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“Okmeydanı riskli
alan ilan edildi!”
Okmeydanı’nda
yağma ve talana
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hayvancılık bitirildiği için,
ölüm tünellerine girmek
zorunda kalıyor!
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İŞÇİLERİMİZ için,
onların
katledilişlerini
unutmamak için,
adalet için, bundan
sonra madenlerde
daha iyi şartlarda
çalışma koşullarını

sağlayabilmek için,
Devrimci İşçi
İŞÇİLERİN
Harek eti olarak
SESİ ÇIKTI yanınızda olacağız!
Gelin geleceğimizi
birlikte be lirle yelim!
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Adalet özlemi, adaletsizliğe karşı tahammülsüzlük, haksızlığa karşı öfkenin büyüklüğü devrimci mücadelenin
kararlılığına yansır. Devrimci
mücadelenin gücü ve etkisini
de bunlar belirler. Adaletsizliğe karşı mücadele edilmeden
insan onuru korunamaz. Faşizm koşullarında insan onuru direnerek kazanılır. Direniş
insan onurunu yükselten yegane yoldur. Ve Dev-Genç'liler "Berkin Elvan İçin Adalet Tutsak Öğrenciler İçin Özgürlük" diyerek insan onurunu korumanın ne
demek olduğunu göstermişlerdir. Direnmenin, adaletin, onurun adı olmuşlardır. 44 yıldır faşizme karşı
adalet mücadelesi veriyor, can pahasına direniyorlar. Barınma hakkı için
direnen halkımızın ilk gecekondu
yapımında Dev-Genç'liler vardır.
Toprağına el konulan köylülerin direnişinde, işten atılan işçinin, okullarda gençliğe anti-demokratik, antibilimsel, faşist YÖK zihniyetine karşı direnişlerde Dev-Genç'liler vardır.
İnfaz ve kayıplarda yollarından dönmeyerek, gözaltı ve tutuklamalarda
kararlılıktan vazgeçmeyerek, tehdit ve
korkutmalardan yılmayarak halkımıza, gençliğe yol göstermiş, gelenekler yaratmış, zaferler kazanmıştır.
Dev-Genç bir gençlik örgütlenmesi olmasına rağmen sadece gençlik sorunları ile değil halkın her türlü sorunu ile ilgilenmiş, halkın yanında olmuştur. Dev-Genç mücadele alanlarını okul amfileriyle, salonlarıyla sınırlı tutmamış, "Kantin solcusu" olmamıştır. Dev-Genç'liler her
sorununda halkın yanında olurken,
halka öğrettikleri kadar halktan öğrenmişlerdir. Halka devrimci müca-

deleyi büyütmek, mücadeleyi iktidar
hedefi ile ele almak gerektiğini göstermişlerdir.
Dev-Genç'li olmak; cüretli, militan, başeğmez olmaktır. Fedakarlıklarıyla, mütevazılıklarıyla halkın her
kesimini mücadeleye katmışlardır.
Kolay, risksiz yollardan geçmeyi değil aşılamaz denilen her engelde, direnerek bedel ödeyerek ilerlediler.
Ölümle yüz yüze geldiklerinde, ülkenin bağımsızlığı ve halkın kurtuluşu, halkın geleceği için, ölmeyi
yeğlediler. Faşizmin vahşiliği, sivil faşistlerin saldırıları korkutamadı onları.
Can bedeli savundular okullarını faşist saldırılara karşı. Faşist işgal altındaki okullarda işgalleri cüretle kırdılar. Gün geldi her gün cenaze kaldırdılar, her gün şehitler verildi. Ama
bu saldırılar onları korkutmak bir
yana daha da biledi. Faşizmin katliamlarını boşa çıkardı Dev-Genç'liler.
90’lı yıllar boyunca mücadelenin en
önünde Dev-Genç’liler vardı, 2000'li
yıllarda da Dev-Genç'liler mücadelenin önünde yer alıp, mücadeleyi ileriye taşıyan, tıkanmışlığı aşan oldular... “Ne Amerika Ne Avrupa, Bağımsız Türkiye İşbirlikçiliğe Son”,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“İncirlik Üssü Kapatılsın” kam-

panyası, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyaları ile AKP
iktidarının işbirlikçi politikalarını teşhir ettiler. “Parasız
Eğitim İstiyoruz”, "Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Hakkı İstiyoruz Alacağız" kampanyaları ile öğrencilerin temel haklarına sahip çıkan onlardı. “Soruşturmalara Son,
Tutuklu Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyalarıyla öğrencilere yönelik saldırılara direnenler onlardı. Yürüttükleri
militan mücadele ile öğrencilerin
gündemini belirlemiş, bütün kampanyalarıyla AKP’nin politikalarını
bozmuştur. Kampanyalarının hiç birisi birbirini tekrar etmemiş, her kampanya var olan statükonun yıkılmasını
sağlamış, yarattıkları ilklerle geleneklerine yeni halkalar eklemişlerdir.
Hiçbir gençlik örgütünün politika
üretemediği yerde Dev-Genç’liler
gençliğe yol gösteren olmuşlardır.
AKP iktidarının gençliği soruşturmalar, tutuklamalar, okuldan uzaklaştırmalarla yıldırmaya çalıştığı günlerde girilemez denilen DTCF'ye
girmiş ve Dekanlık odasını işgal ederek tutuklu öğrencilerin sesi olmuşlardır.

İşgallerden
Boykotlara,
Adalet İçin
Boykot’tan
Adım Adım
Ankara’ya
Evet bu düzenin adaleti yoktur.
Ancak adalet yok diye adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz. Adalet talebinden vazgeçmek adaletten vaz-
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geçmektir...
Berkin Elvan vurulduktan
hemen sonra katillerin bulunması için başlattığımız kampanya ile AKP’nin katilleri
tüm koruma çabalarına rağmen adeta iğne ile kuyu kazar
gibi katliamın üzerindeki perdeleri bir bir açıp katilleri ortaya çıkarttık...
Şimdi Berkin’in katillerinin cezalandırılması için mücadeleyi büyütüyoruz... AKP’nin saldırıları, gündemi değiştirmek için ortaya attığı yalan ve demagojileri... bunların
hiçbiri adalet mücadelemizi büyütmemizin önünde engel değildir, olamaz...
Liseli Dev-Genç’liler Berkin için
adelet mücadelesini İstanbul Gazi
Mahallesi Şair Abay Konanbay Lisesi’nde boykot ile başlattı... Liseli
Dev-Genç’in boykotu dalga dalga
ülke çapında yayıldı... Ankara ODTÜ’de, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde, İstanbul İTÜ’de, İstanbul
Ticaret Odası Meslek Lisesi’nde, Sarıgazi Lisesi’nde, Dersim’deki çok sayıda lisede ve Hatay’daki bazı Liselerde boykot ve işgaller yapıldı.
Boykot ve işgallerle büyüyen adalet mücadelesini engellemek için
AKP, Liseli Dev-Genç’in Okmeydanı İTO Meslek Lisesi’ndeki boykotuna saldırdı. Sıradan bir saldırı değildi bu... 14-15 yaşındaki liselilerin
üzerine kurşun yağdırdı... Artık TOMA’ların, gaz bombalarının, plastik
mermilerin işe yaramadığını düşünen
AKP’nin katil polisleri bu sefer gerçek mermilerle saldırdı.
Katlederek engelleyeceğini sanıyordu AKP adalet mücadelemizi... Liseli Dev-Genç’lilere sıkılan kurşunla Cemevi bahçesindeki Uğur Kurt’u
katlettiler...
Adalet mücadelemize Uğur Kurt’u
da ekledik...
Dev-Genç’in Ankara yürüyüşü
katlederek de AKP’nin adalet mücadelemizi asla bitiremeyeceğinin en somut göstergesidir...
Hırsız, katil Tayyip Erdoğan, “Yatıyorlar, kalkıyorlar Berkin Elvan di-

yorlar” diye adalet mücadelemiz karşısındaki çaresizliğini ortaya koymuştu...
Berkin Elvan’ı kabusu yapacağız
Erdoğan’ın... Berkin’in yüzündeki
maskeden ve elindeki sapandan kurtulamayacak...
Dev-Genç’liler adım adım yürüyor Ankara’ya... Yüzlerce, binlerce
Berkin olup gece rüyalarına girecekler Tayyip’in...

Hırsız, Katil Tayyip
Erdoğan, Asker ve
Polislerine “VUR” Emri
Vermeye Devam Ediyor!
Kürdistan’da kalekol yapımına
karşı iki haftadır devam eden yol kesme eylemlerine asker saldırdı ve 26
yaşındaki Ramazan Baran ve 50 yaşındaki Baki Akdemir'i katletti...
Cenazeler kaldırılırken 16 yaşında olduğu açıklanan bir çocuk Diyarbakır Hava Kuvveti Komutanlığı’nın bahçesindeki bayrak direğinne çıkarak Türk bayrağını indirdi. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanında kışkırtmalar yapıldı.
Tayyip Erdoğan askerlere “bayrağı indiren kişiyi neden indirmediniz” diye Kasımpaşalı üslubuyla
tehdit yağdırdı...
"Bir çocuk bizim kutsalımız olan
bayrağa el uzatmaya kalkışırsa bunun bir bedeli olacaktır. Çocuk diye
bayrağımıza, kutsalımıza saldırılmasına müsade etmeyiz. Onu oraya
gönderenler, orda bulunan askerler, komutanlar bedelini ödeyecektir.
Alacaksın, indireceksin... Gereğini yapacaksın... Ankara'dan gelip ben mi
indireceğim" dedi.
Artık Erdoğan ölüm talimatlarını
açıktan veriyor... Tıpkı mafyacılar gibi

“İNDİRECEKSİN” diyor...
Bir taraftan İmralı’dan
“çok önemli adımların atıldığı” söyleniyor diğer taraftan
Kürdistan’ın dörtbir yanı kalekollarla dolduruluyor... Bir
taraftan Diyarbakır’da AKP,
Kürt çalıştayı yapıyor, diğer
tarafta aynı gün Kalekol yapımını engellemek için yol
kesme eylemi yapan halkın
üstüne kurşun yağdırılıp iki kişi katlediliyor...
Kimi demokrat aydınlar AKP politikalarına payanda olan Kürt milliyetçi hareketi “Batı’da faşizm, doğu’da demokrasi mi” diye soruyor...
Hayır, böyle düşünenler büyük bir
yanılgı içindedir... Faşizmin iktidarında halk için asla demokrasi olmaz...
Batı’da faşizm varsa doğuda da faşizm olacaktır... Kürt halkına “demokrasi”, “barış”, “çözüm” diye dayatılan teslimiyettir...
Kürt milliyetçi hareketi faşist
AKP iktidarı ile uzlaşmak istiyor...
AKP ise Kürt halkının teslim olmasını istiyor...
Kürt halkı gerçek barış ve gerçek
demokrasi istiyorsa; önce faşizmin iktidarına son vermek gerekiyor... Faşizm ile uzlaşmak değil, faşizmi yıkmak için savaşmak gerekiyor...
AKP’nin Lice’de iki kişiyi katletmesini kınıyoruz...
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Uzlaşmak Değil Direniş
Lice’de yaşananlar bize tek bir
şeyi gösteriyor: Uzlaşma politikaları faşizmi daha da pervasızlaştırmaktadır. Faşizmle uzlaşılmaz...
En meşru, en temel haklarımız için
bile büyük bedelleri göze alarak mücadele temek zorunludur... İstanbul’da adalet istemenin bedeli ne ise
Kürdistan’da kalekollara karşı çıkmanın bedeli odur...
Faşizm her yerde halklara teslimiyeti dayatıyor... Başka türlüsü de
mümkün değildir. Baskı ve terör olmadan halka rağmen faşizm iktidarını
sürdüremez...
Boykotlarla, işgallerle, yürüyüşlerle, direnişlerle sonuç alana kadar
direnen Cephe’nin direniş tarzı faşizme karşı mücadelede örnektir...

TUTSAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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Berkin İçin Adalet, Tutsak Öğrenciler İçin

Özgürlük İstiyoruz!
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Dev-Genç’liler “Berkin İçin Adalet, Tutsak Öğrenciler İçin Özgürlük
İstiyoruz” şiarıyla 4 Haziran’da İstanbul Kartal’dan Ankara’ya yola
çıktı. Yola çıkarken, ülkemizde 2800
öğrencinin tutsak edilerek geleceklerinin çalınmaya çalışıldığı, Berkin’in
katillerinin hala cezalarını çekmediklerini ve bu ülkede adalet sağlanıncaya dek susmayacaklarını belirten
Dev-Genç’liler coşku ve kararlılıkla
Ankara yolunu adımlamaya başladı.
Adım adım yürüdükleri Ankara yolunu gün gün anlatan Dev-Genç’liler
geçtikleri her yere coşku, kararlılık
ve inançlarını taşıdılar.

Bu Adımlar Adalet
ve Özgürlük İçin
Dev-Genç’liler yürüyüşlerinin 2.
günü olan 5 Haziran'da Kocaeli'ndeydiler. Saat 10.00'da yine önlüklerini
giymiş ve kortejlerini oluşturmuşlardı.
Yürüyüş yolunda pankartlarını açıp
bildirilerini dağıtarak Sabri Yalın
Parkı'na kadar ilerlediler. Megafonlarla halka seslenilerek mücadele kararlılığı anlatıldı. Parka geldikten
sonra burada kısa bir açıklama yapıldı.
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Açıklamayı okuyan Dev-Genç’li yürüyüşü neden düzenlediklerini anlatarak bugün yürüyecekleri güzergâh
hakkında bilgi verdi.

Yalova’dan Gemlik’e
Kadar Yağmur Altında
Yürüyüş
Dev-Genç’liler Ankara yürüyüşlerinin 3. gününde (6 Haziran) Gemlik'teydiler. Sabah saatlerinde bir
kahvehanede kahvaltılarını yapan
Dev-Genç’liler yürüyüşlerine devam
etmek için hazırlıklarını yaptılar.
Programlarında basın açıklaması eylemi vardı.
Saat 10.00'da pankartlarını açıp
önlükleriyle Dereboyu yolundan İskele
Meydanı'na doğru yürüdüler. Yürürken halka seslenilerek yürüyüşün
amacı anlatıldı, bildiriler dağıtıldı.
Meydana varılınca açıklama okundu
ve Bursa'ya doğru yol alındı.
Gemlik-Bursa arası hava yine
yağmurluydu. Yoldan geçen şoförler
kornalarıyla Dev-Genç’lileri desteklemeye devam ettiler. Bursa merkezine girerken Dev-Genç’liler ildeki

arkadaşları tarafından coşku ve sevinçle karşıladılar. Yine tek sıra ve
coşkulu sloganlarla Kent Meydanı
geçilerek Hergele Meydanı'na ulaşıldı.
Bir meydandan diğerine geçilirken
halka yürüyüş amaçları anlatıldı.
Halkın meraklı bakışları altında Hergele Meydanı'na ulaşıldı. Meydanda
bir Dev-Genç’li tarafından açıklama
yapıldı. ve yürüyüşe devam etmek
üzere evlere dağılındı.

Dev-Genç’liler
Eskişehir’deydi
Yürüyüşlerinin 4. gününü Bursa’dan İnegöl’e yürüyerek geçiren
Dev- Genç’liler 5. gün Eskişehir’deydiler. Bozöyük’e doğru yola çıkan
Dev-Genç’liler yolun kalan kısmını
programlarına göre otobüsle tamamladılar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
önünde inilerek merkeze doğru tek
sıra halinde sloganlarla, marşlarla
yüründü.
Merkeze ulaşınca dinlenen Dev
Genç’liler Hamamyolu Yapıkredi
önünden Adalar’a pankartlarını açarak
yürüdüler. Yürüyüş esnasında halka
seslenilerek bu ülkede adaletin ol-
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madığı, adaletin devrimciler tarafından
sağlanacağı belirtildi. Konuşmalarda
ayrıca Soma’nın hesabının da sorulacağı haykırıldı ve Ankara’da Adalet
Bakanlığı’na bedeli ne olursa olsun
yürüneceği söylendi. Eylemin belirli
bir anında Berkin için şiir yazdığını
söyleyen biri de öndeki pankartı tuttu
ve yürüyüşe katıldı. Halkın dikkatle
izlediği yürüyüşü alkışlarla destekleyenler oldu. Adalar’a ulaşıldıktan
sonra burada basına açıklama yapıldı.
Açıklamada Berkin’in katillerinin yargılanıncaya, tutsak öğrenciler serbest
bırakılıncaya kadar susulmayacağı
vurgulanarak “Adalet İstiyoruz” denildi. Açıklamadan sonra halaylar çekilerek oturma eylemine geçildi. Oturma eyleminde marşlar söylenirken
Soma’da katledilen 307 işçi için “Madenciden” türküsü de söylendi. Daha
sonra eylemlerini sonlandıran DevGenç’liler saat 18.30’da otobüse binerek Ankara’ya doğru hareket ettiler.

Karanlığa İnat
Çoğalan Güneşiz
6. günde Ankara’da olan DevGenç’liler Sakarya Caddesi’de toplanıp
Adalet Bakanlığı önüne doğru sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Bakanlık
önünde açıklama yaparak mücadeleden
asla vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.
Bu esnada 2 Dev-Genç’li ziyaretçi
girişi taraflarında pankart açıp kırmızı
boya dolu iki şişeyi yere attılar. Dev
Genç’liler Çevik Kuvvet tarafından
işkencelerle gözaltına alındılar. Bu
esnada da 4 Dev-Genç’li Kızılay’da
yolu trafiğe kestiler ve ardından gözaltına alındılar.
Adalet Bakanlığı’nın önünde açıklama yapan Dev-Genç’liler gözaltı
haberlerini öğrenince gözaltıların serbest bırakılması talebiyle Yüksel Caddesi’nde oturma eylemine başladılar.
Gözaltına alınan Hazal Gök, Elif Yönden, Dilek Yiğit, Tuğçe Can, Cansu
Tatar ve Fatma Turgut iki saat sonra
adliyeden serbest bırakıldılar.
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Tutsak Öğrencileri Yalnız Bırakmayacak
Zulmün Elinden Çekip Alacağız
Antalya: Dev-Genç’liler 8 Haziran’da tutsak öğrencilerin ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gençliğin sesini duyurmak için eylem
yaptı. Açıklamada ülkede eğitimin
paralı olmasından dolayı ekonomik
gücü yetmeyen öğrencilerin ya intihar
ettiği ya da okuyamadığı için düzenin
yozluğunda kaybolduğu dile getirildi.
Bunlara karşı mücadele eden devrimci
gençliğin bedel ödediği ve hukuksuz
bir şekilde tutuklandığı anlatıldı.
23 Mayıs Grup Yorum konserinde
Açıkhava’da ve 31 Mayıs ve 1 Hazi-

ran’da Cumhuriyet Meydanı’nda açılan masalarla imza toplandı.

Tekirdağ: Dev-Genç’liler 1
Haziran’da tutsak öğrenciler için afişleme çalışması yaptı. Değirmenaltı
Mahallesi’nde yapılan çalışmada 50
adet afiş yapıştırıldı.
Tekirdağ
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Umudun Adı Olma Yolunda
Kararlı ve Sabırlı Adımlarla Yürüyenlere Selam
Berkin için adalet, tutsak öğrenciler
için özgürlük isteyen Dev-Genç'liler
Ankara yürüyüşlerini gün gün paylaştı.
Günlüğümüzden...
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6 Haziran:
Tarihe Düşen İkinci Not...
Havamız yine aydınlık
bizim için...
Kaldığımız evde kahvaltı yaptıktan
sonra hızla derneğe geçiyoruz. Dernek
en üst katta. Bizden önce gelen arkadaşlar koridora kadar doldurmuşlar her
yeri... Bir kaç dakika sonra yürüyüş
yolundayız... Hepimizin üzerinde Berkin'in fotoğrafı olan kırmızı tişörtler;
dillerde sloganlarımız. Yol boyu yürüyüş
yapacağız, bildiri dağıtacağız... Alkışlarla eylem başlıyor…
Yürüyüş yolu boyunca halkın gözleri
üzerimizde devam ediyoruz. İki yanda
işkencecilerde halkı tedirgin etmek için
görev başındalar… İnsan Hakları Parkı’na sloganlarla giriyoruz…
Açıklamanın ardından sloganlarla
derneğe geri döndük… Yalova çıkışına
doğru gitmek için araçlara bineceğiz.
Sonrası 40 km'lik bir yol. Araçta herkes
biraz dinlenme fırsatı buldu. Arka koltukta Liseli Dev-Genç’liler marşlarla
otobüsü inletiyor…
Dinlenme tesisine indik. Tesis sahibi
bize eylemin amacını sordu. Biz anlatınca bir kaç dakika sonra başka birileri
bize tesisin çay hazırladığını söyledi.
Petrolün sahibi 20 tane ekmekle geldi.
“indirin artık şu şerefsizi iktidardan”
diyor abi bize…

Bizim yürüyüşe başlamamızla birlikte
yağmurda atıştırmaya başladı. Her arkadaşın cebinde birer tane yağmurluk
var… Yağmur iyice hızlandı. Kırmızı
sarı mavi rengarenk yağmurluklarda
yürümeye başladık şimdi… Yağmur
iyice sağanağa döndü. Yağmurluk üzerimizde ama artık yok gibi. Herkes sırılsıklam, Ayakkabıların içi havuz gibi
oldu. Elbiselerimiz de iki kat ağırlaştı
artık. Ama yürümeye devam ediyoruz.
Hem de daha hızlı yürümeye devam
ediyoruz. Bu sırada TAYAD'lılar ve Yunanistan'da tutsak bulunan Dev-Genç'li
arkadaşımız Mehmet Ali Yılmaz bizi
aradı. Onun sesiyle daha güçlüyüz…
Gemlik yolunda sislerin arasında
tepenin başında. Ellerimiz zafer işaretli
gözlerimiz ışık saçarak biz varız. Halka
umut taşıyoruz. Hava iyice güneş açtı.
Orhangazi’ye yaklaşırken üzerimizde
elbiseler kurumaya başladı. Orhangazi'ye
gelmeden bir tesiste durduk. Burada
polisler gelmiş şimdiden bizi bekliyorlar… Onlar yağmurda bile duramazken
biz adalet için ayaklarımız patlayasıya
yürüyoruz. Yorulmadan devam edeceğiz.
Çünkü neyi niye yaptığımızın bilincinde
atılıyor adımlar.
Arkadaşlar görüntü alındığını görünce
duruma müdahale ettiler… Polis Orhangazi boyunca sürekli bizi taciz etmeye
başladı. Her kavşakta her köprüde her
yol ayrımında duruyorlar… Yürüyüş disiplinimizi bozmadan, sloganlarla devam
ediyoruz… Orhangazi çıkışında bir evden
camdan çıkıp bizi alkışladılar… Özellikle
kamyon şoförleri destek veriyor bize…
Her korna da sesimize ses oluyorlar.

Daha da bir gür söylüyoruz marşları.
Kitle ilk 30 km’den sonra yavaşladı
ve topallayanların da sayısı arttı. Araçtan
değişim yapıyoruz daha hızlı gidebilmek
için… Biraz sonra “meşhur” yağmur
yeniden başlayacak, yine sağanağa dönecek ve yine ıslanacağız. Gemlik'e 8
km kaldı. Yoğun yağmur altında Gemlik'e girdik… Ailelerimiz bizim için
yemek ayarlamışlar…
Bir yanda hapishanelere doldurulan
genç arkadaşlarımız, bir yanda katledilen kardeşlerimiz, bir yanda Lice'de
direnen halkımız, bugün nasıl geçti
sorusunun yanıtı bizim için çok hızlı
ve çok yoğun bir gündü… Evlere dağılıyoruz... Hava hep aydınlık bizim
için... Umutla, daima...

7 Haziran:
Tarihe Düşen Üçüncü Bir
Not Bırakıyoruz
Hava daha da aydınlık bizim için...
Her geçen gün biraz daha aydınlanıyor
memleketin gökyüzü...
Gemlik’te bir kahvehane içi sıcacık… Yoldaşlarımızla dolu… Gemlik'te
sabah yürüyüşle başladık. Dereboyu sallanıyor adeta. Tüm esnaf kahveler bo-
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şalmış bizi izliyorlar… Polis halkı tedirgin etmeye çalışıyor. Ama insanlar
gelip polisin gözü önünde soruyorlar
eylemin sebebini ve nereye gittiğimizi...
Çıkışta… Yavaş yavaş yağmur hızlanıyor. Ayaklarımıza poşetler geçirdik
ıslanmalarını engellemek için ama bir
süre sonra onlar da patlayacak ve ayaklarımız bu sefer havuza dönecek... Bu
sırada Samsun'dan bizi aradılar ve dayanışma duygularını iletti Dev-Genç'li
arkadaşlarımız… Yola devam, yağmur
bizi yıldıramaz. … Kartal'dan arkadaşlar
aradı. Bizi güçlü tutan hep bu dayanışma
mesajları. İzmir'dense bir adet kısa
mesaj geldi.
Dürdane Tepesi’nin sonu göründü.
Komüncü arkadaşlarımız boş bir dinlenme tesisi bulmuşlar. Burayı silip süpürmüşler... Herkes ayakkabılarını çıkarıp buraya serildi. Bir yandan da
ateş yakmaya çalışıyoruz… Onca yorgunluğa ıslanmamıza rağmen hiç moral
düşüklüğü yok…
Bir saat dinlendik burada daha
sonra yolumuz yokuş aşağı… Bursa
girişinden Kent Meydanı’na kadar
bir buçuk saat yürüdük. Oradan sloganlarımızla Heykel’e doğru çıkıyoruz.
Sol örgütler, demokratik kitle örgütleri
bizi bekleyecekti… Bizi neden yalnız
bıraktıklarını tekrar tarihte sorgulamak
gerekiyor.
Yolculuk sırasında şu aklımıza
geldi. İleride buralar devrimin cepheleri olacak… Her şey net olmalı.
Kafamız devrimin düşünceleriyle
dolu. Tarihi yine biz yazıyoruz. Hava
daha da aydınlık bizim için…

8 Haziran:
Tarihe Dördüncü
Bir Not Daha Düşüyoruz
Hava bizim için aydınlık... İki insanımızı katletti katiller. Daha bir
kaç saat önce.

Dördüncü günde günlüğü yazdığımız anda haber geldi bize. İki can
toprağa verdi bu ülkenin halkları.
Bizim yürüdüğümüz adalet için. Bizim üzerine yürüdüğümüz Ankara'nın
emriyle katledildiler. Kurşunlar bizim
etimize saplanmış gibi canımız acıyor. Bir hesap daha eklendi bizim
künyemize. Haziran, Berkin, Soma,
Uğur Kurt, Lice... Kan akıyor kan...
Adalet er ya da geç gelecek bu topraklara.
Bu yüzden yoldayız dört gündür.
Bu sabah Bursa'dan başladık yürüyüşe.
Sabah Baro Lokali’nde kahvaltı yaptık.
Hava bulutlu yağmur yağacak. Ama
kimsenin umurunda değil. Artık üç
günün vermiş olduğu deneyimle kimse
şikayet etmeden hemen eşyalarımızı
hazırlayıp yola çıktık.
Fomara'dan dolanarak Kestel’e
kadar gittik. Kestel'de kortejlerimizi
kurup adım adım yürüyüşe başladık… Tabelayı gördük 30 km'lik bir
yolumuz var önümüzde. İnegöl'e
doğru ilerliyoruz… Yağmur başladı
bu sefer sağanak…Türküler alkışlar.
Ard arda Urfa yöresinden söyledik...
Tepenin en tepesinde Ümitalan
Köyü var. Köyün girişinde durduk
minik bir çeşme var bir de hayrat o
daha yeni bir yapı beyaz mermerle
kaplı ama üzerine dua vb. bir şey
yazmamışlar. Büyük ihtimalle köylüye ihtiyaç oluyor diye yapılan bir
şey... Biz de boş şişelerimizi doldurduk. Hem de biraz soluklanmış
olduk...
Petrol göründü... Kitle 5 saattir
bir şey yemedi... Ama kahvaltıyı
sağlam yaptık... Bu bizi gün boyu
diri tuttu. Arkadaşlar bize bol bol
mercimek çorbası yapmışlar...
Kitlenin moralini düzelten bir diğer
şey de dondurma ikramı oldu yemek
sonrası düz bir yol... Bir kamp alanı
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aramak için arkadaşlar önden gittiler.
Kamp alanını gelince hep beraber kurduk. Arkadaşlarla bir ateş başı sohbeti
yapıp son sürecimizi boykotları ve düşmanımızın saldırılarını değerlendirdik.
ODTÜ'den Ege'den arkadaşlar kendi
süreçlerini anlattılar. Sonra türküler ve
kuş sesleri iç içe geçti. Bir de TAYAD'dan
Dev-Genç'li Feridun abinin fıkraları…

9 Haziran:
Tarihe Bir Not Daha
Düşme Vakti
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İnegöl'den bugüne kadar neler yaşadığımıza dair günlüğümüzü sizinle
paylaşıyoruz...
Çadırın dışından tencere kapağını
kaşığıyla çalan arkadaşımızın sesi geliyor... GÜNAYDIIIN!
Etrafta bir telaşe var. Komüncü arkadaşlarımız bize çok güzel bir kahvaltı
hazırlamışlar… Her şeye rağmen hiç
kimse hiç şikayet etmeden yürümeye
devam ediyor. Sohbet ettiğim bir arkadaşımız bana; “bu yürüyüşte kendi gücümü gördüm. Neler yapabileceğimi
gördüm” dedi… Yeni insan hayat içinde
can buluyor. Kilometreleri aştıkça yağmurun çamurun içinde neyi neden yaptığını bilen kendi gücünü gören insanların benliğinde ete kemiğe bürünüyor.
Bizi gerilerde görüp kornayla selamlayan bir aile köşede sergi açmış
meyve satan köylülerden bize meyve
almışlar… Abla bize meyve dağıtırken
umudumuz sizsiniz diyor. Bir yandan
da kornalar devam ediyor. Biraz daha
ilerde dört sene önce Parasız Eğitim yürüyüşünde tanıştığımız bir ailemizin elini
öpmeye gidiyoruz. Bize çay hazırlıyorlar.
Oraya vardığımızda yağmur yeniden
başladı. (Bu üçüncü yağmur) Çardağa
sığındık hep beraber... Çayları yudumluyoruz. Bir yerlerde sığırcıklar ötüyor.
Akşam saatlerinde köylerden geçerken köylüler durdurdu bizi çaya

davet ettiler biz de kalacak yer baktığımız için duramayacaktık. Ama öyle olmaz dediler. Siz devrimcisiniz. Biz sizi
böyle yolda bırakamayız. Bize arayıp
tarayıp kapalı bir alan buldular. En
azından yağmurda bir damımız oldu.
Bu insanların hiçbiri kişi olarak bizi
tanımazlar. Bizle bir bağları da yok.
Arkamızdan bizi takip eden işkencecilere
baktığımızda kim onlara yardım eder
ki diyoruz. Kim çıkarı yoksa onlara
selam verir. Oysa halk bizi gönülden
seviyor. Bunu yaşadık yaşıyoruz.
Akşam hep beraber odun topladık...
Onlar bizi ısıtıyorlar...

10 Haziran:
Sabaha karşı yanımızda akan derenin sesi ve günaydın anonsuyla uyandık. Aracımız aşağı yanaşmış... Ateş
hala ufak ufak duman bırakıyor... Hava
çok ama çok bunaltıcı... Herkesin ensesinde bir kızarıklık oluşmaya başladı... Ayakları su toplayan insanları tedavi ediyor sağlıkçı arkadaşımız. Bir
kişiden neredeyse bir enjektör su çıktı
balon gibi olmuştu ayağı…
Şoför artık bizden biri gibi davranıyor… İşte bizi tanıdığı zaman bizim
yemeğimizi yediği zaman bile bir insan
etkilenir derken bunu demek istiyoruz...
Gezi’yle ilgili marşları söylüyoruz...
Biraz tribün havası var ezgili sloganlar...
Kitlemiz bir anda coşkulandı... Bir
kaç saat devam ediyor bu şekilde...
Bugün Bilecik sınırını geçtik. Az sonra
Eskişehir'e kadar bizi araç taşıyacak.
Oradan devam edeceğiz ve akşamına
da Ankara'ya gideceğiz...Yürüyüş kolu
biraz daha yavaş ilerliyor... Mezit Geçidi sağlı sollu ormanlarını tüm kollarını
açmış bizi selamlıyor...
Eskişehir'deyiz. Anadolu Üniversitesi'nden Hamamyolu'na kadar yürüyüş
kolu tek sıra halinde girdik şehre. Eskişehir halkı camlardan ve yol kenarlarından ilgiyle izliyor ve alkışlıyor bizleri...

İlk kez bir şehirde bu kadar yoğun ilgi
var yürüyüşümüze... Ali İsmail bu şehirde
şehit düştüğü için onu da selamlıyoruz
burada... Alkışlayanlar artıyor... Atatürk
Lisesi yakınlarında öğle yemeği için
mola verdik. Çok dar bir yer... En neşeli
vakitlerden birini yaşıyoruz...
Yürüyüş başladı... Pankartımızı
halktan bir abi taşıyor... Eylemin Berkin
için yapıldığını duyunca eyleme katıldı.
Coşkulu sloganlar atıyor. Marşlarımızı
söylerken banklarda oturan insanlar
bize eşlik ediyor ritim tutuyor... Durup
alkışlıyor halkımız... Camlardan sarkıyorlar. Porsuk Çayı yanımızda bizim
için çağlıyor adeta... Müzikler durdu
herkes durdu hayat bizi izliyor. Bu
çok hoşumuza gitti...
Yürüyüş bitince bize katılan abi
söz aldı ve Dev-Genç'i tebrik etti...
Oturma eylemine başladık bizde... 30
dakika Eskişehir'le beraberiz... Porsuk
kenarında gazetelerini açmış bir şeyler
atıştıran insanlar merakla bize bakıyor...
Durunca insanlar ayaklarının yandığından bahsediyor...

Burada Teşekkürlerimizi
De İletmek İstiyoruz
Bizi yürüyüş boyunca her gün arayan Armutlu halkına... Acısını yaşarken
bizi de düşünen Somalı maden işçilerine... Anadolu’nun her bir köşesinden
dayanışma mesajı gönderen emekçi
halkımıza, öğrencilere... Kamyonlarının
klaksonlarını patlatana kadar korna
çalan şoförlere... Zafer işaretleri ve
alkışlarıyla bizi karşılayan halkımıza...
Bizlere yürüyüş boyunca evini açan,
tabağını bizimle paylaşan tüm ailelerimize... Haberlerimizi an be an sitelerde ve sayfalarda paylaşan arkadaşlarımıza... Adını sayamayacağımız kadar çok ve sürekli bizi takip eden halkımıza... Ve bize yol gösteren büyük
ailemize sonsuz teşekkürler...
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Röportaj

‘Berkin Elvan’ın ve Somalı Madencilerin
Katilleri Bilindiği Halde Yargılanmıyorsa
Adalet İçin Protestolarla Sonuç Alamayız’
Dev-Genç’in “Berkin’den Soma’ya Adalet İçin Boykot” eylemi
üzerine Ege 9 Eylül Üniversitesi Öğrencisi Mahir Doğan ve Ankara
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Vedat
Doğan ile
yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş:
Neden boykot yaptınız?
Mahir
DOĞAN:
Berkin ElMahir DOĞAN van’ın ve Soma’da katledilen madencilerin katilleri bilindiği
halde yargılanmıyorsa adalet için protestolarla sonuç alamayız. Daha sonuç
alıcı eylemlerle adalet talebimizi yükseltmemiz gerektiğini düşündük. Berkin
Elvan'ın katillerinin cezalandırılması
ve Soma'da katledilen maden işçilerinin
katillerinin cezalandırılması için Ege
Üniversitesi’nde boykot eylemini örgütledik.

Yürüyüş: Boykotu örgütlemek
için nasıl bir çalışma yaptınız?
Mahir DOĞAN: Öncelikle Ege
Üniversitesi’ndeki tüm sol yapılara
“Berkin'den Soma'ya Katleden
Devlettir” sloganıyla Berkin Elvan'ın
Soma'da katledilen maden işçilerinin
katilleri cezalandırılsın talebiyle boykot çağrısı yaptık. İlk başta sol yapılar
olmazcı yaklaştı. Alınan toplantılar
dağıtıldı. Ama bizler hiç vazgeçmedik,
sol yapıları tek tek karşımıza alarak
neden boykot eylemi örgütlememiz
gerektiğini anlattık. Hemem hemen
bütün solu Ege Boykot Komitesi

adında birleştirdik. Bu
birleştirme kuşkusuz
bizim politik gücümüzün ve kararlı mücadelemizin bir göstergesidir.

Yürüyüş: Boykot
sırasında yaşananları anlatır mısınız?
Mahir DOĞAN:
ODTÜ Boykotu
Boykot günü sabah erkenden okula gidip el
kullanmasından ve yaygınlaştırmailanları ajitasyonlarla ve sloganlarla
sından korkusunu bir kez daha gösderslerin olmayacağı öğrencilere dutermiş oldu. Okmeydanı’nda sıkılan
yuruldu. Fakültelerin kapılarına zincir
kurşunlarla bize yapılan oprerasyonun
vurularak öğrenim durduruldu.
arasında fark yoktur.

Yürüyüş: Niçin işgal yaptınız?
Mahir DOĞAN:Üç talebimiz doğrultsunda Ege Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu işgal edildi. Ege
Üniversitesi rektörü tarafından yapılan
Soma katliamıyla ilgili açıklamada
olayın iş kazası olduğu açıklandı. Bu
açıklamanın değiştirilip katliamın kabul
edilmesi temel talebimizdi.
İkinci talebimiz Canan Kulaksız
Alternatif Öğrenci Şenliği’nde 26
devrimciye rektörlük emriyle polis
tarafından yapılan saldırının kınanması, işgali gerçekleştiren öğrenciler
hakkında hiçbir adli idari soruşturma
başlatılmaması taleplerimizdi. Bu taleplerle işgali gerçekleştirdik.

Yürüyüş: İşgali kırmak için
helikopterlerle yapılan operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mahir DOĞAN:Bu operasyon
düşmanın boykotumuzdan nasıl korktuğunun ve karşımızdaki acizliğinin
göstergesidir. Boykot öğrencilerin
en güçlü silahlarından biridir. AKP
iktidarı bu silahı Dev-Genç’lilerin
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Mahir DOĞAN: Polis işgalimizi
kırmak için 2 helikopterle yüzlerce
çevik kuvvetle, özel harekat polisleriyle okula girdi.
Polisin saldırısı başlamadan 1
saat önce Kürt milliyetçi hareketi
eylem alanından çekilip bizi düşmanla baş başa bıraktılar. (Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde kendi insiyatifleriyle kalan öğrenciler hariç) Saflar
netleştikten sonra Dev-Genç’liler kapıların önlerine barikat kurdular. Polisleri en önde karşıladılar. Polislerin
gazına karşı yangın tüpleriyle karşı
koydular. Gazın etkisinden kaynaklı
öğrenciler çatıya çekildiler. İşkenceci
polisler okulun merkez kütüphanesine
çıkıp hedef gözeterek bizlere nişan
aldı. Böylece çatıya çıkabildiler. Sonrasında zorla, işkence yaparak bizleri
gözaltına aldılar. Okul öğrencileri
işgal eylemini sahiplenme tavrını gösterdiler. Ege Üniversitesi’nin yurdunda Ege Üniversitesi işgalini pankart sallandırarak selamladılar.

TUTSAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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Yürüyüş:
Neden boykot yaptınız?
Vedat DOĞAN: Boykotu artık yeni
süreçte sıradanlaşan eylemliliklere bir
alternatif olarak düşündük.
Vedat DOĞAN
Boykotu işgallerle, direnişlerle de büyüteceğimiz bir süreçteyiz.
Biz buna inanarak yaptık bu eylemi.
Özellikle ODTÜ'de gerçekleşen boykotların aksine artık emek harcayarak,
iradi bir şekilde boykot örgütleyebileceğimiz bir süreçte olduğumuzu
düşündüğümüz için örgütledik.

Yürüyüş: Boykotu örgütlemek
için nasıl bir çalışma yaptınız?

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Vedat DOĞAN: Boykot için okulun her yerine pankartlar astık, yemekhaneye her gün sabah ve akşam
saatlerinde ajitasyonlarla duyuru yaptık. Afişlerle yazılamalarla da artık
yapacağımız boykotu duymayan kalmadı.Çevremizdeki arkadaşlarımızla
birebir görüştük. Dergi dağıtımında
öğrencileri davet ettik boykotumuza.
Bazı yeni arkadaşlarımızı da çalışmalarımızın içine dahil ettik.

Yürüyüş: Boykot sırasında yaşananları anlatır mısınız?
Vedat DOĞAN: Boykot gününün
sabahında her yerde yazılamalar yapıldı,
pankartlar asıldı. ODTÜ Fizik Bölümü
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U1, U2, U3 amfileri zincirlerle kapatıldı.
Boykotu işgalle güçlendirmiştik. Daha
sonra okulun her yerine toplu gidilerek
ajitasyonlar çekildi. Saat 12.00'da Fizik
Bölümü önünde halaylar çekildi ve
ardından Çağdaş Hukukçular Derneği
üyesi Av. Barkın Timtik Fizik Bölümü
önünde konuşma yaptı. 12.30'da Adalet
Bakanlığı’na doğru yürüyüş başlamıştı.
Ama katil polisler ODTÜ A1 kapısında
bizi bekliyordu. Kapıda basın da olduğundan meşruluğumuzu göstermek
için polisin önüne kadar baretlerimizle
ekmeklerimizle ve kömürlerimizle
gidip Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğimiz talebini dile getirdik. Yürümemize
izin vermeyeceklerini bildiğimiz için
arkadaşlarımızın bir kısmı ormanın
içinde polise müdahale etmek için
bekliyordu. Polisin önündeki DevGenç'liler çekilir çekilmez ormandan
çıkan arkadaşlarımız polise havai fişeklerle ve molotoflarla müdahale
ettiler. Polislerden biri yüzüne gelen
havai fişekten yaralandı. Polisin önünden geri çekilen Dev-Genç'liler de
kızıl fularlarını takıp çatışmaya dahil
oldular. Daha sonra ormandan çıkan
Cepheliler DHKP-C pankartını açtılar.
Polis Cepheliler’in pankartını görünce
çılgına döndü ve küfürlerle hakaretlerle
okulun içine doğru uzun bir süre kovaladılar. Üç saat süren çatışmada iki
defa ormandan pusu atmaya çalışsalar
da başarısız oldular. Açılan pankarttan
dolayı polise yaklaşmak çok zor bir
hale geldi. Çünkü azgınca saldırıyorlardı. Daha sonra durumumuzu arkadaşlarla değerlendirip eylemi iradi olarak bitirme kararı aldık. Eylem anında
Cepheliler ortaya çıkarak "DHKC"

pankartını açtılar. Bunu gören polisler
çılgına döndüler adeta. Bunu hazmedemeyerek okulun içine girdiler. Çatışmalar kısa bir süre daha devam etti.
Eylem Dev-Genç'lilerin iradi olarak
bitirme kararı almalarıyla sona erdi.

Yürüyüş: Niçin işgal yaptınız?
Vedat DOĞAN: İşgalin yeni süreçte etkili olan eylemliliklerden biri
olduğunu düşünüyoruz. Katliam varsa
Berkin'in katilleri cezalandırılmıyorsa
biz de eğitim-öğretimin bir önemi
yoktur diyoruz.

Yürüyüş: İşgali kırmak için
yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vedat DOĞAN: Öğrenciler boykot ve işgal eylemimize genel olarak
olumlu baktılar. Ama final sınavları
haftasına denk geldiği için ve bazı
farklı nedenlerden dolayı boykota
katılım yüksek olmadı.

Yürüyüş: Polisin saldırı anı
ve sonrasında okul öğrencilerinin
bu saldırıya bakışı nasıl oldu?
Vedat DOĞAN: Biz bu eylemi
diğer solla beraber örgütlersek daha
etkili olacağını düşündük. Ama sol
kendiliğinden oluşan boykotlara alıştığı ve kendine güvenmediği için
(Kaldıraç haricindekiler) iradi bir
boykotu örgütleyemeyeceklerini söylediler. Fakat Kaldıraçlı öğrenciler
de yolun yarısında türlü bahanelerle
bizi yalnız bıraktılar ve eylemi tek
başımıza gerçekleştirmiş olduk.

Katil Polis Kanlı Ellerini
Ailelerimizin Üzerinden Çek!

Gençlerimizi Yozlaşmanın Batağından
Çekip Alacağız

Kendini okul hocası olarak tanıtan polis, 6 Mayıs’ta
Bandırma’da okuyan Dev-Genç’li Eda Kaya’nın Ankara'daki ailesini arayarak taciz edip tehditler savurdu.
Polis, ailesine Eda Kaya’nın katıldığı demokratik eylemlerin illegal ve meşru olmadığını söyleyerek,
başına geleceklerden sorumlu olmayacağını ve okul
hayatının bittiğini söyledi. Bandırma Dev-Genç konuyla
ilgili açıklama yaparak arkadaşlarının başına gelecek
herhangi bir şeyden katil polislerin sorumlu olacağını,
korkularını büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

AKP’li belediyenin denetimi altında olan Gazi Büyük
Parkta dolaşan Halk Cepheliler uyuşturucu içip kendinden
geçen bir gencin görüntüsünü
çekti. Bununla ilgili açıklama yapan Halk Cepheliler, AKP'li belediye ve onun polisinin Gazi'yi
tarikatlarla gericileştirmeye, uyuşturucu ve fuhuşla yozlaştırmaya
çalışarak teslim almaya çalıştığını,
ancak bunlara asla göz yummayacaklarını ifade ettiler.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

Soma İçin Adalet İstiyoruz
8 Haziran günü saat 18.00’da İzmir’in Kınık İlçesi’nde bulunan Anadolu Erenler Kültür Derneği’nde,
Halk Cephesi’nin de bileşeni olduğu
Soma İçin Adalet Komitesi tarafından;
İşçi Hakları ve İş Sağlığı Güvenliği
Kuralları konusunda maden işçileriyle
bilgilendirme semineri yapıldı.
ÇHD’li ve HHB’li avukatların katılımıyla yapılan toplantı konunun
geniş olması nedeniyle işçilerin madende yaşadıklarını anlatmaları ve
sorularını avukatlara sormaları şeklinde sürdü.
Anlatımlarda birçok işçi söz alarak
çalışma koşullarını dile getirdi. Ortaya
çıkan manzara ise madenlerde tam
anlamıyla kuralsızlığın hâkim olduğu
yönünde. Öyle ki her zaman yarım
saat erken mesaiye başlatıldıkları, iş
bitiminde 2 dakika erken paydos etseler yevmiyelerinin kesildiğini, insan
gibi muamele görmediklerini, herhangi bir eksikliği dile getirdiklerinde
umursanmadıklarını, sendikalarının
ise kendilerini hiç savunmadıklarını
dile getirdiler.
Seminerde avukatlar konusunda
işçilerin kafalarının karışık olduğu
ortaya çıktı. Çünkü % 10 komisyonla
dava bakmak isteyen ve kendini
ÇHD’li olarak tanıtan insanlar dolanıyormuş. ÇHD’li avukatların kim
olduğunu ve ne için uğraştıklarını
sordular.
ÇHD’li ve HHB’li avukatların
Soma İçin Adalet Komitesi içinde
yer aldıklarını, sadece ceza davalarına
baktıklarını, tazminat davalarını ise
baro avukatlarına yönlendirdiklerini
söylediler. Sadece bu konuyla ilgilenmediklerini, halkın tüm kesiminin
haksızlıklara karşı verdikleri mücadelede onların yanında olduklarını
hatta çoğu zaman kendilerinin de
polis tarafından işkence görerek gözaltına alındıklarını ve tutuklandıklarını
dile getirdiler. Avukatlar, gerçek suçluların AKP’li yetkililer olmasına
rağmen, ölen birkaç mühendisin üstüne tüm suçun atılarak olayın kapatılmak istendiğine dikkat çekerek,
Soma’da ölen işçiler için içlerinin

yandığını adalet
için, bir daha bu
ocakların bu şekilde çalıştırılmaması için mücadele ettiklerini
anlattılar. Bu işi
para karşılığı
yapmadıklarını
yenileyerek vekâlet ücreti de
talep etmediklerini vurguladılar.
Soruların cevaplanması kısmında
ise; “madenler güvenli değil. Başka
bir madene yollarlarsa gitmezsek ne
olur” sorusu tüm işçilerin merak konusuydu.
Avukatlar, iki seçeneğin olduğunu,
birincisinin; bu kadar ölümden sonra
işe gitmek istemiyorum diyerek tüm
haklarını alabileceklerini, ikincisinin;
bu koşullarda çalışmam diyerek eksiklerin giderilmesinden sonra çalışmaya başlayacağız diyebileceklerini
söylediler ve eklediler; “Şayet bu
haklarınızı tek başınıza kullanmaya
kalkarsanız kuvvetle muhtemel işten
atılır ve haklarınızı alamazsınız. Ya
da alabilmek için dava açmak zorunda
kalır ve uzun bir süre beklemek zorunda kalırsız. Bunun için örgütlenmeniz gerekli. Bu haklarınızı toplu
olarak kullanırsanız, işverenlerin karşısında dik durursanız haklarınızı ancak böyle alırsınız’’ dediler.
Diğer bir soru, “hiçbir yetkili bizlere açıklama yapmıyor. 3 ay maaşlarımız yatacak, sigortalarımız ödenecekti. Ne yapıyorlar bilmiyoruz.
Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz?”
Avukatlar, “yetkililere verdikleri
sözü hatırlata bilir ve bilgi isteyebiliriz. Yapmazlarsa teşhir edebiliriz
ya da dava açarak haklarımızı talep
edebiliriz” cevabını verdiler.
Aslında toplantı boyunca ortaya
çıkan en önemli şeyin örgütlenmek
olduğu ortaya çıkıyordu. Bundan
sonra toplantının seyri bu konu üzerine sürdü. İşçiler kendi aralarında
birçok farklılığın olduğunu, bu nedenle birlik olmanın zorluklarından

bahsederek, kendilerinin bu konuda
tecrübesiz ve yalnız kaldıklarını söylediler. Bazı öncü işçilerin DİSK’te
örgütlenmek üzere çalışma başlattıklarını kendilerinin de peşlerinden
gittiklerini ancak bir süre sonra o
kişilerin Türk-İş sendikası için çalıştıklarını öğrenerek ihanet ile morallerinin kırıldığını dile getirdiler.
En önemlisinin de her gelenin bir
şeyler söyleyip gittiğini kendilerinin
yalnız kaldığını vurguladılar.
İşçiler hakları konusunda sürekli,
bilgilendirilmek için avukatların yardımlarını talep ettiler. Halk Cepheliler
ise DİSK’te olmanın doğru olduğunu
ancak başlı başına sorunların çözümü
için yetersiz olduğunu, örgütlenerek
komiteler kurulması gerektiğini, burada gelip geçici değil kalıcı olduklarını ve bu işi hep beraber örgütleyeceklerini söyleyerek buraya halkın,
işçilerin haklarını savunan avukatların
geleceğini belirttiler. Ayrıca bu toplantıların bir defaya mahsus olmadığını sürekli hale getirerek sürdüreceklerini belirttiler.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Adalet İçin Soma’dayız!
Manisa’nın Soma Eğitim-Sen binasında 9 Haziran’da Soma Adalet
Komitesi bilgilendirme toplantısı
yaptı. Komite adına konuşan ÇHD
Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı “Biz katliamın haberini aldık,
Soma’ya geldik, hemen Soma’da bulunan kurumlarla birlikte kriz masası
kurduk. Bizler ÇHD olarak Soma
halkı için adalet nöbetine başladık.
Soma’da adalet yerini buluncaya kadar buradayız” diyerek herkese
Soma’ya destek çağrısı yaptı.

TUTSAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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Röportaj

Soma Maden İşçisi Ercan Çetinyılmaz:

Hep para hep para... İşçiyi hiçbir zaman işçi gibi
görmüyorlar, köle gibi davranıyorlar
AKP’nin açıklamalarına göre 301,
bilirkişi raporlarına göre 307 madencinin katledildiği Soma Maden
Ocağı’nda çalışan işçilerden Ercan
Çetinyılmaz ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Ercan Çetinyılmaz: Soma Maden
ocağında işçiyim.
8,5 yıldır o madende çalışıyordum.
Düz işçi olarak başladım. 2 sene sonra
yedek, sonra usta
olarak devam ediyorum. Ocakta dar,
alçak yerler vardır;
sürünerek geçeriz.
Onların genişletilmesi, sağlamlaştırılması işlerini yapıyorum.
Yürüyüş: Katliam sırasında madende miydiniz?
Ercan Çetinyılmaz: Ben raporlu
olduğum için olay anında orada yoktum. Olayı duyunca işletmeye gittim.
Dörtten gece iki buçuğa kadar oradaydım. Cesetler çıkarılınca psikolojim bozuldu oradan ayrıldım.
Yürüyüş: Katliam sizce neden
yaşandı?
Ercan Çetinyılmaz: Özel sektör
yüzünden. Özel sektörde zaten beklenen bir şeydi. Eninde sonunda ben
böyle bir kaza olacağını bekliyordum.
Ama ölü sayısının bu kadar çok olacağını tahmin edemiyordum. Hiçbir
iş güvenliğimiz yoktu. Mesela bana
verilen koruyucu maske 8 yıldır
aynı. Hiç kontrolü olmadı.
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Yürüyüş: Peki
siz hiç bu konuda
üstlerinize uyarıda
bulundunuz mu?
Ercan Çetinyılmaz: Valla Allah
rahmet
eylesin
Mehmet Efe vardı
emniyet başmühendisimiz, ona söylemiştim. Kendisi,
‘bizim yapabilecek
bir şeyimiz yok, biz
yetkililere söyledik.
Biz de istiyoruz buraların düzelmesini ama geçmedi’
diye cevap vermişti. Bu olaydan önce
kısa süreli bir kablo yanması oldu
ama çabuk müdahale edildi. Az miktarda da olsa ocağı duman bastı. Bu
maskelerin sorunlu olduğunu o zaman
fark ettik. Dumanda, takılı olan maskelerin bir kısmı arızalı çıktı.
Yürüyüş: Ne zaman yaşanmıştı
bu yangın?
Ercan Çetinyılmaz: Bu olaydan
yaklaşık 1,5 sene önceydi, tam tarihini
hatırlayamıyorum. Ve bir ikincisi
ocak çok sıcak bir ortam... Yani orada
bir yer yanıyor, orayı kapatıyorlar,
kül basıyorlar yani ne oluyor yüz
metre ötesinden giriyorlar yanan
yere, tekrar yanan yere müdahale
ediyorlar. Bir şekilde oradan kömür
almaya çalışıyorlar.
Özel sektör sizin anlayacağınız
paragöz. Hep para hep para... İşçiyi
hiçbir zaman işçi gibi görmüyorlar,
köle gibi davranıyorlar. Basına çıktı
bu Suriyeliler diye, Suriyeli diye
bize diyorlar işte.
Yürüyüş: Peki şimdi katliamdan
sonra sorunlar ne? Neler yapılmalı?

Ercan Çetinyılmaz: Ben o iş yerine döner miyim bilemiyorum. Psikolojim orayı kaldırmaz. Diğer ocaklarda veya orası içinde böyle bir katliamın yaşanmaması için ben gideyim
gitmemeyim fark etmez, diğer arkadaşlar çalışacak, ben de başka şirkette
çalışacağım, bir şekilde ekmeğimizi
kazanacağız.
Ben istiyorum ki Avrupa standartlarına uygun olsun. Yani patronlar
taşeronlar para yemesinler. İşçinin
hakkını, işçi güvenliği, işçi sağlığı
için kullansınlar. Ama bunlar öyle
değil. Bunlar işçinin hakkını yiyorlar. Barlarda, pavyonlarda…
Ben gözümle kaç defa gördüm.
Bir gecede 2 bin, 3 bin lira para
veriyorlar. Haftada 3-4 kere gidiyorlar. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ben çalışıyorum yerin
altında, alıyorum 1200, 1400 lira
maaş. Azcık eşim eve katkı sağlıyor
yani bir şekilde 2 bin lira para giriyor
eve ama ben geçinemiyorum. Yetkililerin buna müdahale etmesi lazım.
Daha güvenli daha sağlıklı, Avrupa
güvenlik standartlarına uymasa da
ona yakın şekilde olması lazım. Benim beklentim bu. Benim çalışıp çalışmamam önemli değil. Ben çalışacağım diye bir kaide yok. Ben belki
de dönmeyeceğim. Ama çalışan tüm

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

arkadaşlarım için istiyorum. Böyle bir katliam
bir daha yaşanmasın.
Korkuyorum ben. Bu şekilde devam ederse bu
yasalar hiçbir zaman uygulanmazsa, bunlara müdahale edilmezse daha
büyük olayların olacağına inanıyorum.
Yürüyüş: Orada bir
sendika vardı. Türk-İş’e
bağlı Maden-İş Sendikası. Sendika nasıldı?
Ne yapıyordu?
Ercan Çetinyılmaz: Biz hiç sendika görmedik. İşçilere sahip çıkması
gereken bir sendika ama öyle değil.
İşverene sahip çıkan bir sendika.
Yani işveren sendikası. Yani 9 yıldır
çalışıyorum, hiç sendika başkanı seçmedim kendi özgür irademle. Yani
ben hiç sandık başına gitmedim ama
sandık başına giden arkadaşlarda özgür iradesiyle seçmedi. Bir tane zarf
al, at… Kime attığını da bilmiyorsun.
Böyle bir sistemde sendikacılık olmaz. Sendika dediğin benim hakkımı
savunacak. Ben öyle bir beklenti
içindeyim. İşverenle bir sorunum
varsa bunu sendika halletmeli. Ben
suçluysam sendika beni savunmasın
işvereni savunsun. Ama benim hakkım varsa beni savunsun. Ben öyle
bir sendika istiyorum. Ama bunlar
öyle değil. İşverenle beraber işçinin
kanını emiyorlar. İşçinin kanıyla besleniyorlar. İşte örneğini gördük en
son bu olayda. Yasin Karatay, bir
zamanlar bizim işletmenin işçisiydi.
Temsilci oldu, yönetime geçti. Olayda
elini beline atmış, beyefendi olayı
seyrediyor. Böyle bir sendika yöneticisi olur mu? Ben böyle bir sendika
yöneticisi istemiyorum.
Yürüyüş: Yasin dediğiniz kişi
şube başkanı mıydı?
Ercan Çetinyılmaz: En son başkan yardımcısıydı. Daha önce işçi
temsilcisiydi burada. Sonra bizim
haklarımızla hiç ilgilenmediler. Mesela benim çizmem. Ben 4 ay delik
çizmeyle çalıştım. Ayağımın içine

su doluyordu. Biz temsilcilere söylediğimizde sizin hakkınız var demiyordu. Neymiş iş yerinde yokmuş,
Altı aydan altı aya gelince…
İkincisi; burada İmbad Madencilik
vardı. Onlar da aynı sendikaya üye
biz de. Onlardan da aynı aidat, bizden
de aynı aidat kesiliyor. Ama onlar 4
ton kömür alıyor, biz 3 ton kömür
alıyoruz evimize yardım olarak. Onlar
15 kilo deterjan alıyorlar 6 aydan 6
aya, biz hiç almıyoruz. Hiçbir zaman
en basit olaylarda bile işçinin arkasında durmadılar. Ben hep muhalefet
oldum, karşısında oldum. Ve asla da
yanlarında olmam.
Yürüyüş: Şimdi o Türk-İş’teki
yöneticiler istifa etti. DİSK Dev Maden-Sen’e yeni üyelikler söz konusu.
Siz üye oldunuz mu?
Ercan Çetinyılmaz: Ben üye oldum.
Yürüyüş: Sadece DİSK’e üye olmakla sorunların çözüleceğine inanıyor musunuz?
Ercan Çetinyılmaz: Bu olayda
ben hükümet, işveren, sendikanın
sorumlu olduğunu düşünüyorum. Her
şeyden önce kendimizi yargılamamız
lazım. Bu konuyu iyi hatırlattınız.
Öncelikle biz kendimiz örgütlü değiliz. Birlik beraberlik yok bizde.
Bizde birlik beraberlik olsaydı bu
olaylar yaşanmazdı ya da daha az
sayıda kayıp yaşanabilirdi. Ölen arkadaşlarımızdan Türk-İş’i savunan
yok muydu? Vardı ama ölüm ayırmıyor işte. Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın zihniyeti hakimdi.

Bizde örgütlülük yok.
Zengin fakir ayrımı yapmıyor ölüm. Bir örnek
vereyim; 2010’da Çalışma Bakanlığı’ndan müfettiş geldi. Bizi eğitim
salonuna topladılar. Yaklaşık 150 civarında arkadaş vardı. Müfettiş çalışma şartlarının en üst
düzeye çıkacağını, iş güvenliğimizin en üst düzeye çıkacağının yani
Avrupa standartlarında
olacağını, onu hedeflediklerini söyledi. 1 yıl boyunca takibe
alacaklardı işletmeyi. Aksi bir durumda cezai işlem uygulayacaklardı.
Ben yüz kişinin içinden çıktım, “siz
boşuna gelmişsiniz, bizi de boşuna
kandırıyorsunuz” dedim. “İşçinin
hakkı hiçbir zaman savunulmaz” dedim. Hele hele özel sektörde Türkiye’de. “Hayır, olmayacak” falan dedi.
İşte gördük. Bir tek arkadaşım da
çıkıp bana destek olmadı. Düşünebiliyor musun? 100 kişinin içinden
1 kişi bana destek olmadı. Eğer bir
kişi çıkıp da “evet arkadaşım doğru
söylüyor, böyle yapıyorsunuz demedi.
Bu beni gerçekten üzdü. Ondan sonra
acı tablo burada işte. Ne oldu, nerde
müfettişler? Hani müfettişin” dedikleri? Her şey hep çıkar! Müfettiş de
özel sektörün, sendikada özel sektörün. Yani işçinin hiçbir şeyi yok.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Yürüyüş: Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Ercan Çetinyılmaz: Arkadaşlarımızın birlik beraberlik içinde olması
gerekiyor. Maden işinde çalışan arkadaşların kendi aralarında komite
oluşturması gerekiyor. Komiteler
güçlendikçe ben bu tür hadiselerin
tekrarlanmayacağını umuyorum. Çünkü birliğin beraberliğini olduğu yerde
başarı gelir diye düşünüyorum. Benim
eklemek istediğim bu. İşçilerin illa
ki sendikalarda da olmasına gerek
yok. Komiteleri oluşturduğumuz zaman, yani işverene karşı mücadele
ettiğimiz zaman ben bu hadiselerin
tekrarlanacağını sanmıyorum.
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Gülsuyu

1 Mayıs

Bağcılar

Soma’da Katleden Devlettir
Soma Halkı Yalnız Değildir
Halk Cepheliler’in 13 Haziran'daki
Soma ziyaretine katılım için İstanbul'un mahallelerinde çalışma yapıldı.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Halk Cephesi: Halk Cephesi’nin
6 Haziran’da yaptığı açıklamada:
“AKP bugün Soma Holding'in patronunun da, diğer maden sahiplerinin
de doğrudan suç ortağı, kazanç ortağı,
katliam ortağıdır. Onların sömürü
düzenini devam ettirmek için iktidar
olmuştur ve bu hizmetini de layıkıyla
yerine getirmektedir…
1- Soma Maden Ocağı'nda 307
madencinin katledildiği katliamın
nedeni sadece şu bu tedbirlerin alınmaması değildir. Onların hepsi birer
sonuçtur. Katliamın nedeni yağma
ve talan düzenidir. Maden ocaklarında
hiçbir çalışma kuralı yoktur.
2- Katil AKP iktidarıdır!
3- Onun için AKP katliamın üstünü örtmeye çalışmaktadır...
4- Katliamın üstünün örtülmesine
izin vermeyeceğiz. Katillerden hesap
soracağız!” denilerek halkı Soma
katliamının hesabını sormaya çağırdı.
Halkın Mühendis Mimarları: Halkın Mühendis Mimarları
6 Haziran’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde Soma katliamı paneli düzenledi. Panele katılan maden mühendisi Aykut Akdemir, katliamın
asıl sebebinin aşırı üretim olduğunu,
esas sorumluların hükümet ve onun
sermayeyi koruyan politikaları olduğunu belirtti.
Çağdaş Hukukçular Derneği adına
konuşan avukat Dinçer Çalım hukuki
süreci anlattı. Kınık’tan gelen maden
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işçileri Nesimi Yıldırım ve diğer maden işçileri katliamdan önce ocağın
aşırı derece ısınmış olduğunu, çalışırken terin suyun içinde kaldıklarını
vurguladılar.
Panelin sonunda Halkın Mühendis
Mimarları adına konuşan Barış Önal
bölgede yaşadıklarını ve gözlemlerini
aktardı. Soma halkıyla dayanışmanın
kendine aydın diyen insanların bir
sorumluluğu olduğunu belirten Önal,
bölgeye yapılacak yardımların en
önemlisinin örgütlenmek olduğunu
belirterek konuşmasını bitirdi. Panele
60 kişi katıldı.

Devrimci İşçi Hareketi: DİH
Soma’da katledilen işçilerin hesabını
sormak için 13 Haziran’da Soma’ya
gidiş çağrısı yaptı. 8 Haziran’da yapılan çağrıda: “Halkımızı adalet talebimizi haykırmaya, Soma’da katledilen işçilerin ailelerinin acılarını
paylaşmaya çağırıyoruz” denildi.
9 Haziran günü üç DİH’li işçi
SOMA MADEN İŞÇİLERİ ile dayanışma amaçlı ve katliamı protesto edip
sorumlularının cezalandırılması talebini
yükseltmek için İstanbul Unkapanı'nda
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İl Müdürlüğü binası içinden
caddeye doğru pankart açarak, sloganlarla, bildirilerle eylemlerini gerçekleştirdiler. Soma’nın hesabının sorulacağına dair slogan atan işçilere
özel müdahale ekipleri saldırarak pankartlarına el koydu. Çıkışta da üç
DİH’li gözaltına alındı. Gözaltılana
alınan DİH’liler serbest bırakıldı.
Bağcılar: Bağcılar Yeni Mahalle
Yürüyüş Yolu çevresinde Halk Cep-

heliler 7 Haziran'da “Soma Halkı
Yalnız Değildir… Soma’ya Gidiyoruz” yazılı 15 ozalit astı.
Bağcılar Yenimahalle’de 30 Mayıs'ta Haziran Ayaklanması’nın yıl
dönümü için mahallede dolaşılarak
sesli çağrılar yapıldı. Akşam Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanan
kitle çarşı caddesi boyunca sloganlar
atarak 31 Mayıs günü yapılacak büyük yürüyüş için çağrılarda bulundu.
Yürüyüş yapılan basın açıklamasının
ardından bitirildi. Yürüyüşe 50 kişi
katıldı.
Halk ayaklanması ve şehitlerini
anmak için de 31 Mayıs'ta yürüyüş
gerçekleşti. Gün boyu yürüyüş için
çalışma yapan Halk Cepheliler Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanıp hesap soran sloganlar atarak
yürüyüşe geçti. Çarşı caddesi boyunca
yürüyen Halk Cepheliler’e polis hiçbir
uyarı yapmadan saldırdı. Ara sokaklara çekilen kitle polisle çatışarak
mahalleyi korumaya ve Gezi şehitlerinin hesabını sormak için barikatlar
kurarak polislere havai fişek ve molotoflarla karşılık verdi. Gece geç
saatlere kadar süren çatışmalar iradi
olarak bitirildi.
Ayrıca AKP’nin beslemesi tekellerin Soma'da katlettiği işçilerin yakınlarıyla dayanışma için 13 Haziran'da
Soma'ya gidişin çağrısı yapıldı.

1 Mayıs Mahallesi:

1 Mayıs
Mahallesi’nde Soma halkıyla dayanışmak amacıyla 13 Haziran’da gidilecek olan Soma’ya çağrı için 7
Haziran günü 1 Mayıs Mahallesi’nde
3001 Cadde ve Merkez’e 15 adet
büyük boy ozalit asıldı.
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MAFYA, DEVLETİN GAYRI MEŞRU
ÇOCUĞUDUR, HASAN FERİT’İN
KATİLİ DEVLETTİR!
Hasan Ferit Gedik’in katillerinin
iddianamesi tamamlandı ve Gülsuyu-Gülensu uyuşturucu çetesinin
üyelerinin yargılamasına başlanması için bir dava açılmış oldu. İddianameye göre çete, 35 kişiden oluşuyor. İddianamede “Mesut Turhan
önderliğindeki kişilerin birbirleri ile
irtibatlı oldukları, aralarında hiyerarşik yapılanmanın bulunduğu, bu
şekilde birçok silahlı eylem ve uyuşturucu satma eylemi gerçekleştirdikleri” belirtiliyor. Yine iddianameye göre, bu çetenin “uyuşturucu
satışı ve silahlı eylemler” yaptığına
ilişkin hazırlanmış bazı raporlar olduğunu görüyoruz. İlk rapor
18.01.2013 tarihinde, ikinci rapor ise
30.04.2013 tarihinde hazırlanmış.
Bu iki rapora rağmen çete üyeleri
hakkında hiçbir dava açılmadığı gibi
ne tutuklanmaları ne de gözaltına
alınmaları söz konusu olmuş…
Bu çetenin Gülsuyu’nda yaptıkları Ocak 2013 itibariyle Emniyet tarafından biliniyor olmasına rağmen
13 Ağustos 2013’e kadar hiçbir soruşturma başlatılmamıştır. 13 Ağustos 2013’te başlatılan soruşturmanın
niteliği ise yalnızca telefon dinlemekten ibarettir. Yine hiçbir yakalama-gözaltı-tutuklama işlemi yapılmamıştır. 29.09.2013 tarihinde
ise Hasan Ferit Gedik çetelere karşı yapılan yürüyüş sırasında başından
3 kurşunla vurularak katledilmiştir.
Çetecilerin iddianamede yer alan
telefon konuşmaları Polis-Çete işbirliğini ortaya koymaya yetecek
kadar açıktır. 29.09.2013 günü yani
Hasan Ferit’in katledildiği gün öğlen
saatlerinde yaptıkları telefon konuşmalarında, çetecilerin;
“- Geziyoz, içiyoz kan, kin, nefret anladın mı intikam, el bombalarıyla keleşlerle geziyoruz,
- Allah herkese hayırlı cinayetler nasip etsin, polis molis öldürmeyelim de, polis devletin bir ada-

mı, Devrimci öldürsek önemli değil”
dedikleri görülüyor.
En demokratik hak olan basın
açıklamalarını bile telefon dinleyerek öğrenip sonra da yüzlerce polisi eylem alanına yığan Emniyet, bir
süredir mahallede terör estiren, halka ateş açan çetecilerin bu konuşmalarına rağmen hiçbir işlem yapmıyor! 29.09.2013 günü öğle saatlerinde yapılan bu telefon konuşmalarının ardından ise akşam 21.00
sıralarında Hasan Ferit Gedik katlediliyor.
Hasan Ferit’in katledilmesine ve
Gökhan Aktaş’ın başından vurularak
günlerce komada kalmasına sebep
olan uyuşturucu çetesinin önü işte
böyle adım adım açılmıştır. Hasan
Ferit’in ölümünden sonraki günlerde ise halkın Hasan Ferit’i sahiplenmesi sonucunda çetelere dönük bir
operasyon gerçekleştirilerek çete
üyelerinden bir kısmı tutuklanmıştır.
Yalnızca bu iddianameye bakarak
bile Gülsuyu çetelerinin mahalle
içerisinde uyuşturucu satmak, halka
terör estirmek, insan yaralamak ve öldürmek gibi suçlarına polis tarafından göz yumulduğu ve hatta desteklendiği ortaya çıkıyor. Çetelerin,
devlet tarafından Gülsuyu’na bizzat
yerleştirildiği ve yaptıkları her türlü
yasadışı işin halkın yozlaştırılmasına hizmet ettiğini biliyoruz. Çünkü,
Gülsuyu devrimciler tarafından kurulmuş ve devrimcilerin etkin olduğu bir mahalle. Halk kültürünün yaşatılmasını, halkın örgütlenmesini
ve mücadele etmesini engellemek
için uyuşturucu çeteleri devreye sokuluyor. Bu polis beslemesi çeteler,
devrimcileri katledebilirler, halkı
haraca bağlayabilirler hatta kendilerine “polis süsü vererek” evleri yağmalayıp, halkı tehdit edebilirler…
Yeter ki Gülsuyu halkı örgütlenmesin, hakları için mücadele etmesin!
Çetecilerin “polis öldürmeyelim de

devrimci öldürsek önemli değil” diyecek kadar pervasızlaşmaları, emperyalizmin ve AKP iktidarının çıkarlarına uygun hareket etmelerindendir.
Emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar için en korkutucu ve katlanılmaz olan, halkın örgütlenmesi ve mücadele etmesidir. Halkın örgütlülüğünün önüne geçebilmek için farklı dönemlerde farklı politikalar izlenmiştir. Kaçırma-kaybetme-infaz
politikalarının birincil olarak uygulandığı 90’lı yıllardan sonra F tiplerinin açılması ve her türlü demokratik
hak kullanımının tutsaklıkla engellenmeye çalışılması başka bir politika olarak uygulandı. Kaçırma-kaybetme-infaz, tutuklama, gözaltı gibi
klasik yöntemlerle halkın örgütlenmesinin ve devrimcilerin iradesinin
önüne geçemeyen emperyalizm ve
işbirlikçi iktidarlar, yozlaşma politikalarını yaygın olarak uygulamaya
başladı. Yoksul mahallelerde -hele bir
de devrimciler etkinse- uyuşturucu,
fuhuş, kumar çeteleri polis tarafından
mahallelere yerleştirilerek ve her
türlü faaliyetlerine göz yumularak,
halk yozlaşmanın batağına sürüklenmeye çalışılıyor.
Devlet-çete işbirliği bugüne kadar başta susurluk olmak üzere çeşitli
vesilelerle ortaya çıktı. Ne kadar
gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar,
mızrak çuvala sığmıyor! Hasan Ferit katledildiği gün söylediğimiz
gibi, polis desteği olmadan çetelerin
bu kadar pervasızca hareket etmesi
mümkün olamazdı. İşte tüm bu nedenlerle çeteciler tarafından vurulan
Hasan Ferit’in gerçek katili devlettir. Çünkü mafya, devletin gayrı
meşru çocuğudur. Bu nedenle Hasan
Ferit’in katilleri hakkında düzenlenen iddianame eksiktir! Asıl yargılanması gereken uyuşturucu çetelerini halkın ve devrimcilerin üzerine
salan devlettir!
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Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
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Madenlerde Öldüren Kapitalizmin Kölelik Düzenidir

Sosyalizm Ölmeden de Kömür
Çıkartılabileceğini Kanıtlamıştır!

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014
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Madenlerde ölmeden de
kömürle ısınmak mümkün.
Sosyalizm bunu kanıtladı.
Sömürü düzeninin adıdır kapitalizm. Sömürüyü
yok etmek için mücadele
ediyor, bedel ödüyor,
umutlu yarınlara inançla
yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ve diyoruz ki “başka
bir dünya” değil, başka
bir düzen mümkün ve gerekli ve o düzenin adı sosyalizm. İnsan için bir düzen. Tek bir insanını yaşatmak için
yüzlercesi yıllarca emek verir. Kapitalizmde aynı anda 307 insan ölür
ve birinci dereceden sorumlular kana
da kâra da doymaz... Daha fazla kan,
daha fazla kar isterler. Çünkü değer
adına bir şey yoktur sömürenlerde...
Her şeyleri sahtedir. Tek gerçek sömürüleridir ve onların kâr uğruna
“atılmayacağı tehlike yoktur.”
“Sermaye, kâr olmadığı zaman ya
da az kâr edildiği zaman hiç hoşnut
olmaz, tıpkı eskiden doğanın boşluktan
hoşlanmadığının söylenmesi gibi. Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret
gelir. Güvenli bir % 10 kâr ile her
yerde çalışmaya razıdır; kesin % 20,
iştahını kabartır; % 50, küstahlaştırır;
% 100, bütün insani yasaları ayaklar
altına aldırır; % 300 kâr ile, sahibini
astırma olasılığı bile olsa, işlemeyeceği
cinayet, atılmayacağı tehlike yoktur.”
(T. J. Dunning. akt. Marks, Kapital,
Cilt: I, s: 779)
İşte biz de ülkemizde sömürü düzenin kâr uğruna işlediği bir katliamı
daha yaşadık… Soma’da 307 canımızı
kaybettik. İnsana değer vermeyen bir
düzende yaşadığımız için, alınmayan
önlemlerden kaynaklı ölümümüze
“kaza” dediler. Bizi kandırmak ve katliamı masumlaştırmak için kullanılan

bu kelime katilleri sorumluluktan kurtarma imzasıdır. Hayır! Bu bir katliamdır! Özellikle bir madende alınması
gereken önlemler biliniyorken, insan
canını korumanın yolu yöntemi varken
ve biliniyorken… Alınmamış her tedbirin tek tek ölüme neden olacağı bilinmektedir. Kâr hırsıyla Soma’da bizi
öldüren Soma maden ocakları işletmecisi, sahibi ve kollayanı iktidardır.
AKP iktidarının katliamıdır.
“Madenciliğin fıtratında ölüm
vardır” demek “sizin öleceğinizi ben
biliyordum” demektir. Neden? Çünkü
işçilerin can güvenliği için bir önlem
alınmamıştır.
Başbakan Erdoğan Soma’ya gitti
ve ölümlerin bu işin fıtratında olduğunu
söylerken ölümlü kazalardan örnekler
verdi... Kendini öldürdüğü insanların
önünde aklamaya çalıştı. Başaramadı,
aklanmadı! Halkın adalet ihtiyacı kömür ateşi kadar yakıcıdır!
Erdoğan konuşmasında insan ölümlerinden, öldürülmelerinden örnek verdi; biz yazımızda, insanın yaşatılması
için verilen emeği anlatacağız.
Çarlık Rusyası’na karşı henüz devrimi örgütleme döneminde iken İngiltere’de yapılan bir çalışma Lenin’in
dikkatini çeker. Bu çalışma maden
ocaklarında insan emeğini azaltarak,
direk yerin altında kömürün işlenmesi

ve enerjisinin – gaz olarak
yeryüzüne çıkartılması ve direk
kullanılması yöntemi yani gazifikasyon yöntemidir.
Bu fikir ve çalışmalar Lenin’in dikkatini çeker ve yer
altında yayın yapan Pravda
gazetesinde bu konuda bir
makale yazar. (bakınız: Pravda sayı 91, 1913 yılı)
Lenin’in bu makalesinde
vurguladığı gerçeğin son kanıtı Soma katliamı oldu.
“Fakat bu büyük devrimin
toplumsal yaşam üzerinde yaratacağı
sonuçları, günümüz kapitalist düzende
kesinlikle sosyalist düzende doğuracağı
sonuçlara neden olmayacaktır...
Kapitalizmin teknolojisi, emekçileri
kiralık köleliğe mahkum eden sosyal
koşulları her geçen gün hep daha fazla
büyütüyor” diyor Lenin makalesinde.
İşte kanıtı... Lenin, can kaybı olmadan maden ocaklarından çıkacak
kömürden elde edilecek enerjinin kullanımı ile ilgili bu yöntemi icat da etmiyor, ilk defa Ramsay da bu konu
üzerine eğilen kişi değil. Ama Lenin
sömürü temelli kapitalizmi tanıyor
ve bize aslında bunu vurguluyor bir
asır önceden. Biz de gazifikasyon
yönteminin yıllar boyu aldığı yola
göz atalım kısaca:
Yer altında madende kömürün gazifikasyonu hakkında ilk defa söz
eden Wiliam Simens, mühendis, Simens markasını yaratan kardeşlerden
biri, yıl 1868.
Daha sonra bu konu üzerinde Dimitri Mendeleyev de durmuştur. Mendeleev bu konuda ilk makalesini 1888
yılında yazıyor. Mendeleyev 1899 yılında Ural’da yangın çıkan bir madeni
ziyaret ediyor ve orada “yer altındaki
bu yangınların kontrol edilebileceğini
ve onlardan gaz elde edilebileceği”
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fikrini paylaşıyor. Maden müdürü konuya ilgi duyup denemeler için maden
sahibinden izin istiyor ama bir türlü
bu izni alamıyor.
1910 yılında Amerikalı mühendis
Anson Batts, kömürleri kazmadan yer
altında gazifikasyon yöntemiyle kullanım hakkının patentini alıyor. Ama
Amerika’da büyük maden sahiplerinin
ilgisini çekmiyor ve bu hak kağıt üzerinde kalıyor.
1912 yılında, tanınan, Nobel ödüllü
ingiliz kimyacı William Ramsay ile
yeraltı gazifikasyon yöntemi dünyada
daha yaygın duyulmaya tartışılmaya
başlıyor. Bu dönemde Ramsay maddi
kaynak buluyor ve ilk denemelerin hazırlığını yapıyor. Bu fikir ve deney hazırlıkları tüm dünya basınında da geniş
yer alıyor. Lenin, yer altında gaz elde
etme yönteminin faydalarını ve potansiyelini kavrıyor ve bu konuda 1913
yılında “Teknolojinin büyük zaferlerinden biri” başlıklı makalesini yazıyor
ve illegal yayın yapan Pravda’nın 91.
sayısında yayınlanıyor. Fakat 1914 yılında Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başlamasıyla çalışmalar duruyor
ve Ramsay’ın deneyi gerçekleşmiyor,
kendisi ise 1916 yılında vefat ediyor.
Savaştan sonra ise bu çalışmalara, teknolojinin gelişimine yatırım yapacak
kimse yok Batı’da.
En büyük avantajı tehlikeli yeraltı
madencilik işinin ortadan kalkmasını
oluşturacak bu devrimci teknolojiye
yatırım yapmak, özel mülkiyet ve
daha hızlı ve en fazla kâr hırsı ile
bağdaşmıyor. Basit bir fikir gibi görünen bu yöntem pratikte uygulanması
çok basit ve kolay değil.
Dünyada ilk defa SSCB’de kömürden
yeraltında gaz elde etme teknolojisinin
geliştirmesinde en önemli etken olarak
Lenin’in makalesi gösteriliyor olsa da,
asıl önemli neden düzendir. Elbette ki
Lenin’in makalesi çok önemli rol alır
bu teknolojinin geliştirilmesi için atılan
adımlarda. Ancak asıl temel neden yeni
düzenin özündedir. Sosyalizmdedir. Bu
düzende yönetim, iktidar emeğindir, işçinin ve onların çalışma güvenliği, can
güvenliği ve işin kolaylaştırılması asıl
olarak önem taşıyor. Halkın, iktidarını
kurduğu bu ülkede aslolan kâr değil in-

sandır. Ve insanca yaşam koşulları, iş
koşulları sağlanır, yoksa yaratılır, yapılır.
Kabaca kömürün yeraltında işlenmesi ile gaz elde edilmesi anlamına
gelen gazifikasyon üzerine çalışmalar
için ilk projeler 1928 yılında yapılıyor
SSCB’de. 1933 yılında ise “Podzemgaz”
(yeraltı gazı) örgütlenmesi yaratılıyor
ve bu örgütlenme ile bu konunun uzmanlarının üzerinde çalışmalarını koordine etmek, örgütlemek ve deneyler
yapmak amaçlarıyla ilk deney 3 Mart
1933 yılında Moskova kömür havzasında mühendis Kiriçenko yöntemiyle
yapılıyor. Sonuç olumsuz oluyor. Bu
yönteme dayalı sonraki deneyler de
olumlu sonuç vermiyor.
Başarı üç genç mühendisin geliştirdiği
yöntemle geliyor. Donesk şehrinde Stalin
Enstitüsü Kömür Kimya bölümünü bitiren genç mühendisler henüz öğrenci
iken laboratuvar deneyleri yapıyorlar ve
başarılı oluyorlar. Gerçek deneyle sonuç
alımı 24 Nisan 1934 yılında oluyor.
Genç mühendislerin yöntemi daha ucuz
ve basit olmakla birlikte istenen sonucu
veriyor. Ve sanayide uygulamaya geçiliyor. İlk üretim 8 Şubat 1935 yılında
Gorlovka madeninde yapılıyor. Ve dünya
sosyalizmden gazifikasyonu öğreniyor.
Gençlerin başarısı yazar Vera Ketlinska’nın dikkatini çekiyor ve onların
çabalarını ve başarılarını bir romanda
kaleme alıyor. Savaştan önce yazmaya
başladığı “Başka türlü yaşamaya
değmez” romanı ancak 1960 yılında
basılabiliyor.
Yeraltı gazifikasyon yöntemi 50’li
yıllarda artık teknik olgunluğa erişmiş,
gelişmiş ve 5 ayrı madende sanayi
üretimine geçilmiştir.
Kömürlerin yeraltı gazifikasyon
yönteminin kullanımına yönelik deneyler, SSCB dışında, 1946 yılında
ABD’de, 1947 yılında İtalya’da denenmiş olsa da sonuç alınamadığı gibi
üretime de geçilmemiştir.
1960’lı yıllarda doğal gaz yataklarının bulunması SSCB’nin yeraltı kömür
gazifikasyonuna ihtiyacını azaltıyor ve
bugün artık yaygın olarak kullanılmıyor.
Ama halen 21.yüzyılda bu yöntemin
kullanılmaya devam ettiği madenler
var. Bunlar Özbekistan’daki Angren
madeni ve Rusya’daki Güney Abinsk

bölgesi madeni.
Günümüzde artık petrol ve gazın
kaynaklarının tükenecek olması ve fiyatlarının yükselmesi ile yeraltı kömür
gazifikasyon yöntemine yeniden ilgi
oluştu. Günümüz teknolojisi artık 60
yıl önce geliştirilmiş yöntemlerin geliştirilmesine müsait.
Yeraltı gazifikasyonu genel olarak
100 m – 1400 m derinliğinde, 3 m den
kalın katmanların olduğu tüm kömür
çeşitlerinde kullanılabilir bir yöntemdir.
Bu yöntem ile klasik yollarla kömür
çıkartmanın mümkün olmadığı kaynakların kullanılması da mümkün. Bazı
analizlere göre ulaşılabilir kömür kaynakları üç ile beş kat artacaktır. Bu
yöntemle üretilen gaz, elektrik santrallerinde, sıvı yakıt üretiminde, amonyak ve azot gübre üretimi, hidrojen
üretiminde vs. kullanılabilir. Asıl olarak
da yer altı maden işçiliği, kömür taşımacılığı ve kömür yanmasından oluşan
çok büyük atık –kül yığınları ortadan
kalkıyor.
***
Soma’daki canların acısı ile öfkemiz
bilendi. Bu düzeni başınıza yıkacağız
dedik. Tamam da bugün ne yapacağız?
Bizi yüzer yüzer yerin altına gömen
bu düzenin bugün bizim için adım
atacağına inanmıyoruz. Ne yapacaksak
kendimiz için, biz yapacağız. Örgütleneceğiz, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi yönünde mücadele edeceğiz, var olan koşullarımızı yaşanılır
kılmak için çalışacağız. Onlar kömüre
değer verir, biz insana. Bunun için
birbirimize sarılacak hayatımızı örgütleyeceğiz. Yer üstünde çıkardığımız
kömürle ısınanlar, terimizin kanımızın
karıştığı kömürle zenginliklerine servet
katanlar bizden üstün değildir. Asıl
olan emektir. Biz emeğimizle, onlar
hırsızlıklarıyla besleniyor. Boyun eğmeyeceğiz, ekmeğimize sahip çıkacağız. Grev yapacağız ama insanca
koşullar sağlanmadan, tüm güvenlik
önlemleri alınmadan madene inmeyeceğiz. Bizim fıtratımızda ölmek yoktur
ama onların fıtratında bizi öldürmek
vardır. Bunu kabul etmeyeceğiz. Yiten
canlarımızın gücünü de omuzlayarak
başarabiliriz.
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Diren! Kazova DİH Kazak ve
Kültür Merkezi’nde Uluslararası
Emekçi Dayanışması…
Diren! Kazova DİH Kazak ve Kültür Merkezi 7 Haziran’da,
İngiltere’nin Manchester şehrinden “Spring” isimli işçi mücadelesi ve kültürünü geliştirmek için sendikalarla beraber çalışan bir
organizasyon üyesi işçi tarafından ziyaret edildi ( http://manchesterspring.org.uk/ ). Ziyaret, İngiltereli işçinin soruları ve karşılıklı sohbetlerle geçti…
Kazova İşçileri… Devrimci İşçi Hareketi’nin yardımlarıyla hareket etmeye başladıklarını… Ayaklanma sonrasında fabrikayı işgal ettiklerini ve devamında da kendi alacakları karşılığı fabrikadaki makinalara el koyduklarını ve çıkartırken patronun polise şikayeti üzerine makinaların çıkartılmasının engellendiğini ve devamında da fabrika işgalinin devam ederek açlık grevine başladıklarını anlattılar. Bir süre sonra da fabrikada kalan ipler ile üretime geçme kararı aldıklarını ve üretime geçtiklerini, alacaklarına
karşılık fabrikanın içerisindeki makinaları kendi tuttukları yere taşıdıklarını ve hemen arkasından ürettiklerini satabilmek için ve dayanışmalarına devam edebilmek için DİREN! KAZOVA-DİH Mağaza ve Kültür Merkezi’ni açtıklarını anlattılar.
Sayı: 421
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Cezalarınız Vız Gelir!
Adalet Mücadelesinde
En Ön Saflarda Olacağız!
Bu sistemin mahkemelerinin adaleti getiremeyeceğinin bir örneğini
tekrar geçtiğimiz hafta gördük. Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
10 Ocak 2013’te tutsak olan halkın mühendisleri ve görüşçülerine,
görüşçüsü olmayanın aynı ortamda oturması bahane edilerek yaşanan saldırı sonucu açılan mahkeme bir yıl sonra sonuçlandı ve dayak yiyen, yerlerde sürüklenen, işkence gören görüşçüler olmasına
rağmen mahkeme Mayıs Kurt, Ezgi Antmen, Egemen Akkuş, Zeynep Aslan ve Özkan Kayöz için 1’er yıl 3’er ay ceza verdi. 11 Haziran’da açıklama yapan halkın mühendisleri adalet mücadelesinin
en ön saflarında yer almaya devam edeceklerini belirttiler.

Emeğimizi ve Alın Terimizi
Çalanlardan Hesap Soracağız!
Direnen Goldaş İşçileri 10 Haziran’da Goldaş A.Ş patronlarının
Florya’daki evlerinin önüne giderek eylem yaptı. “Goldaş’tan
Hakkımızı İstiyoruz”, “Hasan Yalınkaya’ya Hakkımızı Yedirmeyiz”,“Goldaş’tan Hakkımızı Söke Söke Alacağız” sloganlarından
sonra açıklama okundu. İşçiler, haklarını alana kadar Goldaş patronlarının peşini bırakmayacaklarını dile getirdikten sonra eylemlerine son verdiler.

İşçi Hareketi Dergisi 2. Sayı Çıktı!
Devrimci İşçi Hareketi; “Soma’da Katledilen İşçilerimizin Sorumlusu AKP’dir!”
Okuyalım, Okutalım!
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Diren! Kazova-DİH Kültür
Merkezi’ne İtalya’dan
Öğrenci ve İşçi Ziyareti
2 Haziran günü İtalya’dan Haziran Ayaklanması’nın yıl dönümünü ve işçi direnişlerini
görmek için üç öğrenci ve bir işçinin olduğu
grup “Diren! Kazova-DİH Kültür Merkezi”ni ziyaret ettiler.
İtalya’daki ve ülkemizdeki işçi mücadeleleri ve devrim mücadelesi üzerine sohbetlerin
ve soruların sorulduğu ziyarette Kazova direnişinden etkilendiklerini ve “nasıl bir sonuca
varılacağı” üzerine sorular sordular.
Kazova direnişinin şekil değiştirdiği fakat
kazanımları açısından bir ilki gerçekleştirerek
maddi kazanımlardan çok işçilerin kendi
emeklerini kendilerinin yönlendireceği bir kooperatifle birlikte üretime geçecekleri söylendi. Üretimle birlikte; üretimin her aşamasında işçilerin söz ve karar hakkının hayata geçirileceği ve işçi güvenliğinin işçiler tarafından kontrol edilerek başka işçilerin de Kazova’ya katılarak güçlenileceğinden bahsedildi.
Devrimci İşçi Hareketi’nin diğer devrimci hareketlere nasıl baktığı sorusunda ise; bütün devrimci hareketlerin birbirine dost olduğunu fakat “mücadelede ve devrimde ısrar
varsa ilerlemenin ve zaferin söz konusu olabileceğini diğer hareketlerin bu konuda eksik”
olduğu vurgulandı.
İtalya’daki işçi mücadelesinin nasıl olduğu ve kendilerinin mücadeleye nasıl baktığı sorusuna ise “demokratik mücadele verdiklerini ve İtalya’da iki sorunun şu anda her şeyin
önüne geçtiği birisi İtalya’dan da Lizbon-Kiev
arasında yapılacak olan hızlı tren hattına karşı yapılan eylemlerin ve İtalya’daki ev işgallerinin gündemlerinde olduğunu söylediler.
İtalyan devrimci işçi mücadelesinde kimlerin yön verdiği sorusuna ise Türkiye’de oluşan forumlar gibi yereldeki “otonom” grupların
ve sendikaların yön verdiğini söylediler. Kendilerinin de “http://milanoinmovimento.com/”
internet sitesinin haber siteleri olduğunu ve
İtalya’daki Milano ve Genova’daki otonom
grupların içinde olduklarını söylediler.
Sıcak ve coşkulu geçen ziyaret çaylar
içildikten sonra; grubun dayanışma için Kazova ürünlerinden alışveriş yapması ve kendi adreslerini verip, beraberce resim çekilerek
güzel bir anıyla İtalyan grup Kazova’dan uğurlandı.
- OTONOM; bir birinden bağımsız kendi kendini yöneten gruplar.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

GAZETECİLER BUGÜN AĞZINI AÇAR DURUMA GELDİYSE,
BU HALK AYAKLANMASININ VE DEVRİMCİLERİN MEŞRU
ŞİDDETİ SAYESİNDEDİR! HADDİNİZİ BİLİN!
Türkiye’de burjuva basının safı
her zaman düzenden yana olmuştur.
Ama hiçbir dönem AKP iktidarı sürecinde olduğu kadar yalaka, korkak
olmamışlardı. Hiçbir dönem yazdıkları bu kadar sansürlenmemişti. AKP
iktidarı sürecinde yeni yeni gazeteci
müsveddeleri türedi, nereden geldiği
belli olmayan tipler.
İki kelimeyi bir araya getiremeyenler gazeteci oluverdi. Tayyip Erdoğan gibi ağzından salyalar saçan
gazeteciler türedi.
Dünyanın her yerinde burjuva basın tekellerin hizmetindedir, ama bizdeki kadar pişkini, arsızı, satılmışı
çok az bulunur. AKP demokrat, aydın
bütün gazetecileri tasfiye ettirdi, işten
attırdı. Kendine muhalif tek bir ses
bırakmadı. Sadece kıblesi AKP olanlar ve orta yolcular kaldı ortada. Kıblesi AKP olan Nagehan Alçı, Yiğit
Bulut, Akif Beki gibi AKP yalakaları
zaten biliniyor. Onları hiçbir şey paklamaz zaten..

Basının Bu Halde
Olmasının Nedeni
Aydınlarımızın Taraflarını
Net Koymamalarıdır
Eğer demokrat, ilerici aydınlar
ve gazeteciler başından itibaren saflarını net koysalardı, AKP faşizmi
bu kadar arsızlaşamazdı. Basın geri
adım attıkça, sürekli orta yol tavırlar
sergiledikçe daha da pervasızlaştı.
Televizyonlarda neredeyse siyasi
içerikli program kalmadı. Var olanlar
da çağırdıkları konuklardan birisi en
ufak bir eleştiride bulunsa hemen
programın sunucusu tarafından “ama
AKP'nin iyi yanları da vardır”ı hatırlatıyordu. Konukları zorluyor, yönlendirici sorular soruyordu.
Ahmet Hakan programlarına her
iki taraf dediği AKP yanlılarını çağırıyordu, diğer taraf dediği de
CHP'ye yakın kesimlerdi. Onlara
dahi iktidarın iyi yanlarını söylemeleri
için baskı yapıyordu. O Enver Aysever

bir hafta iktidarı az kıyısından eleştiren birini çağırıyorsa diğer hafta
iktidar yanlısı bir konuk alıyordu.
Objektiflik adına yapıyordu sözde
bunları. Ama hepimiz biliyoruz ki
o, koltuğu korumak için yapıyor
bunu.
Haziran Ayaklanması sürecinde
halkımız medyanın ne işe yaradığını
kime hizmet ettiğini çok daha açık
gördü. Norveç kanalları dahi canlı
yayında ayaklanmayı verirken bizdeki
televizyon kanalları penguen belgeseli
gösterdi.
Milyonlarca insanın sokaklara
çıkmasının, ölümüne direnişinin dahi
onlar için bir haber değeri yoktu. Bu
basının ne halde olduğunun açık göstergesiydi. Cumhuriyet tarihinin en
büyük ayaklanması yaşanıyordu, dünya basını veriyor ama onlar yatıyorlardı. Korkularından ağızlarını dahi
açamıyorlardı, çok acınacak durumdaydılar aslında.
Halkın başı dik sokaklardayken,
onlar başlarını öne eğmiş bir şekilde
kölelik yapıyorlardı AKP'ye. O beğenmedikleri halk onlara çok tepeden
bakıyordu artık. Ne kadar yüreksiz
olduklarını hatırlatıyorlardı.
Halkımız bu süreci asla ama asla
unutmayacak. Bu süreçte o kanalların
başındaki televizyon çalışanlarını da
unutmayacak. Her ne olursa olsun
binlerce insan gaz bombaları arasında
direnirken, çoluk çocuk işkence görürken korktuk yapmadık ile bu açıklanamaz.

Halka ve Onun Direnişine
Karşı Söylediğiniz Her
Kelimenin Hesabını
Yapacaksınız
Sözümüz orta yolculara. AKP'nin
yalakası kölesi olanlara, sözümüz
yok, onlar zaten halk düşmanı safındadır artık. Mutlaka yaptıklarının
hesabını bir gün verecekler bu halka.
İlk önce bu orta yolcular haddini

bilecek. Safınızı netleştirmediğiniz
müddetçe siz de suç işliyorsunuz demektir. Sokaklara akıtılan beyinlerimizden siz de sorumlusunuz.
Son aylarda köşe yazarları, televizyonlarda program yapan gazeteciler ne kadar cesur olduğunu hatırlar oldular. Bunun yanında bir de
ne kadar her türlü şiddete karşı olduklarını papağan gibi tekrarlayıp
duruyorlar. Objektif olmak adına
hem polis şiddetine, hem de molotof
atanlara, barikatlar kuranlara karşı
olduklarını söylüyorlar.
Bugün eğer biraz konuşabiliyorsanız Haziran Ayaklanması’nın sayesindedir bunu bileceksiniz, buna
göre konuşacaksınız. Eğer emperyalistler size biraz konuşma hakkı
sağladıysa bu devrimcilerden ve halkın meşru şiddetinden korktukları
içindir. Halkın o iktidarı ele geçirmesinden korktukları için size konuşma hakkı sağladılar.
Yani şu an konuşabiliyorsanız biraz bu halkın direnişinin sayesindedir.
Yiyin, için, onlara dua edin.
Halka akıl vermeyi bırakın. İsmail
Küçükkaya sabah programında sürekli
haklarımızı istemeliyiz tabii, burası
demokratik bir ülke diyor. Ama şiddete başvurmadan yapmalıymışız.
Bir yandan sel kaderimiz değil diyor,
bir yandan da halka şiddete başvurmayın adalet yolunu seçin diyor.
Soma kaderimiz değil diyor, ama bir
yandan şiddetten kaçının diyor.
Uzayda yaşamıyor pekala Küçükkaya, bu ülkede adalet yoluyla hiçbir
şeyin kazanılamayacağını çok iyi biliyor artık. Eğer adalet vardıysa kendisi
Akşam Gazetesi’nden atıldıkdan sonra
adalet yolunu deneseydi ya? Ama o
da orta yolculardan, köşe yazılarının
orta yolculuğunu çok iyi biliyoruz.
Ama onu bu da kurtaramadı.
Kimseye akıl vermeyin, yapın o
zaman. Nasıl hak alınırmış gösterin
de biz de görelim. Berkin’in hesabını
nasıl soracağız bir anlatın bakalım?
Ama sizin tuzunuz kuru tabii.
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Şiddet Haktır;
AKP faşizmi ve emperyalizm her zaman, her koşul
altında sınırsız hak ve özgürlüklere sahipken halkı köle
olarak gördüler. Ayaklanma'da gaz bombaları altında bırakılan, sokaklara beyinleri akıtılan, maden ocaklarında
katledilen bu halkın şiddeti haktır. Ayaklanma sürecinde
halk düzene olan öfkesini sokaklarda çatışarak, her türlü
bedeli, işkenceyi gazlar arasında boğulmayı, katledilmeyi
göze alarak gösterdi. Halkın düzene olan öfkesi sömürülmesinden kaynaklıdır. Ve bu sebeple meşrudur.
Engels 'önce siz ateş edin mösyö burjuvazi' demiştir.
Evet ilk önce onlar ateş etmiştir. Bu ateşe karşı halk her
türlü yolu denemiştir, hakkını aramak için. Ve bugün
artık şunu görmüştür militanlaşmadan, savaşmadan bu
mücadele zafere dönüşmez. Bir AKP gider, diğeri gelir.
Küçükkayalar artık halkı uyutamayacaksınız, çünkü

Cepheliler Halkın
Adaletidir, Umududur
Cepheliler Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde sloganlar, molotoflar ve yazılamalarla halk düşmanlarından hesap sordu.
Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Hırsızlara Torbacılara
Asla Geçit Vermeyeceğiz!
İstanbul Armutlu ’da Cepheliler,
6 Haziran’da önceki yazılamaların
silinmesinin ardından, aynı şekilde
yazılama yapmaya devam etti. Mahallede yozlaşmaya ve torbacılara
karşı uyarı amaçlı “Uyarılara Karşı
Gelenler, Onlar İle Beraber İş Birliği
Yapan Çeteler, Cezalandırılacaktır”
yazılaması yapıldı.

Hukuksuz Tutuklamaları
Herkes Duyacak
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde 5
Haziran’da Uğur Kurt’un katillerinin
cezalandırılmasını istediği için tutuklanan devrimciler için yazılamalar
yapıldı. Devrimcilerin değil katillerin
cezalandırılmasını isteyen 6 adet yazılama duvarlara nakşedildi.

Katillerden Hesabı
DHKC Soracak
İstanbul Sarıgazi’de Cepheliler,
ayaklanmanın yıldönümü sebebiyle
30 Mayıs’ta Demokrasi Caddesi’nde
bir eylem yaptı. TOMA ve akrep denen araçları Molotof yağmuruna tutan
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halkımız o patronlarınızın yani TEKEL'lerin bu ülkeyi
yönettiğini görebiliyor. Sizin patronlarınız cepleri için
üç kuruşa bu halkı nasıl satar bunu çok iyi biliyor. Bu
yüzden iktidara kim gelirse gelsin şu an bir şeyin değişmeyeceğini biliyorlar.
Orta yolcular, bu halka ne demokrasi dersi verebilir
ne de nasıl direnileceğini öğretebilir. Evet ilk önce siz
verin bakalım neymiş görelim.
Sizin bu halktan öğreneceğiniz çok şey var, nasıl direnileceğini öğrenmelisiniz ilk önce. Haddinizi bilin siz
ilk önce ve unutmayın şu an konuşuyorsanız taş, sopa
ile direnen halkın sayesindedir. Siz ona şiddet ile bakıyorsunuz ama bu meşru bir şiddettir. Orta yolculuktan
vazgeçin, safınızı netleştirin. Ne şiş yansın, ne kebap!
Olmuyor malasef..
Halkın meşru şiddetine karşı haberler yapmaktan
vazgeçin!

Cepheliler polisin Kaymakamlık binasının çatısından gaz atması üzerine
Caddeye barikatlar kurarak molotof
ve havai fişeklerle polise karşılık
verdi. İşkenceci polisler akrepleri
Cepheliler’in üzerine sürerken milisler
polislere ve akreplere silahla ateş
açtı ve polisi geri püskürttü.
Bir sonraki günde Demokrasi
Caddesi’ne barikat kuran Cepheliler
molotoflarla akreplere saldırdı. Cepheliler saat 24.00’a kadar çatıştıktan
sonra geri çekildi. Eylemde Umudun
sloganları atıldı.

Katilleri Rahat
Bırakmayacağız
Ankara Tuzluçayır’da, 1 Haziran’da, Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde toplanan halka katil polisler saldırmış ve 8 kişiyi gözaltına
alınmıştı. Aynı günün akşamı Cepheliler, pankartla çıkıp, molotof kokteylleriyle yolu trafiğe kapatarak halkın güvenliğini aldı. Tuzluçayır Meydanındaki MOBESE’yi ateşe vererek
imha eden Cepheliler halka saldıran
katillerden hesap sormak için katillerin yığınak yaptığı alana ve karakola
molotoflarla saldırıya geçti.

Tüm Pislik Yuvalarını
Dağıtacağız!
Gazi Mahallesi’nde torbacılık ve
fuhuş yapan bir ev Halk Cepheliler
tarafından 4 Haziran’da dağıtıldı. Mahallede daha önce halkı zehirleyen,

ahlaksızlaştıran asalakların cezalandırılarak uyarılmalarına rağmen hala
pis işlere devam eden ev dağıtılırken
halk alkışlarıyla destek verdi.

Şehitlerimiz Bize Yol
Gösteriyor Umudumuzu
Büyütüyor
Gazi Karayolları mahallesinde
Cepheliler tarafından Mahallenin çeşitli bölgelerine “CEPHE, DHKC,
DHKP-C” yazılamaları yapıldı. Ayrıca bir adet “Süleyman Örs Ölümsüzdür-DHKC” yazılamasını yaparak
şehit düştüğü tarih olan 9 Haziran’da
selamladılar.

Hasan Ferit’e Söz Olsun
Tüm Yoksul Mahalleler
Bizim Olacak!
11 Haziran'da İstanbul 1 Mayıs
Mahallesi’nde çeteler Şükrü Sarıtaş
Parkı’nın yanında silahla havaya ateş
açtılar. 34 VL 1728 plakalı siyah
Opel Corsa marka araçla havaya ateş
açarken parktaki Cepheliler üzerlerine
koşup taşlarla, sopalarla aracı tahrip
ettiler. Yaşanan bu saldırının ardından
1 Mayıs halk Cephesi yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Mahalledeki devrimci mücadelenin yükselmesinden, hesap verme günlerinin
yaklaşmasından korku duyan mafya
artığı serseriler çareyi hızlıca kaçmakta bulan it soyları halkın adaletine
hesap vereceklerdir” denildi.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

Haziran Ayaklanması’nın
Kazandırdıklarıyla Türkiye Halkları

Tarih Yazmaya Devam Ediyor! -3
Kürt milliyetçi hareketinin halk
ayaklanmasının başladığı sıralarda
aldığı tavrı kısaca hatırlayalım. Selahattin Demirtaş "Tabanımız kesinlikle ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler içinde olamaz" diyerek
ayaklanan halkı Ergenekonculukla
suçlamıştı. Kitlelerinin Taksim'e gitmesine karşıydılar. Ancak Kürt halkı
da halk ayaklanmasına katıldı. İstanbul'da ve ülkemizin birçok yerinde
eylemlere katıldılar. BDP ayaklanmayı çözüm sürecinin önünde engel
olarak gördüğünü ifade etse de, Gezi
Parkı’na BDP çadırı açmadan edemediler. Çünkü BDP kitlesi de, Kürt
halkı da ayaklanmaya katıldı. Geçtiğimiz bir yıl içinde AKP faşizmini
kat kat arttırmasına rağmen "çözüm
süreci"ni devam ettirme adına
AKP'ye adeta koltuk değnekliği yaptılar. AKP ülkedeki bütün kitle örgütlerinden, siyasi partilerden adım
adım soyutlanırken, tek başına kalmışken, BDP ona destek oldu. "Ortada Kürt sorununun çözümüne
ilişkin işleyen bir ‘süreç’ yok... Adım
adım teslimiyetin dayatıldığı bir Kürt
hareketi var... Fakat oligarşiyle uzlaşıp düzen içine yerleşmeye o kadar
istekli bir anlayış var ki, her koşulda
AKP’ye destek veriyor."
"Başta Abdullah Öcalan, AKPFethullahçılar arasında yaşanan iktidar kavgasını "paralel devletin
AKP'ye darbesi" olarak değerlendirdi
ve "darbe"yi "Londra merkezli bir
sermaye grubu, Yahudi lobisi, Chicago’daki sermaye grupları ve
Utah'daki akademi" diyerek neredeyse Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin
aynısını tekrarladı. BDP Eşbaşkanı
Demirtaş "Yolsuzluk operasyonu
çözüm sürecini bozar" dedi. Yani
AKP'nin yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet
olaylarının üzerine gidilmesin diyor.
AKP ne yaparsa yapsın yeter ki

HALK AYAKLANMASININ BAŞINDAN
İTİBAREN “AMAN ÇÖZÜM SÜRECİNE
BİR ZARAR GELMESİN” DİYEREK BİR
SAĞA, BİR SOLA SAVRULDU
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ
çözüm süreci bozulmasın... İşte Kürt
milliyetçilerinin geldiği nokta burasıdır."
Sırrı Sakık, AKP iyi ki hırsızlık
yapıyor, dedi. Hırsızlık değil de bu
paralar hazineye gitse “F-16'lar alınır, bunlar gider Roboski'yi bombalar, sokaklarda gaz bombasıyla
halkımıza döner...” dedi.
İşte bu sözler Kürt milliyetçi hareketinin geçtiğimiz bir yılda yaptıklarının özetidir. Halkın ayaklanması
bile onların "çözüm sürecine" engel
olarak görüldü. AKP'ye karşı yapılan
yolsuzluk operasyonunun barış sürecini sabote ettiğini söylediler. Bir
yandan da, "Gezi"ye yeterince destek
vermeyerek “hata yaptık” dedi Cemil
Bayık. Ne AKP'ye cepheden tavır
alabiliyorlar, ne de tam olarak destek
verdiklerini söyleyebiliyorlar. Arada
kalmanın sancılarını yaşadı BDP. 30
Mart seçimlerinden sonra kurdukları
HDP'yi Türkiye'nin sol partisi olarak
ilan edip, ÖDP'ye tehditler savurdular.
Düzene karşı muhalif olanları bir
çatı altında toplayıp, kendilerine tabi
olmaya zorladılar.
2014 Newroz Mesajı da her koşulda düzene dönüş mesajı içeriyordu;
“Şu ana kadar yürütülen bir diyalog
süreciydi ve önemliydi. Bu süreçte
iki taraf da birbirlerinin iyi niyetini,
gerçekçiliğini, yeterliliğini test etmiştir. Bu testten hükümetin ağırdan
alma, tek taraflı yürütme, yasal temelden kaçınma ve uzatma tutumuna
rağmen iki taraf da barış arayışından

kararlılıkla çıkmıştır.” (Abdullah
Öcalan’ın 2014 Newroz mesajından)
Sırrı Sakık halk düşmanı MİT
müsteşarı Hakan Fidan'a teşekkür
etti. Sırrı Sakık; "MİT görevleriin
üstlenmişse ve ilk kez MİT bu süreci
götürüyorsa ve saldırıya maruz kalıyorsa biz buna seyirci kalmayız.
Ben burada Hakan Fidan ve ekibini
kutluyorum. 1 yıldır çatışmasızlık
süreci yaşanıyorsa burada MİT’in
bir katkısı varsa bundan mutluluk
duyarız" dedi. Halktan yana ilerici,
devrimci, demokrat herkes bilir ki,
MİT halk düşmanı bir kurumdur.
Kürt halkımız bu kurumu çok iyi
tanır. İşkence gören, kaybedilen, katledilen her insanda MİT'in parmağı
olduğunu bilir. Buna rağmen TBMM
kürsüsünden teşekkür etmiştir.
Kürt milliyetçi hareketi, emperyalizmden medet ummaya devam
etti bir yıl içinde. Artık halk çok
daha ileri, militan eylemler yaparken,
bu direnişlerin gerisinde kaldı. Halkın
AKP'ye karşı öfkesi büyürken,
AKP'ye destek olmaya devam ettiler.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Devrimciler Ayaklanmayı
Daha da İleri Taşımayı
Hedeflediler
Haziran Ayaklanması’nın ardından
devrimciler daha ileri eylemler örgütlediler. Yaptıkları eylemleri halk
destekledi, halkta karşılığını buldu.
Hasan Ferit Gedik'in cenazesi ve en
militan eylemleriyle halkın destek-
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lediğini gösterdi. Berkin Elvan'ın cenazesi devrimcilerin eylemlerinin
milyonlara ulaştığını gösterdi. Grup
Yorum'un Bağımsız Türkiye konseri,
devrimci sloganların bir milyon insan
tarafından sahiplenildiğini gösterdi...
Halkın bu kadar ileri eylemler yaptığı,
tepkisini binlerle, onbinlerle gösterdiği
bir süreçte, devrimciler de daha ileri
eylemler örgütlediler.
12 Eylül 1980 Askeri Cuntası tarafından kurulan YÖK, yıllardır devrimciler tarafından protesto ediliyor,
kapatılması isteniyor. Ama bütün iktidarlar askeri cuntaya karşı olduklarını
söyleseler de, YÖK'e dokunmuyorlar.
YÖK ile hem öğrencilere hem öğretim
görevlilerine baskı kuruyorlar. Her
yıl 6 Kasım'da YÖK protesto ediliyor.
Haziran Ayaklanması’ndan sonra Kızılay'da eylem yapmak isteyen devrimcilere polis saldırdı. Polis saldırdıktan sonra Dev-Genç’liler Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dekanlığı’nı işgal etti. Yıllar
sonra öğrenciler ilk defa işgal eylemi
yaptılar. Öğretim görevlileri, öğrenciler tarafından dışarı çıkarıldı. Polis,
işgalin ardından DTCF'ye saldırdı.
Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi'nde ise öğretime
iki gün ara verildi. Dev-Genç’liler
tutuklandı. "Bundan sonra böyle!"
dediler. Dev Gençli'ler bir yıl boyunca
defalarca ileri eylemler yaptılar.
Dev-Genç, Cevahir AVM önünde
açlık grevi çadırı açtı. AKP’nin polisi
5 günde 30 kez saldırdı, DevGenç’liler, 30 kez tekrar çadır kurarak direndi! Bunca saldırıya rağmen eylemlerini belirledikleri tarihe
kadar sürdürdüler. Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önü bir direniş merkezine dönüştü. Yüzlerce kişi alkışlarla, sloganlarla Dev-Genç’lilere sahip çıktı. Polisle göğüs göğüse ça-

tıştılar, direndiler. Sayıca kat kat
üstün olan polise karşı bu direniş;
halka da güç verdi, moral verdi.
Liseli Dev-Genç’liler yıllardır liselerde yapılmayan boykotları örgütledi... Gazi Mahallesi Şair Abay Lisesi'nde Dev-Genç’liler boykot örgütledi.
İlk gün Milli Eğitim Müdürlüğü okulu
tatil etti. Boykotu ikinci gün de devam
ettirdiler ve yüzlerce öğrenciyle Berkin
için sloganlar attılar, adalet istediler.
Okmeydanı İTO Lisesinde, “Berkin
ve Soma için Adalet” talebiyle boykot
örgütlediler. Boykot o kadar etkili oldu
ki, bizzat Başbakan boykotlara saldırılması talimatı verdi... Berkin’in katilleri
çalışmalar sırasında Liseli Dev-Genç’liler sürekli taciz etti. 22 Mayıs günü
AKP'nin eli kanlı aciz polisleri çevik
kuvvet otobüsleri, akrepler ve TOMA’larla İTO Lisesi önünü ve Şark
Kahvesi’ni abluka altına aldı. Polisin
saldırısı sonucu Okmeydanı gaz bombalarına boğuldu. Rastgele kurşun
sıkan polis Uğur Kurt'u vurdu.
Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde, Türkiye tarihinde ilk defa bir
fabrikayı işçiler işgal etti ve üretim
yapmaya başladılar. Kazova tekstil
fabrikası, işçilerin hakkını vermeden
fabrikayı kaçırmaya çalıştı. Devrimci
İşçi Hareketi öncülüğünde Kazova
işçileri günlerce direndiler. Sonunda
fabrikayı işgal ettiler. Ülkemizde ilk
defa, işgal edilen fabrikada üretim
de yaptılar. Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde birçok direniş örgütlendi.
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı
işçiler, haklarını almak için direndiler.
CHP Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal ettiler ve haklarını elde ettiler. Artık,
basit protestolarla, basın açıklamaları
yerini direnişlere, işgallere bıraktı.
Halk ayaklanması sırasında şehitler
verdik, yaralılar verdik. Örgütlü mücadelenin gücünü gösterdi Halk Cephesi. Hasan Ferit Gedik'in cenazesi

örgütlü olmanın gücünü gösterdi. Ailesi ve yoldaşları binlerce polisin
önünde oturdu, TOMA'ların saldırı
tehdidine rağmen geri adım atmadı.
Halk sahiplendi ve yine devletin en
üst kademesi köşeye sıkıştı, geri adım
atmak zorunda kaldılar. Berkin Elvan
için, 3 milyon insanın sokağa dökülmesi de örgütlülüğün gücü sayesinde
oldu. "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" şiarıyla hareket eden
Halk Cepheliler 269 gün boyunca
her gün eylem yaptılar. Duymayan
kalmadı Berkin’in adını. Milyonlarca
kişinin Berkin'i sahiplenmesi kendiliğinden olmadı. Taksim Dayanışması,
ısrarlar sonucu bir iki, sembolik eylem
yaptı o kadar. Ama Cepheliler, kafalarının kırılması pahasına, tutuklanmak
pahasına duymayan kulaklara, görmeyen gözlere gösterdi. Ve adaletin
sembolü haline geldi Berkin Elvan...
Başbakan aylardır Berkin'e laf söylemeden duramıyor.
Çünkü Berkin için en pasif eylemden, en militan eyleme kadar onlarca çeşit eylem yapıldı, bedeller
ödendi, şehitler verildi. Muharrem
Karataş, "talimatı Berkin'den aldık"
diyerek AKP'ye ve polis merkezine
saldırı düzenlemesinin ardından binlerce polis tarafından kuşatıldı, katledildi. Muharrem Karataş şehit düşeceğini bilerek gitmişti bu eyleme...
İşte bu cüret ve adalet mücadelesi
korkutuyor AKP iktidarını. Bu yüzden
liselilerin boykotuna saldırdılar.
Hayatın her alanında devrimci politikalarla hareket edenler büyük bir
gücün ortaya çıkmasına yol açıyorlar.
Geçtiğimiz yıl tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu avukatları için yine günlerce çalışma yapıldı. Şimdiye kadar
birçok siyasi davadan onlarca avukat
tutuklanmışıtı. Hatta Kürt milliyetçi
harekete yönelik operasyonda, çok

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

Armutlu’da Kızıl Maskeli Olmak...
daha fazla avukat tutuklanmıştı. Halkın
Hukuk Bürosu avukatları gözaltına alındıkları andan itibaren, polisle uzlaşmadılar... Mahkemelerde, hakimlere ve
savcılara rica minnet etmediler. Bu tavırlarından dolayı, çok ciddi bir katılımla,
3 bin kişilik bir avukat kitlesi Silivri'deki
mahkemeye geldi. Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarına sahip çıktı. “Halk radikal
şeylerden korkuyor”... diyenlere en güzel
cevabı da işte bu örnekler veriyor...
Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye
Konseri'de bunlardan biriydi. Bir milyon
insan Bakırköy'deki halk pazarına aktı.
Burjuva medyanın sansürlerine rağmen,
kitle çalışması bile gerektiği kadar yapılamazken, bu kadar büyük bir kitleyi
toplaması devrimci politikaların doğruluğunu gösteriyor. Umutsuzluğa kapılan
kesimler, esas olarak çözümü düzen
içinde aradıkları için umutsuz oluyorlar.
Grup Yorum yıl içinde yaptığı eylemlerle
hep halkın içinde yer aldı. Konseri yasaklandı, yurtdışı yasakları için açlık
grevleri yaptı... İşte bu birikim sonucunda
bir milyon kişi konsere geldi.

Sonuç olarak,
1- Haziran Ayaklanması halka militan bir mücadele gücü kazandırdı.
Mücadele etmeyi, meydanlarda çatışmayı öğrendi.
2- Reformizm, oportunizm, halkı
daha geri bir noktaya çekmeye çalıştılar.
3- Kürt milliyetçi hareketi, "çözüm
süreci" diyerek, halk ayaklanmasını
kendi hedeflerini engelleyen bir süreç
olarak değerlendirdiler.
4- Devrimciler, halk ayaklanmasıyla
birlikte, halkın bu kitlesel, militan
direniş ruhuna uygun eylemler örgütledi.
Yaptıkları birçok eylem ülke gündemine
oturdu, birçoğunda bizzat Başbakan
açıklama yapmak zorunda kaldı.
5- Artık demokratik eylemlere bile
silahla saldıran bir iktidar var karşımızda. Ve halk işgalleri, boykotları
kendiliğinden yapmaya başladı. Halkımız bu ruh hali içindeyken devrimciler
de, buna uygun hareket etmeli. Halkı
mücadeleye katan, komiteler, halk örgütlülükleri kurmalı.

Bitti

Cüret, Direniş,
Savaş
Her köşesinde bir hatıra
her köşesinde bir emek dolu bir mahallenin sokaklarında yürüyoruz.
Çocuğundan gencine, yaşlısına savaşın ortasındayız. Mahallemizde
küçücük çocuklar karakola taş atıp,
“abi-abla ben bugün naptım biliyomusun karakolu taşladım çok korktular Cephelilerin, sizin geldiğinizi
sandılar” diyorlar.
Daha bizim örgütlemeyi düşündüğümüz bir korsanı mahallenin
gençleri bizden önce davranıp örgütlüyor, karakolu molotofluyorlar.
Çatışma olan günlerde kızıl maskelileri yavrularım diyerek karşılıyor
halkımız. Yaşlı teyzelerimiz evlerinden sütlerini uzatıyorlar. Taş kırıyorlar it sürülerine atın diye, barikatların üstüne Hasat Ferit’in ismi
yazılıyor hemen. Çetelere mahallenin
gençleriyle dar ediyoruz Armutlu’nun
sokaklarını. Günden güne savaşı büyütüyor Armutlu halkı. En son korsanda Cepheliler eylem planı yapıyor,
mahallenin gençleri heyecandan yerlerinde duramıyordu.
“Nasıl yapalım” diye soruldu.
Önce fikirler alınıyor, herkes önerisini
söylüyordu.
Son durakta olan otobüslerden
iki tanesi alınıp karakola gelen iki
sokağa çekilecek yollar kesilecekti
önce. Daha sonra mobese kamerası
devrilecek imha edilecek içindeki
görüntülere el koyulacaktı. Bu sırada
ise çöp konteynırlarından kurulan
barikat ateşe verilecek ve halka bugün katilerden “Gezi’nin hesabını
sorma günüdür, eylemimiz hesap
sormak için” denecekti. Soma’da
ölen işçilerin Berkinimiz’in Haziran
şehitlerinin Uğur’un Ayhan’ın katillerinden hesap sorma günü olduğu
anlatılacaktı. Ardından ise karakolun
önündeki çevik otobüsü molotoflanacak tamamen yakılacaktı. Karakol
kameraları kırılacak, polislere dışarı
çıkmaları yönünde çağrı yapıp mahalleden defolmaları söylenecekti.
Cepheliler ise yapacaklarına olan
büyük öfke ve coşkularıyla yol kesmek için çekilen halk otobüslerine

ve karakoldaki polislere dışarı çıkmaları halinde zarar verilmeyeceği
yönünde mahalleli genç Cepheliler’i
de telkin ediyorlardı. İşte o anı düşündüm “vay be” dedim. Karakola
gidip onları içerden çıkarıp birşey
yapmamak konusunda telkinde bulunuyoruz. Karakolu ele geçirip kızıl
bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Cüretimiz, işte Cepheli’nin
cüreti, direnişi, savaşı bu elbette...
Eylem başladı ve Cepheliler sessizce görev yerlerine dağıldılar. Otobüsü alacak olanlar gitti ve hemen
şöförü buldu. Kısa süreli bir tartışma
sonucunda Cepheliler otobüsle karakol yolunun birini kestiler. Hedefte
iki yolu da otobüsle kesmek vardı
ama o an meydanda sadece bir
otobüs kalmıştı. Diğer yola ise hemen
barikatı kuracak diğer ekip tarafından
çöp konteynırlarıyla kapatılacaktı.
Öyle de yapıldı. Sıra molotofçularındı. Malzemeyi hemen yanlarına
çağırdılar, molotofları alır almaz barikatı tutuşturdular. O sırada mobese
kamerasıyla ilgilenen diğer ekip ise
işini yarılamıştı. Onların da işini bitirmesiyle karakola yüründü. Karakol
önündeki çevik otobüsü molotoflandı. Aceleci davranılmasından kaynaklı asıl hedeflenen başarılamamıştı.
Otobüs tamamen yakılamadı.
Karakolun üst kısmından saldırıya
başlanıldı. Daha yaklaşılamadan heyecanına yenik düşülmesininde etkisiyle molotoflar atılarak karakola
saldırıya geçildi. Cepheliler hedeflerine bu sefer ulaşamamışlardı. Heyecanımız, aceleci olmamız, eksikliklerimiz çoktu.
Ama yine geleceğiz dediler. Polislere mahalleden defolup gitmeleri
yönünde çağrı yapıldı. Eylem polisin
karşılık vermesiyle kısa süreli çatışmaların ardından iradi olarak sonlandırılmıştı. Eylemde kızıl maskeleriyle sokağa çıkan Cepheliler Armutlu polisini oldukça korkuttular.
Cüretimiz, direnişimiz, savaşımız
hiç bitmeyecek... Kızıl maskelerimiz
ise yüzümüzden halkın adaleti sağlanıncaya kadar hiç çıkmayacak.
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31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Halk
Ayaklanması’ndan itibaren AKP iktidarı hala bu
ayaklanmanın kabusuyla
yatıp kalkıyor. Başbakan
gün geçmiyor ki, Halk
Ayaklanması’na dair bir
laf etmesin. İktidarın bu
kadar korkmasına yol
açan devrimcilerin, Cepheliler’in kuşatmayı yaran ve büyüten bir anlayışla mücadele
etmesidir.
Üzerinden bir yıl geçti ve bu bir
yıl içinde halk ayaklanması çeşitli
boyutlarıyla yaşamaya devam etti.
Bir yıl boyunca süren eylemler ayaklanmadaki kadar kitlesel olmadı.
Gezi'nin ilk günlerinde Taksim
Dayanışması’nın "çağrısıyla" yüzbinler meydana dökülüyordu. Ama
esas olarak halk biriken öfkesiyle
sokaklara çıkıyordu. Taksim Dayanışması çağrı yayınlasa da, yayınlamasa da, halk günlerdir meydanlara
çıkıyordu. Zaman içerisinde bu kitlesellik düşmeye başladı. Bu toplumsal hareketlerin doğasında vardır.
Kitleselliğin düşmesinde bir anormallik yoktur. Fakat bu kitlelerin
düzene öfkesinin bittiği anlamına
gelmez.

Haziran’dan Geriye
Kalan İki Çizgi:
Direniş ve Uzlaşma
Reformizm ilk günden beri ayaklanmayı söndürmeye, yumuşatmaya
çalışıyordu. Taksim Dayanışması
içinde, neredeyse olmayan örgüt,
parti, dernek, sendika yok... Ama bu
kadar örgütün bir araya geldiği bir
yerde katliamlara ses çıkarılmadı ya
da cılız birkaç açıklamanın ötesine
geçilemedi. Başka birçok platform,
birlik vardı; ama bunlar da halkı bir
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adım daha ileri götürecek bir eylem
çizgisinden hayli uzaktılar.
Bu pasif eylem çizgisini Gezi
Ayaklanması’nın yıldönümünde gördük.
İki çizgi çok net biçimde ortaya
çıktı. Yıldönümü için sadece bir
anma programı çıkarıldı.
Halk ayaklanmasının talepleri için
sadece bir anma yapacağız diyerek
çağrı yaptılar. Sadece protesto eden
bir eylem yaptılar.
Bir yerde polis barikat kurmuş,
karşıda oturma eylemi yapan bir
kitle, diğer tarafta milletvekilleri ve
Taksim Dayanışması’ndan temsilciler
polisle pazarlık yapıyorlar. Polis tek
adım attırmadı oradaki kitleye. Ve
bir süre oturup, protesto edip ayrıldılar. Tam da reformizmin ruh haline
uygun bir anma.
31 Mayıs günü Taksim Dayanışması'nın yaptığı eylem bu oldu. İstiklal Caddesi'nde, Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda da eylemler vardı. Türkiye'nin birçok yerinde de eylemler
oldu. Protestolar yapıldı, çeşit çeşit
eylemler yapıldı. Ama bu eylemler,
kuşatmayı yarmayı hedefleyen eylemler değildi.
Halkın örgütsüz olduğu onlarca
semtte bu tür protestoların yapılması
olumlu, ileri bir eylem olarak değerlendirebiliriz. Ki halk örgütsüz de
olsa çok daha ileri eylemler yaptı.
Amasya'da parklarındaki ağaç-

ları kestirmemek için
halkın nasıl direndiğini
gördük.
Rize'de, HES'lere karşı direnen halkımızı gördük. Ancak halkın öncülüğüne soyunan, kitleleri temsil eden kurumların temsilcileri pasif
protestolarla yetindi.
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde belli
bir süre oturma eylemi yapıp dağılmakla kuşatmanın yarılamayacağı
belliydi. Taksim Dayanışması oturma
eylemi yaptı ve bir süre sonra dağıldı.
Oturma eylemi de yeri geldiğinde
çok etkili bir eylem olabilir. Bunun
için, iradi, ısrarlı bir mücadele gerekir.
Sonuna kadar götürmeyi hedeflemek
gerekir. Bir anma bile yaptırmayan
faşist iktidara nasıl geri adım attıracağız? Bir süre protesto edip, ayrılarak
sonuç almak mümkün değil. Madem
oturma eylemi yaptınız, o zaman
kalkmayın, günlerce oturun.
İşte protestocu anlayış, bunu düşünemiyor. Böyle bir şey akıllarına
bile gelmiyor.
Ama ayağa kalkan halk, günü
geldiğinde tüm ihtişamıyla kendini
gösteriyordu.
Haziran Ayaklanması’ndan aylar
sonra, Berkin Elvan'ın cenazesinde,
neredeyse tüm ayaklanma eylemleri
süresince sokağa dökülen insanların
toplamı kadar, üç milyon insan tek
bir günde meydanlara çıktı. İşte
iktidarı korkutan da bu güçtür. Halkın
duyguları, düşünceleri tek bir hedefe odaklandığında AKP'lilerin
hiç beklemedikleri bir anda milyonlar
kavga etmek için sokağa dökülüyor,
meydanları zaptediyor.
Halk ayaklanmasının yıldönümünde, iki çizgi çok daha belirgin
bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.
Reformistlerin, sivil toplumcuların
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çizgisi; protestonun ötesine geçmeyen,
reformist bir anlayış. En pasif protestoları bile aylarca tartışıp öyle
karar alan sol partiler, dernekler,
platformlar halkın öfkesinin gerisinde
kaldılar hep. Reformistlerin, sivil
toplumcuların etkili olduğu yerlerin
adı bile anılmıyor artık. Forumlar
söndü, üç beş kişiyle forum yapar
hale geldiler.
Devrimciler, Cepheliler ise militan
bir mücadeleyi büyüttüler; bugün Berkin Elvan adını kullanmayan kalmadı
neredeyse. Ama Berkin adını tüm
dünyaya duyuran Cepheliler’di.
269 gün boyunca her gün, ülkenin
her tarafında, dünyanın birçok yerinde
militan eylemler yaptılar. Bazen bir
kişi, bazen bin kişiyle yaptılar. Yüzlerce
kişi gözaltına alındı, kafası gözü patladı... Milyonlarca insan Berkin'in
adını her gün duyuyordu. Unutturmuyordu Cepheliler. Ve Berkin şehit
düştüğünde, işte bu biriken öfke sadece
İstanbul’da 3 milyon insanı sokağa
döktü... Tüm Tükiye’de ise bu sayı
en az iki katı idi... Onlarca okulda
öğrenciler dersleri boykot etti...
Adalet mücadelesindeki bu ısrar
ve iradi kavgayla, dişe diş kavgayla
milyonlar sokağa döküldü.
İşte bu yüzden AKP iktidarı halkı
aldatmaya çalışıyor, sahte gündemler
yaratarak, halkın duygularını başka
yönlere doğru kışkırtarak ona yönelecek tepkinin önünü kesmeye çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar
ayaklanma yaşamaya devam ediyor.
Ayaklanmayı yaşatan en önemli
güç, Cepheliler’in mücadelesidir.
Halkın öfkesini iktidara yönlendiren,
adalet için yüz binleri, milyonları
kavgaya katan da Cepheliler’in mücadelesidir. İktidar bu yüzden kafa
karıştırmaya çalışıyor.
"Okmeydanı’nda neler oluyor."
"Kızıl maskeliler de kim, bunlar

ajan mı?" diye yalan söylüyorlar,
kafa karıştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın köşe yazısında
geçiyordu, “çatışmaların çetin geçtiği tek yer Okmeydanı değildi.
Hatta daha da şiddetli geçen Nurtepe...” demişti...
Ahmet Hakan'ın bir günlüğüne
kafasını kaldırıp yoksul mahallelerin
kıyısından geçmesi bile gerçeği görmesine yetti. Ve onun sokağa çıktığı
gün göremediği daha onlarca mahallede yine çok güçlü kavgalar verilmeye devam etti. Halk ayaklanması
Gezi'de başladı ama Gezi'de bitmedi,
yoksul mahallelerde yaşamaya devam
ediyor.
Halk Ayaklanması’nın yıldönümünde, ayaklanmayı kimin yaşattığı
çok daha net ortaya çıktı. Evet Okmeydanı, Çayan, Gazi, Sarıgazi, Gülsuyu... buralar "farklı"ydı. Ayaklanma
buralarda hiç ara vermeden yaşamaya
devam ediyor. Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını gördük geçtiğimiz
bir yıl içinde. Ayaklanmayı yaşatan
devrimcilerdi.
Ayaklanmanın yıldönümünde
Cepheliler ayaklanmanın ruhuna uygun, halkla birlikte onu ileri götürmeyi
hedeflediler. "Taksim'e gideriz gaz
yiyip döneriz" anlayışıyla hareket
etmediler. Bu kuşatmayı yarmayı hedeflediler. 30 Mayıs'ta İstanbul'da
devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerde yüzde yüze varan boykotlar
örgütlendi.
Armutlu'da birkaç esnaf dışında
bütün esnaf kepenk kapattı. Sarıgazi'de yürüyüşler yapıldı. Bir lisede
boykot yapıldı. Gülsuyu'nda esnafların yüzde yüzü kepenk kapattı. Okmeydanı'nda esnafın büyük çoğunluğu kepenk kapattı. Bir esnaf çok
acil yetiştirmesi gereken işi olduğunu
söylemişti. Derneğe gelen esnaf için,
dernektekiler önce, dükkanı açmak

için izin istemeye geldiğini sanmışlar.
Ancak esnaf boykot gününü öğrenmeye, teyid etmeye gelmiş, işini boykota göre düzenlemeye gelmişti.
“Boykot daha önemli” diyerek dernekten ayrılmıştı.
30 Mayıs akşamı, Okmeydanı'ndan sloganlarla yürüyen Cepheliler, “Kızıl Maskelilerin” öncülüğünde, E-5 Otobanı’nı trafiğe kapatarak Çayan'a kadar yürüdü.
31 Mayıs'ta devrimcilerin olduğu
mahallelerde direnişin niteliği çok
farklıydı. Ayaklanma burada yaşıyordu. Haziran Ayaklanması sırasında
nasıl ki, bir dozeri TOMA'nın üzerine
süren görüntüler halka moral verdiyse,
işte devrimciler bu bilinçle hareket
etti. İstanbul'un önemli karayolları
trafiğe kapatıldı.
Çayan-Okmeydanı arasında
dört TIR durdurulup otoban yolu
dört saat boyunca trafiğe kapatıldı,
Anadolu yakasından Cepheliler
sloganlarla, pankartlarla yürüyerek
Boğaz Köprüsü'nden Taksim'e geçmeyi hedefliyordu. Sayıları çok değildi ama bu yürüyüş çok etkili oldu.
Sol çevrelerde bile, "Cepheliler Boğaz köprüsünü yürüyerek geçmiş"
diyerek övüldü.
Armutlu'da iki tırla yol kesildi,
esnaflar ve halk da buradaki çatışmalara katıldı. Dört kişi yaralandı.
Hastanelerden otuz kadar doktor,
hemşire, Armutlu'ya gelerek, yaralılara müdahale ettiler.
Cepheliler bulundukları her yerde,
halkı da katarak, halkla birlikte çatıştı.
Halktan kopuk, üç beş kişinin eylemi
değildi yapılanlar. İşte iktidarı korkutan da budur. Ülkemizin her tarafında halk sokağa çıktığında, devrimcilerden öğrendiklerini uyguluyor. Yol kesiyor, barikat kuruyor,
polisle çatışıyor...
Haziran Ayaklanması'nın yıldö-
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nümünde, Taksim'e gelen kitleyi
polis yine gaz bombaları ve TOMA
ile dağıttı, yaralananlar oldu. Ancak
iktidar da basın da günlerce Okmeydanı'nı konuştu. Kızıl maskelileri
konuştu. Çünkü örgütsüz olan bir kitleyi dağıtmak çok daha kolaydı.
İstanbul genelinde ve bütün Türkiye'yi hesaba katarsak on, onbeş mahalledeki direnişler çok küçük, dar
eylemler olarak algılanabilir. Bir kaç
mahalledeki boykotlar başarısızlık gibi
görülebilir. Elbette 70 milyonluk bir
ülkede, birkaç mahalledeki boykot sayısal olarak çok küçük kalıyor. Peki
neden birkaç mahalledeki eylemler
günlerce manşetlerden düşmüyor, ana
haber bültenlerine konu oluyor, saatlerce özel programlar yapıyor medya
patronları?
Kızıl Maskelilerin gücü sayılarının
çok olmasından gelmiyor. Kimse de
böyle bir şeyi iddia etmiyor. Hiçbir
zaman devletin polis gücüyle, asker
gücüyle sayısal olarak eşit bir kavga
olmayacak. Onların, TOMA’sı, gaz
bombası, plastik mermileri... Gerektiğinde uçaklarıyla bombalamaları olacak... Silahları her zaman daha fazla
olacak.
Ama buna rağmen korkuyorlar.
Çünkü halk uyanmaya başladığında
bütün bu silahların üstesinden gelecek
yolları yöntemleri buluyor. Kızıl Maskeliler TIR ile yolu kapatınca,
TOMA hareket edemiyor işte. Sıktıkları gaz bombalarına karşı maskeler
üretiyorlar, Kızıl Maskeler takıyorlar,
poşular takıyorlar. Talcid’li süt ile gaz
bombasını etkisiz hale getiriyorlar...
Sonuç olarak; halk ayaklanması
devrimcilerin öncülüğünde devam ediyor. Anadolu'nun birçok yerinde halk,
ileri militan eylemler yapıyor. Reformizm, oportunizm ise halkın adalet
özlemini yerine getirmekten uzak, pasif, protestolarla yetiniyor. Cepheliler
ise, üzerlerindeki bütün baskılara rağmen kitleselleşiyor, yaptıkları eylemleri
halk benimsiyor, unutmuyor. Tek bir
Cepheli'nin olmadığı yerde, Cephe’nin
politikalarıyla hareket ediyor, yol kesiyor, işgal gerçekleştiriyor, yürüyüş
düzenliyor... İşte politikanın doğruluğunu gösteren de budur, güç de budur.

Savaşan
Kelimeler
“GERGİNLİK”
Halk ile faşizm arasındaki çelişkinin derinleştiği, kitlelerin öfkelerini düzene yönelttiği ve faşist saldırıların arttığı dönemlerde sıkça duyarız “gerginlik” sözünü. “Toplumsal
gerginlik”, “tehlikeli gerginlik”,
“tırmandırılan gerginlik”, “polisle
göstericiler arasında gerginlik”
gibi muğlak ifadeler, genellikle burjuva basın tarafından kullanılsa da
kendisine “sol, sosyalist, yurtsever” diyenlerin dilinden de sık
duyulur olmuştur.
Nedir gerginlik, gerilen kimdir,
nedir?
Bu ucu açık kavram, ya halkın
meşru eylemlerine gölge düşürmek
için, ya da faşizmin baskısını, provokasyonları ve hatta katliam girişimlerini yumuşatmak için kullanılır.
Kitlelerin zulme ve sömürüye
karşı ayaklanmasını, isyan etmesini
“gerginlik” diyerek çarpıtmak, egemenlerin sıkça başvurduğu bir
demagojidir. Amaç, meşru talepler
için sokağa çıkan halkın eylemlerinin içini boşaltıp “şiddet” vurgusu
yapmaktır.
“Gerginlik” kavramı, faşist terörü gizlemek için de kullanılır egemenlerin dilinde. Nerede bir linç
girişimi, resmi-sivil faşist saldırı
varsa, orada “gerginlik” başlıkları
atılır. Böylelikle hem faşist terör
muğlaklaştırılır ve perdelenir, hem
de kendisini savunan halk ile faşist
güçler eşitlenmiş olur. Bizzat devlet
eliyle örgütlenen birçok provokasyon, linç ve katliam saldırısı “gerginlik” denilerek geçiştirildi.
Burjuvazi, kendi sınıf çıkarları
için olayları özünden saptırmak ister.
Halk ile halk düşmanları arasındaki
çatışmaları da halkın kendi iç çatışmasıymış gibi gösterir. Sınıf çelişkilerinin üzerini örtmek için suni çelişkileri öne çıkarır.
Faşist saldırıları da “gerginlik”

söylemiyle Alevi-Sünni, Kürt-Türk
çatışması gibi yansıtıp “birlik ve
beraberlik” çağrısı yaparlar. Oysa
ki birlik ve beraberlik çağrısı kendi
sömürü düzenleri içindir. Faşizm
kendi düzenini sürdürebilmek için
halkı bölmek ister. Ezilenlerin öfkesinin kendilerini vurmasıdır korkuları. Bunun için hem inançlar üzerinden ayrımcılığı, şovenizmi körükler,
hem de “gerginlik” deyip suçlarını
örtbas etmeye çalışırlar.
Peki, halk saflarında olanlar
neden kullanır bu kavramı? Düpedüz
burjuvazinin dayattığı dil neden
benimsenir?
Esasen mesele dilde değil, beyindedir. Beyni burjuvazinin saldırılarıyla kirlenmiş olan solun bu tür kavramları kullanması, ideolojik çöküntülerinin bir sonucudur. İdeolojik
netliği olmayanlar, tutarlı bir antifaşist mücadele örgütleyemez, linçlere karşı doğru tavır alamaz.
Her şeyin silikleştiği, uzlaşmacılığın her köşesini kirlettiği beyinlerde saldırıya “saldırı”, eyleme de
“eylem” deme netliği yoktur. Ki bu
netlik, savaşma sorumluluğunu ortaya çıkartır. Savaşma sorumluluğundan kaçanlar için de “gerginlik”
gibi kavramlar idealdir. Bu yaklaşımın varacağı nokta, soykırımlara
bile neredeyse “tatsızlık” diyecek
devletin zihniyetidir.
Devrimciler olayları belirsizleştirmez, olduğu gibi ifade ederler.
Devrimciler için dost da düşman da
nettir. Dostu-düşmanı net olmayanlar, eşyaya adını koymaya cesaret
edemeyenler, burjuvaziyle aynı noktada buluşarak, “gerginlik” gibi
kavramlara sığınırlar… Biz, kullanmamalıyız… “Gerginlik” yerine,
duruma uygun olarak eylem, çatışma, faşist saldırı, polis saldırısı, linç
girişimi… olay ne ise onu söylemeliyiz.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

“OKMEYDANI RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ”
Okmeydanı’nda Yağma ve Talana İzin Vermeyeceğiz…

Halk İçin “Risk” Faşist AKP İktidarıdır!
AKP, iktidar olduğu günden beri
her alanda dizginsiz bir yağma ve
talan saldırısı sürdürdü, sürdürüyor.
Özelleştirmelerle kamuya ait ne varsa
satıp savdılar. HES’lerle, madenlerle,
termik ve nükleer santrallerle, otoyol
inşaatlarıyla ormanlarımızı, derelerimizi; 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi
“dev proje”lerle yaşam alanlarımızı
ihalelerle yandaşlarına, tekellere peşkeş çektiler, çekiyorlar. “İmar değişikliği” diyerek parklarımızı, bahçelerimizi talan ettiler, ediyorlar…
AKP’nin iktidar olduğu günden
beri kesintisiz biçimde uygulamaya
koyduğu yağma ve talan saldırısının
en önemli ayağı da kuşkusuz “kentsel
dönüşüm” saldırısıdır. 2005’ten beri
“kentsel dönüşüm projesi” olarak
ifade edilen bu saldırının kısaca yağma, talan, yıkım ve sürgün saldırısı
olduğunu artık herkes çok iyi biliyor.
Bugüne kadarki uygulamaya baktığımızda bile bu saldırının amacının,
kentsel dönüşüm yasalarında ifade
edildiği gibi kentsel iyileştirme, tarihi
ve kültürel dokuları koruma vb. olmadığı; aksine, rantı yüksek alanların,
şehirlerin tarihi ve kültürel dokularını
da yok ederek tekellere peşkeş çekilmesi olduğu hemen anlaşılmaktadır.

Bugüne kadar uygulanan kentsel
dönüşüm saldırısı şunu da açıkça
göstermiştir ki, başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir ve daha pek çok
yerde AKP özellikle yoksul halkımızın yaşadığı, şehir merkezinde
veya şehir merkezine çok yakın olduğu için rantı da çok yüksek olan
gecekondu mahallelerini kendi yandaşlarına pazarlamakta; yoksul halkın
evleri çeşitli bahanelerle yıkılarak
buralarda yaşayan insanlar ya sokağa
atılmakta ya da genellikle kentin en
ücra yerlerine sürgün edilmektedir.
Bu alanlar da genellikle Ali Ağaoğlu
gibi AKP beslemesi inşaat tekellerine
peşkeş çekilip lüks konutlar, villalar,
alışveriş merkezleri, rezidanslar ve
gökdelenlerle doldurulmaktadır.
AKP’nin halk düşmanlığının bir
tezahürü olan bu saldırıyla, bir avuç
asalak burjuvazinin çıkarı için milyonlarca yoksul halkın, başta barınma
hakkı olmak üzere, birçok hakkı yok
sayılmaktadır. Bunun için genel bir
ifadeyle “kentsel dönüşüm yasaları”
olarak ifade edebileceğimiz birçok
yasal düzenleme yaptılar. Mahallelerimizi talan etmek, evlerimizi yıkmak, bizi sokağa atmak ya da şehir
dışına sürgün etmek için; bizden bo-

şalan alanları ve kamu arazilerini
hiçbir engelle karşılaşmadan rahatça
peşkeş çekebilmek için özel yasalar
çıkardılar. Bunlardan biri de 2012
yılında yürürlüğe soktukları kısaca
AFET YASASI olarak bilinen “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur. Bu
yasayla kentsel dönüşüm adını verdikleri yıkım, yağma ve talan saldırısında karşılaştıkları hukuki-yargısal
engelleri de ortadan kaldırıp, halkı
“çaresiz” bırakıp yıkım saldırısına
karşı direnişini engellemek istediler.
Yasaya göre belediyelerin vereceği,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
onayıyla yürürlüğe girecek riskli alan
kararıyla yıkım saldırısının önünde
hiçbir hukuki engel kalmıyor. Böylece
istedikleri bölgeyi “riskli alan” ilan
edip rahatça yıkabilmenin, halkın bu
karara karşı mahkemeye başvurarak
hakkını aramasını ya da bu alanlara
elektrik, su, doğalgaz verilmesini engelleyerek halkın direnişini engellemenin hesabını yaptılar…
Bunun son örneği de Okmeydanı’nın riskli alan ilan edilmesi oldu.
Beyoğlu Belediye Meclisi’nin 3 haziran’da ilan ettiği kararla Okmeydanı'nda beş mahalle 'riskli alan'
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ilan edildi. Bakanlar kurulu kararı onaylarsa
bölge 'Afet Yasası' kapsamına sokulacak ve
binlerce bina yıkılacak.
Bunun anlamı çok
açık: Yıllardır Okmeydanı halkını tapu vaadiyle kandırarak evlerini yıkmaya çalışan Beyoğlu Belediyesi bunu
başaramayınca bu kez Okmeydanı’nı
riskli alan ilan ederek halka, “ne yaparsanız yapın, burayı yıkıp sizi
buradan atacağız” demiştir. Kurdukları süslü cümlelerin ve vaatlerin
hiçbir önemi yok. Hepsi yalan, hepsi
sahte… Gerçek budur.
Bugün artık AKP’nin kentsel dönüşüm planının yağma ve talan projesi
olduğu tartışılmıyor… Herkes bunun
böyle olduğunu biliyor… Burada
üzerinde durulması gereken asıl nokta
bu saldırıya nasıl karşı durulacağı,
AKP’nin halka yönelik bu en kapsamlı saldırısına karşı halkın dayanışmasını ve mücadelesini nasıl örgütleyebileceğimizdir. Bu saldırıları
püskürtmenin, mahallelerimizi, evlerimizi korumanın tek yolu halkın
birliğini, dayanışmasını ve militan
mücadelesini örgütlemektir. Bunu
başarırsak AKP’nin saldırılarını püskürtmek zor değil. Ancak AKP bunu
engellemek, halkın bir araya gelerek
bu saldırılara karşı direnmesinin önüne geçmek için elinden gelen her
şeyi yaptı, yapıyor ve yapacak…
AKP’nin başta Armutlu, Okmeydanı, Gülsuyu gibi devrimcilerin örgütlü olduğu, ekonomik rantı yüksek
gecekondu mahallerine yönelik sürekli artan polis terörü; buralarda çe-

teleşme, uyuşturucu, fuhuş gibi yozlaştırma araçlarının polis eliyle ya
da gözetiminde yaygınlaştırılması
vb. de bu saldırının önemli bir parçasıdır.
Son dönemde Okmeydanı, Armutlu, Gülsuyu, Gazi gibi mahallelerde polis ve çete saldırılarının yoğunlaşmasının sebebi bu mahallerin,
devrimcilerin öncülüğünde AKP’nin
yağma ve talan saldırılarına karşı direnişin sürdüğü yerler olmasıdır. AKP
bu saldırılarla iki şeyi amaçlamaktadır.
Birincisi bu saldırılarla halk yozlaşma
bataklığının içine sokulmak isteniyor.
İkincisi de bu mahalleler sürekli terörize edilerek halkın devrimcilerle
olan bağı koparılmaya, devrimciler
bu mahallelerden tecrit edilmeye, bu
mahallelerdeki devrimci mücadele
yok edilmeye çalışılıyor. Böylece
asıl olarak halkın bu saldırılara karşı
direnişi kırılmak isteniyor. Ama başaramayacaklar. Bu mahalleleri biz
kurduk… Bizi mahallelerimizden söküp atamayacaklar… Devrimciler
örgütlü oldukları hiçbir mahallede
yağma ve talana izin vermeyecek…
Mahallelerimizi kanımız, canımız
pahasına da olsa savunacağız…
İşte bunun için, AKP’nin yağma
ve talan saldırılarına karşı halkın mi-

litan mücadelesini örgütlemek, mahallelerimizi savunmak için her türlü bedeli
göze alan devrimciler var.
AKP hiçbir yasa hukuk tanımazsa, yasaları ve kanunları kendi ihtiyacına
göre düzenlerse halk da
kendi adaletini kendi sağlayacaktır… İşte bunun için
kızıl maskeliler var ve hep
olacak… Yağma ve talana izin vermeyecekler… Tayyip Erdoğan’ın iki
de bir çıkıp “teröristler”, “vandallar” , “yakıp yıkıyorlar” diyerek,
“Okmeydanı terör örgütlerinin kuluçka yuvası oldu” diyerek höykürmesi bundan duyduğu korku nedeniyledir. Ve bu korkusunu büyüteceğiz.
Kızıl maskelerimizle adalet aramaya, halkın canına ve malına göz
dikenlerden hesap sormaya devam
edeceğiz.

Sonuç Olarak;
1- Okmeydanı AKP ve tekeller
için çok büyük bir yağma ve talan
alanıdır.
2- AKP için “risk” Okmeydanı’nda halkın, devrimcilerin öncülüğünde örgütlü olmasıdır... AKP
yağma ve talanın yanında bu riskten
de kurtulmak istiyorsak...
3- Halkımız için ise en büyük
“risk” AKP’dir.
4- Bu mahalleleri biz kurduk...
Her sokağında, her tuğlasında emeğimiz, alın terimiz ve kanımız var...
Gücünüz yetiyorsa yıkın!

Soma Katliamı’nı Unutturmayacağız!
Devrimci İşçi Hareketi’nden üç işçi 9 Haziran’da
Soma Maden İşçileri’yle dayanışmak ve katliamı protesto
etmek için eylem yaptı. İstanbul Unkapanı semtinde
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğü binası içinden caddeye doğru pankart açarak,
sloganlarla, bildirilerle sorumluların cezalandırılmasını
isteyen DİH'li işçilere özel güvenlik müdahale ederek
pankartlarına el koydu. Eylemden sonra üç işçi polisler
tarafından gözaltına alındı.
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BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

Soma’da Halkımız ,
Tarım ve Hayvancılık
Bitirildiği İçin,

ÖLÜM TÜNELLERİNE
GİRMEK ZORUNDA K ALIYOR!
Soma’da maden işçileri katledildikten sonra patronlar işçileri ölüm
madenlerine tekrar sokmak için hemen harekete geçti. Yasını bile tutamayan halkımız “mecbur, madene
inmek zorundayız. Hepimizin kredi
borcu var. Tarım ve hayvancılık öldü.
Yapacak başka bir işimiz yok…”
diye yaşanan gerçeği anlattılar.

Soma’da Halkımızın
Madenlerde Çalışmaya
Mahkum Edilmesinin
Nedeni Soma’da
Tarım ve Hayvancılığın
Bitirilmesidir
Tarım ve hayvancılığın Soma’da
nasıl yok edildiğini Somalılar şöyle
anlatıyorlar: “Devlet dönemsel olarak
tarım ve hayvancılıkta destek veriyor.
Mesela 9 yıl önce tütüne destek verdi.
Somalılar olarak destek almak için
banka kredisi kullandık. Daha sonra
devlet tütün alımını durdurdu. Tütünler elimizde kaldı ve kendi elimizle
bunları yaktık. Devlet tarafından verilen destek, yaptığımız masrafları
karşılamadı. Ekim yapmak için bankalardan çektiğimiz kredi borçlarımızla devlet bizi ortada bıraktı. Her
yıl farklı bir üründe bunu yaptıklarından bizim bankalara borçlarımız
sürekli arttı. Bugün maaliyetler yüksek, sattığımız ürünler ucuz. Normalde
Soma tahıl üretimi dışında sanayi
bitkileri, meyve ve sebze üretimine
uygun bir araziye sahip. Sanayi bitkilerini üretmemizi devlet alım yapmayarak engelliyor.
Sebze ve meyveyi kabzımallar
bedavaya alıyor. Biz de bunları ekmiyoruz ve sadece tahıl üretimi yapıyoruz. Eskiden herkes tarlası ve
hayvanıyla on kişiyi beslerdi. Şimdi

kazancımız bir kişinin bile karnını
doyurmuyor. Onun için bugün madende çalışmaya mecburuz…”
(Soma İçin Adalet Komitesi’ne mağdurların verdiği beyanlar)
Bu anlatımlar memlekette tarım
ve hayvancılığın nasıl yok edildiğinin
belli bir kısmını açıklamaktadır. Tarım
ve hayvancılık gerek Soma’da gerekse
vatanımızın her köşesinde emperyalizmin politikaları sonucu yok
edilmektedir.
Emperyalistlerin uşağı AKP, 12
yıllık iktidarı boyunca tarım ve hayvancılığı yok etmek için her türlü
politikayı uygulamıştır. Bundan dolayı
tarım kesiminin, 2002 yılında GSYH
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)’da yüzde
12 dolayında bulunan payı, yıllar itibariyle sürekli gerileyerek 2013'te
yüzde 8.9'a düştü. Tarımın bankacılık
sektörüne olan nakdi kredi borçlarının
2002 sonunda 4.1 milyar lira düzeyinde bulunan bakiyesi, 11 yılda
yaklaşık 9 kat büyüyerek Şubat 2014
itibariyle 36.4 milyar liraya yükseldi.
Tarımın batık kredi borcu da bu dönemde 7 katlık büyümeyle 174 milyon liradan 1,3 milyar liraya yükseldi. Bu on binlerce çiftçinin kredi
borçlarını ödeyemediği için icralık
olması demektir.
“Türkiye nüfusunun %61’inin yaşadığı kentler toplam gelirden % 73
oranında pay alırken nüfusun %
38’inin bulunduğu kırsal kesimin aldığı pay % 27’de kaldı…” (TÜİK,
2005 yılı hane halkı iş gücü anketinden)
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
verilerine göre istihdam edilenlerin
sayısı 2013 yılı Eylül döneminde,
bir önceki yılın aynı dönemine göre
336 bin kişi artarak 25 milyon 808
bin kişiye yükseldi. Bu dönemde,

tarım sektöründe çalışan sayısı 132
bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 468 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin %24,7’si tarım,
%19’u sanayi, %7,3’ü inşaat, %49’u
ise hizmetler sektöründe yer aldı.
TÜİK'in 2007- 2012 yıllarını kapsayan verilerine göre, Türkiye genelinde 2007 yılında çayır ve mera
alanları hariç 248 milyon 873 bin
935 dekar toplam tarım arazisi, 10
milyon 924 bin 298 dekarlık kayıpla
2012 yılında 237 milyon 949 bin
637 dekara düştü. Tarım arazilerinin
büyük bölümünü oluşturan tahıllar
ve diğer bitkisel ürünlerin ekili olduğu
alan miktarı, 2007'de 169 milyon
449 bin 599 dekar iken 2012 yılında
bu rakam 154 milyon 644 bin 523
dekara düştü. Yani toplamda 5 yılda
yaklaşık 11 milyon dekar tarım
alanı yok oldu.
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AKP İktidarının
Tarım ve Hayvancılığı
Yok Etme Politikası
Bilinçli Bir Tercihtir
Bunu Emperyalistler
İstemektedir
AKP ve emperyalistlerin tarım
ve hayvancılığı yok etme politikaları
ise genel anlamda şu şekilde uygulanmaktadır.
Hayatın her alanında yapılan özelleştirme tarım ve hayvancılıkta da
yapıldı. Devletin işletmeleri sermayeye peşkeş çekildi. Ziraat ve Halk
Bankası gibi tarımsal ve hayvansal
üretime destek olan bankalar işlevsizleştirildi. Tarım kredi faizleri arttırıldı. Devletin tarım rekolteleri (alınması söz verilen ürün toplamı) düşürüldü. Bunun sonucu olarak sanayii
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bitkileri üretimi düştü ve köylünün
geliri düştü. Tarım ile hayvancılık
için gerekli olan tüm girdiler (mazot,
gübre, ilaç, yem, vb.) “yüksek vergiler” vb. nedenlerle yükseldi, ancak
elde edilen ürünlerin satış fiyatları
ya değişmedi ya da azaldı. Verimli
tarım arazileri üzerine büyük sanayi
tesisleri kuruldu. “Endüstri Bölgeleri
Yasa Tasarısı” ile emperyalist tekeller
ile işbirlikçilerinin talan politikalarına,
tarım toprakları üzerinde cirit atmalarına olanak sağlandı. Sübvansiyonlar
kaldırıldı. Tarımsal desteklerin %
90’ını oluşturan “Doğrudan Gelir
Desteği” ödemeleri gerçek sahiplerine
ulaşmadı. Yapılan ödemeler de geç
yapılıyor. Esas olarak sadece büyük
toprak sahipleri ile tekellere ek gelir
sağlandı. Doğrudan destek köylünün
tarlasını ekmemesi ve tarımın bitirilmesi için kullanılmaktadır. Sulama
projeleri tekellerin ihtiyaç duyduğu
yerlerde yapılmaktadır. Sebzecilikte

kendi özgün sebze tohumlarımızı bir yana koyarak, batıdan onların
melezleştirdiği (hibrid)
tohumları kullanmak için
köylüye zorunluluk getirildi. Bu melez tohumlardan ikinci kez ürün
alma olanağı olmadığı,
bunlar kısır olduğu için
bütün sebze tohumlarını
dış-alımla sağlama durumunda kaldık. Tekellerin istediği
GDO yasası çıkarıldı. Besicilik ile
kümes hayvancılığı bitirildi. Küçükbüyük baş hayvan sayısında düşüş
yaşandı, kaçak ile resmi canlı-cansız
et dış-alımında patlama yaşandı.
Tüm tarımı bitirmeye yönelik politikaların nedeni iktidar sahiplerinin,
bizim yoksul olmamızı muhtaç olmamızı istemeleridir. Bu nedenle yoksullaştırılan insanlarımız bin üç yüz
liraya her gün ölüm tünellerine gi-

riyor. Kan emiciler, eğer yoksulluk
olmasa, açlık olmasa kimseyi bin üç
yüz liraya her gün ölüme gönderemezler. Bu yüzden egemenler yoksulluğu kader sayarlar. Yoksulluk hep
var olsun, sadaka vermek zenginlere
cennete gitme sebebi sayılsın isterler.
Biz ise kan emicilerin bize kader
diye yutturmaya çalıştıkları cinayetleri
kabul etmeyeceğiz. Yoksulluk kader
değil, kapitalizmin doğal sonucudur.
Bu kapitalist sömürü düzenini yıkarak
bu döngüye son vereceğiz.
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AKP’nin Torbası
Kadın ve Çocuğu Değil
Tecavüzcüyü Koruyor!
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Lice’de Katleden
İşbirlikçi AKP İktidarıdır!
Sorunlarımızın Çözümü
Birlikte Mücadeleden Geçer
Dersim Halk Cephesi Diyarbakır Lice’de Kalekol yapımına karşı
eylemde polis saldırısıyla katledilen Ramazan Baran ve Hacı Baki
Akdemir ile ilgili 8 Haziran’da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada
AKP’nin açılım ve çözüm yalanlarıyla halkı kandırdığı ve teslim
almaya çalıştığı, kalekol inşaatlarıyla, yeni hapishanelerle saldırmaya
devam ettiği dile getirildi. Açıklamanın devamında faşist AKP’nin
saldırılarına karşı Kürt, Türk, Arap tüm milliyetlerden halkların mücadele etmekten başka çareleri olmadığı dile getirildi. Ve birlikte
mücadele çağrısı yapılarak açıklama bitirildi.
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Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu 9 Haziran’da Türk Ceza Kanunu ve
Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Öngören
Yasa tasarısı ile cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlarla ilgili değişiklik yapılması hakkında
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada,
çocuk ve kadınlara yönelik olarak doğum
kontrol politikasından eğitim sistemine kadar
ayrımcı ve cinsiyetçi dil ve uygulamaları dayatan, kadını sadece aile üzerinden tanımlayarak, kadına yönelik şiddeti körükleyen
AKP’nin torba yasasından kaygılı
olduklarını
ve halkımızı bu
yasa
değişikliğine karşı uyardıklarını
ifade ettiler.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

SPOR YAPMAK TÜM HALKIN HAKKIDIR

SPOR SAĞLIKLI, İRADELİ İNSAN
YETİŞTİRMEYİ ESAS ALMALIDIR
“Kapitalizmin sporu
sağlık için değil kar için;
halkı bilinçlendirmek için
değil uyutmak için kullandığı bir ortamda halktan
yana, halk için spor anlayışıyla açıldı Berkan Abatay Spor Merkezi.
Halkın ücretsiz spor
yapmaya hakkı olduğunu,
sporun insanların sağlığını
düzenlemeye yönelik olarak
programlanabileceğini,
sporun kolektif yaşamın bir
parçası haline getirilebileceğini, spor
yapmanın "ayrıcalıklı" kişilerin işi
olmadığını, sporun insanı disipline
edeceğini, olanaklarımız çerçevesinde
sağlıklı beslenerek ve düzenli yaşayarak rahatsızlıklarımızı aza indirebileceğimizi hep birlikte göreceğiz.”
(Yürüyüş, sayı 420)
Geçtiğimiz sayıda böyle duyurmuştuk Berkan Abatay Spor Merkezi’nin açılışını. Bu bakış açısı kapitalizmle sosyalizmin, burjuvazi ile
devrimcilerin spora bakış açılarını
da özetlemektedir.
Kapitalizmin amacı kardır. Sporda
da amacı kardır.
Sosyalizmin amacı ise sağlıklı
insanlardır. Sosyalist düzen insanı
odağa koyar.
Kapitalist düzen sporu kitleleri
uyutma, uyuşturma aracı olarak kullanır.
Sosyalist düzen sporu bilinçlenme
unsuru yapar.
Kapitalist düzende spor yapmak
sadece zenginlerin işidir, ayrıcalıklıdır.
Sosyalist düzende spor tüm halkın
bilinçli bir uğraşı haline gelir. Tüm
halkın ücretsiz spor yapmasının zemini yaratılır.
Kapitalist düzende spor bir reka-

“Demokratik Halk Cumhuriyeti, spor ve dinlenmenin doğal hak olduğu anlayışıyla, halkın spor, dinlenme, tatil ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kurar; bunun için gerekli yasal, idari
düzenlemeleri yapar. (...)
Sporun, meta olmaktan
çıkarılarak beden ve ruh
sağlığına, insanların kardeşlik ve kolektif dayanışma ruhuyla yetiştirilmesine
hizmet etmesi sağlanır. Bu
amaçla spor halkın doğrudan katılabileceği bir toplumsal faaliyet haline getirilerek, yaygın spor üniteleri kurulur, kitlesel ve
amatör spor desteklenir.
Küçük bir azınlığın değil,
geniş halk kitlelerinin spor
yapmasının koşulları oluşturulur.
Halk Anayasası
Taslağı’ndan

bete dönüştürülür. Bu düzende spor halkları, ulusları birbirinden ayıran,
birbirine düşmanlaştıran
bir amaca hizmet eder.
Sosyalist düzende rekabet değil “sosyalist yarış” hakimdir. Amaç kolektif bir bilinç yaratmak,
halkları, ulusları kaynaştırmak, aralarındaki birliği, kardeşliği güçlendirmektir.
Kapitalist düzende
spor bireyi, bireyciliği büyütmeyi
esas alır.
Sosyalist düzende kolektivizmi
geliştirmek esastır.
Her alanda olduğu gibi devrimciler, bu alanda da -sporda- düzene
alternatiftirler.
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Kapitalist Düzende
Kar Amacı Haline
Getirilen Spor
Kapitalist düzen her şeyi olduğu
gibi sporu da metalaştırır. Yani kar
amacı güttüğü bir araç haline getirir.
Kapitalist düzenin doğası budur. Kar,
kar, daha fazla kar üzerine kurulu
bir sistemdir.
1990’ların sonlarında yapılan bir
araştırmaya göre “ABD ve Kanada'da
spordan kazanılan toplam gelirin
2000'de 160 milyar dolar civarında
olması bekleniyor. O tarihe kadar
Kuzey Amerika şirketlerinin sadece
spor alanındaki reklam harcamaları
13.8 milyar dolara çıkacağı sanılıyor.
Tüm dünyadaki spor amaçlı reklam
harcamalarının ise 430 milyar dolara
ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1994'te Nike firmasının ABD'deki
toplam satışları 4.73 milyar dolardı.
Yalnızca Michael Jordan markalı
basketbol ayakkabılarından 600 mil-
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yon dolar kazanıldı!”
Bu rakamlar 10-20 yıl öncesinin rakamlarıdır. Günümüzde bu rakamların kat kat
artmış olduğu açıktır.
Kapitalist düzende spor
başlı başına bir sektördür. Ve
bu sektörün tüm parçaları ticarileşmiş, kar amacına yönelmiş durumdadır.
Spor merkezleri paralıdır. Sporun
seyri de, sporu yapmak da paralıdır.
Ciddi bir reklam vardır. Spor aletlerinin reklamından spor müsabakalarının reklamına, sporcuların reklamına
vb. uzanan milyar dolarlar harcanır
reklamlara. Bu şekilde tüketim körüklenmektedir.
İddaa, Spor Toto gibi bahis
oyunlarıyla spor, bizzat devlet eliyle
kumar aracına dönüştürülmüştür.
Bir yanda çarpık beslenme kültürü
ve kapitalist ürünlerle bozulan, obezleşen vücutlar diğer yanda bu durumu
düzeltmek, “güzelleşmek” adına teşvik edilen spor salonları ve ilaçlar…
Kapitalist düzen her iki halde de kitleleri soyar, sömürür, kendi yarattığı
çözümsüzlüğe sözde “çözümler” bulur.
Burjuvazi spora sadece kar gözüyle bakmaz, bununla birlikte sporu
kendi düzenini sağlamlaştırmanın
aracı haline de getirir.
Spor kitleleri uyuşturmakta,
uyutmakta kullanılır.
Kitlelerin düzene olan öfkelerini
boşalttıkları bir deşarj aracıdır.
Kitlelerin düzene duyduğu öfke,
kapitalist düzende yaşamaktan duydukları mutsuzluk spor aracılığıyla
bastırılır.
Kapitalist düzende sporun başarısı
alınan madalya ve kırılan rekorlarla
ölçülür. Birinci gelmek, bir rakibi
yenmek, en iyi dereceyi yapmak…
Sporda amaç rekabet haline getirilir.
Bu anlayış insan bedenini bir makineye dönüştürmüştür.
Kapitalist düzen sporu milliyetçi,
ırkçı, gerici, faşist fikirleri yaymanın,
geliştirmenin de aracı yapar. Faşist
Hitler, Franko, Salazar kitleler
nezdinde faşizmlerini meşrulaştır-

makta başka şeylerin yanısıra sporu da kullandılar.
Sporun bu yoz, çarpık ve insan
doğasına aykırı kullanımına devrimciler, sosyalist düzen son verir.

Sosyalist Sovyetler
Birliği ve Küba
Spora Yepyeni Bir
Bakış Açısı Getirmiştir
Devrimle birlikte Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nde spor alanında bir seferberlik başlatıldı. Çok
sayıda donanımlı spor tesisleri açılarak spor tüm halka ücretsiz hale
getirildi. Ve sporun sağlık, uyum ve
eğitim temelinde ele alınması, önemsenmesi sonucu Sovyet sporcuları
hemen her dalda dünyada önde gelen
ülkelerden biri oldu. Sporda öyle bir
temel yaratıldı ki, Sovyetler Birliği
dağıldıktan sonra dahi başarıları devam etmiştir.
İngiliz gazeteciler, eski Sovyetler
Birliği topraklarında oluşan tüm ülkeler tarafından 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda kazanılan madalya
sayısını belirleyerek şu kanıya vardılar: Sovyetler Birliği artık mevcut
olmadığı halde Sovyet sporu başarı
kazandırıyor. Eski Sovyet cumhuriyetleri toplam 163 madalya kazandılar. Ne ABD, ne de Çin böyle bir
başarı elde edemezler.
SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) için spor sağlıklı,
eğitimli, uyumlu insanlar yetiştirmek
demektir. Tüm halkın eşit ve ücretsiz
olarak spor yapması, sporun Sovyet
halkları açısından bir birlik ruhu
yaratması Sovyet sporunun ilkesidir.
Sosyalist Küba da sporu halk için
yapan ülkelerden biridir. Küba’da

spor sadece sağlık ve disiplin
yanıyla değil asıl olarak sosyalist yeni insanın yaratılmasında bir araç olarak ele
alınır. Bu doğrultuda devrimden iki yıl sonra 1961 yılında INDER – Istituto Nacional de Deporte, Educacion
Fisica y Recreacion (Ulusal
Spor, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Enstitüsü) kurulur
ve bir katılım kampanyası başlatılır:
1. Ayrıcalıklı sporların kaldırılması, atletizm etkinliklerinin
sportif bir elite sınırlanmasının
kaldırılması
2. Eşit erişime dayalı bir seçme
sisteminin kurulması
3. Takım yerine bölgesel aidiyetin vurgulanması
4. Spor yönetiminin bütünleştirilmesi
5. Mevcut etkinliklerin çeşitlendirilmesi
1966 yılında çıkarılan Çalışma
Kanununa göre “işçilerin eğlenmeye
zaman ayırmaları” garanti altına
alınır. 1967 yılında ise her türlü
sportif etkinliğe katılım ücretsiz hale
getirilir. 1976 yılında “her Kübalının
sportif etkinliklere erişiminin sağlanması” 1976 Anayasası’nda 3 maddede garanti altına alınır:
“–Madde 8: Halkın gücü olarak
ve halk için kurulmuş sosyalist devlette hiç kimse eğitim, kültür ve spor
erişiminden mahrum bırakılamaz.
“–Madde 38: Devlet, her tür beden eğitimi ve sporu; eğitimin ve
vatandaşların bütünlüklü gelişimine
katkı sağlamanın bir parçası olarak
teşvik eder, körükler ve geliştirir.
“–Madde 51: Herkes beden eğitimi, spor ve eğlence hakkına sahiptir.
Bu haktan yararlanma beden eğitiminin öğretim ve uygulamasının ulusal eğitim sistemine dahil edilmesi
ve geniş kapsamlı olanakların ve öğretimin insanların hizmetine sunulması ile sağlanır. Bu sayede spor ve
eğlence kitlesel olarak gerçekleştirilebilir.”
Kübalılar için spor; disiplin ve
kararlılık demektir. Sosyalist bir an-
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layışla yapılan spor devrimci kişiliğin
oluşmasına yardımcı olur. Küba devriminin önderi Fidel Castro, “Spor
disiplin, eğitim, sağlık ve iyi alışkanlıklar geliştirmenin bir yoludur.
Spor kötülüklerin panzehiridir” diyerek spora bakışı özetlerken “bir
şampiyon atlet iyi bir öğrenci, iyi
bir işçi ve iyi bir devrimci olmadıkça
bir şampiyon değildir” sözleriyle de
amacın yetenekli sporcular yetiştirmek olmadığı, sporun esas olarak
tamamlayıcı bir unsur olduğu ortaya
konulmaktadır.
Sosyalist Küba açısından spor, “komünist insanın alçak gönüllülük, kardeşlik, enternasyonal ve kollektif anlayış
gibi özelliklere sahip olmasını sağlayacaktır. Spordan kar elde edilmesinin
önüne geçilmesi, yani profesyonelliğin
yerini amatörlüğün alması ve sportif
etkinliklere erişimin ücretsiz hale getirilmesi, yalnızca sporun kendisi için
değil, komünist toplumun kurulması
için de değer taşımaktadır.”
Spor, Küba halkının sağlık ve
mutluluğu için de önemli bir unsurdur.
“Grup halinde sportif etkinliklere
katılmanın; sosyal olarak uyumluluğu
doğurduğu, kişiye daha derin rüya

Saldırılarınız Nafile,
Bizim İrademiz
Daha Güçlü
İzmir Güzeltepe’de Halk Cephesi’nin
9 Haziran akşamı yapacağı yürüyüşün
ozalitlerini asan Deniz Kaya ve Turgut
Onur gözaltına alındı. Gözaltıları sahiplenmek için karakolun önüne giden
Halk Cepheliler, gözaltındaki arkadaşlarını alıncaya dek bekleyeceklerini
açıkladı. Gözaltındakiler birkaç saat
sonra serbest bırakıldı.

ve uyku sağladığı, kaygıyı
azaltıp rehabilitasyonu kolaylaştırması
sebebiyle spor,
aynı zamanda
zihinsel hastalıklar için bir
rehabilitasyon
aracı” olarak
da görülmektedir.

Devrimci Halk
İktidarında Spora Bakış
Kuracağımız Devrimci Halk İktidarı’nda sporu da gerçek işlevine
kavuşturacağız. Daha doğrusu devrimci bir çerçeveye oturtacağız. Kapitalizmin yoz, çarpık, zayıf bireyler
üreten, her şeye meta gözüyle bakan
anlayışının karşısına insanı odağa
koyan, sağlıklı, dinamik, iradeli, kolektif bilinci kazandırmayı esas alan
bir anlayışı yerleştireceğiz.
Devrimci Halk İktidarı’nın anayasası olacak olan Halk Anayasası’nda sporu nasıl ele alacağımız
şöyle özetlenmiştir:
“Demokratik Halk Cumhuriyeti,
spor ve dinlenmenin doğal hak olduğu
anlayışıyla, halkın spor, dinlenme,
tatil ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler
kurar; bunun için gerekli yasal, idari
düzenlemeleri yapar. (...)
Sporun, meta olmaktan çıkarılarak
beden ve ruh sağlığına, insanların
kardeşlik ve kolektif dayanışma ruhuyla
yetiştirilmesine hizmet etmesi sağlanır.
Bu amaçla spor halkın doğrudan

katılabileceği bir toplumsal faaliyet
haline getirilerek, yaygın spor üniteleri
kurulur, kitlesel ve amatör spor desteklenir. Küçük bir azınlığın değil,
geniş halk kitlelerinin spor yapmasının
koşulları oluşturulur. (..)
NEDEN?
Çünkü, spor ülkemizde kitlelere dinamizm kazandıran bir araç olmaktan
çıkıp, adeta ülkenin kanayan yarası
haline gelmiştir. Belli bir azınlığın
para kazanmak için kurduğu kulüpler
çevresinde odaklaşan spor, geniş kitlelerin apolitikleştirilmesinin, ülke sorunlarından uzaklaştırılmasının ve birbirine düşürülmesinin aracı haline
gelmiştir. Futbol fanatikliğinin kıydığı
can sayısı bile durumun vahametini
ortaya koymaktadır. Demokratik Halk
Cumhuriyeti, sporu kitlelere yayarak,
onun özünde varolan, bedenin eğitimi
ve insanların kardeşliği düşüncesini
öne çıkararak bu tabloyu değiştirmeyi
hedeflemek durumundadır.” (Halk Anayasası Taslağı’ndan)
Sayı: 421

Sonuç Olarak;

Yürüyüş

1-Spor, insan ruhu ve bedenini geliştirmenin bir aracıdır. Amaç sağlıklı,
dinamik, iradeli insanlar yetiştirmektir.
2-Spor bireyselliği değil kolektivizmi, rekabeti değil birlikteliği geliştirmeyi esas almalıdır.
3-Spor, ayrıcalıklı bir elitin uğraşı
olmaktan çıkartılıp tüm halk için ücretsiz olmalıdır.
4-Kapitalist düzene karşı sosyalist
düzen sporu kar ve sömürü aracı olmaktan çıkarıp insana hizmet eden
hale getirir.

15 Haziran
2014

Anadolu Kültürü Birliğimizdir, Sahip Çıkalım
Anadolu Halk Festivali için Mamak’ta yapılan çalışmalar çerçevesinde
5 Haziran’da Natoyolu Caddesi, General
Zeki Doğan, Ege ve Cengizhan mahallelerinde 240 adet afiş asıldı. 4 kişiyle
yapılan çalışmaya ilgi gösteren mahalleliler festivale katılacaklarını dile getirdiler. Aynı gün Batıkent Metro çıkışında festival bildirisi dağıtıldı. 5 kişinin
katıldığı dağıtımda 400 adet festival
davetiyesi halka ulaştırıldı.
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TÜSAK Yasa Tasarısı ile AKP Sanatçılara Savaş Açtı,

Savaşınız Kabülümüzdür, Savaşacağız!
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AKP iktidarının halkın bütün kesimlerini baskı ve
terör ile teslim alma çalışmaları devam ediyor. Faşizm,
halkın yanında saf tutan, Haziran Ayaklanması’nda bu
mücadelenin yanında yer alan sanatçılarımızı cezalandırmak
istiyor.
Tayyip Erdoğan denilen, emperyalizmin ağzı salyalı
katili ağzını her açtığında sanatçıları tehdit etmeye devam
ediyor. Kudurmuş gibi saldırıyor sanatçılara. Aşağılıyor,
tehdit ediyor, arkasındaki tasmalı itlerine güvenerek.
Hele bir de şu tasmalı itlerin olmadan dolaş diyoruz ama
duyunca dahi yerine çakılıyor.
Bakmayın siz onun böyle aslan kesildiğine, aslında it
gibi korkuyor sanatçılardan. Korkusunun nedeni aydınların
ve sanatçıların giderek sosyalistlerin, devrimcilerin
yanında yer almasıdır.
Bu ülkenin gerçek sanatçıları da artık biliyor ki, FAŞİZMİN KATLİAMLARINA KARŞI DEVRİMCİ ŞİDDET MEŞRUDUR! Bunun bir çok sanatçı farkında.
Birçok sanatçı belki endişeleri ve korkuları yüzünden bunu
çok açık söyleyemiyor, ama farkında. Adaleti asla burjuvazinin
sağlamayacağını görüyorlar. Hangi katliamın hesabı soruldu?
Hiç birinin! Amerikan emperyalizminin de, Avrupa emperyalizminin de yıllardır AKP iktidarını nasıl desteklediğini
biliyorlar. Onların desteği sonucunda AKP'nin bu kadar
pervasızlaştığı bir gerçek. Şimdi ise durum biraz değişti,
çünkü Türkiye halkı artık örgütleniyor ve emperyalistler
çok korkuyor. İşte sanatçılarımız bunları görüyor.
AKP karşısında biat eden, el pençe divan duran
koyunlar istiyor. Ama bu ülkenin en apolitik bıraktırılan,
halktan kopuk yaşayan, yoz yaşam süren sanatçıları dahi
AKP faşizminin ne yapmak istediğinin farkında. Şunu
biliyorlar, eğer bugün susarsak yarın AKP koyun gibi
yuları takacak boyunlarına öyle gezdirecek onları.
TÜSAK yasası da sanatçıları dize getirmek biat ettirmek
için çıkarılmak istenen bir yasadır. Artık “sadece benim
dediğim sanatı yapacaksınız” diyor iktidar. Bütün sanat
kurumlarını kapatacağım hatta diyor. Aslında sanat yapmayacaksınız diyor Franco ve Hitler gibi.
Yasaya göre;
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve
Balesi Genel Müdürlüğü ile orkestraların bağlı olduğu
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kapatılıyor…
Devlet çok Sesli Korosu, Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği Koroları ile belediyelere ait sanat kuruluşlarının da kapısına kilit vuruluyor.
Bu kurum ve kuruluşlarda bulunan sanatçılar ise
emekliliğe zorlanıyor. Emekli olmayanlar ‘sanattan arındırılacak şekilde’ başka kurumlara (örneğin kültür müdürlüklerine) dağıtılıyor.

Zaten halktan iyice koparılan sanat alanları tamamıyla
yok ediliyor, halkımız dizi izlemeye, evlenme programları
izlemeye mahkum ediliyor.
Kültür-sanat faaliyetlerini tek elden yönetmek üzere
kurulması tasarlanan Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK)
yasasına karşı bir araya gelen sanatçılar, sanat kurumlarını
yok edeceğini savundukları tasarıya karşı direnme çağrısında
bulundu. Tiyatrocular, yaptıkları açıklamada,“Yapmamız
gereken yasa parlamentoya geldiği zaman parlamentoyu
işgal etmek” dedi.
Evet artık Tayyip Erdoğan sanatçılara da şiddet yanlısı
demeye başladı. Evet başımız üzerinde yeri var halkın
meşru şiddetinin. Sanatçıların “biz demokrasiden yanayız”
vs. açıklamaları yapmasına gerek yok. Kime neyi inandırmaya
çalışıyoruz. Evet çözüm işgaldir, elde sopa, taş savaşmaktır.
Savaşmalıyız!
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümü için halkı alanlara
çıkmaya çağıran sanatçılara ateş püskürdü Erdoğan. “Ölü
sevici” ilan etti onları, “sanatçı müsvetteleri” dedi. Tayyip
Erdoğan'dan daha ölü sevici var mı acaba? Kana doymuyor.
AKP faşizmi savaşı kendisi derinleştiriyor. Öyle bir hale
getirdi ki, sanatçısı dahi öfkeden boğazını sıkmak istiyor.
Ama tek başına AKP'ye öfkelenmek yetmiyor, sanatçılarımız bunu görmeli. Bu geçici bir öfkedir, biz sınıfsal
bakmalıyız. AKP faşizmi tekelleri temsil ediyor, emperyalizmi temsil ediyor ve onlara hizmet ediyor. Bizim ülkemizin bu durumda olmasının sebebi onlardır. Bu kadar
hak gaspının, özgürlüklere saldırının tek sorumlusu
onlardır. Erdoğan, onların tasmalı iti olabilir sadece.
Bu halkın sanatçıları görmelisiniz orta yol yok, AKP faşizminin size saldırmasının tek nedeni var, korkusu! Örgütlenmenizden korkuyor, halka gerçekleri göstermenizden,
örnek olmanızdan korkuyor. Devrimcileri bir de sanatçılar
desteklerse ne olur o zaman? Kaybetmekten korkuyor, hem
de çok. Kaybedecek, sanatçıların safı devrimcilerin yanıdır.
Düşmanlarımıza Nazım’ın dilinden cevap verelim;
Burjuvazi,
Katletti içimizden ikisini
Bu iki ölü
ölmeyen ölümsüzdür!
Burjuvazi,
Kavgaya davet etti bizi
Davetleri kabulümüzdür!
Biz nasıl bilirsek hep bir
ağızdan gülmesini,
Biliriz öylece yaşamasını
ölmesini
Hepimiz - Birimiz için,
Birimiz - Hepimiz için.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

AVUKATLIK HAK SAVUNUCULUĞUDUR!
Sömürü Düzeninin İhtiyaçlarına Göre Değil
Halkın İhtiyaçları İçin Avukatlık Yapıyoruz

Avukatlık kanunu değişiklikleri,
baroların yapısının değiştirilip düzenlenmesi üzerinden bir ileri iki geri sürüp giden ve yıllara yayılmış bir sürecin içindeyiz. Avukatlık mesleğinin
tekelci kapitalist sistemin gereklerine
uygun bir biçimde dönüştürülmesi ile
AKP hükümetinin İstanbul Barosu
gibi baroları hizaya getirme çabaları son
avukatlık yasa tasarısı incelendiğinde
açıkça göze çarpıyor.
Tasarı, kendi içinde alternatifleri de
barındırır şekilde hazırlanmış, toplamda 199 maddeden oluşuyor. Oldukça kapsamlı bir tasarı. Bu yazıyla
elbette akademik ya da mesleki bir çözümleme yapmak amacında değiliz.
Ama diğer meslekler gibi avukatlık
mesleğinin de nasıl ve neden bir saldırı altında olduğunu hepimizin görüp
anlaması topyekun bir mücadeleyi
örerken önemli. Göreceğiz ki bize
saldıranlar bir ve ortaktır. Biz de bu nedenle halkın mücadele cephesini örmek
zorundayız.
Tasarının, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce 18.04.2014 tarihinde görüşlere açılmasıyla birlikte
avukatlık meslek örgütü olan barolarda, derneklerde tartışmalar hız kazandı. Belirtmek gerekir ki avukatlık
mesleğini yapanlar da sınıfsal olarak
aynı konumda değiller. Her ne kadar
avukatlık mesleğinin “eşitler mesleği” olduğu iddia edilse de gerçek bu
değildir.
Bir, yaşamını devam ettirmek için
emek gücünden başka satacak hiçbir
şeyi olmayan işçi yoksul avukatlar vardır; bir de patronlaşmış, yanında yüzlerce avukat çalıştıran onların emek gücünden yararlanarak büyüyen “avukat
çalıştıran”lar vardır. Doğal ki tasarı bir
tarafı oldukça memnun etmiş diğer tarafın da tepkisini çekmiştir. Arada
olanlar da hızla çoğunluğu işçilerden
yana olmak üzere iki kutuptan birine
doğru yaklaşacaktır.
Dünya üzerinde tahakkümünü sürdüren emperyalist sistemin insanları her
geçen gün iki büyük kutba ayırmaya de-

vam ettiği bir çağda proleterleşmenin giderek tüm mesleklere yayılacağına kuşku yoktur.
İşçilik bizim için bir onurdur.
Bu konuda bir problem yoktur.
Ama öte yandan tekelci kapitalist sistemin varlığını devam
ettirmek için kazanılmış ya da
hali hazırda var olan hakların
tırpanlaması anlamına gelen
saldırılarına “doğal bir süreç,
zaten böyle olacaktı” şeklinde bakmak kendiliğindenci, güce boyun eğen
bir tutumdur. Bu nedenle biz bir taraftan işçi avukatlığımızın gereği olarak örgütlenmelerimizi, mücadele araçlarımızı
hazırlarken diğer taraftan yasal düzlemden yönelen saldırılara cevap vermek, bu saldırıları durdurmak için mücadele etmek zorundayız. İkili bir görev vardır karşımızda.
Bizim için temel olan bazı saldırı
noktalarını tasarı üzerinden şöyle belirtebiliriz;
1-Bir yandan avukatlığın serbest
meslek değil kamu hizmeti olduğu belirtilirken, öte yandan avukatlık meslek örgütü baroların, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve
korumak amacıyla dava açma ve açılan davalara katılma hakkına sahip olmadığını düzenlemektedir. Tasarının
128. maddesi açıkça bu toplumsal sorumluluğa yasak getirmektedir. Barolara “sadece mesleki konularda faaliyet yürüt, diğer toplumsal meselelerde ses çıkarma, sus” denilerek
bir çerçeve çizilmektedir. AKP’nin
karşısında görmekten hoşlanmadığı
avukatları bertaraf etmesinin yasal
dayanağı olan bu hüküm, kabul edilemezdir.
2-Avukatlığa kabulde engeller başlığını taşıyan maddede “Avukatlık
mesleğinin itibar ve onuruyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak” şeklinde ifade edilen
“tutum ve davranışların” ne olduğu
belirsizdir. Örneğin bir haksız saldırı
karşısında direnmek de, hak taleplerini meşru yollarla ifade etmek de avukatlığa engel teşkil edebilir. Bu belir-

sizlik herkesin kendi anlayışına göre
yorum yapmasına yol açacağı için
tehlikeli bir düzenlemedir.
3-Tasarıda hem avukatlık stajına
kabul için hem de avukatlık mesleğine kabul için ayrı ayrı iki sınav şartı getirilmiştir. Peki, staja kabul sınavını geçemeyen hukuk fakültesi mezunlarına
ne olacak? Avukatlığa kabul sınavını
geçemeyenlerin hukuki statüsü ne olacak? Her yerde pıtrak gibi hukuk fakülteleri açarken avukatlık mesleğinin
itibarını düşünmüyordunuz değil mi?
Sınav mı ölçecek nasıl hak savunacağımızı, muhakeme gücümüzün sınırını? Hangi avukat kanun, karar, hukuki görüş, dosya okumadan yani dersine çalışmadan mesleğini icra edebilir
ki! Her dosya avukat için bir sınavdır
zaten. Bu düzenlemeyle amaç; avukat
tekellerine hukuk fakültesi mezunu ofis
çalışanları, sekreterler, iş görücüler sağlamaktır.
4-Staj da aynı mantığın ürünü olarak düzenlenmiştir. Memleketimizde
asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu düşünüldüğünde stajyer avukatlara vaat edilen asgari ücrete sevinecek
durumda olmadığımız ortadadır. Stajyerler mesleki eğitim için deneyim kazandırılmak üzere değil; ucuz iş gücü
olarak çalıştırılmaktadır. Staj süresinin
iki yıla çıkarılması ve sınavlarla ucuz
iş gücü, patronlar için “güvence altına” alınmak istenmektedir.
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5-Büyük hukuk bürolarının avukatlık şirketlerine dönüşmesi, çeşitli illerde şubeler açması, söz konusu büroların tanınmışlığı ve olanakları, kendi bürosu ve kendi kendine yeter bir
müvekkil çevresi olan avukatların da
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hızla bürolarını kapatıp bağımlı hale
gelmelerine yol açacaktır. Avukatlık
mesleğinde bağımlılık demek, istediği işleri yapamamak, yapmak istemediği işler yapmak zorunda kalmak
demektir. Yine bağımlı durumda olduğu için mesai saatleri içerisinde
toplumsal sorumlulukları gereği yapması gereken işleri yapamaması, toplumsal davalarda sorumluluk üstlenememesi sonucu doğacaktır.
6-Tasarıyla ücret karşılığı çalışan
işçi avukat ve kamuda çalışan avukat
düzenlemesiyle büyük statü farkı getirilmektedir. Patronun devlet veya

avukatlık şirketi/avukatlık ortaklığı
olması dışında hiçbir farkı olmayan iki
avukat arasında sosyal ve ekonomik
yönden büyük bir uçurum yaratılmaktadır. “Eşitlerin mesleği” olarak bilinen avukatlık mesleği giderek kastlaşmakta, yasal olarak da tabakalara
bölünmektedir.
En dikkat çekici yanlarıyla ele almaya çalıştığımız tasarının amacı ve
hedefleri, hızlı ve zorlu bir mücadele
sürecini önümüze koymaktadır. Avukatlık Yasa Tasarısı, 1990’lı yılların hizmet alanlarının pazarın ihtiyaçlarına
uygun hale getirilmesi stratejisi kapsamında hazırlanmış yasal düzenle-

melerden biridir. Halka yönelen diğer
saldırılardan bağımsız değildir. Hepimiz kendi alanlarımıza yönelen saldırılara, kendi alanımızın gerekleri doğrultusunda politikalar üreterek fakat ortak bir hedefe yönelerek cevap vermeliyiz. Biz karşı koymazsak eğer,
daha önce uygulamayı başaramadıkları
düzenlemeleri yürürlüğe koyacaklardır. Bu nedenle başta hukuk fakültesi
öğrencileri, stajyer avukatlar ve genç
avukatlar olmak üzere tüm avukatları, meslek örgütlerini, dernekleri ve halkın tüm bileşenlerini emperyalizmin
saldırı politikalarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

UĞUR KURT’UN KATİLİ TUTUKLANSIN!
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Uğur Kurt Okmeydanı Cemevi
bahçesinde beklerken katledildi. Polis, Berkin için adalet isteyen Liseli
Dev-Genç’lilere saldırırken Uğur'u
vurdu. Hedef gözeterek, öldürme
kastıyla nişan alarak saldırdı polis.
Saldırının tüm görüntüleri yayınlandı, saldırgan polisin kim olduğu biliniyor.
Kurşunun hangi polis silahından atıldığı da tespit edildi.
Üstelik tanıklar da dinlendi. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile yargılanması gereken kasten adam öldürme suçu işleyen polis
ortalıkta dolaşıyor.
Derhal tutuklanması gereken polise dokunulmuyor.
Hakkında idari soruşturma açılıp
görevden çektirilmesi gereken polis
muhtemel ki suç işlediği silahla dolaşıyor.
O silah yoksul mahallelerimizin
üzerine doğrultulmak üzere belinde
bulunuyor.
Uğur Kurt'u katleden polisin tutuklanması için daha kaç kişiyi öldürmesi gerekiyor?
Polisin bir insanı katlettiği bütün
delilleri ile ortada iken, tutuklanmaması savcı ve hakimlerin hangi tarafı tuttuklarını, kime hizmet ettiklerini gösteriyor. Savcı halkı değil, ne suç
işlenirse işlensin devleti korumak, ak-

lamak, suçlarını gizlemek görevi ile
hareket ediyor. Uğur Kurt'un vurulduğu andan itibaren savcılar devleti
aklama çabası içerisine girdiler..
Uğur'u arkadaşları vurdu yalanını yaydılar, bu nedenle soruşturması terör suçlarına bakan savcı tarafından yürütüldü.. Tüm gerçekler
ortaya çıkmasına rağmen soruşturma
hala terör suçlarına bakan savcı tarafından yürütülüyor... Yani devrimcileri yargılamak için kurulmuş olan
savcılıklarca... Aynı savcı katil polisi tutuklamak yerine Uğur'un vurulduğu gün, tepkisini dile getiren,
Uğur için adalet isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi...
Katil polisi ifade için çağıramayan savcı, gecenin bir yarısı
halkın evlerini, devrimcilerin ku-

rumlarını bastı.
Onlarca evi operasyon adı altında talan etti, 32 kişiyi gözaltına aldı.
Etrafı dağıtıp, tahrip edip, parçalarken baret, bere, afiş gibi suç aletlerini toplayıp gittiler... Polisi tutuklamaya cesaret edemeyen savcı 5 devrimciyi tutukladı. Daha çok kişinin tutuklanması için itiraz dilekçeleri hazırladı. Aynı savcı adalet isteyenlere
karşı bu kadar tahammülsüzken, insan öldürme suçu işleyerek halkı
sindirme, baskı altında tutma amacı
ile hareket eden polisler için yasanın
gerektirdiği hükümleri uygulamıyor... Bunlar bir yana, yaptığı operasyonla Uğur Kurt'u polisin vurduğu gerçeğini çarpıtmaya, dikkati başka bir yere çekmeye çalışıyor. Buna
izin vermemeliyiz. Uğur Kurt'u vuran polisin kim olduğu bellidir, derhal tutuklanmalı ve cezalandırılmalıdır.
Polisin attığı kurşunlar sadece
Uğur Kurt'a değil, halka karşı atılmıştır. Halkın adalet mücadelesine
atılmıştır. Halkın adalet mücadelesi
kurşunlarla susturulmak istenmiştir.
Adalet mücadelesinin kurşunlarla,
bombalarla, operasyonlarla susmayacağını görmeliler... Ferhat, Engin,
Berkin için verdiğimiz adalet mücadelesini Uğur için de vereceğiz.
Katletmeler pahasına adalet mücadelesini sürdüreceğiz.
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Sendikaya üye oldukları için 26 işçiyi işten atan, diğer işçilerin e-devlet şifrelerini
toplayıp istifa ettiren, direnen işçilerin bulundukları alana gübre döktüren patronun
samimiyetine güvenen sendika başkanı: MUSTAFA TÜRKEL

İŞÇİYE DEĞİL PATRONA GÜVENİYOR
ÜYESİNE DEĞİL TÜSİAD’A İNANIYOR!

Mustafa Türkel
SÜTAŞ Fabrikası’nda çalışan işçiler tüm engellemelere rağmen sendikaya üye olurlar. Fabrika yönetimi
iki ay önce işçilerin e-devlet şifrelerini
toplayarak Tek Gıda-İş'e üye olanları
belirler ve birer birer işten atmaya
başlar. İşten atılanların sayısı 15'e
ulaşınca işçiler fabrika önünde direnişe başlar.
Patron boş durmaz. Bursa-Karacabey ve Aksaray'daki SÜTAŞ Fabrikaları’nda sendikalı oldukları için
işten atılan işçilerin sayısı 26'ya çıkar.
İşten atılan arkadaşlarının işe geri
alınması ve örgütlenme hakları için
direnen işçilerin bulundukları alana
foseptikten çekilen 13 ton pis su
döktürür. Amaç işçilerin kokuya
dayanamayıp direnişi bırakması, alanı
terk etmesidir. Bilmedikleri ise işçilerin onların düşündükleri kadar çıtkırıldım olmadığıdır. Sonuçta işçiler
direnişe devam eder, koku yüzünden
fabrikayı sinekler basınca patron
döktürdüğü pisliği temizletip çevre
köyleri ilaçlatmak zorunda kalır.
Buraya kadar olanlar Türkiye'de
sıradanlaşmış bir patron klasiği. Neredeyse her gün bir örneğini yaşıyoruz. Anlattığımız olayı gazetelerin
baş köşelerine taşıyan neden ise SÜTAŞ patronu Muharrem Yılmaz'ın
TÜSİAD'ın başkanı olması. Olay gazetelere yansıyınca Muharrem Yılmaz

TÜSİAD başkanlığından istifa etti.
Mustafa Türkel başkanı olduğu senİşçileri iliğine kemiğine kadar södikaya üye olduğu için işten atılan
müren TÜSİAD'ın da Muharrem
işçiler yerine patrona inanıyor. Patron
Yılmaz'ın da onurlu bir yanları yoktur.
samimiymiş ara kadrolarında sorun
Onur kurtarma yalanlarıyla bizi kanolabilirmişmiş. Patrondan izin almadıramazlar.
dan ara kadrolar tuvalete gidebilirmiş
sanki. Bunları bilmez mi Mustafa
Bizim için önemli olan işçiler ve
Türkel? Bilir elbette...
işçilerin yanında yer alması gerekenler... Sendikalar onlardan biri.
Patronlarla çatışmadan, el-etek
Hele ki o sendikaya üye oldukları
öperek sendikacılık yapmaya öylesine
için işten atılmışlarsa ve bu nedenle
alışmışlar ki şirazeleri iyice kaymış.
direnişe başlamışlarsa. Sendikalarının
TÜSİAD'ı kurum olarak takdir ederda dört elle onlara sarılması o direnişi
lermiş! TÜSİAD patronlar kulübü.
besleyip, büyütmesi gerekir.
Kuruluş amacı patronların çıkarlarını
Ne var ki patron sendikacıları işkorumak yani işçilerin sömürüsünü
çilere değil patronlara inanıyor, gükatmerleştirmek. TÜSİAD'ın her poveniyor. İşçilerin yanı başına lağım
litikası bu amaca hizmet eder.
dökülmesiyle ilgili olarak; SÜTAŞ
Mustafa Türkel yukardaki sözlepatronu Yılmaz "İşçilerin beklediği
riyle işçinin değil patronun yanında
yere pazar günü kimse yokken, çevolduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
resel düzenleme kapsamında çalışBiz onu TEKEL direnişini bitirmek
maları yapılırken olay gerçekleşmiş.
için gösterdiği çabadan biliriz.
Eğer kasıtlı yapıldığını düşünsem
İşçiler, emekçiler bu sendika ağaben hesap sorarım, cezalandırırım"
larına,
patron yardakçılarına bel bağdiyor. Kargalar bile güler bu yalana.
lamayın.
Bize onlardan fayda yok!
Gülmeyip inananlar da var!..
Biz kendi örgütlülüklerimizi yarata"Konuya ilişkin bilgi aldığımız
lım. Devrimci İşçi Hareketi öncülüTek Gıda-İş Sendikası Başkanı Musğünde İşçi Meclisleri’ni kuralım.
tafa Türkel, öncelikle muhataplarının TÜSİAD değil, SÜTAŞ işHalkın Desteğidir
vereni olarak Yılmaz olduğunu
Bizleri Yenilmez Kılan
belirtti. Kurum olarak siyasi du9 Haziran günü İstanbul'da Kadıköy
ruşları ve zaman zaman sergiledikleri tutumları nedeniyle ken- Çarşı'da bulunan meydanda "Halk Cepdilerinin de takdir ettiği bir kurum hesi Kermesi" açıldı. 16.30-20.30 saatleri
ve kişi olduğunu dile getiren Tür- arasında açık olan kermese halkın ilgisi
kel, Yılmaz'ın samimiyetine inan- yoğundu. Kermeste aynı zamanda hasta
dığını ancak alt kadrolarında sorun tutsakların serbest bırakılmasıyla ilgili
yaşanıyor olabileceğini söyledi." olarak da imza toplandı. Kermesi ziyaret
(5 Haziran 2014 Cumhuriyet Ga- eden liseli öğrenciler daha sonra kermeste
görev almak istediklerini belirttiler. TAzetesi)
İşçiler “kokudan rahatsız olup YAD’lı Aileler her hafta pazartesi günleri
kaçmamız için lağım döktüler”, aynı yerde kermesi açmaya devam edediyor. Patron “yanlış anladınız biz ceklerini belirttiler.
onu çiçekler için döktük”, diyor.
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Liseli Dev-Genç’i Sansürleyenler;
Neden Boykot ve Direnişin Haberini Yaparken,
Boykotu Örgütleyenleri Yok Sayıyorsunuz?
Yüzü Maskeli Devrimciler,
Halkın Düşmanı Değildirler.
Halkın Düşmanı; Halka
Karşı Örgütlenmiş Güçler
Kadar, Devrimcilerin
Kafasındaki Burjuva
İdeolojisidir.
Emeği Yok Sayarak
Kendine Yarar Sağlamayı
Amaçlayan Kafada,
Devrimci Maskeli Burjuva
İdeolojisi Vardır.
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Liseli Dev-Genç’i
Sansürleyenler; Neden
“Sosyalizm” Adına Boykot
Ve Direnişin Haberi
Yaparken, Boykotu
Örgütleyenleri, Örgütlenmiş
Emeği Yok Sayıyorsunuz?
Emeğiyle Varolamayanlar;
Emek Çalarak, Omuz
Atarak, Çelme Takarak,
Hazıra Konarak Devrim
Yapabilir mi? Emeği Yok
Sayarak, Haksızlık Yaparak
Kurulacak Düzenin Adı
Sosyalizm Olabilir mi?
Bencilliğin Olduğu Yerde
Sosyalizm Değil Kapitalizm
Vardır. Sansürün Nedeni
Olan Grupçuluk, Bencilliğin
Örgütlü Halidir. Sosyalizmde
Samimi Olanlar,
Kafalarındaki Bu
Maskelenmiş Burjuva
Düşüncesini Atmalıdırlar.
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22 Mayıs İTO Lisesi Boykotu ve faşizmin öldüresiye saldırısı
karşısındaki militan direniş, hem burjuva basında, hem de halkın
basınında çeşitli yanlarıyla ele alındı, anlatıldı. İki tarafta da
yayın yapan basın
araçları kendi durdukları yerden eylemi yorumladılar ve anlattılar.
Liseli Dev-Genç’in
Burjuva basının işlİTO Boykot Yürüyüşü
evi halk ve örgüt düşmanlığı olduğu için
Emek çalmak, hazıra konmak burbuna göre eylemi yorumladı. Halk
juvacadır, sosyalistçe değil. Burjuva
güçlerinin basınında da olması geyöntemlerle kapitalizm kurulur, sosrektiği gibi AKP’nin katliamcılığı
yalizm değil.
ve saldırıları teşhir edildi. Ancak,
Kızıl Bayrak dergisinde, direnişin
hiç olmaması gerekirken, istisnalar
değerlendirildiği
“Maskeli düzenin
hariç, eylemin ve direnişin örgütlülüğü
‘maske’
alerjisi”
başlıklı
yazıda:
ve örgütün ismi yok sayıldı.
“Son zamanlarda sağlı sollu düzen
Bu gazete ve dergileri okuyanların;
siyasetinin
gündeminde ‘maskeli deveylemin nasıl başladığından, eylemi
rimciler’
var.
Erdoğan’ın sürekli Berve direnişi kimin örgütlediğinden hakin’le
hatırladığı
ve “elinde sapanı,
berdar olma şansı olmadı. Oysa ki,
yüzünde
maskesi”
demekten kendini
22 Mayıs Okmeydanı İTO Lisesi
alamadığı
o
“maske”
düzen için çok
Boykotu ve Direnişi; kendiliğinden
şey
anlatıyor.
Okmeydanı’nda
Uğur
ve sahipsiz bir eylem değil, Halk
Kurt’un
polis
tarafından
açıkça
ölCephesi ve Liseli Dev-Genç’in emek
dürülmesiyle
birlikte
bu
konu
önemini
ve cüretinin sonucudur.
arttırarak yeniden gündeme geldi.”
denilerek
provokasyon edebiyatı mahSosyalist Söylemlerle,
kum
edilirken,
boykottan hiç bahseEmeği Yok Sayanlar,
dilmiyor.
Düzeni Örgütlediklerinin
“Düzen solunun bu topraklardaki
Farkındalar mı?
‘maske’
alerjisinin, söz konusu MekNeden Sosyalizm Adına Boykot
sika’da
Zapatistalar
olunca, Subcove Direnişin Haberi Yaparken,
mandante
(komutan
yardımcısı)
MarBoykotu Örgütleyenleri,
cos
hayranlığına
dönüşmesi
ise
ancak
Örgütlenmiş Emeği
bir samimiyetsizlik ürünüdür. Bu,
Yok Sayıyorsunuz?
Küba’da Batista diktatörlüğüne karşı
Sosyalist saflardaki “maskeli bursavaşan Che ve Fidel hayranı olup,
juva ideolojisinin” sonucu bencillik,
Türkiye’de devrimin sembollerine
bencilliğin sonucu grupçuluk, grupdüşman olmaya benzemektedir.(-abç)
çuluğun sonucu emek hırsızlığı, hazıra
Bir öfke duyulacaksa, özel harekat
konma, yaratanı yok sayma ve santimlerinin, TEM’in numaralı TİM’lesürdür.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

rinin taktıkları maskelerle işledikleri cinayetlere duyulmalı.”
(Kızıl Bayrak, Sayı: 2014 / 23,
6 Haziran 2014, Sayfa 7) Kızıl
Bayrak, çok doğru bir tespitte
bulunuyor. Ancak, kızıl maskelerin sahipleri olan Dev-Genç’ten
bir kez olsun bahsetmemesini
bu ölçüden bakınca nereye oturttuğu anlaşılmıyor.
Kendi anlatımlarıyla da faşizmin öldüresiye saldırdığı sabittir: “Kolluk terörü yeni katliamlara
yol açtı. Okmeydanı Cemevi’nde cenazeye katılan Uğur Kurt polis kurşunuyla katledildi. Berkin Elvan eylemi
sırasında kitleye pervasızca saldıran
polisin silah kullanması nedeniyle yaşamını yitirenlerin daha fazla olmaması
ise tamamen tesadüftü. (Kızıl Bayrak,
Sayı: 2014 / 23, 6 Haziran 2014, Sayfa
5) Fazla ölüm olmaması “tesadüf”se
de, eylem tesadüf değildir. Öldürülmeyi
göze alınarak adalet isteğiyle günlerce
emek verilmiş örgütlenmiş bir eylemdir.
Ancak Kızıl Bayrak’tan eylem değerlendirmelerini okuyanların bundan haberdar olması mümkün değildir.
Yine aynı sayıda, halkın ve devrimcilerin eylemlerine karşı burjuva
medyanın tavrının eleştirildiği “Sermaye medyasının direniş düşmanlığı”
başlıklı yazı şöyle bitiyor:
“Sermaye medyası bununla da yetinmedi. Devlet terörüne rağmen harekete geçen emekçilerin kitlesel eylemlerinin görüntülerine sansür uyguladı.(-abç)” (Kızıl Bayrak, Sayı:
2014 / 23, 6 Haziran 2014, Sayfa 5)
Peki Kızıl Bayrak; hangi hesapla,
Devlet terörüne rağmen boykot örgütleyen ve eylemini ölüm pahasına
savunan Liseli Dev-Genç’in ismine
sansür koyuyor?
“Meselenin asıl önemli tarafıysa
gerçek maske takanların bu düzen savunucularının kendileri olduğudur.
Onların gardıroplarında çeşit çeşit
maskeler bulunmaktadır. Din, iman,
vatan, millet, bayrak, laiklik gibi maskelerle çıktıkları emekçilerin karşısında
yeri gelir en vatanperver, yeri gelir en
dindar olurlar. Maskelerini çıkarmaları
gerekenler asıl onlardır.” (Kızıl Bayrak,
Sayı: 2014 / 23, 6 Haziran 2014, Sayfa

Haziran Ayaklanması’nın
yıldönümünde Gülsuyu’nda
yapılan boykota
yüzde 99 katılım oldu.
7) DİYEN KIZIL BAYRAK, ACABA
KENDİ KAFASINDA GİZLENMİŞ
BURJUVA DÜŞÜNCESİNİN, GRUPÇULUĞUNUN FARKINDA MI?
KIZIL BAYRAK; EYLEMİ, KENDİLİĞİNDEN GÖSTERMEKTE, SAHİPLERİNİ YOK SAYMAKTA YALNIZ DEĞİLDİ NE YAZIK Kİ. BAŞKA “DOSTLAR” DA VARDI;
- “ÜRETEN BİZİZ YÖNETEN
DE BİZ OLACAĞIZ” şiarıyla yayın
yapan Halkın Sesi gazetesinde de
olayların değerlendirdiği “Erdoğan’dan
Okmeydanı’nda Polise Vur Emri” başlıklı yazıda “Soma Katliamı'nın ardından onlarca kent merkezinde eylemler yapılırken birçoğuna polis saldırdı. İstanbul Okmeydanı ve Gazi
Mahallesi gibi Alevilerin yoğunlukta
olduğu, devrimcilerin yıllardır örgütlü
bulunduğu mahallelerde polis her protestoyu şiddetle bastırmaya çalıştı.
Okmeydanı İTO Lisesi öğrencilerinin(-abç) 22 Mayıs'ta Soma Katliamı'nı
protesto etmek için dersleri boykot
etmesine saldıran polis…” (Halkın
Sesi gazetesi, Sayı 209, 5.sayfa, 2
Haziran 2014) şeklinde olay anlatılırken, boykotu örgütleyenler kendiliğinden öğrenciler olarak yansıtılıyor.
Emek ve emeğin iktidarı adına bunları
yazanlar, acaba olurda iktidar olursanız
sizin yönetiminizde emekçiler yine
emeklerini savunmak durumunda mı
kalacaklar?
- Bir diğer yayın Halkın Günlüğü
de, direniş ve direnenlerden bahsederken, örgütü ve örgütlülüğü yok sayıyor. Halkın eylemini anlatıyor ama
halkı sokağa dökeni, verilen emeği

yok sayıyor. Manşetten “Başbakan’dan polise katliam talimatı” başlığıyla verdiği haberde “Okmeydanı’nda lise
öğrencilerinin(-abç) Berkin
Elvan ve Soma Katliamı için
yaptığı ders boykotunun ardından öğrencilere saldıran
polis…” diyerek eylemin
emekçilerini her nedense
“günlüğe” yazmıyor. (Halkın
Günlüğü, 1-15 HAZİRAN
2014, Sayı: 83, Manşet)
Bu konuyla ilgili yaptığı bütün
haberlerde de sansürüne devam ediyor Halkın Günlüğü: “Okmeydanı’nda
Berkin Elvan ve Soma Katliamı’nı
unutturmamak için lise öğrencilerinin
düzenlediği (-abç) eyleme saldıran
polis, silaha sarılarak halkın üzerine
ateş açtı.” “Halk Okmeydanı’nda faşizme karşı direndi. Okmeydanı’nda
liselerdeki Berkin Elvan ve Soma Katliamı için düzenlenen ders boykotu
sırasında mahalleyi kuşatma altına
alan polisi protesto eden liseliler (abç), polisle çatıştı.” (1-15 HAZİRAN
2014, Halkın Günlüğü-Sayfa 14, Halkı
katliamlarınızla teslim alamayacaksınız.)
Aynı sayının 17. sayfasında “Ege
Üniversitesi'nde Soma işgali” başlıklı
haberde "‘Berkin ve Yitirdiğimiz Tüm
Canlar İçin Adalet İstiyoruz’ şiarıyla
Soma Katliamı ve Canan Kulaksız
şenliklerine polis saldırısını protesto
eden Ege Üniversitesi öğrencileri, üniversiteyi işgal etti. Rektörlük ve polis
işbirliğinde gece yapılan baskında 38
öğrenci işkenceyle gözaltına alındı”
denilerek Liseli Dev-Genç’in boykotu
için siyasi kimlik belirtilmeksizin şöyle
geçiyor: “22 Mayıs’ta Okmeydanı’nda
Soma için eyleme çıkan liselilerin (abç) üzerine ateş açıldı.” Yine aynı
yazıda Ege Üniversitesi işgali anlatılırken de “Yaklaşık iki saat süren direnişin ardından aralarında 3 DGH'linin
de bulunduğu toplam 38 kişi (-abç)
darp ve işkenceyle gözaltına alındı.”
deniyor ama 38 “kişi”nin 25’inin
Dev-Genç’li olduğu ile boykot ve işgallerin Cephe’nin süreç için politikası
olduğu es geçiliyor, yok sayılıyor. Örgütü ve örgütlülüğü yok sayan anlayış,
“Erdoğan’ın Paslı Burjuva Siyaseti
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Ve Yok Oluşu” başlıklı yazılar yazarken, kendi burjuva bakışını görebiliyor
mu acaba?
“Haziran Ayaklanması’nın öğrettikleri” başlığıyla yaptığı değerlendirmede “Birinci yılını dolduran halk
kitlelerinin devrimci pratiğini militan
mücadelenin geliştirilmesi için bir talimatı olarak kavrarken, bu pratik üzerinde şekillenen başkaldırı ruhunun
yükseltilmesini günün öne çıkan görevi
olarak telakki ediyoruz. Bu bilinçle
sınıf mücadelesini, her cephede geliştirilen mücadele biçimleriyle yükseltme
ve devrimci birlikler temelinde sosyalist
cephenin adım adım inşa edilmesi (abç) çağrısını başta kendimiz olmak
üzere tüm devrimci ve sosyalist güçlere
hitaben yineliyoruz.” (agd-sayfa:4-5)
Yukarıda ortaya koyduğumuz yok sayma, sansür anlayışı, bu doğru çağrının
samimiyetini tartışmalı hale getirmiyor
mu?
- Bir başka yayın organı Atılım da,
30 Mayıs 2014 tarihli 122. sayısında,
eylemi ele aldığı yazılarda aynı sansürcü yaklaşımı sergiliyor: “Polis, Berkin Elvan anmasına saldırdı,” diyor
ve devamında gelişmeleri anlatıyor
ama eylemi yapanların kimliği yok.
“Faşizme geçit yok” başlıklı yazıda
“AKP Hükümeti ve faşist rejim, ezilen
halkların acılarını yaşamalarına bile
tahammül edemiyor. Polis, Okmeydanı’nda Berkin Elvan için her perşembe günü yürüyüş düzenleyen liseli
gençleri (-abç) silahlarla taradı.” (agd,
sayfa 16)
Her perşembe yürüyüş düzenleyen
liseli gençler var, hem de silahla taranmayı göze alarak eylem yapıyorlar,
ama Atılım; gençlerin örgütünü ve örgütlenmiş emeği yok sayıyor, göstermiyor.
“Uğur Kurt’un yaşamını yitirdiği
Okmeydanı’nda günlerce çatışmalar
devam etti. Mahalleyi gece gündüz
abluka altına alan polise, devrimciler
ve halk birlikte direndi.” (agd, sayfa
16) diye tarihe not düşüyor ama tarihten
diğer “dost” yayın organları gibi örgütlülüğü, örgütlü emeği gizliyor.
Bu konuda yaptığı birçok haber
var ama hepsinde de aynı sinsi düşüncenin sonucu her şey kendiliğinden

gösteriliyor.
“Okmeydanı, hem Gezi hem Soma
içindi. Gezi’nin çocuk şehidi Berkin
(siyasi kimliği yok sayıyor-bn) ile Soma’nın babasız kalmış çocuklarının
acısını birleştirip bir hesap sorma eylemine baş vuranlar liseli çocuklar ( abç) (Berkin’nin yoldaşları olduğunu
gizliyor-bn) Bu kader, eylem ortaklığıdır. Olayların şiddeti karşısında belki
çok fark edilmedi ama toplumsal hareketin karakteristiklerini görebilmek
bakımından önemli bir nokta olarak
altı çizilmeli. Polis şiddeti de Gezi’deki
gibi, çok karakteristik. Liselilere yollanan gerçek mermiler, cemevi bahçesinde taziyeye gelen bir genç adamı
öldürürken de bir dejavu durumu yaşandı.” (MUKADDES ERDOĞDU
ÇELİK, Bir yıldır Gezi’deyiz, Atılım
s:122, syf.8)
Ve hem de Atılım bütün bunları
kapağına şunları yazdığı sayısında
nasıl yapıyor:
“Şehitlerimizin hatırasını yaşatabilmek için... Soma’nın karasını aydınlatabilmek için...
Hırsızların, soyguncuların yakasına
yapışabilmek için... İmhacı, inkarcı,
asimilasyoncu politikalara dur demek
için... Din simsarlarının ipliğini pazara
çıkarabilmek için... Kadını ezen, aşağılayan erkek egemen sistemi lanetlemek için... Doğa ve çevre düşmanı
yağmacılardan kurtulabilmek için...
Adalet, eşitlik ve özgürlük yolunda
meydanlarda birleşmek için... Sınıfsız,
sınırsız, sömürüsüz bir dünya kurmak
için... Sosyalizm için...(-abç) Gezi isyana çağırıyor”
Bütün bunlara bakıldığı zaman
abarttığımızı düşünenler varsa şunu
sormalıdırlar:
-Neden bu kadar olay anlatımı varken bir kez bile Liseli Dev-Genç ismi
geçmemektedir?
Ve eğer yayın arşivlerini tarayanlar
olursa, yaşanan olaylar, yazanların
olaylarda oynadığı rol ve yazılanlar
arasındaki fark karşısında adeta “dejavu”(!) yaşayacaklardır. Oysa ki; yaşananlar, katliamlar ve acımasızlık,
Türkiye faşizminin gerçekliğidir ve
sol yayınlarda görülen sansürcü anlayış

da reformist ve oportünist kafaların
karakteristiğidir.
EMEĞİYLE VAR OLAMAYANLAR EMEK ÇALARAK, OMUZ
ATARAK, ÇELME TAKARAK, HAZIRA KONARAK, HALK İÇİN NEYİ
KAZANABİLİRLER? SOSYALİZM
BÖYLE KURULABİLİR Mİ? SINIFSIZ SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYADA BU YAKLAŞIMLARIN YERİ
Mİ VAR?
BU DAVRANIŞLAR BENCİLLİĞİN BİR SONUCUDUR. BENCİLLİK BURJUVA İDEOLOJİSİDİR.
BENCİLLİĞİN OLDUĞU YERDE
SOSYALİZM DEĞİL KAPİTALİZM
VARDIR. BENCİLLİĞİN ÖRGÜTLÜ
HALİ İSE GRUPÇULUKTUR.
GRUPÇULUĞUN TÜRKİYE
DEVRİM TARİHİNE YAZDIĞI İSE
SADECE ZARARDIR VE ZARAR
OLACAKTIR.
Zarar halkın imkanlarının, olanaklarının, çarçur edilmesidir. Zarar, halkın
umutlarının boşa çıkarılması, güveninin
kırılmasıdır. Zarar, halkın evlatlarının
kanının canının boşa harcanmasıdır.
Reformizm ve oportünizm, burjuva
ideolojisinin beyinlere egemen olmasının yarattığı bir durumdur. Kaynağı
yine bencilliktir. “ Bana zarar gelmesin.
Benim önüme kimse geçmesin.” düşüncesinin bir sonucudur. Kandırma
ve yok sayma, hazıra konma burjuva
siyasetidir.
Cevap vermelisiniz;
- Sizin sosyalizminizde herkes çalıştığı kadar pay almayacak mı? Herkes
çalışmayacak mı, mücadele etmeyecek
mi? Yine çalışanlar emek verenler yok
sayılacak ve emeklerinin üstünden
başkaları mı nemalanacak?
- Bu grupçu düşünceniz, halk düşmanlarına sıkılması gereken kurşunların
devrimcilerin birbirini vurmasına yol
açmadı mı? Halkın örgütlü güçlerinin,
aynı hedef ve programla küçük küçük
örgütlere bölünmesine, örgütlerde darbelere yol açmadı mı? Kaç devrimci
örgütlülük dağıldı, kaç devrimci düzene
döndü. Bu yaşananlarda sosyalizm ne
kazandı, düşman ne kaybetti?
Halkın kaynaklarını, enerjisini, olanaklarını, emeğini, umutlarını çarçur
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etmek mi devrimcilik?
- EĞER ORADA BİR YANLIŞLIK
OLSAYDI DEV-GENÇ İSMİNİ,
HALK CEPHESİ İSMİNİ KAÇ DEFA
YAZARDINIZ?
Dev-Genç’in örgütlediği eylemleri
tarihe kaydetmeyerek tarihi çarpıtıyorsunuz. Ancak daha sonra halkta
yaratılan sempatiyi örgütlemek içinde
de yine bu eylemleri ve bu ismi sahipleniyorsunuz.
Emeği yok sayarak kendine yarar
sağlamayı amaçlayan kafada, devrimci
maskeli burjuva ideolojisi vardır.
- Bir halk gücünün kendi emeğiyle
güçlenmesi neden bir başka halk gücünü rahatsız eder?
- CEPHE’NİN YOK OLMASI,
DUYULMAMASI DEVRİMİN ÇIKARINA MIDIR?
- TARİHİ SİZİN YAYINLARINIZDAN
OKUYANLARDAN,
HALK CEPHESİ’NİN VE LİSELİ
DEV-GENÇ’İN EMEĞİNİ VE CÜRETİNİ YAZMAYARAK NE KAZANDIRDINIZ?
BİZ İKTİDARI, SOSYALİST İNSANI SINIFSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ
BİR DÜNYA OLAN KOMÜNİZMİ,
TEK GEÇERLİ OLANIN EMEK OLDUĞU YAŞAM BİÇİMİNİ YARATMAK İÇİN İSTİYORUZ.
TEK DÜŞMAN OLARAK EMPERYALİZMİ VE OLİGARŞİYİ GÖRÜYORUZ VE ONUNLA SAVAŞIYORUZ.
- PEKİ KOMÜNİZM, EMEĞİN
EGEMENLİĞİYKEN, SİZ EMEK
ÇALMA, HAZIRA KONMA ANLAYIŞIYLA NASIL BİR DÜZEN KURACAKSINIZ?
- SİZİN KURACAĞINIZ DÜZENDE HERKES YİNE EMEĞİNİN
HAKKINI ARAMAK İÇİN SAVAŞMAK MI ZORUNDA KALACAK?
- SİZİN NASIL BİR ÖZGÜRLÜK,
ADALET, EŞİTLİK ANLAYIŞINIZ
VAR?
22 MAYIS OKMEYDANI İTO
LİSESİ BOYKOTU VE DİRENİŞİ,
KENDİLİĞİNDEN VE SAHİPSİZ
BİR EYLEM DEĞİL, HALK CEPHESİ VE LİSELİ DEV-GENÇ’İN

EMEK VE CÜRETİNİN SONUCUDUR.
Hiçbir eylem kendiliğinden olmaz. Her
başarılı eylem için gereken özveri ve emeği
göstermek gerekir.
Sonuç almak, başından sonuna çok yoğun
bir emek gerektirir.
Hele Türkiye koşullarında her eylem
için ölüm dahil çeşitli bedelleri göze
almak gerekir. Göze alabilenler ve
gerekli emeği, özveriyi, sabrı gösterenler devrimci eylemlere imza atarlar.
Bunu göze alamayanlar da burjuvazi
gibi hazıra konmayı seçmeyi marifet
sayarlar. Ancak bu sosyalistçe değildir.
Sosyalizm bir etiket değildir. Sosyalizm, o yolu seçene sorumluluklar
yükler, emeği en yüce değer saymayı
zorunlu kılar. Sosyalizm, emekle kurulabilecek olan emeğin iktidarıdır.
Emeği yok sayanların kuracağı bir
düzen olsa olsa kapitalizm olabilir.
Eylemi Örgütleyenler Bedelini Ödemektedir:
“Halk Cephesi üyelerine gözaltı
terörü.
“ 26 Mayıs günü Okmeydanı başta
olmak üzere İstanbul’un birçok semtinde Halk Cephesi ve Dev-Genç üyelerine yönelik ev baskınları düzenlendi… Halk Cephesi üyelerine yönelik
düzenlenen ev baskınlarında birçok
kişi gözaltına alındı.
Okmeydanı, Bahçelievler ve Alibeyköy’de, Gençlik Federasyonu ve
Haklar Özgürlükler Derneği’nin kapılarını kıran polis, Halk Cephesi üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan
32 kişiden 27’si serbest bırakılırken,
5 kişi ise tutuklandı. (1-15 HAZİRAN
2014 Halkın Günlüğü, syf.22)
Halkın Günlüğü, baskın gözaltı tutuklama olarak ödenen bedeli yazarken
bile, yine sansürcü tavrını sürdürerek,
Liseli Dev-Genç’in Soma ve Berkin
İçin Adalet İstiyoruz Boykotu ve Direnişi nedeniyle olduğunu yazmayı
tercih etmiyor.
“Dost”, “Sosyalist” Yayın Organları
Görmese de, Eylem Sahiplerinin Yaptığı Açıklamalarla Her Şeyi Anlatmış-

lardır:
- Liseli Dev-Genç günler öncesinden boykot çağrısı yapmıştı:
“22 Mayıs’ta İTO Ticaret Meslek
Lisesi’nde Dersleri Boykot Ediyoruz
“Berkin Elvan 16 Haziran’da evinden ekmek almaya çıkarken polisin
attığı biber gazı kapsülü sonucu 269
gün komada kalarak şehit düşmüştür.
Berkin Elvan'ın katilleri AKP hükümeti
tarafından saklanıyor. Biz Liseliler
olarak Berkin Elvan’ın katillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu isteğimizden Berkin Elvan'ın
katilleri cezalandırılana kadar vazgeçmeyeceğiz.
Ve bu yüzden 22 Mayıs tarihinde
İTO TİCARET MESLEK LİSESİ'nde
dersleri 1 günlük boykot ediyoruz.
Bu boykot sürecinde okul bahçesinde
derslere girmeyerek Berkin Elvan'ı
anacağız Berkin Elvan'ı yaşatacağız.
YER: İTO TİCARET MESLEK
LİSESİ ( OKMEYDANI-KÂĞITHANE )
TARİH: 22 MAYIS PERŞEMBE
SAAT: 10.00 - 15.00 ARASI
OKMEYDANI LİSELİ DEVGENÇ” (19 Mayıs 2014, halkinsesi.tv)
-Dev-Genç Boykot Günü Şu Açıklamayı Yaptı:
“BOYKOTLARLA UMUDU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
KATİLLERDEN HESABI SORACAĞIZ!
“22 Mayıs günü Berkin ve Soma
için adalet talebiyle Okmeydanı’nda
İTO lisesinde boykot örgütleyen Liseli
Dev-GENÇ’lilere (-abç) günler önceden okul önünde yığınak yapan aciz
polisler, saldırdı. Cenaze törenine katılan ve Cemevi avlusunda bulunan
Uğur Kurt'u başından vurdular! Yetmedi, gün boyunca halkı gaza boğmaya
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devam ettiller, oturma eylemine TOMA’larla saldırdılar! Biz Dev-Genç’liyiz, 44 yıldır faşizmin terörüne boyun
eğmedik, eğmeyeceğiz! (…) DevGenç” (22 Mayıs 2014, www.halkinsesi.tv)
- Liseli Dev-Genç “KATİL POLİS
HALKA VE DEVRİMCİLERE KURŞUN YAĞDIRDI!” başlıklı açıklamasıyla boykotun kendiliğinden ortaya
çıkmadığını ortaya koydu ve saldırıyı
anlattı:
“Liseli Dev-Genç’liler 2 gündür
Okmeydanı İTO Lisesi’nde, Berkin
ve Soma için adalet talebiyle boykot
örgütlüyordu. Bir hafta önce SOMA
katliamının hesabını sormak için yine
aynı lisede boykot çağrısı yapan Liseli
Dev-Genç’liler işkenceci polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Liseli
Dev-Genç’liler yılmadan iki gün boyunca İTO 'da boykot çalışması yaptı.
Berkin’in katilleri çalışmalar sırasında
liseli Dev-Genç’liler sürekli taciz etti.
Okulun önünde akreplerle bekleyen
halk düşmanları gençliğe ve özellikle
liselilere olan düşmanlıklarını bir kez
daha gösterdi. 22 Mayıs günü AKP'nin
eli kanlı aciz polisleri çevik kuvvet
otobüsleri, akrepler ve TOMA’larla
İTO Lisesi önünü ve Şark Kahvesi’ni
abluka altına aldı. Öğrencilerin bile
okula giriş yapmasını engelleyen katiller, saat 10.00 civarında gaz bombaları yağdırmaya başladı. Liseli DevGenç’liler molotoflar ve havailerle
gerekli cevabı anında verdi. Bunu hazmedemeyen aciz polisler akrepten inerek yaylım ateşi açtı. Katiller cemevi
önünde bekleyen ve cenazeye gelen
Uğur Kurt’u başından vurdu. Okmeydanı hala abluka altında saldırılar hala
sürüyor. YILMAYACAĞIZ! ADALET
TALEBİMİZİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ! BOYKOTLARIMIZLA AKP'NİN KORKULU RÜYASI OLACAĞIZ! KORKUN! TÜM
LİSELER BİZİM OLACAK! KATİLLERDEN HESABI BİZ SORACAĞIZ! -LİSELİ DEV-GENÇ” (22 Mayıs
2014, www.halkinsesi.tv)
- LİSELİ DEV-GENÇ’İN BOYKOTU İKİ GÜNDE YARATILMAMIŞTIR. AYLARCA SÜREN ÇALIŞMANIN SONUCUDUR:
- “Okmeydanı'nda bulunan İTO

Ticaret Meslek Lisesi'nde Liseli DevGençliler Soma'da yaşanan katliama
sessiz kalmayarak okul öğrencileriyle
dersleri boykot etmek için sınıfları
gezerek çağrıda bulundular.(…) 4 tane
akrep aracı ile okul bahçesine giren
sivil ve resmi polisler öğrencilere saldırarak, aşağıda adı yazılı olan DevGençliler'i işkence ile gözaltına almıştır.” (22 Mayıs 2014, www.halkinsesi.tv)
-Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler
10 Kasım 2013’te ve 10 Nisan 2014’te
İTO Ticaret Meslek Lisesi’nde Berkin’le ilgili yazılamalar yaptı (www.halkinsesi.tv)
- “Liseli Dev-Genç’liler Berkin'in
Katillerinden Hesap Soruyor!
“Liseli Dev-Gençliler İTO Kadınlar
Çeşmesi İlk Öğretim Okulu’nun önüne
park etmiş akrebi ve sivil polis aracını
fark edip; “KATİL POLİS MAHALLEDEN DEFOL, YAŞASIN LİSELİ
DEV-GENÇ’LİLER'' sloganları ile ellerinde soda şişeleri ve taşlarla (…)
polisi mahalleden kovdu. (6 Mayıs
2014, www.halkinsesi.tv)
- 21 Mart 2014 günü İTO önünde,
okul çıkışında Berkin Elvan’ı anma
eylemi yaptılar.
- 25 Ocak 2014 günü Okmeydanı
Liseliler Komitesi Karnelerini Alıp
Berkin’e Gitti!
- 1 Kasım 2013 günü Liseli DevGençliler Anadolu Kahvesi Durağı’ndan İTO Anadolu Lisesi ve çevresine 3000 adet kuşlama yaptılar ve
akşam Berkin Elvan için eylem yaptılar.
- 12 Eylül 2013’te Dev-Genç’liler
İTO Ticaret ve Meslek Lisesi’nin duvarına “44. YILINDA HASAN SELİM’LERLE UMUDU BÜYÜTÜYORUZ” yazılı pankartı “DEVGENÇ” pankartı açtılar.
Bütün bunlar Dev-Genç’in İTO’ya
yönelik çalışmasının ve Berkin için
mücadelesinin sürekliliğini gösteren
örneklerdir. Elbette ki tamamı değildir.
Ancak açıklamalar ve eylemler açıkça
göstermektedir ki 22 Haziran boykotu
ve direnişi kendiliğinden ortaya çıkan
ve sahipsiz olan bir eylem değildir.
Emek verilmiş, bedelleri ödenmiş,
bedeller göze alınarak gerçekleşmiştir.
Bunu yapan da Liseli Dev-Genç’tir.

Bunlar ortadayken direnişe yer vermek ama direnişe verilen emeği ve
bedeli görmezden gelmek, emek ve
bedel verenleri yok saymak grupçuluktur, sansürcülüktür, devrimcilik ve
sosyalistlik değildir.

Sonuç olarak;
Devrimciler de devrim emekçisidirler. Ölüm de dahil her türlü bedeli
göğüsleyerek, emek vermektedirler.
Herkes de emeğiyle var olmaktadır.
Emek ve emekçileri dilinden düşürmeyenler devrim emekçilerinin
haklarını teslim etmelidir. Devrimciler
devrim işçisidir. İşçilerin haklarını
gasp etmek neyse, başarılı bir devrimci
eylemi yaratanı yok saymak da odur.
Bunu yaparak hiçbir şey kazanamazsınız. Sadece sosyalizm kaybeder.
Emeğiyle var olamayanlar; emek
çalarak, omuz atarak, çelme takarak,
hazıra konarak devrim yapamazlar.
Emeği yok sayarak, haksızlık yaparak
kurulacak düzenin adı sosyalizm olamaz!
Herhangi bir eylemi yazmayabilirsiniz, haber yapmayabilirsiniz, bu
bir tercihtir. Ancak olduğundan başka
göstermek, yazmak zorunda kalındığında ise yaratanı sansürlemek sosyalistlik değildir.
Geleceği kazanmak için kafalardaki
burjuva ideolojisiyle de savaşmalıyız.
Bencillik varsa sosyalizm yoktur. Halkın düşmanı; halka karşı örgütlenmiş
güçler kadar, devrimcilerin kafasındaki
burjuva ideolojisidir.
Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya,
emeğin iktidarı ancak emekle, bedelle
yaratılır.
Tekrar ediyoruz; sosyalist saflardaki
“maskeli burjuva ideolojisinin” sonucu
bencillik, bencilliğin sonucu grupçuluk,
grupçuluğun sonucu emek hırsızlığı,
hazıra konma, yaratanı yok sayma ve
sansürdür.
Emek çalmak, hazıra konmak burjuvacadır, sosyalistçe değil. Burjuva
yöntemlerle kapitalizm kurulur sosyalizm değil.
Sıklıkla söylendiği gibi, eğer samimiyseniz gelin, “yarin yanağından gayrı
her yerde, her şeyde, hep beraber olacaksak” Önce kavganın ortasında birlikte
olalım. Halkın dediği gibi “harmanda
izin olsun yemeye gözün olsun.”

BİZ YÜZÜMÜZÜ KAPATIP YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYDUK

YA SİZ?
Soru: Bir kırmızı bez parçası ne
yapabilir?
a) Adalet arayabilir.
b) Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’nın korkudan dudağını uçuklatabilir.
c) Yüzünü halktan çevirip AB’ye
dönmüş sözde aydınlara yalakalık
yapma şevki verebilir.
d) Hepsi.
Soru zor mu geldi? Azıcık gündemi takip eden birine tanıdık gelmiş
olabilir bu sorunun cevabı. Tabiki
hepsi...
İnanılmaz ama kısa zamanda bu
kadar işi başardı kırmızı maskeliler.
Hatta şıklarda olmayan bir şey daha
söyleyelim. İstanbul çapında bir operasyon yaptırıp onlarca kişinin gözaltına alınmasını da sağladı. Nasıl
mı oldu?
Her şey insanlığın doğuşuyla başladı. Doğmaz olasıca insanlık doğduğu günden beri egemenlerin baş
düşmanı oldu. Spartaküs baş kaldırdı:
“Yetti artık köle olmam gari” dedi.

Ondan yüzyıllar sonra Mahir, Kızıldere’ye ölmeye gitti. Yani sizin anlayacağınız yarin yanağından gayrı
her yerde her şeyde karşımıza çıktı
bu insanlık. Bu insanlık adaletin peşindeydi. Adalet mülkün temelidir
diyor burjuvazi. Mülkünü adaleti ile
koruyan burjuvazinin başka arayışlara
tahammülü yok... Hiçbir zaman olmadı.
Kırmızı bir maskenin de bu kadar
olay olması bundan gelir. Tabii ki,
mesele maske değildi maskenin altındakilerdi. Maskenin altındakiler
adaletsizliğin, zulmün karşısında direniyordu. Peki 18-20 yaşlarında mahalle delikanlıları 21. yüzyılda sözde
aydınlara göre sevgi pıtırcığı olmaları
gerekirken neden ellerinde molotof
kokteyli vardı. Onlara tatil yerlerinde
meyveli kokteyller yakışırdı aslında.
Bu sorunun cevabı için de insanlığın öldüğü güne gideceğiz. Evet
insanlık öldü. Hem de bir kez değil
binlerce kez öldü. 19 Aralık’ta diri
diri yaktılar insanlığı. Okmeydanı’nda
14’ünde beynini sokağa akıttılar insanlığın. Soma’da 307 kez yaktılar

insanlığı. İnsanlığımızı emperyalistlere peşkeş çektiler. Şimdi suratımızdaki maskeler korkutuyor katilleri.
Korkacaklar, tabi bize ait olan herşeyden korkacaklar. Bu kadar ahı
alan adam bizim tırnağımızdan bile
korkacak. Korksun...
Biz adaletin peşini bırakmayız.
Peki bize ‘bırakın’ diyen sözde aydınlar kırmızı maskelerimize şiddetle
karşı olan aydınlar. -Ne ayıp bir şey
şiddet size hiç yakışmıyor. Şiddet
biliyorsunuz sadece başeğmeyenlere
yakışır.- Sizin adaletten anladığınız
burjuvazinin size verdiği kadardır.
Bunlarla oyalanır sırça köşklerinden
Okmeydanı yorumları yaparsınız.
Hayatın kalbi atıyor heeeeeey aydınlar. Sizin ki durmuş olabilir ama
adalet yerine gelinceye kadar bu kalp
gümbür gümbür atacak. Biz bir yol
bulmuşuz. Bu yollardan bir tanesi
de kırmızı maskelerimiz. Kırmızı
maskelerimizle yüzlerimizi kapatıp
yüreğimizi ortaya koymuşuz. Ya siz?
Siz de yüreğinizdeki maskeleri
çıkartın artık. Yapmazsanız biz de
sizi şiddetle kınıyoruz.

Kızıl Maskeliler Adalettir
İstiklal Caddesi’nde 7 Haziran’da 4 Halk Cepheli
yüzlerinde kızıl fular ve ellerinde “Adalet İstiyoruz”
yazılı dövizlerle Taksim Meydanı’na doğru yürüdüler.
“Soma’nın Hesabını Soracağız”, “Kızıl Maskeler Adalettir” sloganlarıyla yürüyen Halk Cepheliler cadde boyunca yüksek sesle ajitasyon çekti. AKP’nin işkenceci
polisi Halk Cepheliler’in vücutlarının her yerlerinden
tutarak işkencelerini başlatmış oldular. Yaka paça plakasız
araca götürülen Halk Cepheliler sürekli slogan atıyorlardı.
Aradan çok geçmeden Halk Cepheliler Galatasaray

Lisesi önünde oturma eylemi başlattılar. Polis halkın
sahiplenmesinden ve işkencelerinin görülmesinden korktuğu için Halk Cepheliler’in etrafını kalkanlarla kapattı.
Fakat yine de halkın sahiplenmesine engel olamadılar.
Polis de aynı şekilde kalkanıyla vurarak uzaklaştırmaya
çalışsa da başaramadı. Bunun üzerine Fatih Çınar, Meral
Yıldırım Gökoğlu, Pınar Hanoğlu, Dilan Uludağ, İlkay
İşler, Ahmet Bay, Aslıhan Arslan ve ismini öğrenemediğimiz 6 kişiyle beraber toplamda 13 kişi gözaltına
alındı. Gözaltılar ertesi gün adliyeden serbest bırakıldı.

Kırmızı Maskelerimiz Zalime Karşı Cüret, Halka Umuttur

Berkin İçin Adalet Talebimiz Sürecek
Halk Cepheliler, “Berkin için adalet istemekten bıkmayacağız ama katiller sesimizi duymaktan bıkacak”
diyor ve Berkin için adalet eylemlerini ülkenin birçok
yerinde sürdürüyor.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

İSTANBUL
İkitelli: Halk Cepheliler tarafından 9 Haziran’da
13 Haziran’da “Berkin’in Karnesini Veriyoruz” ve 16
Haziran’da “Umudun Çocuğu Berkin’i Anıyoruz” programının ozalitleri mahallenin merkezi bölgelerine yapıştırıldı. Toplam 10 ozalit yapıştırıldı.

1 Mayıs:

Berkin Elvan’ın karnesini vermeye ve
Berkin’in vuruluşunun yıldönümündeki programa katılmayı dile getiren çağrı ozalitleri 10 Haziran’da asıldı.
3001 Cadde, Sağlık Ocağı, Pazar sokakları, Cemevi bölgesine, Merkez’e, 30 Ağustos İlköğretim Okulu çevresine
25 adet ozalit asıldı. Halka 16 Haziran’daki anmaya mahalleden otobüs kaldırılacağı bilgisi verildi.

Sarıgazi:

Halk Cepheliler tarafından 9 Haziran
günü Âşık Veysel Caddesi, Demokrasi Caddesi ve Atatürk
Caddelerine 12 adet Soma'ya çağrı, 20 adet Berkin
Elvan'ın mezarına yürüyüş ve yapılacak olan anmaya
çağrı için ozalitler asıldı. Sultanbeyli'de ise 5 adet Berkin
yürüyüşü ve 3 adet Soma için ozalitler asıldı.

Gülsuyu: Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi 11 Haziran’da Soma halkıyla dayanışmak için Soma’ya gidileceği
ve 13 Haziran Karne günü Berkin’in karnesini alıp mezarına yürüyüş, Okmeydanı’nda yapılacak olan anmaya
çağrı etkinliklerinin ozalitlerini astı. Mustafa Bakkal’a,
Emek Caddesi’ne, Gülensu Son Durak’a, Spor Tesisleri
Durağı’na, Okul Durağı’na ve Hasan Ferit Gedik (Heykel)
Meydanı’na 10’ar çağrı ozaliti asıldı.

Kuruçeşme: Halk Cephesi`nin “Berkin’den Somaya Adalet İçin Boykota” çağrısı için yürüyüş yapıldı.
Kuruçeşme Kültür Derneği önünden başlayan yürüyüşte
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aynı içerikte pankart açıldı. Kahvelerin önünde yapılan
konuşmalarda 31 Mayıs günü Haziran Ayaklanması’nın
yıldönümü olduğu, aradan geçen her gün adalet talebinin
daha da büyüdüğü, ayaklanma şehitleri için, Berkin için,
Soma’da katledilen 307 madenci için alanlara çıkmak
gerektiği anlatıldı. Eyleme 15 kişi katıldı.

ANKARA: Halk Cephesi tarafından 6 Haziran’da
Berkin Elvan için "Adalet Nöbeti"nin onuncusu yapıldı.
Güvenpark’ta yapılan eylemde Berkin’in katilleri bulunana
kadar adalet istemeye, hesap sormaya devam edileceği
belirtildi. Açıklamadan sonra 1 saat oturma eyleminde
aynı içerikte sloganlar atıldı. İstanbul’da Berkin Elvan
için kırmızı maskelerle adalet isteyenleri desteklemek
için eylem yapıldı. Eyleme 35 kişi katıldı.
İZMİR: Sokaklarda onlarca insanı katleden işkenceci
polisten hesap sormak için Halk Cephesi 8 Haziran’da
Güzeltepe Mahallesi’nde Sağlık Ocağı önünde eylem
yaptı. Açıklamada Berkin ve Soma için adalet talebinin
devam edeceği belirtilerek, sloganlar atıldı.

ADANA: Berkin Elvan için Adalet eylemi bu
hafta da 7 Haziran günü devam etti. İnönü Parkı’nda
toplanan Halk Cepheliler’in yaptığı açıklamada polisler
tarafından katledilen Uğur Kurt’tan, Dev-Genç’lilerin
Berkin için İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşten,
Berkin Elvan için yükselen adalet talebinden bahsedildi.
Eyleme 10 kişi katıldı.
ANTALYA: Antalya Halk Cephesi, 7 Haziran’da,
Berkin için adalet istemeye devam etti. Attalos Meydanı’nda Ayaklanma Şehitleri’nin resimlerinin olduğu pankartın da açıldığı eylem devletin Haziran Ayaklanması’ndan
beri yaptığı faşist saldırılar anlatılarak, adalet sloganlarıyla
bitirildi. Eylemden sonra Uğur Kurt'u vuran polislerin
cezalandırılması için imza masası açıldı.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

AKP Hırsızlara Vergi Affı Çıkartıyor

Halkın Talebi Af Değil Adalettir
Vergi affı geliyormuş. Halkımız
soruyor; neymiş suçumuz günahımız
da devlet yasa çıkarıp bizi affediyor.
AKP, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı
seçimi için hırsızlara, üçkağıtçılara,
dolandırıcılara “af” çıkartıyor. Ona
da “yeniden yapılandırma” diyor.
Tam adı; “Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” olan bu
teklif doğrudan AKP hükümetinden
geldi. AKP hükümetine bu kanunu
çıkarttıransa tekellerdir.
Plan ve bütçe komisyonu ile birlikte İçişleri, Bayındırlık, Sağlık Aile ve Tarım- Orman komisyonlarının da dahil olduğu teklif komisyonda tartışılırken kapsamı da gün
geçtikçe genişletiliyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde
“kanunun amacının ne olduğu yazmaktadır. Gerekçede ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak, yatırım ortamını iyileştirmek,
özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak maliye ve para politikalarını daha etkin şekilde kullanmak amaçlanmıştır” deniliyor.
Maliye ve para politikalarını etkinleştirmekten ne anlamalıyız? AKP
hükümetinin para ve maliye politikası
şudur. Var olan devlet işletmelerini
özelleştir. Ülkenin yeraltı yer üstü
zenginliklerini sat. Halkın mallarını
kamulaştır ve ihale verdiğin şirketlerin
eline ver. Ne varsa sat sav politikasından karlı çıkan ise halk değil ihale
alan şirketlerdir.
Maliye ve para politikasını etkinleştirmekten halk ne anlamalı?
Devletin paraya ihtiyacı var, halktan
daha çok para almak gerekir. Bir politika geliştirelim ve halk kendisi
için iyi bir şey yaptığını düşünerek
hükümete cumhurbaşkanlığı seçimi
öncesi gelir sağlasın.

Bu arada yoksul halkın faizlerle
beraber 100 lira olan vergi borcunu
50 liraya indirirken tekellerin 5000
lira olan vergi borcunu 2500 liraya
indiriyor. Yoksulun zaten ödeyemeyeceği bir zenginin ise pekala ödeyebileceği bir miktar gözden çıkarılıyor. Vergi affı olarak dillendirilen
yasal adı yapılandırma olan bu düzenlemeler vergilendirme sistemindeki adaletsizlikleri arttırmaya devam
ediyor. Söz konusu tekliften yararlanacak olan halk değil tekellerdir.
Halk üç kuruş borçtan kurtuldum
diye sevinip taksitlendirdiği vergi
borcunu öderken tekeller milyonlarca
lira vergi yükünden kurtulmuş olacaktır.
Öte yandan vergi affı tanımıyla
halkta affedilmeyi gerektirir bir iş
yaptığı algısını uyandırmaya çalışıyorlar. Neden affedecekler bizi, neden
onlar alacaklı da biz borçluyuz.
Şu tabloya bakın; çalışıyoruz kazanıyoruz gelirimiz üzerinde hak
iddia ediyorlar. Ne diye? Vatandaşlık
borcu diye. Asgari ücret düzeyinde
geliri olandan bile yüzde 15 gelir
vergisi alınan bir ülkeyiz biz.
Elektrik kullanıyoruz, su tüketiyoruz, telefonla konuşuyoruz kullanım bedelinin yanında bir de vergi
ödüyoruz.
Bir şey satın alıyoruz vergi ödüyoruz. Evimiz var diye her yıl vergi
ödüyoruz. Evi kiraya verirsek stopaj
vergisi ödüyor ya da kiracıya ödetiyoruz. Bankada işlem yaptırdığımızda
vergi ödüyoruz. Motorlu taşıt kullandığımızda aldığımızda sattığımızda
vergi ödüyoruz. Çöp döktüğümüzde
vergi ödüyoruz.
Ölürken bile vergi ödüyoruz. Evet
gerçek bu. Eskaza ölür de çoluk çocuğumuza bir küçük miras bırakırsak
yine vergi ödüyoruz.
Vatandaşlık bilgisi diye bir ders
vardır; ilkokuldan memurluk sınavlarına kadar her düzeyde halka öğ-

retilmeye çalışılır.
Vatandaşlar; askere gitmekle,
vergi ödemekle kanunlara uymakla
mükelleftir.
Buna karşılık devlet sosyal yatırımlar yapmakla vatandaşın can ve
mal güvenliğini korumakla sorumludur. Yalnızca kitabi de olsa bu karşılıklı sorumluluk ilişkisi içinde hangi
taraf sorumluluklarını yerine getiriyor.
Can ve mal güvenliğimiz korunuyor
mu örneğin bir hırsızlığa uğramamız
engelleniyor mu? Mallarımız devlet
tarafından korunuyor mu?
Peki, canımız korunuyor mu?
Yoksa kader olarak mı görülüyor
yoksul halkın ölmesi?
Elbette devlet bazı çözümler sunuyor halka; ‘Can sigortası, mal sigortası, deprem sigortası, kaza sigortası yaptırın sigorta şirketleri zararınızı tazmin etsin’ diyorlar. Devlet
olarak da sorumluluğu yerine getirme
şekli ise bazı sigortaları yaptırmayı
yasal zorunluluk olarak düzenlemekten ibaret kalıyor.
Halkın devletin sorumluluklarını
yerine getirebilmesini zorlayacak bir
zor aracı da yoktur üstelik.
Ama eğer askere gitmezseniz önce
para cezası keser sonra da tuttukları
yerde askerlik şubesine götürürler.
Eğer devlete borcunuz varsa amme
alacaklarının tahsili hakkında kanun
uyarınca takip edilirsiniz. Bir bakarsınız ki bankanızdaki paranıza el
konmuş. Bir bakarsınız icra takibi
başlamış.
Kimse tekellerin karları için çıkarılan kanunları halka daha büyük
sorumluluklar yüklemek maksadı ile
kullanmasın. Sözün kısası kimsenin
halkı affetmeye hakkı yok. Biz ne
suçluyuz ne de kabahatli.
Gelir dağılımında vergilendirmede
ya da cezalandırmada halkın talebi
af değil adalettir. Tekellerin iktidarları
da bu adaleti sağlayamaz.
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Gerçeğin Sesi Yürüyüş İnanç ve

Dersim

Kararlılıkla Dalga Dalga
Yayılıyor
Yürüyüş Dergisi ülkemizde ulaşmadığımız ev, sokak, kişi
kalmayacak kararlılığıyla halka gerçekleri anlatmaya devam
ediyor.

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

İSTANBUL
Gazi Mahallesi: Torbacılık ve ahlaksızlık yapan bir evi
4 Haziran’da dağıtan Halk Cepheliler, daha sonra dergi dağıtımı yaptı.
1 Mayıs Mahallesi: 7 Haziran’da Yürüyüş kampanya afişleri asıldı.
Gülsuyu: 10 Haziran’da Pazar Yolu Sokağı’nda 50 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Kuruçeşme: 1-4 Haziran tarihleri arası esnaflara ve evlere Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı için
gidilen evlerde halk özellikle uyuşturucu sorunundan şikayetçi olduğunu söyledi.
ANKARA: Halkın Mühendis Mimarları tarafından 411 Haziran tarihleri arasında 100. Yıl Mahallesi’nde 15, Batıkent'te 15 olmak üzere toplam 30 dergi halka ulaştırıldı.
İZMİR: Güzeltepe Mahallesi ve Menemen İlçesi’nde dergisi dağıtımı yapıldı. 7 Haziran’da Menemen-Asarlık’ta 77,
bir sonraki gün Güzeltepe’de 50 dergi halka ulaştırıldı.
ADANA: Yamaçlı ve Akdeniz mahallelerinde 3 Haziran’da Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Dağıtımda, Uğur
Kurt'un katledilmesi, Dev-Genç’lilerin Berkin için İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş ve AKP’ye karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğinden bahsedildi.

Provokasyonlara Karşı
Halkların Birlikteliğini
Büyütelim
Antep’in Düztepe Mahallesi’nde
bulunan Cemevine 11 Haziran günü
kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın kim veya
kimler tarafından yapıldığına dair bilgi yok. Yapılan saldırıda şans eseri can
kaybı yaşanmazken, Cemevi bahçesinde bulunan cenaze töreni sırasında
3 kişi hafif yaralandı. Aynı kişilerin
Düztepe’nin alt tarafında bulunan
Cami çevresine de ateş açtığı ve birkaç dükkana hasar verdiği belirtildi.

İzmir: 4 Haziran’da Kırıklar 1
No’lu F Tipi Hapishanesi önünde TAYAD’lı Aileler hasta tutsakların serbest
bırakılması ve tecriti protesto etmek için
eylem yaptı. 7 Haziran’da yapılan
açıklamada, AKP’nin hiçbir tutsağı
katletmesine izin vermeyeceklerini,
hücrelerin havalandırmasına takılan
kameraların ahlaksızca olduğunu ve
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7 Haziran günü de Hadırlı - Son Durak'ta dergi dağıtımı yapıldı.
MERSİN: Tarsus: Dört Yürüyüş okuru 4 Haziran’da gerçeklerin sesini Duatepe ve Musalla mahallelerinde halka ulaştırdı.
HATAY: Halkın ve haklının sesi Yürüyüş Dergisi bir hafta içinde Hatay’ın birçok mahalle ve beldesine ulaştırıldı.
Toplam 800 adet dergi dağıtımı yapıldı.
DERSİM: Dersim merkeze bağlı birçok yerinde Yürüyüş
Derğisinin dağıtımı yapıldı. Ayrıca son gün çarşı merkezinde
ve Ovacık yolu üzerinde afişleme yapıldı.
ZONGULDAK: Merkez Caddesi’nde 4 Haziran’da Yürüyüş Dergisi tanıtımı yapıldı. Üç dergi okurunun katılımı
ile yapılan Yürüyüş tanıtımında 35 dergi halka ulaştırıldı.
Ayrıca 14 Haziran’da yapılacak olan Grup Yorum konseri hakkında halk bilgilendirildi. Zonguldak, Kilimli İlçesine
bağlı Muslu Belde Belediyesi’nin organize ettiği Grup Yorum Konseri için halk davet edildi.
ANTEP: Yürüyüş Dergisi okurları 10 Haziran’da Düztepe Mahallesi’nde derginin 419. sayısının dağıtımı yapıldı.
Yapılan dergi dağıtımında 50 dergi halka ulaştırıldı. 6 kişiyle
yapılan dağıtımda halkla dergi konusunda sohbet edildi.

avukat görüş kabinlerini herkesin izleyebileceği şekilde yapılarak avukat
müvekkil gizliliğine aykırı davranıldığı
belirtildi. 20 kişinin katıldığı eylemde
sloganlar atıldı.

Ahlaksız İzmir Polisi!
Haddini Bil!
İzmir Halk Cephesi 4 Haziran’da
bir açıklama yaparak, Halk Cepheli
Deniz Kaya’nın Antep’teki ailesini
arayıp tehdit eden polisi teşhir etti. Deniz’in ailesine; “Sizi uyarıyorum. Gelin çocuğunuzu buradan alın… Sonu
iyi değil” gibi sözlerle korkutmaya çalışan AKP’nin katil polisine İzmir
Halk Cephesi açıklamasında “Ne sanıyorsunuz, aileler sizden hesap sormayacak mı? Haddinizi bilin!” uyarısında bulundu.

Karanlığın Bekçileri
Yine İşbaşında
Ankara Keçiören'de Anadolu Halk
Festivali için afiş yapan Dev-Genç’li-

ler Özlem Eda Ortakçı, 18 yaşından küçük olan Onur Kayöz, Damla Kayöz ve
Eray... İşkenceyle gözaltına alındı. Keçiören’deki karakolda tutulan DevGenç’lileri sahiplenmek için karakolun
önüne giden arkadaşları, başlarına gelebilecek en ufak bir şeyden katil Ankara polisinin sorumlu olacağını ifade
ettiler.

Davamız Mahşere
Kalmayacak Hesap
Soracağız!
İkitelli’de Halk Cepheliler her
sene yapılan 2 Temmuz Sivas şehitlerini anma programını bu sene de 2
Temmuz günü yapma kararı aldı. Bu
kapsamda yapılacak anmanın çalışmalarına ozalit ve esnaf afişi yaparak
başladılar. Halk Cepheliler 11 Haziran
günü mahallenin çeşitli yerlerine 10
adet ozalit ve birçok esnafın camlarına da A3 boyutunda afişlerden yapıştırdılar.
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Emperyalistlerin Ilımlı İslam Projesi Çöktü; Erdoğan'ı İstemiyorlar!

Alman Devleti Tayyip Erdoğan'ın

En Çok Zenginleştirdiği Ülkelerdendir!
Tayyip Erdoğan 24 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrine gitti ve Köln
Arena'da bir konuşma yaptı. Erdoğan
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avrupa’da yaşayan halkımızdan oy almak için gitti. Erdoğan'ın
yalanlar konusunda bir usta olduğu
aşikar artık. Oy alabilmek için her türlü yalanı söyleyecektir.
Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'a itidal çağrısı yaptı. Gelmesini
istemediklerini söylediler. Alman basını da Erdoğan’a karşı manşetler attılar.
Erdoğan'ın iktidara geldikten
sonra en büyük desteği aldığı ülkelerden biri de Almanya'dır. AKP iktidarını Alman devleti desteklediğinde "AKP islamcı bir parti, Almanya nasıl destek çıkar" diye şaşıranlar olmuştu. Alman devleti, tekellere
hizmet eder. Almanya emperyalist bir
devlettir ve onlar için önemli olan tek
şey karlarıdır.
AKP iktidarı Türkiye tarihinin en
işbirlikçi iktidarı olmuştur. Bütün
yer altı yer üstü zenginliklerimizi
emperyalistlere peşkeş çekmiştir. Kamuya ait bütün fabrikaları, limanları satmıştır.
1990 yılında Türkiye'de 500 Alman sermayeli şirketi varken bu rakam 2014’de gelindiğinde 6 bini buldu. Bunun yüzde 60'ı son 6 yılda yani
AKP iktidarı döneminde kurulmuştur.
Bu şirketlerin Türkiye'yi tercih etmesi
iyi bir pazar olması ve ucuz iş gücü
olmasından kaynaklıdır. Yani Almanya için Türkiye sömürülmesi gereken bir ülkedir. Merkel kaç kez Türkiye’ye gelirken iş adamlarıyla birlikte
geldi ve birçok anlaşmalar yapıldı.
Merkel bu süreçten çok memnundu.
Yani Alman devletinin AKP faşizmini desteklemesinin sebeplerinden birisi ekonomik-işbirliğiydi.
Diğer neden ise emperyalizmin
AKP iktidarı ile birlikte "Ilımlı İslam" modelidir.

Emperyalistler evet AKP'yi islamcı özelliklerini bilerek desteklediler, yani AKP'nin gerici olduğu bilinen bir gerçekti. Emperyalistler
hem islamcı, hem de emperyalistlerin işbirlikçisi olunabilir imajını yaratmaya çalıştılar. Evet bu hava birkaç yıl böyle sürdü, ama AKP faşizminin gerçek yüzünü Türkiye halkı ve
Ortadoğu halkları artık çok açık bir şekilde görüyor. Yani ne mal olduğu biliniyor AKP'nin. Ilımlı islam modeli Suriye halkının direnişiyle emperyalistlerin istedikleri sonucu elde
edememelerinin sonucu olarak çöktü...
AKP faşizminin ve emperyalizminin yenilebilir olduğunu direnmekten başka bir yolumuz olmadığını
7 yıl süren ölüm orucu süreci anlatmıştır ve bunun sonrası gelen ayaklanma. İlmek ilmek, kapı kapı, emek
ile çok büyük bedellerle geldik bu sürece.
Bugün AKP siyasal olarak emperyalistlerin tercih etmediği ancak alALMANYA İLE TÜRKİYE
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
TEMELİNDE SÖMÜRÜ VARDIR
Almanya tüm silah ihracatının
yüzde 15’ni Türkiye’ye yapmaktadır.
- 1999-2012 yılları arasında
3.2 milyar Euro değerinde silah satmıştır.
-İki ülke arasındaki ticaret hacmi 33 milyar dolara ulaşmıştır...
- Almanya’nın Türkiye’deki
toplam yatırımı 12 milyar doları aşmıştır.
-1990 yılında 500 olan Alman
şirketlerinin sayısı 2014’de 6 bin
oldu.
İki ülke yöneticileri arasında her
ne tür atışmalar olursa olsun çıkar
ilişkileri temel olandır...

ternatifini de yaratamadığı için işbirliği yapmak zorunda kaldığı bir iktidardır. Bulduğu her fırsatı da AKP’yi
hizaya çekmek için kullanmaktadır...

Alman Emperyalizmini
Türkiye Halkının
Militanlaşması
Korkutuyor!
Şimdi emperyalistler korkuyor,
Alman emperyalizmi de korkuyor.
Türkiye halkının militanlaşması onları korkutuyor. Korkuyorlar; çünkü
sömürü alanları ellerinden gidecek.
Bizim gibi ülkeleri sömürecekler ki
kendi halkını yönetebilsinler. Bizim
boğazımızdan aldıkları lokmaları
kendi halklarına sus payı olarak versinler.
Sömürebilsenler ki daha fazla büyüsünler.
Korkuyorlar; çünkü Türkiye halkının devrimcileşmesi, militanlaşması, emperyalizmin denetimin dışında ayaklanmalara katılması Ortadoğu’ya ‘kötü’ bir örnek olacak.
Yani Alman emperyalizmi sosyalizmden korkuyor! Erdoğan'ı Almanya'da istememelerinin sebepleri
bunlardır, yoksa Türkiye halkına yapılan faşist baskılar değildir.
Alman devleti ve ırkçı basını kimseye demokrasi dersi veremez! Erdoğan'ı bahane edip ırkçılığı meşrulaştırmayın! Sizden demokrasi öğrenmeyeceğiz!

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

AB’nizi Alın Başınıza
Çalın, Irkçılığı
Geliştirmeyin!
Alman basını Erdoğan'ı istemediklerini yazarak, bir taşta iki kuş vuruyor, hem ırkçılığı geliştiriyor, hemde ne kadar demokrasi sever olduklarını gösteriyor. Yani Türkiye halkına yapılan faşist baskılara karşı oldukları şovunu yapıyorlar.
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Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Erdoğan'ı bahane edip ırkçılıklarını su yüzüne çıkarıyorlar.,
Araştırmalar yapıyor Alman basını
Türkiye'nin AB'de yeri var mı diye?
Türkiye Başbakanı’nın Almanya’ya
gelmesini istiyor musunuz diye?
Tabii çoğunluk hayır cevabını
vermiş. Alman halkı AKP'nin faşist
bir parti olduğu için mi bu cevapları
veriyor? Hayır! Milliyetçiliklerinden bu cevabı veriyor! Türkiye halkına yapılan baskıları protesto etmek
için değil.
AB'lerini alsınlar başlarına çalsınlar, biz AB'nin ne kadar ‘demokrat’ olduğunu biliyoruz. Çok uzağa gitmeye gerek yok, Afganistan’da
nasıl katliamlar yaptığınızı biliyoruz.
Peki Alman halkı Türkiye'nin AB'ye
alınmasını demokrasi gelişmediği
için mi istemiyor? Hayır! Irkçılıktan
istemiyor, çünkü ırkçılık emperyalist
sömürüsünün üstünü örten politikalardır. Irkçı politikalarla kendi halkı
ile diğer ülkelerden çalışmak için
gelen emekçilerin birleşmesinin, güç
olmasının önünde engel olan politikalardır ırkçılık.

Alman Medyası Irkçıdır,
Kimseye Demokrasi
Dersi Veremez!
Der Spiegel "Cehenneme Git
Erdoğan" diye başlık attı. Peki Der
Spiegel demokrat bir dergi midir? Hayır, tekellerin ve emperyalistlerin
politikalarını en iyi destekleyen, devrimcilerle ilgili yalan haberler yapan,
Anayasayı Koruma Örgütü’nü destekleyen, faşizmi destekleyen bir
dergidir.
Aynı başlıkları, faşist kurumları
olan "Anayasayı Koruma Örgütü"
için atmalarını bekleriz. Ya da Adalet Bakanları, İçişleri Bakanları için
de.
Çok demokratlar ya! Hadi gösterin kendinizi. Ama olur mu, onlar
dünyanın biricik, yegane halkı ve ülkesidir! Alman medyası Hitler faşizminden devraldığı ırkçı yayın politikasını hep sürdürmüştür. Sadece demokrasi maskesiyle biraz demokrasi sosuna batırdılar o kadar.
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Grup Yorum Konseri
Bileti Satmak Suç,
Yürüyüş Dergisi
Dağıtmak Suç!
Demokrasi Bu Mu?
Alman basınının AKP iktidarını
övdüğü başlıkları da çok gördük biz.
Türkiye ekonomisinin nasıl büyüdüğünü anlata anlata bitiremiyorlardı. Ama artık sahipleri Erdoğan'dan
vazgeçti ve onların da başlıkları değişti.
Bild Gazetesi de Erdoğan'a açık
mektup yazmış. Bu arada yine o üstün devletlerinin ne kadar demokrat
olduğunu anlatmış.
“Biz demokratik, özgürlüğü seven,
farklılıkların bir arada yaşadığı bir
ülkeyiz. Burada yasalar, siyasetçiler
için de geçerlidir. Bizde kadınlar
sokakta üstsüz de yürüyebilir. Biz herkesin fikrini söylemesine izin veririz,
zırvalasa bile. Bu akşam istediğinizi
söyleyin sayın Erdoğan. Ama biz
size hoşgeldin demiyoruz, istenmiyorsunuz."
Sizin ülkeniz demokratik bir ülke
değil. Sizin ülkenizde insanlar Yürüyüş dergisi sattığı, Grup Yorum bileti sattığı için hasta olmasına rağmen
yıllarca tutsak ediliyor. Sizin ülkenizde insanlar sadece Türkiyeli olduğu
için mahkeme salonlarına kelepçeli
getiriliyor, Naziler krallar gibi karşılanıyor.
Sizin ülkenizde farklılıklar bir
arada yaşamak için elinden geleni yapıyor, bunun için örgütleniyor yoksa
ırkçılığın karşısında direnemez. Sizin
ülkeniz adaletsiz, hem okullarda,
hem de iş bulma kurumlarında yabancılar hep ikinci sırada yer alıyor.
Sizin ülkenizde farklı olanlar diri
diri yakılıyor, ne bir arada yaşaması.
Yabancılar en rahat kendi oluşturdukları mahallelerde yaşıyorlar, o
kadar rahat bir arada yaşayamıyorlar
devletinizin ırkçı politikaları yüzünden. Asimilasyondan korunmak için
isanlarımız kendi mahallelerini oluşturuyorlar.
Siz de siyasetçiler yargılanmıyor.
10 esnafın katledildiği, NSU'nun biz-

zat devlet kurumları tarafından desteklendiği çok açık olmasına rağmen Adalet Bakanlığı’ndan kimse
yargılanmadı. Yalan söylemeyin.
Siz herkesin fikrini söylemesine
izin veren bir ülke değilsiniz, söyleyenleri "terörist" ilan ediyorsunuz. Devrimci olduğunu mahkeme
salonlarında söyleyenlere bu düşüncelerinden vazgeç yoksa sana şu
kadar ceza veririm diye tehdit ediyorsunuz.
Sizin ülkenizde kadınlar üstsüz dolaşabilir evet, ama başı örtülü dolaştığında aşağılanabilir değil mi?
Bild Gazetesi daha önce de Yunan
halkına bir açık mektup yazmıştı. Orada da kendilerini öve öve bitirememiş,
Yunan halkını aşağılamıştı. Paranızı biz
veriyoruz, ona göre oylarınızı kullanın
demişlerdi. Yunan halkının tembel olduklarını yazan başlıklar atmışlardı.
Onlar bulunmaz hint kumaşı ya...
Emperyalist ülkelerin dışındaki halklar onlar için beş para etmez, zeka
özürlü, her türlü aşağılanmayı hak
eden halklar.
Siz demokrasinizi kendinize saklayın. O demokrasi kılıcınızı biz Afganistan’da çok iyi gördük.
Biz AKP faşizmine karşı mücadele
ederiz, onu teşhir etmesini de biliriz.
Siz kendi faşistlerinizi teşhir edin, onlara karşı mücadele edin. Siz diri diri
yakılan insanlarımızın hesabının sorulması için açık mektuplar yazın o
meşhur Münih mahkemenize.

AKP'nin Almanya'da,
Bu Kadar Örgütlü Hale
Gelmesinin Sebebi,
Alman Devletinin
Müslümanlara Yönelik
Asimilasyon ve Irkçı
Politikalarıdır!
Tayyip Erdoğan Ağustos ayında
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geldi Almanya’ya. Almanya'da 1.4 milyon seçmen var. Evet
AKP Türkiyeliler’in içinde örgütlüdür.
Bunun nedeni, Alman devletinin
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ırkçı ve asimilasyon politikalarıdır. 11 Eylül sonrası Müslümanları sürekli aşağılayarak, potansiyel terörist muamalesi yaparak, halkın AKP'ye yaklaşmasına sebep olmuştur.
AKP dini kullanarak Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler’den destek almıştır. Halkımızı iliklerine
kadar sömürmüştür. Halkımızın milyonlarca Euro’sunu cebine atmıştır.
Halkımız kendisini sahipsiz görmüştür tam da
burada AKP'nin yalanları ve demagojileri onları
etkilemiştir. AKP asimilasyona karşı olduğunu söylemiştir, ama buna karşı hiçbir şey yapmamıştır.
Irkçılığa karşı olduğunu söylemiştir, ama diri
diri yakılan insanlarımız için hiçbir adım atmamıştır. Ama halkımız bizim de bir devletimiz var,
bizimde sahiplenenimiz var eksikliğini hissetmiştir.
Devrimcilerin bu kesime yeterince ulaşamayışları,
onları AKP'ye çekmiştir.
Alman devleti milyonları örgütleyebilecek
güçte olduğumuzu, ırkçı katliamların hesabını tek
sorabilecek olanın devrimciler olduğunu bildiği
için Anadolu Federasyonunu’nun örgütlenmesine izin vermemiştir.
Anadolu Federasyonu AKP'nin etkilediği bu milyonları örgütlemek istiyor, istiyordu ama Alman devleti bunu istemiyor. Çünkü AKP ile uzlaşabilir, ama
devrimcilerin örgütlediği bir halk ile uzlaşamaz, onları teslim alamaz. Bu yüzden örgütlenmelerimize
saldırıyor. Ama devrimcileri teslim alamayacak, o
kapıları devrimciler tek tek çalmaya devam edecek.

Devrimcilerin Görevi AKP'nin
Gerçek Yüzünü Göstermektir!
AKP asla asimilasyona karşı mücadele etmedi. Irkçı katillerin cezalandırılması için bir şey yapmadı, mahkeme önlerine biz gittik, tek biz “Katiller” diye bağırdık. Biz onların haklarına sahip
çıktığımız için yıllardır hapishanelerde tecrit hücrelerinde bedel ödüyoruz.
Bizim ülkemiz bir cennetken bizim Avrupa'da,
aşağılanarak yaşamamızın sebebi AKP ve onun gibi
şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün iktidarlardır.
Avrupa'da yaşayan halklarımızın sorunları aynıdır,
Alevilerin farklı, Sünnilerin farklı değildir.
Kendi halklarımız birlikte örgütlenmeliyiz. Bizim sahibimiz biziz, bizim bir devlete ihtiyacımız
var evet, ama bu faşist AKP değil. Her katliama
kader diyenler bizi temsil edemez. Soma'da 307
insanımızı katledenler bizi temsil edemez. Biz kendi iktidarımızı kurmalıyız!
Tayyip Erdoğan ağustos ayında milyonlarca insanımızdan oy almayı planlıyor, Erdoğan’ın suç dosyası çok kabarık, teşhir edelim, halkımıza gerçekleri
gösterelim.

Uğur Kurt’un Katili AKP’dir!
Gerçekleri Kimse Çarpıtamaz!
Anadolu Alevi Hareketi 7 Haziran’da yayınlanan 1 No’lu açıklamasında 22 Mayıs 2014
ttarihinde İstanbul Okmeydanı’nda
Uğur
Kurt’un katledilmesinden
sonra yaşanan olaylar,
gerekli – gereksiz açıklamalar, doğru – yalan
söylenen sözler üzerine
şunları ifade etti: “… Liseli Dev-Genç’in, 22
Mayıs 2014 tarihinde,
Berkin Elvan ve Soma
şehitleri için, İTO Ticaret Meslek
Lisesi’nde yapacağı boykotu,
okul yönetimi ve AKP’nin katil
polisi engellemeye çalışmıştır.
Bu engellemenin son noktasında
ise katil polis, liseli gençlere saldırmıştır. Bu saldırı sırasında ise
katil polislerin, Liseli DevGenç’lilerin üzerine ateş açması
sonucu, tesadüf eseri kurşunlar, o
sırada bir yakınının cenazesi için
Okmeydanı Cemevi’nde bulunan Uğur Kurt adındaki canımızın başına isabet etmiştir. Uğur
Kurt, hastaneye kaldırılmasına
rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir.
Uğur Kurt’un katledilmesinden sonra düzenlenen protesto eylemlerinde ise onlarca insan, polisin kullandığı plastik mermi,
gaz ve ses bombası, tazyikli su sonucu yaralanmış, Ayhan Yılmaz
ise hayatını kaybetmiştir.
Yaşanan süreç boyunca; katillere bizzat emir veren Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya, Alevi kurum temsilcilerine,
köşe yazarlarından TV programcılarına kadar herkes konuştu.
Ve bu konuşanların çoğu da olayın özüne vurgu yapmadan, kimi
zaman bilinçli, kimi zaman da bilinçsiz olarak gerçekleri çarpıttılar, yalan söylediler, hedef gösterdiler.
… Ancak gözden kaçırılmaması gereken nokta, katil polisin,
o kurşunları bilerek ve isteyerek

insanlarımızın üzerine sıkmasıdır.
Tarihimizde sayısız Alevi katliamı vardır ancak bu defa hedef ne
Cemevi, ne

de Aleviler’dir. Hedef, eylem
yapan devrimcilerdir. Bu gerçeği
yok saymak, olayı Alevilere ve
Cemevi’ne dönük bir saldırı olarak göstermek, olayları objektif
değerlendirmemek, kimseye bir
şey kazandırmaz. Aksine,
AKP’nin ekmeğine yağ sürmeye
yarar…
AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın niyeti bellidir. Zulümleri
büyüdükçe, kitleler politikleşmekte, devrimcileşmekte ve hesap sormaktadırlar. Aleviler de tarih boyunca hep mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuşlardır. Baskılar, katliamlar karşısında sinmemiş, örgütlenmiş ve
hesap sormuştur. İşte AKP’yi
korkutan da budur. AKP’yi korkutan, Gezi Ayaklanması’na katılanların % 78’inin Alevi olmasıdır. Bu % 78 içerisinden çıkacak
İmam Hüseyinler’den, Pir Sultanlar’dan korkmaktadırlar. Korkmakta da haklılar. Çünkü kendi
sonlarını görüyorlar.
Bu nedenle Alevileri, devrimcilere karşı provoke etmeye
çalışıyorlar. Ancak Alevi halkımız, kimin dost, kimin düşman olduğunu, katilin kim olduğunu
çok iyi bilmektedir. Bu provokasyonlar, kışkırtmalar karşılığını bulmaz. AKP’ye en güzel cevabı, Alevi halkımız örgütlenerek
vermektedir ve örgütlenerek hesap sormaya da devam edecektir.
Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!”

TUTSAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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AVRUPA’dakiBİZ
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF)
Alman Emperyalizminin Aleti Olmamalıdır!

Mayamızda Biat Etmemek Var
Bunu Unutmayalım!

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Tayyip Erdoğan 24 Mayıs'ta yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri
için Almanya’daki Türkiyeliler’in
oylarını alabilmek için Köln Arena'da yaklaşık 20 bin kişiye bir konuşma yaptı.
Aynı gün 50 bin kişinin üzerinde katılımın olduğu Almanya
Alevi Birlikleri Federasyonu’nun
(AABF) öncülüğünde Tayyip Erdoğan’ı bir de protesto mitingi yapıldı. Mitinge Alevi örgütlerinin yanında AKP’ye karşı olan devrimci,
demokrat, ilerici tüm kesimler katıldı.
Erdoğan bir kez daha gördü ki dünyanın hiçbir yerinde elini kollunu sallayarak dolaşamayacak.

AABF Başkanı Alman
Cumhurbaşkanı ile Neyin
Pazarlığını Yapıyor?
Erdoğan’nın Köln’de düzenleyeceği mitingten iki gün önce Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
Başkanı Hüseyin Mat, Alman Cumhurbaşkanı Gauck ile bir görüşme
yaptı. Yapılan görüşmenin arkasından
açıklama yapan AABF Başkanı Mat
Gauck'un ülkemizi ziyareti sırasında
yaptığı açıklamaların Türkiye'de yaşanan gerçekliği yansıttığını belirterek, "Sayın Gauck'a Türkiye'de yaşanan sorunlarla ilgili göstermiş
olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür
ettim. Kendisine Erdoğan'ı, miting
günü sert şekilde protesto edeceğimizi ilettim" dedi.
Halk düşmanı Erdoğan her türlü
protestoyu hak etmektedir. Ancak
Erdoğan’ı protesto etme adına Alman
emperyalizminin AKP ile olan hesaplaşmasına alet olunamaz.
AABF Almanya’daki halkımızın
halk düşmanı Erdoğan’a olan öfkesini
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Alman emperyalizminin AKP ile
olan hesaplaşmasında Almanya’ya
yedeklemeye çalışmıştır. AABF’yi
bu tutumundan

dolayı kınıyoruz…
Halkımızın AKP’ye olan öfkesi Alman emperyalizminin demokrasicilik
oyununun maskesi yapılamaz.
AABF yönetimi daha önce de Alman emperyalizmiyle buna benzer
görüşmeleri yapmıştı.
AKP faşizmine karşı çıkıyorum
derken faşizmin ağababası emperyalizm ile işbirliği yapılamaz... AABF
yöneticileri Alman emperyalizminin
demokrasicilik oyununa alet olmaktan vazgeçmelidir.
AABF yönetimi daha önce de Alman emperyalizminin gençlerimizi
fişleyen ‘Kayıp İlanları’ kampanyasına destek vermişti...
Alman devleti ırkçı politikalarını
Alevi halkımızın en temel haklarını
bir lütuf gibi verdiğini söyleyerek gizlemeye çalışıyor. Alevi halkımızı ırkçı politikalarının üstünü örtmek için
hak kırıntılarıyla kandırıyor.
Niye teşekkür ediyorsun Alman
Cumhurbaşkanı’na?... Daha düne kadar AKP’nin tüm politikalarını destekleyen onlar değilmiydi?
9 insanımızı diri diri yakan NSU
çetesini koruyan, kollayan, besleyen
Alman devleti değil mi?

Faşizm emperyalizmin yönetim
biçimidir. Onlardan asla demokrat olamaz. Alman emperyalizminin
Alevi halkımıza tanıdığı birkaç
hak kırıntıları bütün bu gerçekleri ortadan kaldırmaz. Almanya’da demokrasi olduğunu da
göstermez.
NSU çetesini yıllarca koruyan ve onlara maddi manevi destekler sağlayanlardan
medet umulmaz.
Çok açık ve net bilinmektedir ki, Nazi artıkları
halen Alman devleti tarafından korunup beslenmektedir.
Alman emperyalizmine teşekkür
edilecek hiçbir şey yoktur. Onlar kimseye demokrasi dersi veremez. Hitler’in Nazi anlayışı Alman devleti tarafından yaşatılmaktadır. Demokrat
olmayanlardan demokrasi dersi alınamaz.
Daha önce belirttiğimiz gibi 9 insanımızı diri diri yakan Nazi artıklarını koruyan Alman devletidir.
“Kara kafalı” diyerek insanlarımıza sokak ortasında saldıran, saldıranları koruyan Alman devletidir.
Onun için Alman devleti kimseye demokrasi dersi veremez...
Devrimcileri tutuklayan, NSU çete
üyelerini koruyan Alman devletidir.
Almanya’daki Alevi halkımıza
verdikleri birkaç hak kırıntısı üzerinden ırkçı, faşist yüzlerini gizleyemezler.

Aleviler Elbette
Devrimci Olacaklar
Burjuvazi Alevi halkımızı devrimcilerden koparmak için “Alevilik
Marksistler’in etkisinde mi”, “terör örgütleri Aleviler’in içinde” türünden
demagojilerle baskı altına alınıyor. Aleviler de hemen savunmaya geçiyor.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

Faşizme Karşı Sınıf Kardeşi
Olduğumuzu Unutmayalım!

Almanya’nın Güney bölgesinde Soma madenindeki katliamın ardından yapılacak yürüyüş için yapacağımız pankart kumaşını almaya gittiğimiz Türkiyeli bir
terzide yaşadığımız umut verici olayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
“Merhaba” deyip kapıdan giriyoruz. İçeride kalabalık bir kadın grubu var, aralarında sohbet ediyorlar.
Konu, Soma’da hayatını kaybeden madenci kardeşlerimiz.
Sohbeti istemeden bölüyoruz, kırmızı kumaş aradığımızı söyleyerek. Orada bulunanlardan bir kadın
soruyor: “Ne için alıyorsunuz kumaşı?”
Soma katliamını protesto için yapılacak yürüyüşe
pankart yapacağımızı söylüyoruz. Bu oradakiler tarafından takdir ediliyor.
Aynı abla tekrar başlıyor konuşmaya, “Hadi bakalım pamuk eller cebe, gönlünüzden ne kopuyorsa,
durumunuz neye el veriyorsa, bizim de çorbada tuzumuz olsun” diyerek cüzdanındaki son parayı uzatıyor
elimize. Onun bu hareketinin etkisiyle aynı duyarlılığı
diğerleri de gösteriyor, gönüllerden kopanı elimize
tutuşturuyorlar. “Elimizden ancak bu geliyor” diyor

biri, “Hiçbir şey yapmamaktan iyidir” diyor öteki.
Sohbetleri devam ederken, terzi, kumaşın hazır
olduğunu söylüyor, ödeme yapmak istiyoruz kabul
etmiyor; “Bu da benden olsun, benim de evlatlarım
var, kimsenin evladı ölmesin yavrum” diyor. Bu çok
duygulandırıyor bizi, halkımıza olan güvenimiz bir kat
daha artmış şekilde vedalaşıp çıkıyoruz.

Sayı: 421

Yürüyüş

Niye?
Dünün zulme karşı biat etmeyen
İmam Hüseyin bugünün devrimcileridir. Aleviler’in tarihi zulme karşı
başkaldırıların tarihidir. Bugün zulme
karşı direnenler devrimcilerdir.
Zalime karşı mazlumun yanında olmayı ölüm pahasına tercih eden
İmam Hüseyinler yok sayılabilir mi?
Yezidler’in Ehli Beyt’i katletmesi
unutulur mu? Yavuz Sultan Selimler’in katliamları unutulur mu? Aynı
baskı ve sömürü düzeni bugün sürüyorken, Aleviler’in bu zulme ve sömürüye karşı sessiz kalması, eşit bir
düzen istememesi öğütlenebilir mi?
Yezidler’in, Hızır Paşalar’ın bugünkü temsilcisi oligarşiye karşı biat
edilerek Alevi olunabilir mi?
Tüm bunlara cevabımız hayır ise,
elbette Aleviler devrimci olacaktır,
devrimci saflarda yer alacaktır. Devrimciler tüm inançların özgür olduğu,
zulmün, sömürünün son bulduğu bir
düzen için mücadele ediyor. İşte bu
nedenle tüm yoksul halklar gibi Alevi halkımızın da devrimcilerle birlikte olmasından doğal ne olabilir ki?

“Ben zalimlerle birlikte varlık
içinde yaşamayı alçaklık zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise mutluluk sayarım...” diyor İmam Hüseyin.
Alevi Halkımız!
Devrimcileri en iyi siz tanırsınız.
İmam Hüseyin’in bu sözleri bugün
devrimcilerin kişiliğinde hayat bulmaktadır. İmam Hüseyin’in mirasını
yaşatanlar devrimcilerdir.
Elbette Alevi halkımızın kendi
inançları, kültürleri doğrultusunda
dernekleri kurumları, örgütlenmeleri de olmalıdır. Ancak Alevi halkımız
bu kurumları kendileri üzerinden
emperyalizmin hizmetine sunmasına
izin vermemelidir...
Emperyalizm tüm dünya halklarının baş düşmanıdır.
AKP iktidarı Alevi halkımız için
nasıl bir düşman ise emperyalistler
başdüşmanımızdır.
Alevi kurumlarının başındaki kimi
yöneticiler halkımıza yaslanarak kurumları emperyalizmin politikalarına
yedeklemektedir.
Alevi halkımız Hüseyin Mat gibi

Alevi halkımızın iradesini emperyalizme yedekleyenleri sırtınızda taşımayın.
Alevi halkımız dün olduğu gibi bugün de zulmün karşısında olmuştur... Haksızlıkların, adaletsizliklerin karşısında olmuştur...
Her türlü bedeli göze alarak zulme
karşı direnenler sadece devrimcilerdir.
Bugün Alevi kimliğimizden en temel haklarımıza kadar kazanmanın
tek yolu devrimcilerle birlikte direnmektir. Yeriniz iradenizi emperyalistlere yedekleyen Alevi bezirganlarının yanı değil, devrimcilerin
yanıdır.
Cepheliler; Alevi halkımız iradesini
düzene yedekleyen kurumların tapulu malı değildir.
Alevi halkımızın her türlü talepleri ancak devrimci mücadele içinde
gerçekleşir...
Politikalarımız düzene muhalif
olan tüm kesimleri kapsamaktadır.
Cephe çatısı altında düzene muhalif
olan halkımızın tüm kesimlerini kucaklamalıyız.
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Avrupa’da

Türkiyelilerin Bulunduğu Her Yerde

Irkçılığa Karşı
Tek Ses, Tek Yürek

Sayı: 421

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
konser çalışmaları Türkiyelilerin olduğu
her alanda devam ediyor. Konserin sesini
halkımız şimdiden duymaya başladı. Hergün afişlemeler, bilet satışları, söyleşi, bildiri dağıtımları, stantlarla halkımıza ulaşılmaya çalışılıyor.
Avrupa'nın, Bremen, Hamburg, Essen, Aachen, Lübeck,
Mannheim, Londra, HollandaDeventer, İsviçre-Basel, Paris'te
hafta boyunca konser çalışmaları devam etti. 1025 el ilanı, 450
afiş, binlerce bildiri, yüzlerce
bilet satışı yapıldı.
Almanya Lübeck Alevi Kültür Merkezi’nde 90 kişinin katılımıyla Grup Yorum söyleşisi
gerçekleştirildi.
Grup Yorum'un da katıldığı
konser çalışmaları Mannheim’de
küçük konserlerle de devam etti.
7 Haziran günü Alevi derneğinin
gençlik şölenine, 8 Haziran güLübeck
nüdü bir pikniğe katılarak konsere katılım çağrısı yaptılar.
Ayrıca Grup Yorum sevenler 14 Haziran tarihinde
Türkiyelilerin bulunduğu her yerde Grup Yorum şarkıları
eşliğinde toplu el ilanı ve bilet satışları gerçekleştireceğini duyurdu.

"Bu Daha Başlangıç"
Sesleri Avrupa'da

Naziler Yaşam
Sevincimizi Elimizden
Alamayacak
28 Haziran'da yapılacak olan Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konseri
için Alman anti-faşist tutsak Thomas
Meyer Falk destek mesajı gönderdi.
Mesajında özetle; " Burada konser
bugün bir simge…
Hamburg
Alman hapishanelerinde de birçok
ırkçı yapılanmalar var. Irkçı anlayışların eziyeti ve hakaretlerinden tutun da,
faşist müzik grupların parçalarının çalınmasına hatta fiziki saldırıya kadar.
Ancak bugün bir kez daha bütün
bunlara karşı koyuluyor: Konserin renkliliği, canlı ve neşeli birlikteliği ile. Avrupa çapında neo-faşist yapılanmalarının tekrar hortlatmasının verdiği tüm
üzüntü ve öfkeye rağmen ki bu bizi birbirimize kenetler, hayatın sevinçlerini
de unutmamak gerekiyor.
Faşistler bizim yaşama sevincimizi elimizden alamaz.
Böylece ölenleri de yüceltiyoruz. Birlikte şarkılar söyleyip, oyunlar oynayarak, kalbimizde ölenlerimizi muhafaza
ediyoruz ve bir nebze canlanmalarını sağlıyoruz.

Köln Halk Cephesi 6
Haziran saat 19.00‘da Köln
Müllheim Wiener Platz’da
(Wiener Meydani) 1. Yılında Gezi Ayaklanması Forumu gerçekleştirdi. Grup Yorum’un da sahne aldığı forum'a 150 kişi katıldı.

Nazilere Geçit
Vermeyeceğiz!
4 Haziran günü Viyana'da faşist Alman
Üniversite Öğrenciler Birliği’nin (Burschenschaft) düzenlemek istediği yürüyüşe
karşı Sağa Karşı Ofansif tarafından büyük
bir yürüyüş
gerçekleşti. Yürüyüşe 2000
kişi katıldı.
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İsviçre’nin Bern Kanto’nunda 31 Mayıs günü
“Amerika Latin Amerika’dan
elini çek” adı altında Amerikan Konsolosluğu önünde eylem yapıldı. Eylemde Bolivya, Venezüella, Meksika, Kolombiya, Peru ve Türkiyeli
devrimciler Amerikan emperyalizmini protesto ettiler.

Emperyalizme
Karşı El Ele

Muhammet'i Gençlik Dairesi’nin
Elinden Çekip Aldık
Alman Gençlik Dairesi sudan gerekçelerle çocuklarımızı ailelerinden
koparya devam ediyor. Bu çocuklarımızdan biri 5 aylık Muhammet.
Muhammet’in ailesinden alınması
ile ilgili Velbert’de yürüyüşler, basın açıklaması yapılmıştı defalarca.
5 Haziran günü Velbert'de yapılan

basın açıklaması
ve eyleme Anadolu Fedarasyonu da katıldı. Yapılan eylemler, halkın sahiplenmesi Jugendamt'ın geri
adım atmasını sağlamıştır. Muhammet ailesine teslim edilmiştir. Eğer
çocuklarımıza sahip çıkarsak Jugendamt'ların elinden çocuklarımızı alabiliriz bu eylemler bunun göstergesi olmuştur.

BERKİN ELVAN İÇİN ADALET,

H. FEVZİ TEKİN’E
7 YIL CEZA VERİLDİ
Atina'da, H. Fevzi Tekin’in 2 Haziran'da başlayan
yargılamasına 3 Haziran'da devam edildi. Savcının mütalaası ve avukat savunmasının ardından ara veren mahkeme hiçbir delil olmamasına rağmen Tekin’e temyiz
yolu açık olmak üzere 7 yıl ceza verdiğini açıkladı.
Diğer yandan, cuma günü getirildiği Diavata Hapishanesi’nde onursuz arama işkencesine direndiği
için hücreye konulan Tekin’in cuma gününden beri
açlık grevinde olduğu öğrenildi.

TUTSAKLARIMIZI TEK BİR AN DAHİ
SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ
Yunanistan’daki Özgür
Tutsaklara yönelik baskıların
son bulması ve hasta tutsak
Hüseyin Fevzi Tekin'in serbest bırakılması için Yunanistan Halk Cephesi’nin başlattığı kampanya devam ediyor.
6 Haziranda Atina’nın Omonia
Meydanı’nda imza masası açıldı. Saat 16-17 arasında açık kalan masada tutsakların taleplerini içeren bildiri dağıtılıp imza toplandı.

SOMA'YI HİÇ BİR YERDE UNUTTURMAYACAĞIZ
15 Mayıs günü Stuttgart-Schlossplatz'da demokratik
kitle örgütlerinin ortak katılımıyla “SOMA İŞ KAZASI
DEĞİL KATLİAMDIR” yürüyüşü düzenlendi.
Stuttgart Halk Cephesi, yaptığı çağrıyla toplanan kortejiyle, pankart ve sloganlarıyla yine en önde haykırdı
öfkesini. Konsolosluk önünde son bulan yürüyüş yapılan
açıklama ve protestoların ardından sonlandırıldı.

Canan Kulaksız’ın Adı Dev-Genç

Mücadelesinde Yaşayacak
Ege Üniversitesi rektör müsveddesi Candeğer Yılmaz ve
halk düşmanı polislerin saldırısına karşı İzmir’de 19-21 Mayıs tarihleri arasında 10. Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci
Şenliği yapıldı. Ege Üniversitesi rektörü şenlik hazırlıklarını yapan 26 devrimciyi işkenceyle gözaltına aldırdı. Okula ses
sisteminin sokulmasına izin vermediği halde şenliğin coşkulu
geçmesini engelleyemedi.
İlk gün şenlik hazırlıkları yapıldı. İkinci gün Grup Abdal
şenlikteki yerini aldı. “Ses sistemini içeri almasalar da biz burada hep beraber yine şarkılarımızı türkülerimizi söyleyeceğiz” diyerek söylemeye başladılar. Grup Abdal, “Bu şiirde insan sevgisinden bahsediyor. Herkesi sevmekten bahsediyor.

Demokrasi ve Hukuk Adına,
Düşünce Özgürlüğü Katlediliyor
Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından Almanya’nın Düsseldorf şehrinde görülen Özkan
Güzel davasının sıradaki duruşması 4 Haziran saat
10.00’da başladı. Mahkeme
yine bir yığın saçma ve komik
sayılabilecek suçlamalarla doluydu. Mahkeme sonrası yapılan açıklamada Özkan Gü-

zel’i Alman faşizminin ellerinden çekip almalıyız. Bunun için sonuna kadar Özkan’a sahip çıkmalı ve Alman
faşizminin büyük insan hakları yalanını ortaya koymak adına her mahkemede salona daha
büyük bir kitleyle gitmeliyiz"
denildi. Mahkeme 11, 12 Haziran tarihlerine ertelendi.

ADI DEMOKRAT ÜLKE FRANSA;
ZEHRA KURTAY’I SERBEST BIRAKIN
Paris’te tutuklu bulunan Wernicke Korsakoff hastası Zehra Kurtay için özgürlük talebi bir kez daha haykırıldı.
Zehra Kurtay'a Özgürlük Komitesi, 4 Haziran günü saat:
14.00'da Fransa Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Okunan açıklamanın ardından; “ZEHRA KURTAY’A ÖZGÜRLÜK” sloganları ile eylem bitirildi.
Sayı: 421

ALMANYA HAPİSHALERİ
TECRİTİN VE İŞKENCENİN USTASI

Yürüyüş
15 Haziran
2014

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Koridallo Hapishanesi’nden zorla alınarak Almanya'ya iade edilen Özgür Tutsağımız
AHMET DÜZGÜN YÜKSEL'e 16 Mayıs günü getirildigi Düsseldorf Hapishanesi’nde, zorla çıplak arama, zorla ağız içine bakma gibi insanlık onuruna aykırı dayatmalarda bulunuldu.
Ahmet Düzgün Yüksel, bu faşist-keyfi dayatmaları kabul etmemesi ve sloganlarla direnmesi sonucunda gardiyanların saldırısına uğradı. Bu esnada sağ koltuk altında kaburga kırıgı ta da çatlağı bulunuyor.
Fakat günümüzde herkesi sevemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı ama herkesi sevemiyoruz. Çünkü herkes hak etmiyor.
Yüzlerce madenciyi öldürenler, çocukları silahla vuranlar sevgiyi hak etmiyor. Onları sevmiyoruz” diyerek sınıf kinine vurgu yaptı.
Üçüncü gün Soma’da yaşanan katliamla ilgili yapılan panelde Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Evrim Deniz Karatana, Halkın Mühendis Mimarları’ndan Barış Önal, Grup
Yorum’dan Muharrem Cengiz ve TAYAD’dan Ahmet Kulaksız
söz aldı. Soma’da yaşanan katliam anlatıldı. Daha sonra Soma’da yaşanan katliamda sağ kurtulan işçiler geldi. Soma’da
yaşanan katliamı, çalıştıkları ağır şartları anlattılar. Programın sonunda Grup Yorum marşlarla türkülerle şenlik alanında
oldu. Soma’da yaşanan katliam için besteledikleri parçayı paylaştılar. Program Grup Yorum ve türküleriyle son buldu.

TUTSAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK
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Perihan Demirer elindeki silahı SDB’li yoldaşlarına
gösterir ve "İşte bununla ve inancımızla
düşmanı yeneceğiz" der.

22 Haziran - 28 Haziran
Adalet YILDIRIM: 22 Haziran
1996'da saat 21.35 sularında, devrimci
tutsaklara yapılan baskıların hesabını
sormak için DYP İstanbul Kağıthane
İlçe Binası’na düzenlenen baskından
sonra gerilla birliği geri çekilirken çaAdalet Yıldırım tışmaya girdi. Adalet kendini feda ederek
diğer yoldaşlarının geri çekilmesini sağladı ve çatışarak şehit düştü.
1977 doğumludur. Dersimli olup Kürt milliyetindendir. Henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta atıldı kavgaya. 1994’te Dersim’de kır gerilla birliğinde savaştı.
1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde istihdam edildi.
Şehit düştüğünde 19'unda komutan yardımcısıydı.
Halkımız bu fedakar kızını asla unutmayacak. Mezarı
Dersim Merkez Asri Mezarlığı’ndadır.

Recep Sinan

Recep SİNAN: 1959 doğumlu. Halkının faşizme, oligarşiye karşı mücadelesinde saf tutmuş, bir Devrimci Sol
militanıydı. 24 Haziran’da Gemlik Hamidiye bölgesinde faşistlerle çıkan bir
silahlı çatışmada şehit düştü. Mezarı
Bursa Gemlik İlçe Mezarlığı’ndadır.

Kenan GÜRZ, Zehra ÖNCÜ, Doğan GENÇ,
Figen YALÇINOĞLU, Cem GÜLER:
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı
Propaganda Birliği Mustafa Sefer Müfrezesi’ne bağlı bir gerilla birliğinde görevli savaşçılardı. Birlik komutanları
Kenan Gürz’dü. 25 Haziran 1995’de Ovacık
Yeşilyazı Nahiyesi KarKenan Gürz
dere Mevkii’nde oligarşinin binlerce askeri
tarafından kuşatıldılar.
15 saat süren yiğitçe çatışma sonrasında şehit Figen Yalçınoğlu
düştüler. Kenan, Figen
ve Cem Hozatlı’ydılar.
Zehra Öncü
Doğan Pertek, Zehra ise
Çorumlu’ydu. Kimi çalıştığı tarladan, kimi okuduğu okuldan
katıldı gerillaya. Umudun bayrağını taşıyarak ölümsüzleştiler.
Cem Güler

Hüseyin ÇUKURLUÖZ, Bekir BATURU:
Ölüm Orucu direnişçisiydiler. 27 yıllık devrimci 42 yaşındaki Çukurluöz’le, 36 yaşındaki
11 yıllık devrimci Baturu, 22 Haziran 2004’te,
Sincan F Tipi’nin bir hücresinde, elele, aynı
ateş çemberinin içinde, bedenlerini tutuşturarak
şehit düştüler. Çukurluöz, feda eylemini ger- Hüseyin Çukurluöz
çekleştirdikleri gün, 22 Haziran’da şehit düşerken,
Baturu bir gün sonra şehit düştü.
Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu
Kazası’nın Çukurlu Köyü'nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz'le tanışarak mücadeleye katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü ve 11 yıl hapishanelerde kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze'de
Bekir Baturu
faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı. 1996
Ölüm Orucu’nda birinci ekiplerde yer aldı. 19
Aralık 2000 katliamında ağır yaralandı. 20 Ekim 2003'
te 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak direnişin bayrağını omuzladı.
Bekir Baturu, 1968 Gaziantep doğumludur. '93
yılında Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer aldı.
Faşist saldırılarda yaralandı, polis işkencelerinden geçirildi,
tutsaklık yaşadı. '94’te Batı Karadeniz'de öğrenci gençliğin
örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Kasımı’nda tutuklandı.
19 Aralık 2000 Katliamı’nda Bartın’da daha sonra şehit
düşecek yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. Onlardan
öğrenerek devrimciliğini büyüttü. Büyüyen inancı ve
kararlılığıyla alnına kızıl bandı taktı. Tecrite karşı direnişte
ölümsüzleşti.
Ali YÜCEL: Kendini Dersim dağlarında bir
savaşçı olmaya hazırlarken Kırıkkale yakınlarında
23 Haziran 1995’de geçirdiği trafik kazasında
yitirdik. Ali 1978 doğumluydu. Kaybettiğimizde
henüz 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki Ali'nin en
büyük isteği bir gün halkı için dağlarda gerilla
olarak savaşmaktı. Özellikle Dersim dağlarına
sevdalıydı. Mezarı Çorum'un Kuşsaray Köyü'nde.

Ali Yücel

Hasan Hüseyin BOYRAZ:
1974 Sivas doğumlu. 1996’da Ankara'da
gençliğin mücadelesine katıldı. AYÖDER komitesinde ve Ege TÖDEF yönetiminde yeraldı.
2000 Temmuz'unda gerillaya katıldı. Abisi
Haydar Boyraz da aynı birlikteydi. Ağabey
kardeş omuz omuza aynı birlikte çarpıştılar. H. Hüseyin Boyraz
2003 yazında Dersim'e giden ağabeyin Mart
2004'te şehit düşmesinden üç ay sonra 22 Haziran
2004'de Tokat'ın Erbaa İlçesi Benli Yaylası yakınlarında
Karadeniz Recai Dincel Silahlı Propaganda Birliği'ne
bağlı bir grup gerilla ile oligarşinin askeri güçleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

Semiran POLAT: 16 Ekim 1975
Dersim Mazgirt Basu (Güneşdere) Köyü
doğumludur.
Ancak gençliği İskenderun'da geçmiştir. Devrimci hareketle tanışması
1995'tedir. 1997'de gençlik örgütlenSemiran Polat mesinin Mersin temsilciliğini yaptı.
1998'de kendini tümüyle halkın kurtuluşu
mücadelesine adadı. 1999'da gençlik örgütlenmesi sorumluluğuna getirildi. 2001'e kadar bu görevini sürdürdükten sonra illegal alanda istihdam edildi ve bir
süre sonra da Silahlı Propaganda Birlikleri’nde yer
aldı. Hapishanelerde yoldaşlarının katledilmesine karşı,
İstanbul’da 24 Haziran 2004’te bir eylem hazırlığı
içindeyken, taşıdığı bombanın kaza ile patlaması
sonucu şehit düşerken, kazada halktan Zehra Şahin,
Kemal Polat, Feride Ilgız da hayatını kaybetti. Halkın
kurtuluşu ideali uğruna mücadele ederken işkenceler
gördü, tutsaklık yaşadı. Ama bu halk için, bu vatan
için değerdi. Bu mücadele içinde şehit düştü.

Devrim Mehmet EROĞLU,
Yüksel GÜNEYSEL
26 Haziran 1993’te SHP Gaziosmanpaşa Başkan adayı Mehmet Altuncu’nun iş yerinde iş yeri sahibinin ihbarı
sonucu pusu kuran poDevim M. Eroğlu lisler tarafından kurşuna
dizildiler. Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Kiğı doğumluydu.
Lise sıralarında, mücadeleye katıldı.
Yüksel, 1973 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. Devrimci mücadeleye
Yüksel Güneysel
1990 yılında GOPKAD'da katıldı.

Perihan DEMİRER:
1973 Çorum doğumluydu. 28 Haziran 1991 tarihinde Beşiktaş’ta bulunduğu
ev polis tarafından basılarak katledildi.
Perihan, Devrimci Sol'un bir üyesi, Silahlı Devrimci Birlikler’in bir savaşçısıydı.
İşçi sınıfı içinden gelen bu genç
Perihan Demirer
devrimci, devrimci kavgaya katıldıktan
sonra da hep bir emekçi gibi çalıştı, çabaladı. Yaratıcı
ve üretken özellikleriyle SDB içinde başarılı oldu.
Kaldığı eve yönelik polis baskınını farkettiğinde,
o an tek düşündüğü kendisi değil, yoldaşlarının güvenliğiydi. Yoldaşlarının ölüm mangalarının tuzağına
düşmesini engellemek için cüretle direndi. 18 yaşında,
katiller sürüsüne karşı kahramanca direnerek şehit
düştü.

Sait EROL:
Konya’da doğdu. Devrimcileri daha
12 Eylül öncesinden tanıyordu. Liseyi,
Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı, sonra
da Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaySait Erol
doldu. Bu dönemde DEV-GENÇ saflarında yer aldı. Konya’da geçirdiği bir
trafik kazası sonucu 28 Haziran 1990’da aramızdan
ayrıldı.
Turgut AKKAYA,
Şükrü SÜLEK:
Devrimci saflarda
halkın bağımsızlık, demokrasi sosyalizm mücadelesine katıldılar. 27
Turgut Akkaya Haziran 1980’de gece,
Şükrü Sülek
Zeytinburnu’nda, faşistler
tarafından kaçırılıp işkenceyle katledildiler.

Adalet Yıldırım’ın bir şiiri:
Sesin usumda bu akşam
Kavga dolu ezginle söylüyorsun
belki görmedin ama,
İstanbul'u anlatıyorsun ilk başta
sonra kuşatmayı
Sonra Dersim Dağlarını
Dersim dağları ki
senin dilinden dillere düşmüş
dalıyorsun bir ara
12'ler geliyor aklına
19 Mart: Pertek Direnişi
5'ler ve 13'ler.
Sonra halay başısın
kahkahalarla çekiyorsun başı
yanında Hüsniye var
Hüsniye'nin yanında Gülseren,
Nihat, Mehmet Ali
Sazı bir Ahmet, bir Şenay alıyor
derken Mikail,
bir şiir okuyor
Ekrem (*) abi bir anısını anlatıyor
ve en son " Bize Ölüm Yok" diyorsun
"Size Ölüm Yok" biliyorsun
ne kavgaya girdiğin Elazığ konduları
ne Dersim Dağları ne hasretin İstanbul
Sokakları sizleri unutmayacak.
9'ları, 9 bin meşale olup
kavgamızda yaşatacağız

(1994 -Adalet YILDIRIM)
(*) Ekrem: Kemal Askeri

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Hasan Hüseyin Boyraz’ı anlatıyor:
Hasan Hüseyin; mütevaziliğiyle, herkesi dinleyip, derdiyle ilgilenmesiyle, sıcak ve sevecenliğiyle gittiği her
yerde kısa sürede çok sevilirdi. Hani örnek yönetici denir
ya... Hasan Hüseyin öyleydi. Çalışkan, emekçi idi. İş
ayrımı yapmak, aldığı işi yarım bırakmak çok uzaktı ona.
Biz de Hasan Hüseyin'i pek göremezdik. Çok sık gelmezdi
ama hep beklerdik "ne zaman gelecek" diye. Sıcak, samimi
sohbeti çekerdi hepimizi. Kolay kolay da sinirlenmezdi.
Yani her şey kızdıramaz Hasan Hüseyin'i. Bazen takılırdık,
anlardı kızdırmaya çalıştığımızı, "Allahsızlara bak..."diyerek
kendine has gülerdi. Hasan Hüseyin geldiğinde tanıyan
sohbetini bilen herkes koştururdu yanına. Bize de haber
Adıyamanlı bir arkadaşla gelirdi.
Hasan Hüseyin eve geldi mi bizim Adıyamanlı soluk
soluğa bize gelir "Dayı, bizim evde TÖDEF'in Türkiye
sorumlusu var" derdi. Anlardık ki Hasan Hüseyin gelmiş.
Bu arkadaş öyle herkese gidip gelmezdi böyle. Korurdu
Hasan Hüseyin'i. Hasan Hüseyin için şiveli konuşmasıyla
"TÖDEF'in Türkiye sorumlusu" derdi. "Nerden biliyorsun?"
deyince de "Dayı o herkesten farklı, herkes çok seviyo,
saygı gösteriyo. Hem bak cep telefonu çantası da var.

Yok, yok kesin TÖDEF'in Türkiye sorumlusu..." diyordu.
Sonraları Hasan Hüseyin gelmez olunca bize gelir "gelmedi
mi dayı. Bak gelip-gitti de saklıyorsanız darılırım ha...
Dayı ben onu çok seviyordum da bize gelince korkuyordum.
Yoksa H. Hüseyin'e can feda. Aha bak, şimdi gelsin,
canını ver desin veririm..." derdi. Bir daha hiç görmedi
Hasan Hüseyin'i ama hep sordu.
Ankara'dan öğrenciler gelmişti bizim okula. Formasyon
dersi alıyorlar. Demokrat öğrencilerden 5-6 tanesi bizim
evde kalıyor. Sohbet arasında Hasan Hüseyin'in adı geçiyor.
Tanıyorlar, okul arkadaşları... Bizim tanıdığımızı öğrenince
ilk soruları "nerde gördünüz en son? Nasıldı?" Konuşuyoruz,
onlar anlatıyor Hasan Hüseyin'i; "Bizim okulda herkes
severdi onu. Okula gelmedi sonra. Üç gün, beş gün...
Baktık yok ortada. Başladık sorup soruşturmaya. Nerde,
niye gelmiyor?.. Bulamadık. Okulda o varken herkese
güven geliyordu. Herkes saygı duyardı ona. Faşistler kendilerinden utanıyordu, yoksa onlar da sorardı "Hasan Hüseyin nerde?" diye. Sorsak ne olur ki, en samimi arkadaşları
bile "bilmiyoruz" diyor. Sanki yer yarıldı içine girdi. Ama
şimdi izini bulduk. Bakalım daha nerelerde duyacağız"
diye...
İşte Hasan Hüseyin Tokat'tan selamladı, seven, tanıyan
herkesi, halkını, yoldaşlarını...

TAYAD Kesintisiz Direniştir Tutsakların Dışardaki Işığıdır

Dayanışmayla Direnişini Büyütmeye Çağırıyoruz
1980 Amerikancı askeri faşist cuntası sonrasında evlatlarımızı
sahiplenmek için başladığımız mücadelemiz, zaman içinde DÜŞÜNCELERİNİ sahiplenmemizle birlikte daha da büyüdü. Emperyalizmin ve faşizmin tüm baskı politikalarına karşı TAYAD’lı
Aileler olarak onlarca yıldır mücadele ediyoruz.
Verdiğimiz mücadeleler sonucunda defalarca kez kurumumuz
basıldı, yakıldı, kapatıldı. Ama hiçbir saldırı bizleri yıldıramadı.
Bu sebeple bugün mücadelemizi daha da ileri taşımak için TAYAD’lı Aileler olarak kendimize ait bir kurum yeri almak
istiyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden,
gönlünün bir yerlerinde devrim ve sosyalizm düşü olan, Büyük
Ailemiz için alın teri döken, bedel ödeyen, umudunu yitirmemiş
tüm insanlarımızı bu düşümüzü gerçekleştirmek için TAYAD’lı
Aileler’in yanında olmaya bekliyoruz.
TAYAD’lı Aileler

Güler’i Zulmün Elinden Nasıl Aldıysak
Bütün Hasta Tutsakları Öyle Alacağız
Ankara'da her salı günü TAYAD'lılar tarafından hasta tutsaklar
için yapılan eylem bu hafta 3 Haziran’da Sincan Hapishanesi’nde
yapıldı. Açıklama öncesinde hapishanede bulunan yakınlarını
görmeye gelen tutsak yakınlarına hapishanelerde uygulanan
tecrit politikalarını anlatan bildiriler dağıtıldı. Açıklamada, TAYAD’lı Aileler, her ne olursa olsun evlatlarının yanında olacaklarını
ve seslerini her alana taşıyacaklarını ifade ettiler. Eylemde atılan
sloganlara F-1 ve kadın hapishanesindeki tutsakların eşlik etmesi
kitlenin coşkusunu daha da artırdı.
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Halk Savaşçıları Sonsuzluğa

Uğurlandı!

Kaldıkları sığınakta yaşanan göçükte 2 Şubat
2011’de şehit düşen 5 kadın gerillanın cenazesi
geçen hafta çıkarılıp Malatya Adli Tıp Kurumu’na
götürülmüştü. 5 Haziran günü Adli Tıp’ta işlemleri
bittikten sonra Dersim'de Sanat Sokağı’na getirildi.
Yürüyüşte, “Halk Savaşçısı 5 Kızıl Karanfil
Ölümsüzdür-Partizan” pankartı ve şehitlerin resimlerinin olduğu pankartlar taşındı. Şehitlerin aileleri
ile Partizan, Halk Cephesi, DHF, ESP, BDP ve
EMEP’in katıldığı yürüyüşte hesap soran sloganlar
atıldı. Cemevinde yapılan saygı duruşundan sonra
konuşmalar yapıldı ve buradan Asri Mezarlığı’na
yüründü. Mezarlıkta anma yapılarak 5 kadın gerilla
toprağa verildi. Cenazede şehitlerin yolundan yürüme
sözü verildi. Cenaze töreni Dersim Cemevi’nde
verilen yemekle sona erdi.

Ö ğretmenimiz

HAKLI OLMAK YETMEZ
HAKLILIĞI
DEĞİŞTİRME GÜCÜNE
DÖNÜŞTÜRMELİYİZ.
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
EMEK VERMEZSEK
HAKLILIK İŞE YARAMAZ.
HAKLI OLMANIN ONURUYLA
HAREKET ETMELİYİZ.

OKMEYDANI’NDA
YAĞMA VE TALANA

İZİN VERMEYECEĞİZ!

info@yuruyus.com

HALK İÇİN ‘RİSK’ AKP’DİR!

www.yuruyus.com

AKP, OKMEYDANI’NI ‘RİSKLİ ALAN’ İLAN ETTİ

