orucuna başladığın haberini aldım. Bu maratonu
da başarı ile tamamlayacağına o kadar emindim ki! Çünkü
sen hiçbir işini yarım bırakmadın...
Son görevini de kahramanca yerine getirdin. Ve şehitliğinle bir kahraman olarak döndün Okmeydanı sokaklarına
yeniden... Panzerler set olmuş kalabalığın önüne. Önde Doğan var, karanfiller içinde. “Doğan Tokmak Ölümsüzdür” diye
haykırıyor yüzlerce insan.

Basından

ERAY ÖZER
(Birgün, 9 Şubat 2014/Pazar)

FORMALAR KAZOVA
İŞÇİLERİNDEN...
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Bu hafta yazı benden değil, izinleriyle Bianet'ten.
Mevzumuz Kazova işçileri. Bir
hak arayışının, bir direnişin arkasından,
bir yerlerden futbol çıkıyor ya, insan
bu oyunu bir kez daha seviyor.
Neyse uzatmayayım, Bianet'teki
haber şöyle:
Kazova işçileri, kazanımla sonlandırdıkları direnişlerinin ardından,
kendi fabrikalarını açıyorlar. İlk üretimleri, BASK ve Küba genç takımının 15 Şubat'ta Havana'da oynanacak dostluk maçında giyeceği formalar olacak.
Yazar Metin Yeğin, Küba'nın bu
formaları bundan sonraki tüm maçlarında giyeceğini söyledi.
BASK ve Küba takımlarıyla Kazova işçilerini bir araya getiren Yeğin,
"Kazova, futbolu sadece endüstriye
terk etmek istemiyor, direnişle futbol
arasında bir bağ kurmak istiyor"
diyor. Formaları Yeğin Küba'ya götürecek ve maçı da izleyecek.
Metin Yeğin, Küba ve BASK formalarının daha sonra da satışa çıkarılacağını söyledi:
"Futbolculara da taraftarlara da

direniş formaları çok yakışacak."
"çArşı ve Sol Açık
gibi direnişe destek veren
taraftar gruplarının
formaları da Kazova'da yapılabilir, neden olmasın?"
Metin Yeğin,
yapılanların karşılıklı bir dayanışma olduğunu
belirtti:
"Kazova işçilerin arkasında büyük şirketler
yok, dünya işçilerinin
dayanışması var. Küba
için forma yapmak
aynı zamanda ambargo altında olan bir
ülkeyle de dayanışma
anlamına da geliyor."
"Böylelikle Kazova fabrikası dünyada
ürünlerini sergilemiş olacak."
***
Böyle 'şık' bir hareketin vesilesi
Maç 15 Şubat'ta, yani tam bir
olduğu için. Yukarıda da değindiğim
hafta sonra. Acaba, bir internet sitesi
gibi, imkanı olan birileri de onun bu
olur, Artı Bir gibi bir kanal olur, alanlamlı çabasını maçı bizlere canlı
ternatif bir mecra bu maçı yayınlamak
canlı izlettirerek bir üst noktaya taistemez mi?
şımalı...
Yayınlasa çok şık
olmaz mı?
Saat farkı nede- Kazova Bize Forma Yapsana
niyle sabaha karşı
bile olsa kalkarız, çaERAY ÖZER üç unsurun da formalar
yımızı demleriz, telüzerinden yer aldığı bir
evizyonun karşısına
tişört veya kazak üretiİki hafta önceki Kakuruluruz.
lebilir mi acaba Kazozova işçileri yazısından
va'daki yoldaşlarımız?"
Kazova işçilerinin sonra (Kazova işçilerinin
formalarıyla sahaya Küba-BASK genç takıBence İsmail'in fikri
çıkan gençleri en mının dostluk maçında
çok iyi fikir. İnternet üzeazından televizyon- formaları dikeceğini yazrinden satışı da sağlanırsa
larımızdan izlesek ve mıştım) Edirne'den, Birçok iyi bir gelir elde edidünyanın öbür ucuyla Gün okuyucusu İsmail
lebileceğini söylüyor İsdayanışan çocukların Demiray'dan bir öneri
mail. Çok haklı. Kazova
hala var olduğu bil- geldi: "Tekyumruk Soişçileri böyle bir
gisiyle mutlu olsak... laçık, Çarşı malum üç
tişört/forma üretmeyi düşünmezler mi acaba?
Olmaz mı?
İstanbul takımının muBen İsmail'in aracıNot: Metin Ye- halif unsurları ve gururumuz.
Ayrı
ayrı
veya
sıyım.
Duyurulur."
ğin'e teşekkür etmeli.

Ö ğretmenimiz
Solculuk, Devrimcilik
Tekrar Tanımlanıyor!
Tanımlanacak!
SOL’da;
Bozulma, Çürüme, İcazete Sığınma, İdeolojisizleşme,
Teslimiyet, Politikasızlaşma!
Reformizmin ve Onun Ardına Takılan Oportünizmin İflasıdır
Burjuvazinin izin verdiği kadar düşünmek...
Burjuvazinin izin verdiği kadar muhalefet etmek...
Öfkesini, duygularını içine gömmek... Karşılığında risksiz
solculuk. Devrimciler ölür, akıllı solcular yaşasın.
Tedbirlidirler... Oligarşinin icazetinde solculuk oynarlar,
emperyalizmin demokrasisi savunulur,
sivil toplumculuk maskaralığı yapılır....
Böyle olunca F tiplerine girilmez... İşkence görülmez.
Bu nasıl solculuk, devrimcilik?
Kendi içine kapanmış... Tekkeyi korumayı esas almış...
Ne sol içi, ne burjuvaziye karşı ideolojik bir mücadele yapıyor.
İdeolojide, teoride, söylemde bile oligarşiyi kızdırmamayı esas alıp,
onun çizdiği alanda hareket ediyor.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; bu ülkede devrimciler varolacak.
Devrimci kültür, devrimci ahlak, devrimci ideoloji,
yeniden egemen olacaktır.

SIKIYÖNETİM!
SUÇLULAR, HALKTAN KORKUYORLAR!

PARANOYALARINIZDAN
KURTULAMAYACAKSINIZ!

info@yuruyus.com

AKP, HALKA KARŞI İŞLEDİĞİ
SUÇLAR NEDENİYLE PARANOYAK OLDU!

www.yuruyus.com

Terör Tehdidini Önlemek ve Seçim Güvenliği İçin;
Ankara’da 6 İlçeye, İstanbul’da Beyoğlu’na

