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Mersin'de bu yıl beşincisi düzenlenen, iki gün süren
Evvel Temmuz Festivali büyük coşkuyla yapıldı. Bir
gün öncesinden kurulmaya başlanan sahnenin ardından
11 Temmuz sabahı erken saatlerde hazırlıklar devam
etti. Stantlar kuruldu, pankartlar asıldı. 1. günün
akşamı Arap sanatçı Nihat Çay, Kazanlı Çav Bella
Gençlik Korosu, Kazanlı Halk Oyunları Topluluğu,
Aknehir Halk Tiyatrosu sahne aldı. Nihat Çay söylediği Arapça şarkılarla halkı coşturdu. Söylenen şarkılara halk büyük bir coşku ile halaylar çekip eşlik etti. Birinci günün sonunda, halk ikinci güne davet edilerek
festival bitirildi.
2. gün Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Cengiz, Evvel Temmuz Bayramı’nın anlamını belirten bir konuşma yaptı.
Alevi Gençlik Derneği’nin semah ekibi semah gösterimi yaptı. Daha sonra Kazanlı Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı. Atina’da tutuklu bulunan Kazanlılı
olan şair, yazar ve sendika genel başkanlığı yapmış
olan Hasan Biber'in tutsak olduğu sürede yazdığı
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Arapça şiir büyük bir coşku ile okundu. O coşkunun
arkasından sahneye Grup Yorum çağrıldı. Eski ve
yeni albümlerinden türküler, marşlar, halaylar söyleyen
Grup Yorum, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla
ülke ve dünya gündemine ilişkin düşüncelerini dinleyicileri ile paylaştı. Grup Yorum sahneye Hüseyin
Ömeri’yi çağırarak Kürtçe şarkı söyledi. Berkin için
'Uyan Berkin' türküsünü söyleyen Grup Yorum, halkın da bir adaleti olduğunu ve Berkin’in adaletsiz bırakılmayacağını söyledi.
Konser boyunca “Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Grup Yorum Halktır Susturulamaz,
Hasan Biber Onurumuzdur, Berkin Elvan Ölümsüzdür, Berkin'in Hesabını DHKC Soracak, Umudun Adı DHKP-C, Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” sloganları atıldı.
Festivale 5 bin kişi katıldı. Festival, Grup Yorum’un
“Zafer Yakında” marşı ile bir dahaki konserlerde, festivalde ve eylemlerde beraber olmak dileği ile sonlandırıldı.
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Ayağa kalk İstanbul! Halkımızı
zehirleyen AKP ve
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Ayağa Kalk İstanbul!
Halkımızı Zehirleyen AKP ve Uyuşturucu

Çetelerinden Hesap Soralım!

AKP’nin
Uyuşturucu
Çetelerine Karşı
Mücadelede Şehit
Düşen Hasan Ferit
Gedik Mahkemesi
14 Ağustos’ta
Başlıyor!

HASAN FERİT
UYUŞTURUCUYA
KARŞI SAVAŞIN
SEMBOLÜDÜR!
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14 Ağustos’ta Hasan Ferit davası
başlıyor. Bu dava uyuşturucuya
karşı yürüttüğümüz mücadelede
çok önemli.
Bu dava uyuşturucuyla halkımızı
zehirleyen AKP’yi yargıladığımız
bir dava olacak.
Hasan Ferit 30 Eylül 2013 tarihinde AKP uyuşturucu çetelerine
karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Ve uyuşturucuya karşı mücadelenin sembolü oldu...
Bugün uyuşturucunun ulaştığı
boyut, uyuşturucuya karşı verilen
mücadelenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
AKP’nin iktidara geldiği ilk andan itibaren uyuşturucuyu, fuhuşu,
kumarı vb. her türlü yozlaştırmayı
halkı yönetmek için bilinçli bir politika olarak uyguladı ve uyguluyor.
Örgütlü olduğumuz mahallelerde AKP’nin yozlaştırma politikalarına karşı kesintisiz bir mücadele
yürüttük.
Hasan Ferit Gedik bu mücadelede verdiğimiz ilk şehidimiz de
değil. 6 Kasım 2006 yılında Küçükarmutlu’da Birol Karasu’yu bu
mücadelede şehit verdik. Onlarca
yoldaşımız bu mücadelede tutsak
düştü ve yıllarca tutsak kaldı. Hala
onlarca yoldaşımız uyuşturucuya
karşı yürüttüğümüz bu savaşta tutsak.
Hasan Ferit Gedik’in şehitliği
AKP’nin uyuşturucu çetelerini nasıl
kullandığını, koruyup kolladığını
ortaya çıkardı.
Gülsuyu’nda Hasan Ferit’i vuran
uyuşturucu çetelerinin, bizzat
AKP’nin Dilovası Belediyesi ile
ilişkisi vardı. Yine gazeteci Abdi
İpekçi’nin katili faşist devletin
kontrgerilla elemanı Mehmet Ali
Ağca ile de kol, kolaydılar.
AKP’nin ipliği pazara çıkınca

uyuşturucu çetelerine göstermelik
operasyon yaptılar... Tutuklananlar
oldu. Ancak AKP çetelerini korumaya
devam etti. Gülsuyu’nda ve bütün
mahallelerde uyuşturucu çeteleri bizzat polis korumasında uyuşturucu
satmaya devam ediyorlar.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı
Mücadelenin Sembolü
Olmuştur!
AKP’nin polisi ve burjuva medya
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesini
“terör örgütleri ile uyuşturucu çeteleri arasındaki pazar kavgası”
olarak yansıttılar. Ancak halk
AKP’nin yalanlarını çabuk bozdu.
Uyuşturucuyu bizzat polis korumasında çetelerin sattığını, devrimcilerin
uyuşturucu çetelerine karşı mücadele
ettiklerini açıkladılar. Polislerin devrimcilere yönelik tüm saldırılarına
karşı halkımız devrimcilere sahip
çıktı. Uyuşturucu çetelerine karşı,
mücadelede halkımız devrimcilerle
birlikte oldu. AKP’nin burjuva basının yalanlarının ömrü çok kısa
oldu. Hasan Ferit Gedik sadece Küçükarmutlu’da, Gülsuyu’nda değil,
bütün Türkiye’de uyuşturucuya karşı
mücadelenin sembolü oldu.
Hasan Ferit’in katledilmesiyle
birlikte halk, devrimcilerle birlikte
uyuşturucu çetelerine ve polise karşı
kendi güvenliğini kendisi alıyor.
Cephelilerin bu meşru mücadeleleri
ülkemizin dörtbir yanında halkımıza
örnek oldu.

Cephe’nin Uyuşturucuya
Karşı Mücadelesi Halka
Örnek Olmuştur!
On yıllardır uyuşturucuya, fuhuşa,
kumara, içkiye karşı verdiğimiz mücadele herkes tarafından bilinir.

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

Cephe’nin bu mücadelesi karşısında reformist ve oportünist sol ve
Kürt milliyetçileri “namus bekçiliği”
yapıyorsunuz diyerek karşısında oldular. Biz uyuşturucu çetelerini cezalandırırken, onlar bu çetelere “bizim
yakın ilişkimiz, taraftarımız, çevremizdeki kişiler” diyerek sahip çıktılar.
Birçok yerde “torbacı” diye tabir
edilen uyuşturucu satıcılarına, onların
başındaki çetelere sahip çıktılar. Cephe’nin ihtar verdiği çeteler Kürt milliyetçilerini kendilerine kalkan yaptılar.
Bugün uyuşturucu artık onların
da en yakınlarına kadar girmiş ve
onları da zehirlemektedir. Uyuşturucuya karşı göstermelik olarak zaman zaman yaptıkları açıklamaların
ise hiçbir anlamı yoktur.
Kürt milliyetçi harekete oy veren
kesimler de uyuşturucu pisliğine batmış, çocuklarını kurtarmak için Cephe’yi kurtarıcı olarak görmektedirler.

Yozlaşmaya Karşı
Mücadeleye “Namus
Bekçiliği” Diyen
Oportünizm Daha Sonra
Taklitçiliğe Soyunmuştur!
2006 yılında yozlaşmaya karşı bütün
ülke çapında başlattığımız kampanyaya
reformizm ve oportünizm “namus bekçiliği” yapıyorsunuz demişti. Ancak
sonraki yıllarda uyuşturucunun, devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerde
de halkın en temel sorunu olduğu gerçeği ve Cephe’nin mücadelesi onları
da uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı
tavır almaya zorladı. Ancak bu Cephe’yi
taklitten öteye geçemedi. Bunda da
başı çeken Atılımcılardı. Gülsuyu’nda
çetelere karşı birkaç eylem, protesto,
yazılama girişiminde bulundular. Çeteler
silahlarla saldırıp insanlarını yaralayınca
bir daha gözükmediler. Hem de
Hasan Ferit Gedik’in şehit düştüğü ve
çetelerin saldırısının en pervasız olduğu
dönemde Atılım "Yozlaşmaya ve çeteleşmeye karşı nasıl mücadele?"
başlıklı yazısında “nasıl mücadeleden
kaçılır” diye döne döne bunu yazdılar.
Daha yazınının başında “bu da
nereden çıktı” der gibi “Gülsuyu’nda

çetelerin sosyalistlere ve halka saldırısı sonrasında, yoğun siyasal gündemlerimizin içerisinde yozlaşma
ve çeteleşmeye karşı mücadele tekrar
ön sıralara yükseldi” diyor. (Atılım,
23 Ağustos 2013 sayı 79)
Oysa Atılımcıların Kürt milliyetçilerinin politikalarına yedeklenmenin
dışında kendilerine ait hiçbir “yoğun
gündemleri” olmamıştır.
“Nasıl mücadele edilmelidir” derken mücadele etmeme gerekçelerini
şöyle açıklamıştı Atılım: “Sadece yozlaşma ve çeteleşmeye karşı mücadeleyle bu sorunların ortadan kaldırılamayacağı çok açıktır. Dağıtılan bir
çetenin yerini başkasının aldığı, yozlaşma kaynaklarından birine müdahale ederken başka biçimlerde
karşımıza çıktığı görülüyor. Dolayısıyla, çetelere karşı mücadele çeteleri
geriletebilir, yozlaşmaya karşı mücadele yozlaşmayı sınırlandırabilir,
ama tümden kaldıramaz... Demokratik talepli her eylem ve mücadele
nasıl gerekli ama sorunları kökten
çözmeye yetmiyorsa; yozlaşma ve çeteleşmeye karşı mücadele de gerekli,
ama yozlaşmayı kökten çözmeye yetmeyeceği bilinmelidir...” Yani mücadelenin de bir anlamı yoktur...
Sonuç olarak oportünistler uyuşturucuya karşı mücadelede Cephe’yi
taklit etmeye kalkmışlar, ancak çetelerin saldırısı karşısında mücadeleden kaçmanın yolunu aramışlardır.

cunun nasıl çocuklarını zehirlediğini,
çeteleri kimin koruduğunu, çetelerin
polislerin korumasında bu işi nasıl
yaptıklarını çok iyi biliyordu.
14 yaşındaki bir liselinin bile
siyasi dergi okuduğu için peşine polis
takan devlet, kameraların, gözünün
önünde uyuşturucu satan çetelere
dokunmuyordu.
Bugün Üsküdar’da, Altınşehir’de,
Kocaeli’de, Adapazarı’nda ve daha
yurdun dörtbir yanında halkımız,
uyuşturucuya karşı kendi mücadelesini kendisi vermeye başladı. Halkımız Cephe’den öğreniyor. Cepheliler’in görevi her yerde halkımıza
öncülük yapmaktır. Halkımızı, halkı
zehirleyen AKP’ye muhtaç etmemektir.
Halkımız “denize düşenin yılana
sarılması” misali çaresizlik içinde
yine “bizi kurtarın” diye polise gitmekte, çareyi devlette aramaktadır.
Halkımızın çaresizlik içinde YILANA
SARILMASINA engel olmalıyız.
Onlara kendilerini zehirleyenin kim
olduğunu göstermeliyiz.

Cephe’den
Öğrendikleriyle Halkımız
Bugün Uyuşturucuya
Karşı Kendiliğinden
Eylemlere Geçmiştir!

Şimdi herkes uyuşturucuya karşı
“seferber” oldu... AKP’nin polisleri
uyuşturucu çetelerine karşı mücadele
eden Cepheliler’e saldırırken, kimsenin sesi çıkmıyordu. Burjuva basın
AKP’nin terör demagojisini yapıyor,
polisin dikte ettirdiği kontra haberlerle
saldırıyordu.
Halk ne zaman Cephe’nin mücadelesini örnek alarak uyuşturucuya
karşı öfkesini dile getirmeye başladı,
o zaman burjuva medya da uyuşturucu gerçeğini gördü.
Sayfa sayfa yaptığı haberlerle
AKP’ye akıl vermeye başladı. “Uyuşturucuya karşı siz bir şeyler yapmazsanız, halk devrimcilerin peşinden
gidecek” dediler.

Cephe’nin eylemleri özellikle Hasan
Ferit’in şehit düşmesinden sonra bütün
ülke çapında halka örnek oldu. Polisin
yalanları, karalamaları, çarpıtmaları
işe yaramadı. Halk Cephe’ye inandı.
Çetelere karşı yürüttüğü her türlü mücadeleyi meşru gördüler. Uyuşturucunun tüm halkımız için çok büyük bir
tehdit oluşturması, Cephe’nin örgütlü
olmadığı mahallelerde de halkın uyuşturucuya karşı tepkisini büyüttü...
Çünkü halkımız her yerde uyuşturu-

AKP ve Burjuva Medya,
Uyuşturucuya
Karşı Mücadelede
Halkın Cephe’nin
Yanında Yer
Almaması İçin
Göstermelik Şov Yapıyor!

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014
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Evet burjuva basının tek kaygısı
budur. Halkın uyuşturucuya karşı çareyi Cephe’de bulmasıdır. Cephe’yi
sığınacak tek liman olarak görmesidir.
Halkımızın uyuşturucu vasıtasıyla
da gerçek dostunun da düşmanının
da kim olduğunu görmesidir.
Burjuva basında çıkan bu haberler
AKP’nin polislerini de harekete geçirdi. Son günlerde AKP yoksul gecekondu mahallelerine sözde uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında
2 bin, 3 bin polis gücüyle şafak operasyonları yapıyor. Şu kadar ev bastık,
şu kadar uyuşturucu ele geçirdik diyerek adeta şov yapıyor...
Halkımız!
Uyuşturucunun, fuhuşun, kumarın
vb. hertürlü yozlaşmanın sorumlusu
AKP’dir! AKP’nin şovlarına kanmayın!
AKP iktidarında uyuşturucu kullanımı 262 kat arttı.
AKP, tam bir riyakar ve sahtekardır. Onun dindar, ahlakçı, gele-

neklerimize, kültürümüze sahip çıkıyor gözüktüğüne bakmayın... Hepsi
de tam bir sahtekardırlar. Dinleri
imanları paradır onların. Para için
satamayacakları değerleri yoktur...
- AKP, FUHUŞTAN 4 MİLYAR
DOLAR,
-UYUŞTURUCUDAN 1.7 MİLYAR DOLAR,
-ALKOLDEN 60 MİLYON
DOLAR,
-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINDAN 2.5 MİLYAR DOLAR
para kazanıyor.
Uyuşturucu ile bir taraftan halkımızı zehirlerken, diğer taraftan da
ondan milyar dolar karlar elde ediyor.
Mahalle bakkallarından, okul kantinlerine kadar uyuşturucunun her
yere girmesinin tek sorumlusu
AKP’nin polisleridir...
Halkımızı zehirleyenler uyuşturucuya karşı mücadele edemez.
Zaman zaman uyuşturucuya karşı

binlerce polisle yaptığı operasyonlar,
halkın gözünü boyamak ve kontrolden
çıkan çeteleri kontrol altına almak
içindir.
Uyuşturucuya karşı mücaadele
eden sadece devrimcilerdir. Sadece
Cephelilerdir.
AKP sadece binlerce polisle operasyon yapıp terör estirmesini bilir.
Cephe; uyuşturucu çetelerinin kökünü kazımaktan bağımlıların tedavilerine kadar her alanda uyuşturucuya karşı savaş açmıştır. Bu mücadelede Cephe’nin yanında yer alın.
AKP’nin uyuşturucuyla halkımızı
zehirlemesine izin vermeyelim...
Hasan Ferit Gedik’in 14 Ağustos’ta yapılacak mahkemesi, uyuşturucuya karşı mücadelenin temel
taşıdır. Bu mahkemeyi sahiplenmek
geleceğimizi sahiplenmektir. On binlerle, yüz binlerle bu davaya sahip
çıkalım... AKP’den ve çetelerinden
hesap soralım...

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Mahallelerimizde Hasan Ferit’in Cüretiyle Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz
Gazi Mahallesi’nde 13 Temmuz
Pazar günü yapılacak olan yürüyüş
ve uyuşturucuyla savaş merkezi (tedavi merkezi) açılışı için çalışmalar
yapıldı.
Gazi Mahallesi: 7 Temmuz’da
Sondurak, Cebeci, Esentepe bölgelerinde halk komitesi kurma çalışmaları başladı.
Bir sonraki gün Sondurak Dere
bölgesinde mahalledeki uyuşturucu
satışıyla ilgili halk toplantısı yapıldı.
Yapılan halk toplantısına 85 kişi katıldı. Toplantıda çocukları uyuşturucu
kullanan aileleri uyarmak ve dayanışma amacıyla heyet kurulması,
sokakların boş bırakılmaması için
herkesin kapı önüne çıkıp çay içmesi,
iftarı birlikte sokakta açma, belirli
saatler aralığında bölgede devriye
atılması kararlaştırıldı. Toplantıda
Hasan Ferit’le ilgili videolar izlendi,
uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı
kurgunun gösterimi yapıldı. Videolarla yozlaşmayı devletin mahallelere
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-8 Evler bölgesinde evlere bildiri
ve dergi dağıtımı yapıldı. Halka 13
Temmuz günü yapılacak yürüyüş
ve tedavi merkezinin açılışı anlatıldı.
-Eski Karakol bölgesinde masa
açıldı, sesli çağrı yapıldı.
Halk Toplantısı
soktuğu anlatıldı.
Ertesi gün mahallelerinde uyuşturucuya izin vermek istemeyen
gençler yine buluştu. Dere bölgesinde
ve Gazi Spor Kulübü çevrelerinde
devriye attılar. Devriye sırasında
torbacılık yapan 2 araç taş ve sopalarla tahrip edilip, mahalleden kovuldu. Halkın desteği yoğundu.
9 Temmuz’da Düz Bölgesi’nde
evlere bildiri ve dergi dağıtımı yapıldı. Yürüyüş ve açılışın çağrısı yapıldı.

-Hasan Ocak Parkı’nda bildiri
dağıtımı yapıldı. Halkın ilgisi yoğundu.
-Yine Düz bölgesinde kahvehanelerde dergi dağıtımı yapıldı, yürüyüş ve açılışın çağrısı yapıldı.
-Açılan masada 400 imza toplandı
600 bildiri dağıtıldı.
-Anons aracıyla mahallenin farklı
bölgelerinde yürüyüşe çağrı yapıldı.
10 Temmuz’da ise Son Durak'ta
esnafa dergi ve bildiri dağıtımı yapıldı. 400 bildiri halka ulaştırıldı.
Son Durak Meydan’daki büyük parkta ve kahvelerde bildiri dağıtımı yapıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Hasan Ferit Gedik Adalet İstiyor

Hasan Ferit Gedik 30 Eylül
2013 tarihinde, henüz 21 yaşında
iken AKP’nin uyuşturucu çetelerinin saldırısında, kurşunlanarak şehit düştü. Uyuşturucu çetelerinin
Gülsuyu halkı üzerinde estirdiği
terörü teşhir etmek ve dayanışma
göstermek üzere Gülsuyu’na gelen
onlarca gençten biriydi. O, kendi yaşadığı mahalle olan Armutlu’da da
yozlaşmaya, çetelere ve uyuşturucuya karşı mücadele ediyordu.
Saldırı gerçekleştiğinde polis
gelişen olayları izliyordu. Aylardır
söz konusu çeteleri takip ediyor ve
bu saldırıyı gerçekleştireceklerini biliyorlardı. Ama onları engellemek
için kıllarını bile kıpırdatmadılar.
Ancak vurulduktan sonra harekete
geçtiler ve kaldırıldığı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’ne teknisyen kılığında girerek, suç delillerini ortadan kaldırmak için kıyafetlerini almak istediler.
Çetenin devrimcilere, siyasi partilere, Gülsuyu halkına saldırmasına kıllarını kıpırdatmayan polis,
Hasan Ferit’in cenazesi Armutlu
Cemevi’nden Gülsuyu’na götürülmek istendiğinde harekete geçti. Hasan Ferit’in cenazesi Gülsuyu’na götürülürse olaylar çıkacak diye cenaze töreni engellenmeye çalışıldı.
Polisler günlerce Armutlu girişinde
nöbet tuttu. Gelip geçen araçları, insanları aradı.
Ancak konulan bu fiili engele
karşı kınama açıklaması yapıp boyun eğecek bir kitle yoktu karşısında. Hak verilmez, hak alınır diyorlardı. Polis biliyordu ki yolları
açmazsa O cenaze öyle ya da böyle mutlaka mahalleden çıkacak ve
Gülsuyu sokaklarında dolaşacaktı.
Direnişte geri adım atılmamasının
sonucu olarak çaresiz açtılar yolları ve Hasan Ferit dayanışmak için,
hak aramak için gittiği mahalleden,
Gülsuyu halkının ellerinden uğurlandı son yolculuğuna.

O vurulduktan on ay on beş gün
sonra Ağustos ayının on dördünde
Kartal 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasına,
katillerinin bir kısmı hapishaneden
getirilecekler. Ancak mahkeme
daha görülmemişken kadar tutkulu sanıklardan üçü tahliye edildi bile.
Bu davada tam 34 sanık yargılanacak. Bu otuz dört sanığın, iki
çetenin üyesi oldukları söylenmektedir. Bu kişiler hakkında örgüt
üyesi olmak ve örgüt faaliyeti
çerçevesinde kasten adam öldürmek, adam yaralamak, nitelikli
yağma, ruhsatsız silah bulundurmak suçlamaları ile dava açılmıştır.
Toplamda 17 kişinin şikayetçi olduğu dosyada, Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Hasan Ferit’in dedesi ve annesi dosyanın şikayetçileri durumunda. Yine olayda yaralanan Gökhan
Aktaş da dosyanın şikâyetçisidir.
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
bir taksi durağına el koyarak bu durak üzerinden uyuşturucu ticareti yapan çetenin, aylardan beri polisin takibinde olduğu anlaşılmaktadır.
Çete mahallede ikinci bir taksi durağına el koymak istemiştir. Mahalleden haraç toplayan çeteye yapılan operasyonlarda ele geçirilen silah sayısı ise yalnızca yedidir.
İddianamenin bütün eksikliklerine rağmen, yalnızca anlatılan
olayların içeriği düşünüldüğünde
bile sarsıcı bir gerçek ortaya çıkıyor.
Ülkemiz bu tip çıkar amaçlı suç örgütlerinin kolaylıkla kurulup yerleştiği ve faaliyet yürütebildiği bir
ülkedir. Yoksulluğun olduğu her
yerde bizi bu kötü sonuç beklemektedir. Sınıf bilinci eksik, mücadeleden uzak, düzen içinde yerleşmeye ve yükselmeye çalışan her
yoksul çocuğun bu çetelerin yönlendirmesi altına girmesi müm-

kündür. Hiç birimiz kendimizi, ailemizi bu yaşanan olaylardan uzak
göremeyiz. Her zaman risk altındayız.
Uyuşturucu, AKP iktidarı tarafından bilinçli bir politika olarak yagınlaştırılmaktadır. Halkımız uyuşturucu ile zehirlenerek, uyuşturularak yönetilmek isteniyor. Ve bugün öyle bir boyuta gelmiştir ki,
devrimcilerin örgütlü olduğu mahallelerde dahi en temel sorun olmuştur... En yakınlarımıza kadar girmiştir uyuşturucu...
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesi ile uyuşturucu çetelerinin halk
üzerinde nasıl büyük bir tehdit
oluşturduğunu hep birlikte gördük.
Hasan Ferit’in geniş kitleler tarafından sahiplenilmesi ile birlikte,
uyuşturucuya karşı mücadele etmenin nasıl bir politik öneme sahip
olduğu bir kez daha görüldü. Çünkü halkın sorunlarına çözüm bulmaktır devrimcilerin politikası.
Bugün Hasan Ferit Gedik’in katillerinin yargılandığı dosya, bize iki
büyük gerçeği yeniden göstermiştir. Eğer Hasan Ferit öldürülmese ve
halkta o büyük tepki oluşmasa idi,
polis çeteleri izlemeye ve çetelerin
halka saldırmasına göz yummaya
devam edecekti.
Yine bu dava ile beraber görüldü ki adalet yalnızca talep etmekle
gerçekleşmez. Adalet halkın yumruk olmasını gerektirir. Adalet,
yumruk yapılmış o elin aslan pençesi gibi hakkını sömürenlerden, zalimlerden çekip almasını gerektirir.
Hasan Ferit gibi yoksul çocukları adaletin tutkunudur, Hasan Ferit adalet istiyor.
14 Ağustos 2014 saat 10.00’da
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde,
Kartal 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya hepinizi bekliyoruz. Gelin halkın Ferit’i için adalet isteyelim…

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014
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Hepimiz Ferit’iz Gözaltılarla Tükenmeyiz
14 Ağustos’ta Hasan Ferit İçin 1 Milyon Olalım!

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014
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Halk Cepheliler 11 Temmuz günü
“Hasan Ferit İçin Adalet” talebiyle
Taksim Anıtı’nda gün boyunca pankart açma eylemleri gerçekleştirdiler.
Bilindiği gibi Hasan Ferit Gedik
26 Eylül 2013 tarihinde, Gülsuyu’nda
polisle işbirliği içerisinde olan uyuşturucu çeteleri tarafından katledilmişti.
Onu vuran katillerin bir kısmı devrimcilerin mücadelesi sonucu tutuklanmıştı. İşte tutuklanan bu katillerin
ilk mahkemeleri 14 Ağustos’ta Kartal
Adliyesi’nde görülecek.
İlk eylem, Taksim'de iki Halk
Cepheli’nin “Ayağa Kalk İstanbul
1 Milyon Kişiyle Adalet İstemeye
Gidiyoruz- Halk Cephesi” imzalı
pankartla metro çıkışı yönünden
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”,
“Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz”, “Ferit İçin Adalet İstiyoruz”
sloganları eşliğinde yürümesiyle
başladı. Attıkları her adımda anıta
yaklaşırken sivil polisler de onlara
doğru koşarak birden pankarta saldırdı, pankartı almaya çalıştılar. Pankartlarına sahip çıkan Halk Cephelileri yere yatırarak plastik kelepçe
takmaya çalıştılar. Polis devrimcileri
arabaya bindirmeye çalışırken çevreden biri slogan attı, polis bu kişiyi
de gözaltına aldı.
Ve bundan sonra her yarım saatte
bir aynı içerikte pankartlarla anıta
doğru pankart açma eylemleri ya-

pıldı. Bir metro çıkışı tarafından, bir
Sıraselviler yönünden, bir İstiklal
Caddesi yönünden ikişerli olarak geliyorlardı hep. Her gelen Hasan Ferit
oluyordu, her pankart açılışında “Ben
Hasan Ferit’im”le başlıyordu cümleler. Ve gerçekten sanki karşılarında
Hasan Ferit duruyormuşçasına artan
bir şiddetle eylemcileri engellemeye
çalıştı polisler. Çekim yapan basına
da saldırarak çekim yapmalarını engellemek istediler.

rülürken diğer 14 kişi Vatan Emniyeti
Siyasi Şubede bütün gece gözaltında
tutuldu.
Gözaltına alınanların isimleri:
Fırat Cem Karatağ, Kadir Baylan,
Sinan Akkuş, Gültekin Akgün, Yoldaş
Bingöl, Özgür Karakaya, Ercan Güneş, Zeki Doğan, Özgür Karagöz,
Nesimi Özcan, Seval Yaprak, Deniz
Kocamış, Ali Olcayto, Murat Tan,
Eren Türk, Çağla Toprak, Derya ...

Gözaltına alınanlardan 18 yaşın
altındaki 4 kişi çocuk şubeye götü-

Hasan Ferit’in
Hesabını Sormak İçin
14 Ağustos’ta
1 Milyon Olalım

Taksim

Gülsuyu-Gülensu: Mahallesi’nde 12 Temmuz günü, Hasan
Ferit’in 14 Ağustos’taki mahkemesi için çağrı pankartları asıldı.
Pankartlar “Ayağa Kalk İstanbul 1
Milyon Kişiyle Hasan Ferit İçin
Adalet İstemeye Gidiyoruz” kampanyası çerçevesinde, Pazaryolu,
Hasan Ferit Gedik (Heykel) Meydanı ve otobüs duraklarının yanına
asıldı.

1 Mayıs Mahallesi: Mahallede
12 Temmuz günü Hasan Ferit’in 14
Ağustos’taki mahkemesi için çağrı
pankartları asıldı. “Ayağa Kalk İstanbul 1 Milyon Kişiyle Hasan Ferit
İçin Adalet İstemeye Gidiyoruz”
kampanyası çerçevesinde 3001 Cadde, Sağlık Ocağı, Necatibey İlköğ-
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Çayan

Armutlu

Gülsuyu
retim Okulu, 30 Ağustos İlköğretim
Okulu’na 7 adet pankart asıldı.

İkitelli: Halk Cepheliler ve liseliler 14 Temmuz’da Atatürk Mahallesi, Parseller Caddesi ve Perşembe
Pazarı bölgelerine, 14 Ağustos günü
olacak Hasan Ferit Gedik’in katillerinin yargılandığı mahkemeye çağrı
afişlerini yapıştırdılar. Halkın yozlaşma kampanyasına büyük ilgisi
vardı. Halk Cepheliler ve liseliler
Birol Karasu’dan aldıkları moral ve
güçle çalışmaya pankart ve kuşlama
yaparak devam ettiler.
Cemevi, 1. Sokak, Köyiçi bölgelerine çağrı pankartları asıldı. Akşam
saatlerinde ise liseliler mahalle içine
yaygın bir şekilde kuşlama yaptılar.
Toplam 450 adet afiş ve 4 adet pankart mahalleye asıldı.

Armutlu: Armutlu’da aylardır
süren toplantılar sonunda, artık halkın
karar aldığı Halk Meclisi bir sonraki
pazar günü Hasan Ferit Gedik için
mahallede yürüyüş kararı aldı. 14
Temmuz’da mahalle içinde sloganlar
eşliğinde yürüyüşe çağrı yapılarak,
afişler asıldı.
Toplamda 50 afiş yapılan çalışmaya 10 kişi katıldı. Yine aynı gece
mahalle gençleri tarafından mahallede
“Hasan Ferit Ölümsüzdür”, “Hasan
Ferit’in Hesabını Soracağız” şeklinde
yazılamalar yapıldı.

Kartal: Hasan Ferit İçin Adalet
kampanyasının afiş ve pankartları
14 Temmuz günü Halk Cepheliler
tarafından asıldı. Kartal Merkez bölgesinde yapılan çalışmada, Hasan
Ferit’in mahkemesine çağrı yapan 5

Çetelerden Hesap Soracağız
Mahallemizi Onlara Dar Edeceğiz!
1 Mayıs Mahallesi’nde 6 Temmuz akşamı Cepheliler kızıl fularlarını ve silahlarını kuşanarak
mahallenin sokaklarında devriyeye çıkıp uyuşturucu satıcılarını,
çetecileri aradılar. Mahalle halkına yönelik yapılan konuşmalar
eşliğinde pislik yuvaları bir bir
dolaşıldı, tüm deliklere, yuvalandıkları yerlere bakıldı. Şüpheli
kişilerin üzerleri arandı.
Halk ‘helal olsun sizlere, inşallah bitireceksiniz bunları’ diyerek desteklerini sundu. Bir saat
boyunca hiçbir torbacının izine
rastlamayan Cepheliler son olarak
Pazar Sokağı’nın bir alt sokağındaki uyuşturucu satıcılarının,
kumar oynatanların üs olarak
kullandıkları işyeri görünümlü
pislik merkezine gittiler. Kapıdaki
3 çeteciye silahlarını doğrultan

Cepheliler çetecilere yere yatmalarını söyledi. Bu esnada çetecilerden biri belinden silahını
çıkarmaya yeltenince Cepheliler
halk düşmanlarını ateş altına aldı.
Bir çeteci vurularak yaralanırken
diğerleri içeriye kaçtı. Cepheliler
geri çekilirken çeteciler silahlarıyla beraber arabalarıyla toplanarak saldırıya geçti ve karşılıklı
çatışma başladı. 15 dakika süren
çatışma sonunda Cepheliler kayıp
vermeden geri çekildiler.
1 Mayıs Cephe, "Bu eylem
halk düşmanlarına uyarımızdır!
Sabrımızı sınamayın, bedelini
ağır ödersiniz. Gençlerimizi zehirlemekten vazgeçmezseniz, bir
dahaki gelişimizde kurşunlarımız
kafanızı hedef alacaktır" sözleriyle uyarıda bulundu.

pankart ve 150 afiş asıldı.

Bağcılar: Halk Cepheliler Hasan
Ferit Gedik’in katillerinin yargılanacağı mahkeme için afiş ve kuşlama
yaptılar.
14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde
Yeni Mahalle, Yavuz Mahallesi, Göztepe ve Güneşli mahallelerinde toplam
400 afiş yapıldı.
13 ve 15 Temmuz tarihlerinde
ise üç adet pankart Bağcılar’ın çeşitli
bölgelerine asıldı. Mahallenin liselileri
de binlerce kuşlamayla, mahallenin
caddelerini, sokaklarını donattılar.

Çayan: Cepheliler 14 Temmuz’da Hasan Ferit için İstanbul’un
Çayan Mahallesi’nde “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür” yazılamaları
yaptılar.

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Halkın Emeğini Çalmak Şerefsizliktir,

Yapanları
Affetmeyeceğiz!
10 Temmuz günü, Gazi Mahallesi'nde
pazarda hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi,
mahalle halkı tarafından dövülerek cezalandırıldı. Halk Cepheliler balkonlarından ne
olup bittiğini anlamaya çalışan insanlara ajitasyon çekerek, hırsızların suçunu anlattılar. Daha
sonra halk slogan atarak hırsızları mahalleden kovdu. “Hırsızlık Yapmak Şerefsizliktir”, “Halktan
Çalmak Şerefsizliktir”, “Yaşasın Halkın
Adaleti” sloganları
atıldıktan sonra eylem iradi olarak bitirildi.

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..
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Yozlaşmaya, Uyuşturucuya Karşı Bir Mevzi Daha Kazandık

İstanbul Gazi Mahallesi’nde “Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi” Açıldı!

AKP’nin Halkımızı Zehirlemesine
İzin Vermeyeceğiz!
Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014
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13 Temmuz günü İstanbul’un dört
bir yanından bir araya gelen Halk
Cepheliler Hasan Ferit Gedik’in
mezarına yürüyüş düzenledi ve ardından “Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi”nin açılışına katıldılar.
Gazi Mahallesi Eski Karakol
önünde toplanan yaklaşık 2000 kişi
dillerinde Ferit’in ölümsüzlük sloganları ile saat 15.00’da mezarlığa
doğru yürüyüşe geçti. En önde Tek
Tip Birliği kitleye yol gösterirken
bir sıra arkada ellerinde “Ayağa Kalk
İstanbul Hasan Ferit İçin 1 Milyon
Olup Çetelerden Hesap Soralım”
pankartı ile TAYAD’lı aileler vardı.
Pankartı tutanlar arasında Ferit’in
anne ve babası da vardı. Eylem daha
yeni başlıyorken grup grup katılımlar
oluyordu, PSAKD Gazi Şehitleri
Cemevi Gençliği üyeleri de kendi
pankartlarıyla kortejdeki yerlerini aldılar. Yürüyüş yazın kavurucu sıcağına
aldırmadan büyük bir coşku ile atılan
sloganlar eşliğinde devam etti. Yürüyüş esnasında sık sık Gazi halkına
eyleme katılım çağrısı yapıldı.
Bütün mezarlığa yürüyüş eylemlerinde olduğu gibi, karakolun yanından geçerken daha bir öfkeyle
atıldı sloganlar. Özellikle de “İbra-

him Çuhadar Ölümsüzdür” sloganı
düşmanın suratına atılan bir tokat
gibiydi.
Mezarlığa ulaşan kitleyi Hasan
Ferit’in mezarı başında bulunan dedesi Mustafa Meray karşıladı. Ailelerin yürüyüş boyunca tuttuğu pankart
mezarın başına getirildi. Mezar başındaki program Hasan Ferit’in nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu
esnasında Güneşi İçenlerin Türküsü
tüm kitle tarafından söylendi.
Programda ilk olarak Hasan Ferit
adına yazılmış bir mektup okundu.
Mektupta Ferit kendini, yaşamını ve
nasıl katledildiğini anlatırken, 14
Ağustos’taki mahkemesine çağrı yapıyordu. Mektup okunduktan sonra
babası İbrahim Gedik kısaca konuşarak “Hepinizi Hasan Ferit adına
kucaklıyorum. Hasan Ferit halk
için mücadele etti” dedi. İbrahim
Gedik konuşmasını bitirince dede
Mustaf Meray da bir konuşma yaptı.
Konuşmasına “Merhaba Hasan Feritler” diye başlayarak; onun yozlaşmaya, kentsel dönüşüme karşı olduğunu, bunlara karşı mücadele etmiş
olduğunu belirtti. Meray konuşmasına
“Hasan Ferit ölmedi, Hasan Ferit’i
unutmadık, unutturmayacağız” söz-

leriyle son verdi. Konuşmasını bitiren
Meray, Hasan Ferit anısına Hasan
Ferit’in sevdiği limonlu soda dağıttı.

Sana yemin
Hasan Ferit...
Mustafa Meray’ın konuşması bittikten sonra tüm kitlenin tekrarladığı
yemin okundu. Yemin büyük bir sahiplenme ile tekrar edildi. Yeminde
yozlaşmaya izin verilmeyeceği, Ferit’in hesabının sorulacağı haykırılıyordu. Yeminin son cümlesinden
sonra, havaya sıkılan kurşunların
sesleri yankılandı. Bir Halk Cepheli
eline mikrofonu alarak gür ve coşkulu
bir sesle 14 Ağustos’a kadar bütün
Halk Cephelilerin aldıkları her nefesi
Hasan Ferit için vereceğini, 14 Ağustos’a kadar neye mal olursa olsun
bedeli ne olursa olsun, katillerden
hesap sorulacağını haykırdı. Halk
Cepheli konuşmasına devam ederek
“14 Ağustos’a kadar hiçbir Cephelinin
gözüne uyku girmemeli ve her Cepheli o gün 1 Milyon olunacağına
inanarak çalışmalı” dedi.
Program burada sona ererek kortejler tekrardan oluşturuldu ve açılışı
yapılacak olan “Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
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Merkezi”nin bulunduğu yere doğru
yüründü.
Daha önceden Gazi Mahallesi’nde
oluşum çalışmaları yapılan uyuşturucu
ile mücadele merkezine “Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi” adı verilerek açılışı
yapıldı. Açılış programında ilk olarak
Gazi Halk Komitesi adına Ali Akkurt
söz aldı. Akkurt kitleyi öncelikle
yozlaşmaya karşı mücadelede şehit
düşen Hasan Ferit ve Birol Karasu
nezdinde saygı duruşuna davet etti.
Saygı duruşundan sonra konuşmasına
başlayan Akkurt, uyuşturucuyu mahalleye sokanların devlet mekanizmasında yer alanlar tarafından desteklendiğine dikkat çekti. Halk Komitesi olarak çözümlerinin örgütlenmekte olduğunu ifade eden Akkurt
halka birlik çağrısı yaptı.
Ali Akkurt’un konuşması bittikten
sonra TAYAD’lı analardan Melek
Akgün tutsaklar adına merkeze verilmek üzere bir Özgür Tutsak ürünü
olan tabloyu hediye etti. TAYAD’lı
ana halka seslenerek “Sakın buraya
çocuklarınızı getirmekten çekinmeyin.
Devrimcilere, bizlere güvenin” dedi.
Hediye verildikten ve konuşmalar
yapıldıktan sonra sıra açılış kurdelesini kesmeye geldi. Kurdeleyi dede
Mustafa Meray, gönüllü doktor İlker
Küçükparlak ve Gazi Halk Komitesi
adına Ali Akkurt kesti ve merkez
halka ziyaret için açıldı.
Ziyaret bittikten sonra programa
devam edilmek üzere alana tekrar
dönüldü. Program Ali Kaya Arı ismindeki yerel bir sanatçının türküleriyle devam etti. Türkülerden sonra
şu anda halen uyuşturucu kullanan
ve bırakmak isteyen Zülfikar Tunç
adlı bir genç konuşmak üzere sahneye
çıktı. Tunç uyuşturucudan kaynaklanan sorunlarını anlattı. Uyuşturucu
parası bulabilmek için ailesine nasıl
davrandığını anlatarak, şu anda ara-

larının çok kötü olduğunu belirtti.
Uyuşturucuyu kendilerine satanın
polisler olduğunu bildirdi. Az önce
uyuşturucu krizi geçirdiğini de belirten
Tunç devrimcilerin bu etkinliklerinden
kaynaklı teşekkürlerini ifade etti.

Dr. Küçükparlak:
“Kendilerine
İnanmalarını ve
Güvenmelerini
Sağlayacağız”
Tunç’un konuşması bitince merkezin gönüllü doktorlarından Psikiyatri Uzmanı İlker Küçükparlak konuştu. Uyuşturucu bağımlısı haline
gelen bir insanın yakınındakilerinin
olumsuz olarak nasıl etkilendiklerini,
neler yaşadıklarını anlattı. Bağımlı
olan birinin bütün hayatını uyuşturucuya göre şekillendirdiğini ifade
ettikten sonra, kısaca şunları söyledi:
“Maddeyi bırakmak zordur, ama bundan da zor olanı, bırakma halini,
ayıklık halini sürdürebilmektir. Bir
kişi maddeye başladıktan sonra bir
çok şeyi kaybeder. En fazla kaybettiği
de kendisine olan güvenidir... Bağımlılıkla başa çıkmanın tek yolu
için bu kişinin önündeki hayata tekrardan sıfırdan başlayabilme şansıdır.
Ama bu da pek mümkün olmaz. Bizim amacımız bu işte. Kendilerine
inanmalarını ve güvenmelerini sağlayacağız.” Küçükparlak, merkezde
pekçok gönüllüye ihtiyaçlarının olduğunu da ifade ederek, konuşmasını
bitirdi.
Dr. İlker Küçükparlak’ın konuşması bitince sahneye Grup Yorum
ve onlara eşlik etmek üzere Hilmi
Yarayıcı çıktı. İlk olarak “Bir Oğul
Büyütmelisin”i Hasan Ferit için söylediler. Söylenen türkülerden sonra
halaylara geçildi. Çekilen halayların
ardından program sona erdi.
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Röportaj

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Bağımlılığı ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi Açıldı!
AKP, Uyuşturucu Kullanımı Son 5 Yılda 262 Kat Arttırdı!
Halkımızı Zehirleyenler Uyuşturucu Sorununu Çözemez!

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Birleşmiş Milletlerin raporuna
göre AKP iktidarının son 5 yılında
uyuşturucu kullanımı 262 kat arttı.
Artık öylesi bir boyuta ulaştı ki
uyuşturucu birçok mahallede halkın kendiliğinden isyanlarına dönüştü... Halkımız feryat ediyor
“bizi kurtarın” diye...
Uyuşturucuya karşı mücadeleyi
devletten beklemek ise “kuzuyu
kurda teslim etmek”tir.
Yıllardır mahallelerimizde uyuşturucuya karşı savaş yürütüyoruz.
Bu uğurda şehitler verdik.
AKP’nin uyuşturucu çetelerinin
katlettiği Hasan Ferit Gedik bu
savaşın sembolü oldu. Gazi Halk
Komitesi de uyuşturucuya karşı
savaşın parçası olarak HASAN
FERİT GEDİK UYUŞTURUCU
BAĞIMLILIĞI İLE SAVAŞ VE
KURTULUŞ MERKEZİ açtı.
Bu merkezin açılışı ile ilgili
Halk Komitesi’nden Çağrı Avcı ve
Ali Akkurt ile yapıtığımız röportajları yayınlıyoruz...
***
Yürüyüş: Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu Bağımlılığı ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nin açılışını
yaptınız. Merkezin amacı nedir?
Nasıl bir ihtiyaçtan gerek duyuldu?
Bize Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
Bağımlılığı ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ni tanıtır mısınız?

Ç a ğ r ı
Avcı: Hasan

Çağrı Avcı
12

Ferit Gedik
Uyuşturucu
Bağımlılığı ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin kuruluş
amacı, gençle-

rimizi uyuşturucu bataklığından kurtarmaktır. Ülkemizin dört bir yanında
uyuşturucu kullanımı AKP eliyle
öyle bir yaygınlaştırıldı ki, bunun
artık önü alınamaz hale geldi. Mahallelerimizde çekirdek satar gibi
uyuşturucu satıyorlar. Haberlerde
de izliyoruz. Halkımız uyuşturucuya
karşı isyan ediyor. Çünkü yuvaları
yıkılıyor halkımızın. Analarımızın
yüreği yanıyor. Hiçbir anne-baba,
oğlu-kızı uyuşturucu içicisi-satıcısı
olsun istemez. Ancak olduktan sonra
pek de ne yapılacağını bilemiyorlar.
İşte tedavi merkezimiz tam da bunun için açıldı.
Biz halkımızın en acil, en temel
sorunlarından birini imkanımız dahilinde çözmek istiyoruz. Aileler çocuklarını devletin açtığı kurumlara
götürüyorlar. Ancak ülkemizdeki tüm
pisliklerin sorumlusu AKP, halkın
bu sorununu çözemez. Bunun kuzuyu
kurdun eline teslim etmeken farkı
yoktur. Öyle olmasaydı AKP iktidarı
döneminde uyuşturucu kullanımı bu
kadar artmazdı. BM’nin raporuna
göre ülkemizde son 5 yılda 262
kat arttı uyuşturucu kullanımı.
Devrimciler bu düzenin alternatifidir.
Bizim her konuda olduğu gibi uyuş-

turucu sorununda da söyleyecek sözümüz var. Biz burada halk çocuklarını bir yandan ücretsiz tedavi
ederken, bir yandan da halkımızı
uyuşturucuya karşı savaşmak için
bizimle birlik olmaya çağırıyoruz.
Daha yeni açılmamıza rağmen
onlarca genç, aile geldi kurumumuza.
Hem yardım istiyor, hem de düzene
lanet okuyorlar. “İstediğimiz her an
uyuşturucu bulabiliyoruz ama bırakmak istediğimizde bizi tedavi
edecek hastaneyi bulamıyoruz” diyorlar. Çünkü yüksek miktarda para
istiyor hastaneler. Bu düzen böyle
işte. Önce kendi eliyle hastalığı yaratıyor, sonra da bunu ticarete dönüştürüp para kazanıyorlar. Hastanelerin önünde muayene için gelenlere
uyuşturucu satıyorlar. Böyle bir
devlet, haliyle uyuşturucu sorununu
çözmez, çözemez.
Biz kararlıyız. İddialıyız. Hasan
Ferit'e söz verdiğimiz gibi tüm yoksul
mahalleler bizim oluncaya kadar yozlaşmaya karşı savaşmaya devam edeceğiz. "Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Bağımlılığı ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi"miz bizim için
önemli bir mevzi artık. Bu savaşın
bir mevzisinde bu düzenin bekçileri
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olacak. Ve tabii ki haklı olan
halkımız kazanacak... İşte o
kadar!

Yürüyüş: Bu merkez nasıl
kuruldu? Kuruluş çalışmalarından bahseder misiniz?
Çağrı Avcı: Sabırla, emekle, direnişle kuruldu burası.
Yoksul emekçi halkımızın yardımlarıyla kuruldu. Ancak bunların öncesi de var tabii. Bizim
burada Gazi Halk Komitemiz
var. Armutlu ve Gazi mahallelerinde
uyuşturucu bağımlılığıyla savaş merkezlerinin açılacağının kararları alınmıştı. Gazi'de de bu temelde çalışmalar başladı, halka duyuruldu. Ancak
öncelikli sorunumuz yer sorunuydu.
Yer sorununu çözmek için halk komitesi olarak belediyeden defalarca
randevu istedik, vermediler. Görevi
halka hizmet etmek olan belediye
bizimle görüşmekten, halkın sorunlarını çözmekten kaçıyordu. Biz de
onların keyfini bekleyecek değiliz
herhalde. Halk Komitesi olarak karar aldık ve belediyeye ait nikah
salonunu işgal ettik.
Tüm randevu taleplerimize cevap vermeyen belediye, işgal eylemini öğrenir öğrenmez 15 dakika
içinde bizimle görüşme talep etti.
Belediye bize herhangi bir yer göstermeyince biz de oradan çıkmadık.
Hasan Ferit'imizin resmini asıp, artık
buranın tedavi merkezi olacağını halkımıza duyurduk. Yer sorununu çözdükten sonra burayı kurumlaştırma
çalışmalarımız başladı. Haftalarca
doktorlar, psikiyatristler, sağlık memurları vs. ile görüştük. Gerçekten
çok büyük bir destek gördük. Bu
projede yer almasalar bile bize gönülden destek verenler oldu. Sonuç
olarak burada gönüllü olarak çalışacak
doktorlarımızı, psikologlarımızı belirledikten sonra, 13 Temmuz günü
halkımızla birlikte açılışını yaptık.

daha farklı olacak. Yani gelen hastaya
sadece ilaç yaz gönder şeklinde olmayacak. Peki ne yapacağız? Onlarla
arkadaş olacağız. Hayatlarını biz dolduracağız gençlerimizin. Tabii ilaç
tedavisi de olacaklar. Doktorlarımız
tıbbi anlamda yapılması gereken herşeyi yapacaklar. Ancak en büyük okul
hayatın kendisi. Biz büyük ailemizden
öğrendiklerimizle gençlerimizden hem
öğrenecek, hem de hayat okulundan
öğrenmelerini sağlayacağız. Onları
uyuşturucu kullanmaya iten nedenleri
ortadan kaldıracağız... En büyük sebeplerden birisi bu çürümüş düzendir.
Bu düzenle bağlarını keseceğiz. Onlara
yepyeni bir dünya açacağız.

Yürüyüş: Bu merkezde çalışan
doktorlar, sağlık memurları, psikiyatrisler vd. nasıl çalışacaklar?

Çağrı Avcı: Bu projede çalışan
herkes gönüllü çalışıyor. Mesela
bazı psikologlar haftanın bir günü
gelecekler. Bazıları haftada bir bağımlı
gençlerle grup çalışmaları yapacaklar.
Bazı doktorlar da hem ailelere, hem
gençlere seminerler verecekler. Yani
herkes yapabildiği kadarını yapacak.
Burdan dergimiz Yürüyüş aracılığıyla
söylemek isterim ki bu projede yer
alacak olan ve gönülden bizi destekleyen dostlarımızla halkın gönüllü
doktorları olmasaydı bu projeyi zor
başarırdık.
Yürüyüş: Burda ne tür hizmetler

Yürüyüş: Bu merkezde bağımlılığa karşı nasıl bir mücadele verilecek?
Çağrı Avcı: Burdaki tedavi yöntemleri devletin hastanelerinden çok

verilecek?

Çağrı Avcı: Burada çok çeşitli
hizmetler verilecek. Mesela bağımlı
olarak gelen gençlere duvar örmeyi
öğreteceğiz. Berberliği, marangoz-

luğu öğreteceğiz. İlk başta
şaşıranlarımız olacaktır. Doğaldır. Neden böyle bir eğitim hizmet vereceğiz? Şundan dolayı... Biz gençlerimizi sadece uyuşturucudan
kurtarıp tekrar sokağa
terk etmek istemiyoruz.
Uyuşturucuyla savaşan gençlerimizin, aynı zamanda kendi yaşamlarını idare ettirebilecekleri bir bilgi birikimine sahip olmalarını istiyoruz. Böylece kendi hayatlarını
kurabilecekler. Öyle ya bu düzende
yıllarca okula gidiyor insanlar ama
gerçek yaşamda işlerine yarayacak
hiçbir şey öğrenmiyorlar. Biz insanlarımıza kendilerine bir hayat kurmalarını öğreteceğiz. Bahsettiğim örnekleri daha da çoğaltacağız. Kocaman
bir bahçemiz var. Halkın mühendismimarlarının yaptığı gibi kendi bahçelerimizi ekeceğiz. Gençlerimizin
zaman ayıracakları, kendi emekleriyle
yetiştirecekleri bir şey olacak. Kısacası
yapacaklarımızın bir sınırı yok. İhtiyaç
olan, iyi olacağını düşündüğümüz her
şeyi yapmaya çalışacağız.

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Yürüyüş: Henüz yeni kurulan
bir merkez…. Ve bir ilk… Ne tür
ihtiyaçlarınız var?
Çağrı Avcı: Evet burası yeni kurulduğundan bir çok şeye ihtiyacımız
vardı. Hala da var. Halkımız sağolsun,
elindeki her şeyini bizimle paylaştı.
Şu an içerde bulunan her şeyi halkımız
getirdi. Bir nevi paylaşmanın, dayanışmanın örneği yaşandı. Ancak hala
ihtiyaçlarımız var. Mesela bekleme
salonu için koltuğa, sandalyeye,
doktor odaları için masalara, sandalyelere ihtiyacımız var.
Yürüyüş: Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Çağrı Avcı: Bu projede emek
harcayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Hasan Ferit'e, büyük
ailemize, halkımıza verdiğimiz sözü
yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Hasan
Ferit'e ve Hasan Feritler yaratan büyük ailemize selam olsun...

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..

13

ALİ AKKURT (Gazi
Halk Komitesi’nden)
Yürüyüş: Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nin kuruluş amacı nedir?
Nasıl bir ihtiyaçtan gerek
duyuldu?

Ali AKKURT: Hasan
Ferit Gedik
Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin kuruluş
Ali Akkurt
amacı ve nedeni
aslında bellidir.
Gazi Mahallesi’ne baktığımızda, İstanbul’a baktığımızda, Türkiye’nin
her yanında uyuşturucu kullanımı ve
satışı başını almış gidiyor. Yani 1314 yaşındaki kızlarımız, çocuklarımız,
erkeklerimiz hepsi uyuşturucu belasına
bulaşmış durumda. Yani uyuşturucu
kullanımı geçmişe oranla AKP iktiSayı: 426
darıyla birlikte yüzde 262 artmış duYürüyüş
rumda. Gazi Mahallesi’nde de bu ya20 Temmuz şanıyor. Gazi Mahallesi’nde de uyuş2014
turucu satışı, uyuşturucu kullanımı
bayağı ilerlemiş durumda. Düşünün
yıllardır Gazi’de uyuşturucuya karşı
savaş veriliyor: Burada durum böyle
ise Türkiye’nin halini düşünün.
Biz de Gazi Halk Komitesi olarak
uyuşturucu konusunda neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma yürütürüz
diye düşündük taşındık, bir rehabilitasyon merkezi kurmaya karar
verdik. Düşüncemiz bu şekilde başladı, öncelikle uyuşturucuya karşı
bir rehabilitasyon merkezi.

Yürüyüş: Peki merkezin Gazi
Parkı’nda açılışının nasıl gerçekleştiğini ve özelliklerini anlatır mısınız?
Burası Gazi Şehir Parkı’nın içerisinde olan bir yer. Gazi Şehir Parkı,
Gazi Mahallesi’nin en büyük parkı.
İstanbul’da böyle bir park bulmak
zor bir iş yani, güzel bir parkımız
var. Bütün aileler gelip burada dinlenebiliyor. İnsanlar sıcak havalarda
genelde kendini buraya atıyor. Tedavi
merkezinin bulunduğu yer ise eskiden
belediyeye ait nikah salonuydu. Fakat
belediyenin yanında yeni bir nikah
salonu yapılınca burası boşaldı. Bizim
zaten altı aydır belediyeden yer talebimiz vardı. Belediye vereceğini söylüyordu ancak altı ay boyunca bizi
oyaladı. Burası boşalınca biz burayı
istedik. Vereceğiz dediler ve yine oyaladılar, onun sonucunda burası işgal
edildi. Yani şimdi var olan savaş
merkezi işgal edildi. İşgal sonrası
belediye başkanıyla görüşüldü. Belediye başkanı “tamam sizindir”
dedi. Bina çift katlı, alt katında mutfağı
var, alt ve üst bölümlerinde tuvaletleri
var, banyosu, konferans salonu var.
Aynı zamanda bizim kendimizin dekor
ettiği odalar var. Uyuşturucu kullananların tedavi edebileceği yerler.
Arka tarafta havuzu var, etrafı çimli,
yeşil bir alan.

Yürüyüş: Bu merkezde bağımlılığa karşı nasıl bir mücadele verilecek?
Daha çok sosyal aktiviteler üzerinde çalışmalar yapılacak. Buraya
gelen madde bağımlıları ilaç tedavi-

sinin ötesinde sosyal faaliyetler yaparak eğitilecekler. Uyuşturcuyu bıraktırmaya çalışacağız burada. Örneğin masa tenisi oynanır. Langırtlar
var, satranç turnuvaları düzenlenebilinir, onun dışında spor salonumuz
buraya yakın. Futbol turnuvaları yapılabilir vb. faaliyetler olabilir.
Ama ilaçla tedavi olur mu olmaz
mı orasını uzmanlarımız daha iyi
bilir. Psikologlar, doktorlar işin ayrıntısını daha iyi bilirler.

Yürüyüş: Bu merkezde çalışan
doktorlar, sağlık memurları, psikiyatrisler vd. nasıl çalışıyorlar?
Faliyetlerimiz daha başlamadı,
önümüzdeki perşembe gününden itibaren başlayacak faaliyetler. Doktorlarımız, uzmanlarımız, psikologlarımız perşembe günü işe başlayacaklar. Temel çalışma anlayışımız
ise her şeyin gönüllülük temelinde
yapılmasıdır.

Yürüyüş: Henüz yeni kurulan
bir merkez ve bir ilk... Ne tür ihtiyaçlarınız var?
Sonuçta tedavi merkezi diyoruz,
tedavi merkezinin birçok şeye ihtiyacı
var, dolabından tutun bilgisayarına,
sağlık malzemesinden tutun da gönüllü çalışanına kadar birçok şeye
ihtiyaç var. İhtiyaç saymakla bitmez
bu anlamda. Halkımıza yönelik internetten duyuruyu yaptık. Birçok
yerden insanlar aradılar fakat biz
gidip alamadık ya da onlar bize gelemedi. Bir çok ihtiyacımız var. Onları
da halkımızdan talep ediyoruz.

Gazi Halkı, Bu Ahlaksızları İyi Tanıyın!
İnsanlarımızı zehirleyen bu ahlakGazi Özgürlükler
sızları iyi tanıyın. Gördüğünüzde yüzlerine tükürün. Sokağınızdan, evinizden, Derneği Yeni Adresi
dükkânınızdan, düğününüzden, cenaGazi Mahallesi
zenizden kovun. Tüm torbacılara sesİsmetpaşa Cad.
leniyoruz; ya mahallemizde pislik saç1411 Sokak
maktan vazgeçin ya da defolup gidin.
No:
1 Daire: 5
Tespit ettiğimiz torbacıları teşhir et(Toplum
Tıp Merkezi
meye devam edeceğiz.
Karşısı) - İstanbul
Gazi Halk Cephesi
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Hasan Ferit Gedik'i Duydunuz Mu?
Hani şu Gülsuyu'nda polis destekli
uyuşturucu çeteleri tarafından vurulan
genç vardı ya, işte o Hasan Ferit'ti.
Daha 20 yaşındaydı Hasan Ferit.
Küçük, yoksul bir gecekondu mahallesi olan Küçükarmutlu'da yaşıyordu.
Yaşıtları, arkadaşlarıyla gezip eğlenirken Hasan Ferit mahallesindeki
yozlaşmaya, hırsızlığa, uyuşturucu
çetelerine karşı mücadele ediyordu.
Bir başka gecekondu mahallesi
olan Gülsuyu'nda çeteler halka ve
devrimcilere silahla saldırınca Hasan
Ferit de İstanbul'un bir ucundan diğerine, çetelere karşı mücadele etmeye gitti.
Uyuşturucu çeteleri gecenin karanlığında 4 kurşunla başından vurarak katlettiler Hasan Ferit'i.
Polis, hastanede Hasan Ferit'in

Bencil ve Yoz Kültüre
Karşı Kendi
Kültürümüzü Yayalım
Bursa ve Gemlik Haklar Derneği
tarafından 11 ve 13 Temmuz akşamı
Teleferik Mahallesi’nde ve Gemlik Yunus Emre Parkı’nda “Hacivat-Karagöz
gölge oyunu ve film gösterimi” yapıldı.
Yunus Emre Parkı’nda Karagöz ve Hacivat gölge oyununun sergilenmesinin
ardından, Croods adlı animasyon film
izletildi. Teleferik’te yapılan film gösteriminin hazırlıklarını mahalle çocukları
el birliğiyle yaparak düzenin bencil,
yoz kültür ve eğlence anlayışına karşı
bir alternatif oluşturarak kendi seçtikleri
filmi izlediler. Bursa ve Gemlik Haklar
Derneği film gösterimlerine her hafta
devam edeceklerini söyleyerek haftaya
buluşma sözü verdi.

kanlı gömleğini çaldı. Çünkü kanlı
gömlek, katiller için bir delildi.
Hasan Ferit'i uyuşturucu çeteleri
katletti. Polis de kanlı gömleği çalarak
katilleri korudu.
Ne diyordu Gülsuyu'nda Hasan
Ferit'i katleden çeteler?
"Allah herkese hayırlı cinayetler
nasip etsin. Polis molis öldürmeyelim
de. Polis devletin adamı devrimci
öldürsek önemli değil..."
Yoksul halkın yaşadığı, devrimcilerin olduğu mahallelerde uyuşturucu daha yaygındır. Sorumlusu devlettir. Çünkü yoksul bir insan, ya
devrimci olur, yoksulluğunun nedeni
olan adaletsiz düzene karşı savaşır,
ya da televizyonlarda öğrendiği yaşama ulaşamadığı için yozlaşma batağına saplanır.
AKP katliamlarla, baskınlarla, tu-

tuklamalarla bitiremediği devrimcileri
ve halkı yozlaşmayla susturmaya çalışıyor.
AKP döneminde uyuşturucu kullanım yaşı düştü, uyuşturucu kullanan
sayısı arttı.
AKP, yoksul halk çocukları devrimci olmasın, ne yaparsa yapsın diyor.
Uyuşturucu hergün binlerce insanımızı zehirliyor, öldürüyor. Hergün
binlerce aile dağılıyor.
AKP, uyuşturucu satanları değil
uyuşturucuya karşı mücadele edenleri
cezalandırıyor.
14 Ağustos'ta Kartal Adliyesi'nde Hasan Ferit'i vuran çeteci
katillerin mahkemesi görülecek.
Katillerden hesap sormak için
1 milyon olup Kartal Adliyesi'nin
önünde olacağız.

Gerçek Adalet Halkın Elleriyle Sağlanacak
Polis tarafından 27 Ekim 2008
tarihinde katledilen Çağdaş Gemik'in
mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararının ardından 15 Temmuz’da tekrar görüldü. Antalya Halk Cephesi
Antalya Adliyesi önünde Çağdaş'ın
ailesinin de katıldığı bir eylem yaptı.
Okunan basın açıklamasında: "Kanı
sokaklara akıtılan çocuklarımızdan,
yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı mücadele veren Hasan Feritler’den, bu
ülkede insanca yaşam isteğiyle ayaklanan Haziran Şehitleri’ne kadar onların adına adalet mücadelesini katillerinden hesap sorarak yükselteceğiz" denildi. Yaklaşık 100 kişinin
katıldığı eylemden sonra duruşmanın
görüldüğü salona geçildi. Halkın
adaletinden korkan “katil polis Mehmet Ergin” duruşmaya Burdur'un
Bucak İlçesi’nde bulunan mahkemeden 3G yöntemiyle katıldı.
Katil polisin avukatı, Yargıtay’ın
müvekkiline istediği cezanın bazı
örgütlerce kamuoyu yaratılarak alınan baskının sonucunda istendiğini
söyledi. Örgütlü mücadelenin gü-

cünü, halkın gücünü dost da, düşman
da böylelikle bir kez daha görmüş
oldu. Mahkeme sonunda katil polisin
cezası arttırılarak 16 yıla çıkarıldı.
Gemik ailesinin avukatlarından Hakan Evcin, karar sonrasında yaptığı
değerlendirmede cezayı az bulduklarını açıkladı. Evcin; “Bir gencin
ölümü için 13 yıl 4 ay çok az bir cezadır. Adalet bu değildir. Mahkeme
bize göre katil olan kişinin “iyi
halini” görerek indirim yaptı. (Yine
aynı durumda kalsam, yine aynısını
yaparım) diyen polis memuruna indirim yaptı. Suçtan pişman olmayan
kişiye indirim yapılmaz. Bu nedenle
adaletli değildir. Kararı temyiz edeceğiz” dedi.
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Bağcılar

Mahallemizde Yozlaşmaya Karşı Birliğimizle Barikat Olalım

İstanbul'un Mahallelerinde Yozlaşmaya Karşı Mücadele

Kararlılıkla Sürüyor
Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Yozlaşmaya
Uyuşturucuya Karşı
Mahallemizi Savunalım
Sessiz Kalmayalım
İstanbul
Bağcılar: Yavuz Mahallesi’nde
12 Temmuz’da uyuşturucuya karşı
yürüyüş yapıldı. İftardan sonra başlayan yürüyüşte, önce ana cadde gezildi ve mahalle halkı yürüyüşe davet
edildi. Çocuğu madde bağımlısı olan
bir anne yaptığı konuşmada “Benim
çocuğum yıllardır gözümün önünde
eriyor, ben hergün acı çekiyorum
onunla birlikte. Anneler ve babalar
gelin çocuklarımızı birlikte kurtaralım,
kimsenin çocuğu ölmesin, artık yeter”
dedi. Yürüyüş boyunca aynı içerikte
sloganlar atıldı. Mahallenin meydanında yapılan konuşmalarda uyuşturucuya karşı hep birlikte hareket
edilmesi gerektiği anlatıldı. Daha
sonra mahalle halkından bir kişi 13
Temmuz’da Gazi Mahallesi’nde açılacak olan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nin açılışından bahsetti ve tüm
mahalleyi açılışa davet etti. En son
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söz alan Karanfiller Kültür Merkezi
çalışanı ise “Hasan Ferit sizin gibi
uyuşturucuya karşı mücadele eden
bir gençti. Geçen sene Gülsuyu’nda
polis destekli çeteler tarafından vuruldu. Biz onun mezarı başında söz
verdik; tüm yoksul gecekondu mahallelerinden uyuşturucuyu, çeteleri,
torbacıları temizleyeceğiz. Mahallerimizin kentsel dönüşüm adı altında
yağmalanmasına, gençlerimizin uyuşturucu bağımlısı haline getirilmesine,
çetelerin köşe başlarını tutmasına,
polisin mahallelerimizi gaza boğmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mahalle
birlik olursak bunu başarabiliriz”
dedi. Bu konuşmadan sonra mahalle
gençleri hep bir ağızdan “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür” sloganı attılar.

Gazi Mahallesi: Sekizevler Kazım Karabekir Parkı’nda 11 Temmuz’da Gazi Halk Komitesi’nin yapmış olduğu uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı halk toplantısı yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Halka
uyuşturucu ile mücadelede nasıl savaşılacağı ve bunun için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Mahalle halkı
söz alarak şikâyetlerini önerilerini

ve bundan sonra neler yapılacağı konusundaki görüşlerini paylaştı. Halk
toplantısı tekrar 18 Temmuz günü
saat 20.00’da Sekizevler Kazım Karabekir Parkı’nda buluşulmak üzere
sonlandırıldı.

Okmeydanı: Uyuşturucu çetelerinin katlettiği Hasan Ferit'in 14
Ağustos'ta Kartal Adliyesi'ndeki mahkemesinin çalışmaları kapsamında
10 Temmuz'da Okmeydanı'nda halk
toplantısı yapıldı. Fuat Soylu İlköğretim Okulu'nda yapılan toplantı yozlaşmaya dair sinevizyon gösteriminin
yapılmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından bu toplantının neden yapıldığına, Hasan Ferit'in kim
olduğuna dair bilgilendirme yapıldı.
İlk olarak uyuşturucu, fuhuş ve
yozlaşmanın her çeşidinin mahallelere, özellikle de örgütlü mahallelere
devlet eliyle halkı teslim almak için
sokulduğu bunları mahallelerden temizlemenin de ancak örgütlü mücadeleyle mümkün olduğu anlatıldı.
Mahalleden bir kişi söz alarak halk
komitelerinde örgütlenme çağrısı
yaptı. Yine söz alan bir başka mahalleli bu toplantıların çalışmalarına
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Gazi
özellikle kadınların katılmasının aileler üzerinde daha etkili olacağını
anlattı. Mahallenin sorunları konuşulurken; Okmeydanı nasıl bir mahalledir, nasıl kurulmuştur; bunun
üzerine konuşuldu ve kampanyaya
dair bilgilendirmeye geçildi. 1 Milyon
hedefinin ulaşılması zor bir hedef
olmadığı, herkesin taşın altına elini
koymasıyla gerçekleştirilebileceği
anlatıldı. Devrimcilerin olduğu mahallelerde çözümsüzlük olamayacağı,
Gazi Mahallesi'nde açılışı yapılacak
olan ve halkın imkanlarıyla kurulan
rehabilitasyon merkezinden bahsedildi. 81 kişinin katıldığı toplantı
sonrasında: Toplantıda bulunan herkesin kendi sokaklarında, sokak toplantısı düzenlemeleri ve sokak komiteleri kurulması kararı alındı.
13 Temmuz pazar günü saat
15.00’da Gazi Mahallesi'nde yapılacak yürüyüşe çağrı yapıldı ve 19
Temmuz saat 21.30’da yine Fuat
Soylu İlköğretim Okulu'nda bir araya
gelme kararı alındı.

Kuruçeşme: Mahallede 8 ve 9
Temmuz’da bildiri dağıtımı yapıldı.

Mahallede kurulan halk pazarında masa açılarak halka yozlaşmaya ve uyuşturucuya karşı
birlikte mücadele çağrısı yapılarak “Bana dokunmayan
yılan bin yaşasın” devrinin bittiğini, çocukların sokak ortasında katledildiği ya da beyinlerinin uyuşturulduğu, sormayan, sorgulamayan asalak gençlik
yaratılmak istendiği anlatıldı. Mahallenin gençlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığı ifade edilerek mahallede gençleri zehirleyen çetelere
karşı birlik çağrısı yapıldı. Kısa
sürede toplantı yapılacağı duyuruldu.
Toplam 400 adet bildiri halka ulaştırıldı.

KOCAELİ: Esentepe-Çınarlı

pankart asıldı. Eylem saati geldiğinde
Esentepe’ye doğru yürüyüşe geçildi.
Yürüyüşe 50 kişi katıldı. Yürüyüş
esnasında yapılan konuşmalarda Torbacıları mahallerimizden atmanın tek
yolunun örgütlü mücadeleden geçtiği,
torbacıların er ya da geç görüldükleri
yerde cezalandırılacağı, mahallemizi
yaşanılır, temiz ve güvenli yapmak
için mücadele edeceklerine vurgu
yapıldı. Eylem sırasında "Halkız
Haklıyız Kazanacağız, Çınarlı Uyuma
Evladına Sahip Çık, Çetelerden Hesap
Sorduk-Soracağız" sloganları atıldı.
Yürüyüş esnasında balkonlardan alkışlayarak, arabalardan kornalar çalarak eyleme destek verenler oldu.
Çınarlı yürüyüş kolu Esentepe Cemevi’ne gelip Esentepe yürüyüş kolu
ile birleşip basın açıklaması yapan
600 kişilik kitle yürüyüşe geçti. Uyuşturucuya, yozlaşmaya kin duyan 600
kişilik kitle tek vücut olup aynı içerikte sloganları gür bir şekilde attıktan
sonra Esentepe Mahallesi’ni dolaştıktan sonra eylem parkta bitirildi.

(Erzurum) mahallerinde uyuşturucuya
ve yozlaşmaya karşı 9 Temmuz’da
yürüyüş yapıldı. Eylemden 1 gün
önce (Cumartesi) kahvede toplantı
yapıldı. Yürüyüşün nasıl yapılacağı
hakkında halkla bilgi alış verişi yapıldı.
Eylem günü Çınarlı (ErOkmeydanı
zurum) Mahallesi’nde megafonla çağrı yapıldı. Yapılan
çağrıda; "Torbacıların mahallemizi, çocuklarımızı kirletmediği, yaşanılır, güvenli, temiz bir mahalle istiyoruz” denildi. Eylemin saati ve yeri
halka duyuruldu. Eylem saati
yaklaştığında eylem yerine,

Tehditlerinize Rağmen
Milyonları Örgütleyeceğiz!

Yeni Yönetimle Adalet
Mücadelemizi Büyüteceğiz

Adana Halk Cephesi, 15 Temmuz’da ailelerine
yapılan polis taciziyle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Adana'da AKP’nin ahlaksız polisleri,
2 arkadaşımızın ailesini arayarak taciz etmişlerdir.
Adının Süleyman olduğunu söyleyen şahıs iki arkadaşımızın ailelerine ‘çocuklarınızı rehabilite
etmek istiyoruz’ demişlerdir. Arkadaşlarımızın ailelerini arayarak korkutmaya çalışan Adana polisi
aslında kendi korkularını dışa vurmaktadır. Tehditleriniz, baskılarınız yapacaklarımızdan korktuğunuz içindir. Baskılarınıza tehditlerinize rağmen
milyonları örgütleyeceğiz! Korkularınızı büyüteceğiz” denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Yeni oluşturulan
Yönetim Kurulunu 16 Temmuz’da bir açıklamayla duyurdu.
Yapılan açıklamada: “Derneğimiz yönetim kurulu içerisinde yeni görev paylaşımı yapmıştır. Buna göre,
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Av. Güray Dağ olmuştur.
Bu kapsamda yönetim kurulu içerisindeki
yeni görev paylaşımı;
ÇHD İstanbul Şube Başkanı- Av. Güray Dağ
ÇHD İstanbul Şube Sekreteri- Av. Şerife Ceren
Uysal
ÇHD İstanbul Şube Saymanı- Av. Aycan Çiçek olarak
şekillenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” sözleriyle bitirdi.
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14 YILDIR MAHKEMEYE GÖNDERİLMEYEN
KATİLLERİN LİSTESİ MAHKEMEYE SUNULDU

19 Aralık Katliamı’nın Katillerini
Yargılayacağız!
Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Katliamla ilgili
gerçekler bir bir ortaya
çıkıyor!
Katliam için
hapishanede iki ay
öncesinden keşif yapıldığı
ortaya çıktı!
Yapılan keşifte
operasyonun "kansız
gerçekleştirilemeyeceği"ne
karar verildi!
Katliam öncesinde
yapılan görüşmelerin
hepsi halkı oyalamak ve
aldatmak içindi!
Eyyy... aklı evveller....
Gerçekleri görün! O
günlerde "uzlaşmaya
yanaşmıyorsunuz" diye
tutsakları suçluyordunuz!
19 Aralık Katliam davası Bakırköy
13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Temmuz günü 19-22 Aralık 2000'deki
Hapishaneler Katliamı’nda Bayrampaşa Hapishanesi'ndeki tutsakları katleden katillerin yargılandığı mahkeme
görüldü.
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Katliamla ilgili gerçekler ortaya
çıkmaya devam ediyor.
Katliam için hapishanelerde iki
ay öncesinden keşif yapıldığı ortaya
çıktı! Hazırlanan keşif raporunda,
"Jandarma personeli müdahalenin
kansız neticelenmeyeceği inancında
ve görev tamamlandığında yargılanacağı endişesi taşımakta" denilmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın
Bayrampaşa Hapishanesi'nde 19 Aralık 2000'de düzenlenen ve 12 kişinin
katledildiği "Hayata Dönüş" operasyonuna ilişkin 39 jandarma erinin
yargılandığı mahkemeye gönderilen
raporda hapishanede iki ay önce
keşif yapıldığı ortaya çıktı.
Jandarma Genel Komutanlığı
Asayiş Daire Başkanı Jandarma
Kurmay Albay Ali Aydın ile Ceza
ve Tevkifevleri Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Binbaşı Cemal Vural'dan oluşan heyet tarafından yapılan keşif sonunda hazırlanan raporda, operasyonun KANSIZ OLMAYACAĞI yazıyor.
Ve yapılan keşfe göre nasıl katliam
yapacaklarının da planını yapıyorlar.
Raporda bu da şöyle yer alıyor:
"Adli suçlular ve yardım yataklık
düzeyindeki terör suçluları için af

çıkartılarak hedef küçültülmeli, müdahale birliklerinin özel donanım ve
kadro malzemeleri tamamlanmalı,
Bayrampaşa ve Ümraniye gibi cezaevlerine yeni tutuklu ve hükümlü
konulmalı, hastane, duruşma benzeri
nedenlerle cezaevlerinden çıkanlar
dönüşlerinde başka cezaevlerine nakil edilerek mevcut tutuklu ve hükümlü dağıtılmalı. Adalet Bakanlığı’nca tutuklu ve hükümlülere hiçbir
şekilde taviz verilmemeli ve gereken
disiplin cezaları kararlılıkla uygulanmalı"
O dönem "Rahşan affı" diye bilinen affın neden çıkartıldığı bugün
resmi kaynaklardan da gün yüzüne
çıkmış oldu. Biz o zaman bunların
devrimci tutsakların direnişlerini kırmak için olduğunu söylemiştik...

Rapora Göre Tutsaklar
Üç Ayrı Kategoriye
Ayrılıyor!
Birinci kategori: Direnmesi beklenmeyen tutsaklar.... Yani “farkımızı
koyduk” diyen Kürt milliyetçileri...
İkinci kategori: Direnişi zayıf
beklenen kansız ve sorunsuz müdahale edilebileceği değerlendirilenler...
Yani sözde keskin, pratikte ol-
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mayan oportünistler... “Kaymak tabakayı koruma” derdine düşenler...
Direnişi dışarıya havale edenler...
Üçüncü kategori: Direnişi mutlak
şiddetle beklenenler... Yani PartiCepheli tutsaklar...
“Birinci katagoridekilerin hepsinin aynı anda tahliyesi” planlanıyor.
Nitekim öyle de yapıldı... PKK tutsaklarının tamamı başka koğuşlara
ya da hapishanelere nakledildi.
“İkinci ve üçüncü kategorideki
tutsakların elektriği, suyu, yiyeceği
kesilerek kendiliğinden kuşatılıp çıkmaları beklenmeli" deniyor.
Raporda ayrıca tutsakların her
şeye rağmen teslim olmayacağı ve
direneceği de hesap edilerek bunlara
da "önce gaz atılıp tahliyeye mecbur
edilmesi gerektiği, buna rağmen çıkmayanların da özel müdahale birimleriyle zor kullanılarak çıkartılması" gerektiği yazılmaktadır.

Halkın Adaleti Korkusu
Her şeyi planlıyorlar. Yaptıklarının
suç olduğunu da biliyorlar... Yaptıklarından dolayı er ya da geç halkın
adaletinin kendilerinden hesap soracağını da biliyorlar... Onun için önlem
almayı da unutmuyorlar...
Raporda "Jandarma personeli
müdahalenin kansız neticelenme-

yeceği inancında ve görev tamamlandığında yargılanacağı endişesi
taşıyor" ifadesi kullanılıyor.
Ayrıca "Cezaevinde meydana gelen isyanlara müdahale jandarmanın
görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek isyancı tutuklu ve hükümlülerin
mağdur, devlet otoritesini tesis etmekten başka amacı olmayan jandarmanın ise sanık durumuna düşürülmemesi sağlanmalıdır" denilmektedir....
Yine raporda katliama zemin yaratılması için medya ve STK'ların
psikolojik harekat için kullanılması
da öneriliyor. "Sivil Toplum Örgütleri
ve medya nezdinde girişimlerde bulunularak kamuoyu yaratılması için
psikolojik harekat faaliyetlerine ağırlık verilmelidir" deniliyor...
19 Aralık Katliamı’nın üzerinden
14 yıl geçti. Bunların hepsini ilk
günden beri biz söylüyorduk. Daha
katliam öncesinden devletin DKÖ’leri, burjuva basını, aydınları, yazarları
katliamın zeminini hazırlamak için
nasıl kullandıklarını, nasıl psikolojik
savaşın aracı haline geldiklerini defalarca söyledik... Aydınların devrimcilere “direnişi bırak” çağrılarının
neye hizmet ettiğini defalarca söyledik...
O gün söylediğimiz her şey zaman
içinde bir bir ortaya çıkıyor. Bunlar

bizim için bilinmeyen sürprizler değil,
ancak devletin resmi kayıtlarından
da ortaya çıkmış olması önemlidir.
Bunların ortaya çıkması da yine
bizim yılmadan, bıkmadan ısrarla
adaletin peşinde olmamızdandır.
Devlet 19 Aralık Katliam davasının üzerini örtmek, zaman aşımına
uğratmak için elinden gelen her şeyi
yaptı.
10 yıl katliam davası açılamadı.
12 kişinin katledildiği Bayrampaşa
Hapishanesi katliam davası tam 10
yıl sonra başlayabildi... Onda da 39
erin dışında kimsenin ismi bile dosyaya konmadı... Ne gerçek katiller
vardı dosyada ne de katliamın siyasi
sorumluları...
Mahkemeye sunulan raporda ayrıca operasyona katılan 250 civarında
subayın da olduğu ilk kez ortaya
çıktı...
Sonuç olarak düzenin mahkemeleri katilleri her zaman koruyacaklardır. Asla hakettikleri cezaları vermeyeceklerdir...
Ancak ısrarla sürdürdüğümüz adalet mücadelesi üstünün de kapatılmasının önündeki en büyük engeldir...
Katiller halk nezdinde çoktan mahkum olmuşlardır... Süreç halkın adaletinin tecellisini beklemektedir...
Katilleri asla affetmeyeceğiz.
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19-22 Aralık 2000'de Diri Diri Yakanlardan

Hesap Soracağız!
Bakırköy 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Temmuz
günü 19-22 Aralık 2000'de yaşanan hapishaneler katliamında Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki 12 tutsağın katillerinin yargılandığı mahkeme görüldü.
Sabah başlayan mahkeme 2 saat sürdü. Mahkeme çıkışında TAYAD'lı Aileler bir eylem yaptı. Yapılan
eylemde "19-22 Aralık katliamcıları Cezalandırılsın" pankartı
açılırken, aynı içerikte sloganlar
atıldı.
Yapılan açıklamada 19-22
Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı’nın devletin en üst organlarında planlandığı, katliamın sa-

dece hapishanelerle ilgili olmadığı dönemin Başbakanı
Bülent Ecevit'in şu sözleriyle ortaya konuldu; “Hapishaneler sorununu çözmeden, IMF programının uygulanamayacağını...”
Açıklamanın sonunda ise; "Her ne kadar egemen
güçler katliamcıları koruyup kollasa da, katiller hesap
vermekten kurtulamayacak. Verdiğimiz mücadeleyle katliamcıların cezalandırılmasını mutlaka
sağlayacağız. Elbet bir gün adalet
yerini bulacak. Halka karşı işlenen hiçbir suç cezasız kalmayacak" denildi. Mahkeme 9 Aralık
2014 tarihine ertelendi.

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..
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Bugün Tırnak Makasımızla
Geldik Yarın Silahımızla
Geleceğiz!

Sayı: 426

Yürüyüş
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2014

11 Temmuz’da
Ankara’da Mehmet
Ağar ve 18 katilin yargılandığı "faili meçhul" davası görüldü. Mehmet
Ağar ve İbrahim Şahin dışında tüm
katiller mahkeme salonundaydı.
Binlerce insanımızın katilleri karşımızdaydı, sadece birkaç adım ve
korumaları vardı aramızda… Evet,
mahkeme salonunda da yanlarındaydı korumaları… Nasıl da korkuyordu it sürüleri! Ya halkın adaletiyle karşı karşıya kalırlarsa, ya oligarşinin hâkimleri ve savcıları onları koruyamazsa…
Tam düşündüğümüz gibi mahkemenin başından sonuna kadar savcı adeta katillerin avukatlığını yaptı. Bir avukat savcıya “üzerindekini
çıkar avukat cübbeni giy karşı tarafa
geç” diyerek bu durumu teşhir etti.
Ama savcı yüzsüzlükte sınır tanımıyordu. Avukatların “tüm katillerin mahkemeye gelmesi gelmezse
yakalatma çıkartılması” talebine

tam bir sınıf düşmanlığıyla cevap verdi. Bu talebin hukuki gerekçelerle değil katillerin aşağılanması, rencide
edilmesi için yapıldığını söyledi. Ve
talebi reddetti…
Savcının katilleri koruyan bu kararı mahkemeyi izlemeye gelenlerde
büyük bir öfke yarattı. Avukatların itirazları, hâkimin salonu susturma
sesleri, izleyenlerin tepkileri arasında arkalardan bir ses yükseldi:
“HALKIN ADALETİNE HESAP VERECEKSİN”
Sözün muhatabı Korkut Ekendi…
Eline onlarca yoldaşımızın kanı bulaşmış bir katildi… Öyle elini kolunu sallayarak oradan çıkamayacağını anlatıyordu bu söz. Oligarşinin
mahkemelerinden adalet çıkmayacağını çok iyi biliyorduk. Bu yüzden
umudumuz HALKIN ADALETİYDİ… O ses bu umudu dile getiriyordu. O söz hesabımızın bitmediğini anlatıyordu…
Sese Korkut Eken’in korumalarından biri “Ben buradayım gel hesap sor” diyerek cevap verdi…
Sözün eylemini yitirdiği yerdeydik artık… Elimizde ne varsa silaha
dönüştürme zamanıydı…
Mahkeme salonundaki kargaşa
hala devam ediyordu ama tüm gözler o sesin geldiği yöne çevrilmişti.
Korumanın gel hesap sor demesiyle tırnak makasının Korkut
Eken’in korumasının kafasına gelmesi bir oldu. Devamında ise su şişeleri yağmaya başladı.

Küçücük bir tırnak makası… Küçücük ama büyük korku salan bir tırnak makası… Nasıl da korkmuştu katiller… Korkmaya da devam etsinler… Bu tırnak makası halkın adaletinin peşlerini bırakmayacağının
ifadesidir…
Mehmet Ağar! Korkut Eken!
Ayhan Çarkın! İbrahim Şahin!
Ayhan Akça! Ziya Bandırmalıoğlu! Ercan Ersoy! Ayhan Özkan!
Seyfettin Lap! Ahmet Demirel!
Enver Ulu! Uğur Şahin! Alper
Pekdemir! Yusuf Yüksel! Abbas
Semih Süğeri! Lokman Külünk!
Mahmut Yıldırım! Nurettin Güven! Muhsin Korman!
Sizleri unutmadık unutmayacağız.
Nasıl unutabiliriz ki, beynimize
kazıdık tüm yaptıklarınızı. Katliamlarınızı, kaybettiklerinizi ve işkencelerinizi…
Hafızamızı da kaybetsek yine
unutmayız, hatırlarız siz katillerimizi... Çünkü yüreğimize yazdık sizin
o pis, katil suratlarınızı…
Yerin yedi kat altına da girseniz
buluruz sizi… Halkın adaletinden kaçamazsınız...
Evet, bugün tırnak makasımızla
geldik; ama yarın savaşçılarımızla,
fedailerimizle geleceğiz yanınıza.
İşte o zaman tırnak makasımız değil
silahımız, bombamız patlayacak beyninizde…
Tekrar ediyoruz:
HALKIN ADALETİNE HESAP
VERECEKSİNİZ!

SONAY ATILMIŞ SERBEST BIRAKILSIN!
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptığı sırada gözaltına
alınan SONAY ATILMIŞ,
hakında dava açılmış, işkenceci, katil polisler tarafından ailesi tehdit edilmişti. 15 Temmuz günü de sav-

20

cılığa ifade vermek için gittiği Malatya Adliyesi’nde,
AKP’nin işkenceci katil polislerinin kurduğu komplo sonucu tutuklandı.
Uyarıyoruz. Devrimcilere yönelik saldırılarınızdan vazgeçin, daha fazla suç işlemeyin. Unutmayın ki bu halkın
da bir adaleti var. Ve hesap sorma günü geldiğinde, hiçbir güç halkın adaletini durduramaz.

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

Cafer Solgun’dan
“Zorunlu ve Kişisel Bir Açıklama”
Dergimizin 425. sayısında yer verdiğimiz DHKC Basın Bürosu’nun 10
Temmuz Tarih ve 431 No’lu Açıklamasına konunun muhatabı Cafer Solgun tarafından yapılan özür açıklamasını aşağıda yayınlıyoruz.
Açıklamaya ilişkin bazı noktalara
değineceğiz.
Bir: Cafer Solgun’un 29 Haziran
2014 tarihli Zaman Gazetesi’nde çıkan
söyleşide söylediklerinin çarpıtıldığını,
söyleşide tırnak içinde verilen görüşlerin kendisine ait olmadığını söylemektedir.
İki: Kendisiyle yapılan görüşmede
ve yaptığı açıklamada “... Böyle bir
sözden hareketle gündeme gelmek beni
üzmüş, her zaman onurla sahiplendiğim
geçmişimle de bağdaşmayan bir tartışmaya sebep olmuştur. Buna sebebiyet
verdiğim için başta 12 Eylül faşizmine
karşı birlikte direndiğimiz arkadaşlarım olmak üzere incittiğim, şaşırttığım herkesten açık yüreklilikle özür
diliyorum” demektedir.
Üç: Burjuva basının, AKP yandaşı
basının, Fethullah’ın yayın organlarının
gerçekleri nasıl çarpıttığını, devrimcilere karşı kontra bir yayın faaliyeti
yürüttüklerini en iyi devrimciler bilir...
Onun için bu düzenin yayın organlarında çıkan haberlere bu gözle bakarlar.
Zaman Gazetesi’nde Cafer Solgun
ile yapılan söyleşi de bu temelde ele
alınmıştır.
Fakat “çarpıtıldığı” söylenen 29
Haziran’da yayımlanan söyleşinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen
kendisi ile biz gidip görüşene kadar
tarafımıza bir açıklama yapılmamıştır.
Faşizm koşullarında devrimcilik yapmak zorunluluk olmakla birlikte bedeli
ölümlerle yürütülen bir mücadele bu
bedelleri göze alamayan hiç kimseye
zorla yaptırılamaz... 44 yıllık tarihimiz
boyunca bir dönem örgütlülük içinde
yer alıp mücadelenin bedellerini göğüsleyemeyip ayrı düşenler olmuştur.
Ancak düşmanla işbirliği yapmış birkaç
istisna dışında hiç kimse hereketimize
dil uzatmamıştır. Tam tersine mücadelenin dışına da düşseler koruyucu bir

göz gibi uzaktan hareketimize, yaratılan
tüm değerlerimize sahip çıkmışlardır.
Devrimcilik yapamasalar bile ömürlerinin en değerli, en onurlu yıllarını hareketimiz içinde yaşadıklarını söylemektedirler.
Çünkü devrimci hareketin tarihi
halkı için, vatanı için, devrim için
canını veren devrimcilerin kanıyla yazılmıştır. Onun için düşmanın hiçbir
demagojisinin, hiçbir kontra yayınının
bu tarihi lekelemeye gücü yetmemiştir.
Burada Cafer Solgun’un da bu
tarihi saygısından kaynaklı yapması
gereken “çarpıtma” olduğunu söylediği
bu söyleşi yayımlanır yayımlanmaz
bizi bilgilendirmesiydi.
Cafer Solgun bunu yapmamıştır,
fakat bir hafta sonra da olsa yapılan
görüşmede ve yaptığı yazılı açıklamada
kendi payına düşen hatasını kabul edip
özür dilemesi dikkate alınmıştır.
Bu olaydan hareketle, şu anda düzeniçinde ne yapıp yapmadığınıza bakmaksızın, düşmanla işbirliği içinde olmayan herkesten bu hassasiyeti, özeni
bekliyoruz. Emperyalistler devrimcilerin
başına milyonlarca dolar ödüller koyarken, tüm dünyadan tecrit etmeye
çalışırken devrimci hareketi sahiplenmek herkesin görevidir. Çünkü bu tarih
sizin tarihinizdir. Türkiye devriminin
tarihidir...
Bu tarihte tek bir leke yoktur. O
tarihin yaşatılması için 7 yıl boyunca
ölümüne direnilmiş, 122 şehit verilmiştir...
***
29 Haziran 2014 tarihli Zaman Gazetesi’nde “Alevi oylarını gözden çıkaran iktidar açılımdan vazgeçti”
başlığıyla benimle yapılan bir söyleşiye
yer verildi.
Bu söyleşiye konulan başlık ve söyleşinin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan
ve benim ağzımdan çıkmış gibi görünen
bir cümle (“DHKP-C hangi istihbarat
örgütünün ne şekilde kullandığı tartışılan bir örgüt”) son günlerde yer
yer kişiliğime yönelik ağır küfür ve
hakaretler de içeren tepkilere neden
oldu.

Yıllardır yazı ve
düşünce dünyası
içerisindeyim.
“Komplo teorisi”
ya da spekülatif bir üslup ve tarzım olmadığını yazı ve kitaplarımı izleyenler
yakından bilirler. Düşüncelerimi olgular
üzerinden ifade eder ve görüşlerimin
arkasında bedeli ne olursa olsun dururum.
Nitekim bugüne değin egemen ideolojik
kalıplara uygun düşmeyen görüşler savunmamdan rahatsızlık duyan çeşitli
kesimlerden küfür, hakaret ve ölüm tehditleri aldım. Halen de öyledir. Bunlar
beni doğrularımdan, değerlerimden vazgeçirmemiştir ve vazgeçiremez de.
Ancak söz konusu cümle, benim
görüşüm, iddiam ya da savunduğum
bir yaklaşım değildir. Bu nedenle
böyle bir sözden hareketle gündeme
gelmek beni üzmüş, her zaman onurla
sahiplendiğim geçmişimle de bağdaşmayan bir tartışmaya sebep olmuştur.
Buna sebebiyet verdiğim için başta
12 Eylül faşizmine karşı birlikte direndiğimiz arkadaşlarım olmak üzere incittiğim, şaşırttığım herkesten
açık yüreklilikle özür diliyorum.
Doğrunun arkasında kararlıca durmak kadar eksiğinin, hatasının, yanlışının özrünü dilemek de erdemdir.
Bu vesileyle altını çizerek vurgulamak isterim ki, geçmiş, bir yüzleşme
konusu olabilir, ders ve deneyim konusu
olabilir ama benim nezdimde asla bir
“pişmanlık” konusu değildir.
Değer ve duyarlılıklarının her koşulda sahibi olmak, dünya görüşümün
temel düsturudur.
Bunları, tepkilerini bana bizzat
ileten kişilere de açık yüreklilikle
ifade ettim.
Bunu bilmeden ve cevabımı dahi
merak etmeye gerek görmeden sanal
ortamda ağza alınmayacak küfürler
savuranları ise kendi düzeysizlikleri
ile baş başa bırakıyor ve bu tutumlarını
sürdürmeleri halinde haklarımı kullanacağımı bilmelerini istiyorum.

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..
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Cafer Solgun
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Savaşan
Kelimeler
Oligarşinin temsilcilerinin, burjuva basının bilinçli
olarak kullandığı bazı kavramlar vardır ki, bunlar perde
işlevini görür halkın gözüne…
Bu kavramların asıl amacı bir şeyi belirtmek değil,
gizlemektir, o olayın-durumun-şeyin özünü çarpıtmaktır.
Son zamanlarda çok sık kullanılan demagojilerden birisi
de “Partiler-siyaset üstü” kavramıdır.
“Partiler üstü”, “Siyaset üstü” kavramını ne zaman
ve nasıl kullanıyor oligarşi?
Elbette ki en sık kullandığı zamanlar Reyhanlı, Soma
katliamıları gibi, dışişlerindeki Suriye toplantısının ses
kayıtlarının ortaya çıkması ya da Musul’daki büyükelçilik personelinin teslim olarak rehin alınması gibi krizin
derinleştiği zamanlardır. Kendi politikalarının sonucu
olan bu olayların sonrasında ortaya çıkan oligarşinin
temsilcileri, “Bu milli bir meseledir” diye vurgulayarak,
olayın “siyaset üstü” olduğuna, “siyaset malzemesi olarak kullanılmaması” gerektiğine dair nutuklar atarlar.
Dedikleri aslında şudur: “Biz sömürelim katledelim,
emperyalizmin maşalığını yapalım, ama siz bunları
gündeme getirip tepki göstermeyin”
Aynı demagojinin kullanıldığı bir başka yer ise cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi gibi kurumların
“siyaset üstü” olduğu, tarafsız olduğu yalanıdır.
Abdullah Gül, “Cumhurbaşkanlığımın son gününe
kadar siyaset üstü tavrımı devam ettireceğim” diyor
örneğin. Peki, bu doğru mudur?
Elbette ki hayır!
AKP’nin halka karşı işlediği bütün soygun, talan ve
zulüm politikalarının yasalarını onaylayan Abdullah Gül,
AKP’nin halka karşı işlediği bütün suçlarda pay sahibidir. Ne Abdullah Gül, ne halefleri, ne de selefleri hiçbir
zaman “bağımsız” ya da “siyaset üstü” davranmamışlardır, davranmayacaklardır.
CHP-MHP’nin ortak aday gösterdikleri ve “partiler

üstü” olarak pazarlanan Ekmeleddin İhsanoğlu için de
geçerlidir bu. Kimdir İhsanoğlu? “Partili” olmasa da,
yıllarca İslam Konferansı Örgütü Başkanı olarak emperyalist politikaların hizmetkarlığını yapmış, Clintonlar'ın
övgülerine mazhar olmuş birisidir. Yani “bağımsız”
değil, emperyalizme göbekten bağlı birisi olarak oligarşiye hizmet etmek istemektedir. Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişi, yeni sömürge Türkiye’de, “bağımsız,
tarafsız, partiler-siyaset üstü” olamaz. Olamaz, çünkü
emperyalizmin-oligarşinin siyasi-askeri-ekonomik ihtiyaçlarına göre burjuvazinin, tekellerin çıkarlarına göre
görevlerini yerine getirecektir.
Sınıflar var olduğu sürece, “sınıflar üstü” bir şeyin
var olması mümkün değildir. Her olay, tavır, davranış,
kişi ya da kurum ya düzene, ya devrime aittir, ya oligarşiye, ya halka hizmet eder. Burjuva partilerinin-siyasetinin “üstü” de altı da düzene hizmet eder. Oligarşinin
halka karşı suçlarının ayyuka çıktığı, halkın tepkisinin
büyüdüğü, düzeni tehdit ettiği, devrimci mücadelenin
geliştiği zamanlarda tüm düzen güçleri “partiler üstü” bir
refleks gösterirler. Okmeydanı katliamının ardından
olduğu gibi direnenlerin, devrimcilerin karşısında ortak
hareket ederler. “Düzenin bekası için”, tüm “farklılıklarını” unutur, halka ve devrime karşı birleşirler.
Sonuç olarak;
Oligarşinin kadrolarının ve medyasının kullandığı
“siyaset üstü”, “partiler üstü” kavramı bir demagoji malzemesi olarak kullanılmaktadır. Sınıf gerçeğini gizleyen,
faşizm gerçeğini ters yüz eden bu gibi kavramlar, sol
siyasetler tarafından da yer yer kullanılmaktadır. Dildeki
bu benzeşme sınıf gerçeğinden uzaklaşmanın, düzeniçileşmenin sonucudur.
Burjuva ideolojisinin saldırıları öncelikle beyinleri
etkiler. Sol’un diline yansıyan bu çarpıklık, işte bu etkilenmenin bir sonucudur. Burjuvazinin ahırında ve medyasında çok sık kullanılan bu kavramlar; “şekere batırılmış zehirli mermilerdir”
Bu nedenle, oligarşinin kavramlarını kullanmayalım.
Devrimin silahlarından biri olan dilimizi burjuvazinin
kavramlarından koruyalım.

Dayanışmayla Umudu Büyütüyoruz

Savaş Moralle Büyür

“Partiler Üstü”, “Siyaset Üstü”
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Her hafta olduğu gibi bu hafta 14 Temmuz’da TAYAD'lılar
"Halk Cephesi'yle Dayanışma Kermesi"ni Kadıköy'de açtı. Açık kalan kermesi çok sayıda kişi ziyaret ederek desteklerini sundu. Kermeste en çok ilgiyi Özgür Tutsakların yapmış olduğu el ürünleri gördü. Ayrıca kermese gelenlere, hasta tutsaklar mücadelesine
dair bilgi verildi. Durumu ağır
olan hasta tutsakların serbest bırakılması için imza alındı.
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Ankara'da 4 Temmuz akşamı Dev-Genç'liler, İdilcan
Kültür Merkezi çalışanları, Halkın Hukuk Bürosu Avukatları, İvme Dergisi çalışanları, TAYAD'lılar, DİH'liler
ve KEC'li memurların katılımıyla moral gecesi düzenlendi.
Moral gecesinde
yemek yendikten
sonra sohbet edilip türküler söylendi ve skeçler
oynandı. Yaklaşık
3 saat süren geceye 70 kişi katıldı.

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

Faşist Devlete
“Statükocu Devlet” ya da
“Merkeziyetçi Devlet” Demek
Düzene Uyum Sağlamanın
Adımlarıdır
Sol, düzenin diliyle konuşmaz, kendi literatürüyle, kendi kavramlarıyla konuşur. Kavramları doğru
kullanmazsanız düşmanınıza hizmet etmiş olursunuz.
Hedefi bulanıklaştırmış olursunuz.
Emperyalizm kavramları tersyüz eder. Onun dilinde
halkı, vatanı için emperyalizme karşı savaşan devrimciler
“terörist”tir. Halkı, devrimcileri katleden teröristler ise
“özgürlük savaşçısı”dır. Karşı-devrimler devrim diye
nitelenir. Devrimler ise diktatörlük, zorbalık olarak...
Emperyalistler açısından bu anlaşılırdır. Ancak sol,
sosyalist iddiasındaki bir anlayış açısından kavramları
yanlış, bulanık kullanmak kabul edilebilir bir durum değildir.
Solun köşe taşlarından biri, kavramları doğru kullanmak, hedefi netleştirmektir.
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ TBMM'de
partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yanlış,
çarpık bir niteleme kullanıyor: “statükocu devlet.”
“Halkın katılımcılığına dayanmayan, siyasi merkeziyetçi bir devlet formunda", "statükocu devlet",
"statükocu ve devlet politikalarının..."
Figen Yüksekdağ bir türlü oligarşik devlet, faşist
devlet, burjuva devlet diyemiyor. Bunun yerine ne idüğü
belirsiz "siyasi merkeziyetçi devlet" ya da “statükocu
devlet" nitelemesinde bulunuyor.

“Tüm Toplumun Devleti”
Olabilir Mi?
Marksizm-Leninizmin ustalarının ve tarihin sayısız
kez kanıtladığı gibi sınıflarüstü bir devlet yoktur. Devlet
egemen ve iktidardaki sınıfın karakterini taşır.
Tarihte bilinen 4 devlet tipi vardır: Köleci devlet,
feodal devlet, kapitalist devlet, sosyalist devlet.
Engels, “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin
Kökeni” adlı eserinde devletin, toplumların sınıflara
bölünmesiyle ortaya çıktığını söylemektedir.
Kapitalist-burjuva devlet iktidarının iki siyasal biçimi
vardır. Burjuva demokrasisi ve faşizm.
Bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde devlet, oligarşinin
iktidarını belirtmek için oligarşik devlet ya da faşist
devlet olarak tanımlanır. Faşist devlet emperyalistlerin ve
işbirlikçisi oligarşinin hizmetindedir. Emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin halklarımızı sömürmekteki baskı aracıdır.
Solun köşe taşlarından biri, devletin sınıflarüstü olmadığı, iktidardaki sınıfın devleti olduğu ve devletin
bir baskı aracı olduğu gerçeğini ortaya koymaktır.
Eğer siz faşist bir devlete "statükocu devlet" ya da
"siyasi merkeziyetçi devlet" derseniz onun sınıf ka-

rakterini gizlemiş olursunuz, onu masumlaştırmış olursunuz. İdeolojik ve politik olarak da kavramı çarpıtmış
olursunuz.
Mecliste başka, dergi sayfalarında başka konuşamazsınız. Ancak, eğer düzenin kurumları içinde siyaset yapmaya kalkarsanız, düzenin kulvarında düzenin güçleriyle
yarışmaya kalkarsanız onun diliyle konuşmaya, onun
baktığı gibi bakmaya başlar, giderek de ondan biri olursunuz. Düzeniçileşme dediğimiz budur. Figen Yüksekdağ
bu durumu oldukça benimsemiş görünmektedir:
"Başbakan Erdoğan’ın sadece kendi siyasi ikbalini
ilgilendiren küçük restorasyonlar yaptığını ve statükocu
devlet zihniyetinin aşılması bakımından kayda değer
hiçbir adımı olmadığını...", "halkın katılımcılığına dayanmayan, siyasi merkeziyetçi bir devlet formunda
gerçek demokrasi ve değişimden söz edilemeyeceğini,
bu sorunlar ortadan kalkmadan, siyaset demokratikleşmeden başkanlık ve yarı başkanlık sisteminden bahsedilemeyeceğini..." (Atılım, 11 Temmuz 2014)
Figen Yüksekdağ'ın dile getirdiği bu düşünceler
adeta bir düzen partisi sözcüsünün dile getirdiği düşüncelerdir. Yüksekdağ faşist Erdoğan’dan halklarımız
lehine adım mı beklemektedir?
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Ne Seçimler Ne Parlamento
Tek Yol Devrim
Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını
desteklemeye çağıran Figen Yüksekdağ "çok önemli
bir fark yaratacaklarını" belirterek "Çankaya'ya
halk çıkacak. Bize ait olanı elimize alacağız, geleceği
elimize alacağız" diyor.
Oportünizm-reformizm kendisinde keramet var sanmaktadır. Düzenin kurumlarının başına geçmekle fark
yaratacağını düşünmektedir. Kapitalist düzen içindeki
iktidarının hayalini kurmaktadır.
Oligarşinin, emperyalizmin düzeni içinde hiçbir fark
yaratamazsınız Yüksekdağ. Düzen içinde yaratacağınız
fark, burjuva düzen partilerinin arasındaki fark kadar
olabilir. “Çok önemli fark yaratmak” demek devrim
yapmak demektir. Oysa siz düzen içinde reformlar peşindesiniz. Bu hastalıklı, çürümüş, baskıcı, sömürücü
faşist düzenin reformlarla iyileştirileceğine inanıyorsunuz.
Halkın iktidarı, düzenin çürümüş, yozlaşmış kurumları
üzerinde değil halkın kendi devrimci, demokratik kurumları üzerinde yükselecektir.
Yüksekdağ, “Bugün sadece cumhurbaşkanı adayları
arasında bir tercih yapmayacağız. Bugün, Türkiye’nin
demokratik geleceği ya da statükonun devamı arasında
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bir tercih yapacağız” diyerek HDP’nin cumhurbaşkanı
adayı Selahattin Demirtaş gibi seçimlerde "iki çizginin
yarıştığını" dile getiriyor.
Bir kez daha söylüyoruz; düzeniçinde iki çizgi olmaz,
aynı kulvarda iki çizgi yarışmaz. Kendinizi ne kadar
farklı göstermeye çalışırsanız çalışın, kendinize istediğiniz
kadar sol, sosyalist sıfatları yapıştırın o kulvarlarda olduğunuz sürece düzene hizmet etmiş olursunuz. Halklarımızı
aldatmış olursunuz. Faşist düzeni meşrulaştırmış olursunuz.
Amerikan emperyalizminin, Avrupa Birliği emperyalistlerinin önünüze koyduğu talimatları yerine getirmek zorunda kalırsınız. Kısacası onlardan biri olursunuz.
Halkı aldatmayın; oligarşiye cumhurbaşkanı adayı
olarak “Türkiye’nin demokratik geleceği” belirlenmez.
Dünyanın hiç bir yerinde seçimleri kazanarak iktidar olunamamıştır. Seçim kazanmakla iktidar olmak aynı şey
değildir. Kaldı ki, yapılan bir hükümet seçimi de değil,
cumhurbaşkanlığı seçimidir. Adayınız Selahattin Demirtaş
cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa ne yapacak? Yapacağı
şudur: 12 Eylül anayasasıyla uyum içinde seçilmiş hükümetin yani AKP’nin ülkeyi yönetmesini sağlamaktır.
Durum böyle iken oligarşinin en tepesindeki kurum
için yapılan seçimin “Türkiye’nin demokratik
geleceği”nin belirleneceği bir seçim olduğunu söylemek
halkı aldatmaktır. Burjuva politikacılar halkı düzen
içine çekmek, oylarını almak için bunu yapıyorlar

Berkin’in Hıncıyla
Adalet Nöbetindeyiz!
Berkin şehit düştüğünden beri Halk
Cephesi tarafından
yapılan adalet nöbetlerinin 15.si, 11
Temmuz’da Ankara
Güvenpark'ta yapıldı. Yapılan açıklamada: "Aylardır
Berkin’in bulunamayan katilleri Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından yapılan soruşturma kapsamında tespit edildi. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında tespit
edilen 4 polisin tutuklanması talep edildi. Ancak
katiller hala devlet eliyle korunuyor ve yargılanmıyor.
AKP katillerini nasıl korursa korusun, mahkemeleri
katiller hakkında nasıl karar verirse versin biz katillerin
peşini bırakmayacağız dedik. Katillerin yargılanmasını
faşizmin mahkemelerine bırakmayacağız dedik. Yine
söylüyoruz, Berkin’in cenazesini kaldıran milyonların
adalet özlemini boşa çıkartmayacağız. Katilleri elbet
bulup onlardan hesap soracağız!” denildi. Basın açıklaması ve oturma eylemine 25 kişi katıldı.

24

zaten... Seçimlerin yapılması demokrasinin tek göstergesi
olarak niteleniyor. Eşbaşkan Figen Yüksekdağ ve bütün
olarak HDP, düzene soldan en büyük desteği veriyor.

Sonuç Olarak;
Bir, “statükocu devlet”, “merkeziyetçi devlet”
söylemleri devletin esas niteliğini belirtmez. Bu yanıyla
da çarpık bir kullanım tarzıdır.
İki, her devlet iktidardaki ve egemen sınıfın karakterini
taşır, sınıflarüstü bir devlet yoktur.
Üç, ülkemizde bir devletten söz edilecekse bu devletin
adı, niteliği faşist devlettir, oligarşik devlettir.
Dört, aynı kulvarda iki çizgi olmaz. Aynı kulvarda
iki çizgi yarışmaz. Girdiğiniz yarış faşist devletin en tepesindeki kurum için yapılan yarıştır.
Beş, oligarşiyle seçim yarışı, oligarşinin kurumları
halkın geleceğini sağlamaz. Tersine bu kurumlar ve
onun seçimleri faşizmi aklamanın, halka zulmün temel
direkleridir.
Altı, reformlarla halklarımızın geleceği değiştirilemez.
Düzeniçi umutlarla halklarımızın kurtuluş umudu karartılmış olur.
Yedi, halklar lehine çok önemli “fark yaratmak”
demek düzeni değiştirmek, faşist devleti tüm kurumlarıyla
paramparça etmektir. Yani devrim yapmaktır.

Çayan Mahallesi’nde
Berkin Elvan Futbol
Turnuvası Sona Erdi
Halk Cepheliler’in düzenlemiş olduğu Berkin Elvan
Futbol Turnuvası 12 Temmuz’da sona erdi.
Berkin Elvan Futbol Turnuvası insanları birleştirmek
ve umudun çocuğunu anmak içindi. Düzen futbolu kitleleri
uyutmak için kullanırken, devrimciler için birlik ve dayanışmayı büyütüyor. Çayan Spor ile Tek Yumruk takımları
dostluk maçı ile başladı. Maçtan sonra Berkin Elvan
hakkında bir konuşma yapıldı. Daha sonra Berkin Elvan
belgeseli gösterildi.
Gösterimden sonra final maçına geçildi ve Yargıç Spor
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” pankartı ile sahaya çıktı. Yapılan
maçta Rego İnşaat, Yargıç Sporu 4-3 yenerek birincilik
kupasını aldı.
Turnuvaya katılan takımlara kupaları, plaketleri ve
madalyaları verildikten sonra turnuva sona erdi.
Turnuvaya 500 kişi
katıldı.

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

Kürdistan’daki Zenginlikleri
Almak İçin Devrim Gerekir
Uzlaşma Görüşmeleri Değil
10 Temmuz tarihli gazetelerde
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı
Cemil Bayık'ın şu sözleri yer almaktadır:
"Kürtler, kendi kaynaklarına sahip çıkarsa yoksulluk ve fakirlikten
kendilerini kurtaracaklardır. Eğer
Kürtlerin zengin kaynakları Kürdistan'a kalırsa bütün ekonomik
sorunları çözülecektir. Kaynak ve insan öz gücü bir araya gelirse Kürdistan, Ortadoğu'nun İsviçre'si olacak. Ancak, Türkiye politikaları ile
Kürdistanı yoksul ve fakirleştirip
halkın göç etmesine neden oluyor"
Doğrusu çok ilginç bir yaklaşım... Bayık'ın isteklerinin gerçekleşebilmesi için devrim gereklidir... Ancak PKK hareketi devrimden vazgeçtiğini ve artık mevcut düzenle
bütünleşmeye hazır olduğunu döne
döne anlatıyor ve yıllardır da bunun
hazırlıklarını yapıyor... Hal böyle
olunca Bayık' a "Bu ne perhiz bu ne
lahana turşusu" demek gerekiyor...
Hangi hayal dünyasında geziyorsunuz?.. Kim kime neyi veriyor? Kapitalizm ve emperyalizm gerçeğinden bu kadar mı uzaklaştınız?..
Evet, gerçekten de tüm gerçeklerden kopuk bir değerlendirme Bayık'ın yaptığı... Küçük burjuva milliyetçiliği işte böyle kör ediyor insanı... Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortada
olduğu halde göremiyor. Aslında görmek istemiyor.
Nerede yaşıyorsunuz siz? Kürdistan’da değil misiniz? Kürdistan’ın
ve Kürt halkının gerçeğinden bu kadar mı uzaksınız?..
Kürt halkının üç kuruşa muhtaç
hale getirilmesinin sorumluları kimlerdir acaba? Sizin “çözüm”e katkı
sunacak diye beklediğiniz tekellerin

yatırım diye ağzının suyu neden
akıyor sanıyorsunuz? Lütfedip halkın yaşadıklarına şöyle bir baksanız
ve sonra da bunun nedenlerini sorgulasanız olmaz mı?
Sadece geçen hafta gazetelere
yansıyan Şırnak- Cudi Dağı’ndaki
maden ocaklarında yaşananlar bile
gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler
önüne sermiyor mu? Orada çalışan işçiler için gerçekler çok çıplak ve
açık… Tarım ve hayvancılığın öldürülmesinden sonra aç kalmamak için

kölece koşullar içinde madenlerde çalıştıklarını söylüyorlar… Neden bu
hale düştüklerini anlatırlarken emperyalist tekellerin ismini anmasalar
da rolünü çok açık görüyorlar…
Çünkü gerek Kürdistan’da ve gerekse de tüm Türkiye topraklarında tarımın ve hayvancılığın öldürülmesinin sorumlusu emperyalist tekeller ve
işbirlikçileridir.
Tarım ve hayvancılığın öldürülmesinin sonucu işsiz kalan halk kitleleri tekellerin ucuz işgücü kaynağı
haline gelmiştir. Ve bu gerek Kürdistan’da gerekse de Batı’da Manisa’da, İstanbul’da, Adana vd. tüm illerde tekellerin azgın emek sömürüsünün önünü açmıştır.
Bayık Kürtler’in zengin kaynaklarının Kürdistan’da kalmasıyla bütün
ekonomik sorunların çözüleceğini
söylüyor… Evet, elbette çözülür…
Ama kimin ekonomik sorunları? Bu
da önemli bir sorudur…

Düzenle Uzlaşma Kulvarına Girdiniz mi
Gerisi Laf-ı Güzaf
Geçen hafta Cemil Bayık, basına
yansıyan bir açıklamasında şunları
söylüyor: “Silah bırakılacağını sanan
hayal görür” Artık inandırıcılığını yitirmiş bir sözden ibaret… Girilen sürece tek bir laf etmeyeceksin, ama bol
keseden "silah bırakılmaz" vb. sözler edeceksin… Ve dahası Bayık bu
açıklamaları yaparken burada Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Selahattin Demirtaş “Biz kalıcı barış için
uğraşacağız. Başka siyasetçiler gibi
‘Şöyle böyle olursa elimize silah alacağız’ demeyeceğiz. Ne olursa olsun
elimize silah almayacağız” diyor…
Keza aynı şekilde Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşen ve onun adına konuşanlardan olan Pervin Buldan
yeni yol haritalarını beklediklerini
söylüyor… Yine Demirtaş Ekim
ayında “Eve Dönüş”ten söz ediyor… Hangisi doğru bunların? Hepsi aynı anda doğru olamaz… Kaldı ki
Cemil Bayık’ın ve Murat Karayılan’ın vb. daha önceki açıklamalarına bakıldığında da doğru olanın ve
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geçerli olanın aslında Buldan ve Demirtaş’ın söyledikleri olduğu görülecektir...
Bayık’ın “silah bırakmayacağız”
sözü ise yalancı pehlivan tefrikasına
benziyor… Bu sözlerle Bayık, Kürt
halkının isyan duygularını okşarken
gerçekte “çözüm” adı altında uzlaşma
sürecinin devamı örülüyor ve bu güvence altına alınmaya çalışılıyor, Kürt
halkı aldatılıyor…
Öyle ya, hem silahtan söz edeceksin hem de eve dönüşlerden vb…
Bunların ikisi bir arada nasıl olacak?
Eve dönenler kimler olacak, bırakılmayacağı söylenen silahlar nerede tutulacak, kime emanet edilecek? Omzuna alıp kullanacak kimsenin olmadığı silahlar sadece ve sadece
paslanmaya mahkum olurlar… Bunu
Cemil Bayık da tüm PKK hareketi de
çok ama çok iyi bilirler… Ama bir
kez düzenle uzlaşma yoluna girildiğinde gözler kör oluyor, dil aldatmaya, gerçekleri çarpıtmaya fazlasıyla alışıyor…
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Kastedilen Kürt halkının ekonomik sorunlarının çözüleceği ise bu
doğru değildir…
Çünkü Kürt halkının ekonomik sorunlarının çözülebilmesi için Kürt
halkının kendi iktidarına ihtiyaç
vardır…
Halkın yönetiminde olmadığı bir
iktidarın halkın sorunlarını çözemeceği açıktır.
Emperyalizme göbekten bağımlı
bir ülkenin ve oradaki egemen işbirlikçilerin elindeki bir ekonomi
halkın hiçbir sorununu çözemez…
Bu sadece Kürdistan için değil dünyanın tüm ülkeleri için geçerlidir. Yani
halkın sorunlarının çözülmesi için gereken iktidar halkın iktidarıdır ki bu da
ancak DEVRİM ile mümkün olur…
Peki, Kürtler’in bütün zenginlik
kaynaklarının Kürdistan’da kalması
için şu an yürüttüğünüz uzlaşma görüşmeleri bu olanağı mı sağlayacak da
siz bunları söylüyorsunuz?.. Bunun
için önce kiminle veya kimlerle uzlaştığınıza bir bakmanız yeterlidir… Türkiye’deki tüm halkların kanını emen oligarşi ile tüm dünya halklarının kanını
emen emperyalistlerin bir ülkedeki
zenginlik kaynaklarını kendiliklerinden
halka verdikleri nerede görülmüştür?
Sahi, gerçekten siz hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz?
Bayık, bir çok belediye yönetimini
kazanmış olmakla Kürdistan’ın neredeyse tüm sorunlarını çözeceği iddiasında bulunuyor… Belediye yönetimleri ile evet belki bazı belediyelik sorunların çözümünde rol oynayabilirsiniz; ama o kadar… Daha
ötesini bırakın gerçekleştirmeyi, oligarşinin yönettiği bir ülkede hayal bile
edemezsiniz!
İşte Van’da depremzedelerin yaşadığı sorunlar ortadadır... Yıllardır belediye sizdedir ama halkın konut sorununu hiçbir biçimde çözemediniz… Çözemezsiniz… Çünkü AKP buna izin
vermiyor… Sizin çözüm için bir yanıyla
bel bağladığınız AKP veya oligarşik
devlet izin vermediği için halkın basit
bir barınma sorununu bile çözemediğiniz halde daha büyük iddialarda bulunmak ham hayalciliktir…

Lütfen gerçeklere dönün… Bakın
Soma madenlerinde yaşananlara…
Halk tıpkı Kürdistan’da olduğu gibi tarım ve hayvancılığın öldürülmesi nedeniyle aç kalmamak için madenlerde
çalışmaya başlamış ve kölelik koşulları içinde katledilmiştir… Soma kömür madenleri de orada yaşayan halka verilmemiştir… Yine Balıkesir
Kaz Dağları’nda altın madenleri
var, onları da kimse orada yaşayan halka vermemiştir, vermiyorlar… Halka
verdikleri; ölümüne, karın tokluğuna çalışma koşulları, kanser vb.
her türlü hastalıktır… Doğanın,
topraklarımızın zehirlenmesidir.
Vermezler, çünkü kapitalizmin işlediği bir sistemde başka türlüsü olmaz... Cemil Bayık bu gerçekleri
bilmez mi, elbette bilir… Ama gerçeklere sırtını dönerek adına “siyaset”
dedikleri burjuva politikacılığına soyununca her şey de bu gözle görülüyor… Bu gözle değerlendiriliyor.
Ancak bilinmelidir ki, gerçekler
çok acımasızdır... Er veya geç tüm
çıplaklığıyla ortaya çıkarlar ve hem
hayaller perdesini yırtıp atarlar ve hem
de hayallerle halkı aldatmaya çalışanları söküp atarlar…
Kürt halkının zenginlikleri elbette Kürt halkına aittir ve Kürt

halkı bu zenginliklerine sonuna
kadar sahip çıkmalıdır.
Bunun yolu “çözüm” adı altında
gerçekleşen uzlaşma ve teslimiyet görüşmeleri değildir. Çünkü bu zenginliklerine sahip çıkabilmesi için
Kürt halkının ihtiyacı olan devrimdir… Bu da aynı sorunları birlikte yaşadığı Türk, Laz, Çerkes, Abhaz,
Gürcü vd. tüm halklarla birlikte gerçekleşecek olan antiemperyalist,
antioligarşik halk devrimidir…

Sonuç olarak,
Bir: Kürdistan’ın tüm zenginleri
her şart altında Kürdistan’da yaşayan
Kürt, Türk, Ermeni, Süryani ve diğer
tüm halklara aittir.
İki: Kürdistan’ın zenginliklerini
sömürenler emperyalist tekeller ve onların Türkiye’deki işbirlikçileridir.
Üç: Zenginlikler halka verilsin demekle halka verilmemektedir… Ne
Kürdistan’daki zenginlikler Kürt halkına, ne de diğer bölgelerdeki zenginlikler Türk vd. halklara verilmektedir.
Dört: Kürdistan’da ve tüm Türkiye’deki zenginlere halkların sahip
olabilmesinin tek bir yolu vardır:
DEVRİM… Başka yol arayışları
ham hayaldir.

Yozlaşmaya Karşı Birlik ve
Dayanışmayı Büyütüyoruz
Gülsuyu-Gülensu: Emek Caddesi'nde bulunan Mahir Hüseyin Ulaş
Parkı’nda “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan” belgeseli gösterildi. Gösterim
esnasında yağmur yağmasına rağmen 55 kişi katılırken haftaya buluşma sözüyle program bitirildi.
Bağcılar: Karanfiller Kültür Merkezi’nde liselilerin temizleyip boya1 Mayıs
dığı Üç Karanfiller Halk Sahnesi’nde
film günleri başladı. 7 Temmuz’da
mahallenin çocuklarına “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmi izletildi. Film gösterimine 20 çocuk katıldı. Karanfiller Kültür Merkezi tarafından her cumartesi
film günlerine devam edileceği belirtildi.
1 Mayıs: Mahallede her hafta düzenlenen film gösterimi etkinliğine 12
Temmuz’da da devam edildi. Şükrü Sarıtaş Parkı’nda bir araya gelen Halk
Cephelilerle mahalle halkı Haziran Ayaklanması Belgeselini izlediler. Gösterime 45 kişi katıldı.
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Gençlerimizi, Çocuklarımızı Yozlaşmanın
Bataklığından Çekip Çıkartalım
AKP, Kürdistan’da da Halkı
Yozlaştırarak Yönetmek İstiyor
Oligarşi batıda olduğu gibi Kürdistan’da da, halkı uyuşturucu, fuhuş,
kumar vb. her türden yozlaştırma
politikalarıyla çürütmeye ve direnme
dinamiklerini yok etmeye çalışıyor.
Çünkü uyuşturucu, kumar, fuhuş
üzerinden kar ediyor, sermaye kazanıyor. Bu devlet fuhuştan 4 milyar,
uyuşturucudan 1.7 milyar dolar
gelir elde ediyor.
BM RAKAMLARINA GÖRE
AKP’NİN SON 5 YILINDA UYUŞTURUCU 262 KAT ARTTI
Sistem ahlaksızlık üzerine kurulu.
Halkın namusunu, ahlakını, değerlerini ayaklar altına almak için bilinçli
bir biçimde yozlaşmayı yaygınlaştırıyor.
Kürdistan’da silahların susmasıyla
birlikte oligarşi cephesi yozlaştırma
politikasını bir üst seviyeye taşımıştır.
Bu işler devlet için önemli bir finansman kaynağıdır. Ki ahlaksızlık bir
devlet politikasıdır. Bugüne kadar
açığa çıkan ilişkilerde polis, MİT,
JİTEM, ordu hep var olmuş, bu işlerin temelinde, organizasyonunda
olduğu görülmüştür. Öyle ki uyuşturucu işi polis ve asker panzerleri
eşliğinde korunmaya alınmıştır. TSK
onaylı belgelerle Kürt kentlerinde
bulunan birçok asker ve polis noktalarında bu ticareti yapanlara geçiş
izinleri verilmektedir. Düşman uyuşturucuya, fuhuşa, kumara sadece
göz yummamış onlarla birlikte yapmış ve olanaklar sağlamıştır. Van’ın,
Bingöl’ün, Mardin’in, Diyarbakır’ın, Urfa’nın birçok yerinde uyuşturucu imalathanelerini dolaylı-dolaysız kurmuş ve işlerlik kazanan
bir ticaret merkezine dönüştürmüştür.
Özellikle bu illerin sebze-meyve
halleri, otelleri, internet kafeleri, bar
ve pavyonları uyuşturucunun pazarlandığı yerler haline gelmiştir. Bu

illerde imal edilen uyuşturucu Elazığ, Malatya üzerinden İstanbul ve
uluslararası bir ticaret ağıyla Avrupa’ya kadar uzanmaktadır.
Erzurum, Kars, Bingöl, Urfa,
Antep ve Malatya merkezli fuhuş
batağına kızlarımız, gençlerimiz çekilerek ulusal, sınıfsal bilinçten uzak
tutulmaya çalışılmaktadır. Direnen
Kürt halkının damarı; düşünmeyen,
ölü bir damara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Yalnızca son günlerde
Kürt kentlerinde yaşananlar dahi,
yozlaşmanın geldiği boyutu görmek
açısından önemli bir veri vermektedir.
Geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı: Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde bir kişinin hırsızlık için girdiği evde bir kadına cinsel saldırıda
bulunduğu. Yine Şırnak’ta 13 yaşındaki bir kız çocuğunun günlerce tecavüze uğradığı açığa çıkmıştır. Özellikle Diyarbakır ve birçok Kürt şehrinde uyuşturucu ile madde bağımlılığının arttığı halk ve uzmanlar ta-

Türkiye’nin Fuhuş,
Uyuşturucu ve Alkolden
Elde Ettiği Karı
-Fuhuştan 4 milyar dolar
-Uyuşturucudan 1.7 milyar dolar
-Alkol kaçakçılığı 60 milyon dolar,
-Akaryakıt ve sigara kaçakçılığı
2,5 milyar dolar,
-Korsan kitap basımı 23 milyon
dolar,
-İnsan ve organ kaçakçılığı 400
milyon dolar,
-Korsan film pazarı 29 milyon
dolar,
-Korsan müzik 22 milyon dolar,
-Yazılım korsanlığı 526 milyon dolardır.

rafından dile getiriliyor.
Dersim’de ‘90’lı yıllarda adli suç
oranı yüzde sıfır iken, 2010’larda
%3’e yükselmiştir. Bugün ise bu oran
kat be kat artmış durumdadır. Bu artış
Kürt şehirlerinin tümünde gözle görülür derecededir. İnternet kafeler, birahaneler, oteller, yatılı bölge okulları
ve eğlence merkezlerinde uyuşturucuda, fuhuşda kullanılmaktadır. Suriye’de iç savaştan kaçıp Türkiye’ye
sığınan birçok kadın ve çocuk Antep’te,
Urfa’da, Diyarbakır’da daha birçok
kentte pazarlanıyor.
Şanlıurfa’da, mahallelerinde
uyuşturucunun polisin gözleri
önünde yapıldığını ama müdahale
etmediğini söylemişlerdir. Ki mahalle halkı ellerinde sopalarla nöbet
tutarak evlatlarını uyuşturucu tacirlerinden korumaya çalışmaktadırlar.
Devlet yozlaştırmanın her boyutunu artırmakta ve meşrulaştırarak
halka ‘iş sahası’ gibi göstermeye çalışıyor. Yalnızca Diyarbakır’da binlerce çocuk tedavi merkezlerine başvurmuştur. Uyuşturucuyu, kumarı,
fuhuşu düşman hızla tüm Kürt kentlerine yayma telaşında, meşru biçimde üretiyor ve piyasaya sürüyor.
Birçok yatılı bölge okulu askeri
kışlalarla iç içe yapılmıştır. Çocuklarımız, gençlerimiz buralarda uyuşturucu bağımlısı yapılmıştır, kızlarımız fuhuşa sürüklenmiştir. Halkı
yozlaştırmak için yoksulluk kullanılıyor. Kürt halkının iş ve çalışma
koşulları elinden alınmıştır. Kürdistan’da sanayiye dönük yatırımlar
kentlerde ya hiç yok ya da bazı
kentlerle sınırlıdır. Örneğin yeraltı
ve yerüstü kaynaklarıyla zengin olan
Dersim’de hiçbir fabrika bulunmuyor. Sadece atölyeler var. Bir yem
fabrikası var. Bu fabrika da doğru
dürüst çalıştırılmıyor. Halk bu ne-
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denle birahaneler, pavyonlar, internet
kafeler, çay bahçeleri, eğlence merkezleri açarak geçimini sağlamaya
çalışmaktadır. Bu yerlerin hepsinde
de küçük-büyük oranda uyuşturucu,
fuhuş kumar ticareti yapılmaktadır.
Kürdistan’da aileler evlatlarını bu
biçimiyle yitirmekten korkuyor. Kadınlar kocalarının birahane ve pavyonlara girmesinden muzdarip ve
çaresiz. Bugüne kadar bu şehirlerde
yozlaşmaya karşı yürütülen mücadele
yeterli değildir. Bazı kentlerde hiçbir
eylem yapılmamıştır. Belediyelerin
bu işi yapan mekanları kapatma yetkisi olmasına rağmen kapattırmıyor.
Yalnızca zaman zaman para cezaları
verirler. Oysa bu işyerlerinin ruhsatını
iptal etme, el koyma hakları vardır.
Normal belediyecilik işleri arasında
çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Ama
cüretli davranılarak yapılmamaktadır.
Sessiz kalınmaktadır.
Bugün yozlaşma Kürt kentlerinde
de ciddi, acil olarak müdahale edilmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Kuşku yok ki
ancak halkla birlikte üreteceğimiz
bir çözüm biçimiyle mücadele edersek
bataklığı kurutabiliriz.

Kürdistan’da uyuşturucuya, fuhuşa, kumara karşı ne yapmak
gerekir?
1) Yozlaşma batağında olan gençlerimiz ve ailelerimizle görüşülmeli,
gençlerimiz tedavi için ikna edilmelidir.
2) Yozlaşmaya bulaşan gençlerimizin aileleri mutlaka soruna ortak
edilmeli, birlikte çözümler üretilmelidir.
3) Toplum içinde sözü geçen, toplum ileri gelenleriyle, yani dedelerle,
muhtarlarla, şeyhlerle, imamlarla,
öğretmenlerle, doktorlarla, okumuş,
aydın, devrimci, demokrat ve gençlik
önderleriyle bir araya gelinerek çözümler üretilmelidir.
4) Çetelere karşı halkla mahallelerin güvenliği alınarak nöbet tutulmalı, mahallelere girişleri engellenmelidir.
5) Polis, MİT, JİTEM eliyle nasıl
yozlaşma yaratılmaya çalışıldığı somut örneklerle gösterilerek yaptıranlar
halka teşhir edilmelidir.
6) Gençlerimizi bu tür batakhanelere sürükleyen işyerleri, mekanları,
imalathanelerin olduğu yerler teşhir

edilmeli, tahrip edilerek imha edilmelidir. Kişiler halk önüne çıkartılarak
cezası verilmelidir.
7) Yozlaşma batağından ikna edilerek çıkarılan gençler üzerinden halka gidilmeli, eğitilmeli ve birçok
gencin kurtarılması için özel birimler
oluşturulmalıdır.
8) Meşru veya yasal tedavi merkezleri hızla açılmalı, bu batak içindeki gençler, çocuklar tedavi altına
alınmalıdır.
Kürt halkı değerlerine bağlı, yiğit
bir halktır. Örgütlenerek, mücadele
ederek yozlaşmaya karşı mücadelesinden başarıyla çıkacaktır.
Bugün AKP iktidarı uyuşturucu,
yozlaşma ve fuhuş sorununu çözemez.
Aksine derinleştirir. Çünkü, mecliste
bulunan milletvekillerinin ahlaksızlıkları aşikardır. Cumhurbaşkanı gibi
meselelerle uğraşma zamanı değildir.
Gençlerimizi, çocuklarımızı batakhanelerden kurtarmak için savaşmak
zamanıdır. Bu sistemde mücadele
durursa yerini gençlerimizi zehirleyen
batakhaneler, çeteler alır.
Yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa, kumara izin vermeyeceğiz.

Armutlu’da Halk, Katil Polislerden

Hesap Soruyor!

13 Temmuz günü Armutlu halkı, karakolun önüne yığınak yapan katil polislerden hesap sordu. Pazar günü
öğleden sonra karakol önünde yığınak yapan 4 akrep, 1
çevik otobüsü, 1 TOMA, çok
sayıda çevik kuvvet polisi mahalle halkını ve gençleri rahatsız etti. Mahallenin gençleri
“Katil Polis Mahalleden Defol”, “İşgalci Karakol Mahalleden Defol” sloganları ile
sokakları ve kahvehaneleri dolaşıp: “Katliamla kurulan bu
karakol, halkın güvenliğini
sağlayan değil halkın güvenliğini tehdit eden bir yerdir.
Bunların mahallemize böyle
yığınak yapmalarına alışmamızı istiyorlar. Alışmayacağız,
sıradan bir durum gibi görmeyeceğiz, katiller mahallemizde
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rahat rahat dolaşamayacak” diye açıklama yaptılar. Sloganlarla karakolun önüne yürüdüler. Mahallede istenmedikleri, yığınak yaparak halkı rahatsız ettikleri ve katil
oldukları için mahalleden defolup gitmelerini söyleyen
gençler karakolun karşısına
geçerek slogan atıp marş söylediler.
Bu sırada mahallenin çocuklarının başka bir yerden
torpil atması üzerine katil polis
oturup marş söyleyen gençlere
saldırdı. Oturan gençlere saldırılması üzerine katillere duArşiv
yulan öfke daha da büyüdü,
sesleri duyanlar hemen tepki
gösterdi. Saat 22.00 sularında başlayan çatışmalar
03.00’eakadar sürdü.
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ne her iş örgütlenmeye hizmet ediyor. Bu
nedenle her işte
bir programımız olmalı. En
genelde bir
kampanya örgütleyeceğimizi düşünelim.
Önce neye karşı, ne amaçla örgütlediğimizin tüm insanlarımızın kafasında net olması gerekir.
Emperyalizme, iktidar politikalarına ya da bir saldırıya karşı ne için
kampanya yapıyorsak hedefimizi de
bu aşamada belirlemeliyiz. Hedef
belirlerken en genelde kampanyanın
hedefi, sonra alanın, birimin hedefleri,
daha sonra kişilerin hedefleri belir-

Ders: Sistemli Çalışmak,
Disiplin ve Denetim
Merhaba Devrimci Okul okurları,
bu hafta sistemli çalışmak konusunu
işleyeceğiz. Her işimizin, faaliyetimizin bir amacı, bir sistematiği vardır, olmalıdır. İktidarı hedefleyen bir
hareketin faaliyetlerinin böyle olması gerekir.

 Sistemli Çalışmak,
Planlı Programlı
Olmaktır!
Plan ya da
Program Nedir?
Bir işin, bir çalışmanın nasıl yapılacağının önceden belirlenmesine
plan ya da program denir. Bir işin
programının önceden belirlenmesi
her zaman söylenen bir deyimle
söylersek, başarının yarısıdır. Kağıt
üstünde ya da bir tasarı üzerinde yapılan plan, konuşulan konu, alınan
karar bizim programımızdır. Bu
programı hayata geçirmek irade ile
yani disiplin ile olur.
Sistemli çalışmak diye ifade ettiğimiz çalışma tarzı planlı programlı,
alınan kararın disiplinle hayata geçirilmesi, denetim ve değerlendirme
aşamalarının uygulanmasının sürekli olması demektir. Disiplin, denetim,
bunları yazımızın ilerleyen bölümlerinde de ele alacağız. Önce bir plan
nasıl yapılır bunu ele alalım. Bir
plan program yaparken bunun iki
aşaması olduğunu bilmeliyiz. Birinci aşama; Nasıl bir yöntem izleyeceğiz. Yani nasıl çalışacağız?
Bu iki aşama ile önce amacımızı
belirleriz sonra ona ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğimizi.
Amacımız, en genel hedefimiz, bağımsız, sosyalist bir ülke kurmaktır.
Bunun için örgütlenmek ve silahlı mücadeleyi yürütmektir.
Yaptığımız küçüğünden, büyüğü-

Sistemli
Çalışmak,
Disiplin ve
Denetim
lenmelidir. Ve mutlaka her kampanyamızın çalışmamızın en temel hedefi olan örgütlenme için yapılır her şey.
Hedef belirledikten sonra, nasıl çalışacağımızı, yöntemimizi belirleriz.
Yöntemimizi belirlerken, bizden
önceki deneyimlere, tarihimize, geçmişte yapılan, doğru ve yanlışlara bakarız. Kendi yaşadığımız deneyimler
ve yoldaşlarımızın yaşadığı deneyimler rehberimiz olur. Bunun ardından insanlarımız kim, olanaklarımız neler? Bu olanakları nasıl
kullanacağız? İnsanlarımızın ve olanaklarımızın sağlıklı bir şekilde çalışması için o alana vakıf olmalıyız.
Bir halk örgütüyüz ve olanaklarımızı doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde çalışmalarımız daha verimli
olur. Vakıf olamadığımızda, insanlarımızı tanımadığımızda hatalar yap-

mamız, sonuç alamamamız ihtimaldir. Moralimiz de bozulabilir. Bunlar
yapılırsa ilk önce kendimize ya da insanlara güvensizleşmeden önce çalışma tarzımıza, nasıl program yaptığımıza bakmalıyız. Ya programda,
ya da programı uygularken bir hata
yapmışızdır. Bu hatayı, bulup düzeltmeliyiz.
Kusursuz bir program ya da kusursuz bir insan yoktur. Tam bir
program yapsak da uygularken eksiğe, hataya düşebiliriz. İşte bu durumda bizi kurtaran irademizdir.
İrademiz disiplin ve denetimle kendini gösterir.
Program, disiplin ve denetim hepsinin toplamı sistemli çalışmadır. Birinin olmadığı yerde eksiklerin, hataların olması mümkündür.
Sistemli çalışmanın olduğu yerde hataları en aza indirmiş oluruz.
Program yaparken hedefe varmak
için yaparız, hedef örgütlenmektir.
Kadro, savaşçı, komutan, sempatizan, taraftar yetiştirmektir, olanakları
çoğaltmaktır.
Programı hayata geçirmek için disiplin ve denetim gerekir. Disiplin neden şarttır? Lenin diyor ki, "Savaşı kazandıran, büyük imkanlar, askeri
güçler, çok sayıda kadrolar değil;merkeziyetçilik, disiplin, tek bir kişi gibi
hareket edebilme özelliğimizdir."
Disiplin, yazılı ve yazısız kurallar,
ilkeler bütünüdür. En önemlisi doğru düşünme ve ideolojik netliktir.
Program yoksa, bir disiplinimiz
yoksa zamanımız rastgele boşa geçiyor demektir.
Halkın gözünde devrimcilik özüsözü bir olmaktır. Yani söyledikleriyle, yaptıklarının birbirine uymasıdır.
Yaptığını savunan, savunduğunu yapandır. Söylediklerimizi, hedeflerimizi, programımızı hayata geçirecek kendimizden başkası değildir. Başarımızı
kendi aldığımız kararın hayata geçirilmesi belirler. Bunun için disiplin şarttır. Disiplin kendi dışımızda gelişen bir
olgu, durum değildir. Disiplin, güvenmek, düşünmek ve boşluk bırakmadan programı uygulamaktır.
Hem genel programlarımız, hem
kişisel eğitimimiz, gelişimimiz için
programımız olmalı. Disiplin kendi öz-
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S istemli çalışmak diye ifade
e ttiğimiz çalışma tarzı planlı

disiplinimiz olmalıdır. Bizi
Denetlemezsek sonuç alahiç kimsenin görmediği
mayız ya da alınan sonucu
programlı, alınan k ararın
değerlendiremeyiz. İleri bir
denetlemediği yerde didisiplinle hayata geçirilmesi,
adım atamayız. Hatalarısiplinli olmak özdisiplindir.
mızı düzeltmek için gecidenetim ve değerlendirme
kiriz. Ama denetimi yerinDenetim, hem kendi
aşamalarının uygulanmasının
de ve zamanında yaptığıkendimizi denetlememizi,
sürekli olması deme ktir.
mızda daha hızlı ilerleriz ve
hem yönetici veya birlikte
sonuca ulaşırız. Hatamızın
çalıştığımız bir arkadaşıneresinde olursak olalım
mızın hatamızı görüp düdüzeltiriz.
zeltmemizi sağlar. Bir anlamda " yolun neresindeyiz" demektir. Ne yaptık, ne yapıHedefimize varmak, gelişmek ve geliştirmek için,
yoruz, nasıl yapıyoruz görmek, sormak, denetlemektir.
program, disiplin, denetim dediğimiz sistemli çalışmayı içselleştirmeliyiz. Her yerde bir adım öne çıkmalıyız diyoAncak tek başına sormak denetim değildir. Sadece sormak
değil, gerektiği yerlerde birlikte yapmaktır. Her zaman her
ruz. Öne çıkmak hatalarımızdan ders çıkarıp yeni göyerde olamayız. Böyle olması mümkün değildir. Fakat derevlere aday olmaktır. Sistemli çalışmayı içselleştirdiğinetim için kurduğumuz mekanizma, sorduğumuz sorular öyle
mizde, kişiliğimizde, bulunduğumuz alanda yaptığımız faanet, somut olmalı, aldığımız cevaplar net ve ayrıntılı olmalı
liyetlerimiz gelişir, örgütlülüğümüz büyür.
ki o işi biz yapmışız gibi hissedelim. Görelim, hatamızı birSevgili Devrimci Okul okurları, bu yazımızı burada sonlikte düzeltelim.
landırıyoruz. Hepinize çalışmalarınızda sistemli başarılı bir
hafta diliyoruz. Hoşça kalın....
Denetim, sonucu garantilemektir. Bu ne demektir?

Özgür Tutsaklardan
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Hayat sorar olanca çetinliğiyle:
Nasılsın?
Cephelinin cevabı tarihsel olur:
İyidir iyi…
Cepheli, her koşulda ve ölüm ve
zulüm karşısında “İyidir iyi” olmayı Abdullah Meraller’den öğrenmiştir.
1984 Ölüm Orucu direnişçisi Abdullah Meral’e sorulur: “Nasılsın?”
Cevabı malumdur: “İyidir iyi…”
Söz konusu olan moral üstünlüktür. Direniş coşkusudur, kararlılığıdır, cüretidir. İşte bu yüzden her
koşulda, zorluk karşısında, kuşatmada, hayatın o çetin sorusunun cevabı değişmez bizim için: “İyidir
iyi…”
Lenin, “Tarihsel iyimserlik”
diyor buna. Doğrudur, tarihsel iyimserliğimiz umutlu oluşumuzdadır.
1984 Ölüm Orucu Direnişimizden
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bu yana otuz yıl geçti. Ve o günden
bu yana, “Yaşasın Direniş, Yaşasın
Zafer!” şiarı dillerden düşmedi. Ki,
12 Eylül Amerikancı faşist cunta,
Anadolu’nun üstüne karabasan gibi
çökerken, yol gösteren birer direniş
yıldızı olmuştur Apo, Fatih, Hasan,
Haydar…
Direnişin örgütleyicisi ve aynı zamanda ölüm orucu direnişçisi olan
Dayı ve yoldaşlarımız, bakın ne diyorlardı ‘84 Ölüm Orucu Direnişimize dair: “… biz siyasi kimlik sahibi
insanlar olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik mi? Bu sorunun cevabını kavgayı ilmik ilmik ören düşünce
tarzımız, halk kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında bulacağız. Direniş sanatının bir gelenek haline gelip gelmemesinde göreceğiz”
Başardılar…
Zafer halkındır. Başarı, devrimin başarısıdır. Direniş sanatı, bir
gelenek haline getirilmiştir. ‘84 Ölüm
Orucu içinde şehitliklerin yaşandığı
o Haziran’dan Haziran Halk Ayak-

lanması’na böyledir bu.
Abdullah Meral, Haydar Başbağ, Fatih Öktülmüş ve Hasan Telci yoldaşlarımız, her halk direnişinin
mayasında yaşamaya devam ediyorlar hala.
Bilinir, ’84 Ölüm Orucu Direnişimize ait coşkuyla söylenen bir
marşımızda şöyle denir:
“Türküm bitmedi, sesim daha
yitmedi
Ben hala türkü yakıyorum kavgada
Direnişçilerin alev soluklarında
Ellerimi, bilincimi, sesimi
Tüm hünerimi kavgama verdim
Boşuna aramayın mezarda
beni…”
Marşın sözlerindeki öngörü, tarihsel bir gerçekliktir. Ki, onlar, Berkin Elvanlar'ın kızıl maskesinde, zafer işaretinde ve sapanında yaşıyorlar. Ve yükseliyor halkın cephesinden
“Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer”
şiarı…
ÖZGÜR TUTSAKLAR
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HALKLARIN TEK
ALTERNATİFİ SOSYALİZM

TESLİMİYET DEĞİL
DİRENİŞ, DÜZEN DEĞİL

DEVRİM ÇÖZER
KURTULUŞUN TEK
DEVRİMDİR!
Oligarşi yönetememe krizi yaşıyor.
Kendi içinde alternatif çıkaramaz
durumdadır. Halklarımız açlık, yoksulluk içinde kıvranırken düzen derin
bir yozlaşma, çürüme, soygun, yağma
çukuruna batmıştır. Halk kitlelerinin
devlete, düzene olan güveni devrimci
alternatifin varlığına paralel olarak
artacaktır. Kürdüyle, Türküyle halklarımızın adalet ve insanca yaşam
özlemi artmaktadır.
Bu tablonun sonucu daha fazla
baskı, daha fazla hak gaspıdır. Hak
taleplerinin, demokrasi, özgürlük
ve adalet istemlerinin katliamlarla
boğulmasıdır.
Hiçbir düzen partisi halklarımıza umut olamaz. Halklarımızın
umudu devrimde ve devrimcilerdedir.

Yeni-Sömürge Ülkenin
Burjuva Muhalefeti
Bu Kadar Olur
Ülkemiz burjuva muhalefeti burjuva anlamda dahi muhalefet etmekten uzaktır. Devlet adeta AKP’lileşmiştir. Burjuva muhalefet saldırılar
karşısında kendi çıkarlarına dahi
sahip çıkamaz durumdadır.
17 Aralık sürecinde tüm hırsızlığı,
rüşvetçiliği, mafyacılığı açığa çıkan
AKP iktidarı bütün meşruiyetini tüketmişken burjuva muhalefet buna
karşı etkili bir muhalefet gösteremedi.
Daha kararlı duran ve yalanlarında
ısrar eden AKP bu süreci de aşmasını
bilmiştir.
Burjuva muhalefet 2014 yerel seçimleri sürecinde de hayal kırıklığına
uğramıştır. Burjuva muhalefetten,
halkın sorunları karşısında, faşist

baskılar karşısında etkili adımlar bekleyenler de hayal kırıklığına
YOLU uğramaktan kurtulamazlar.
Burjuva muhalefetin karakteri ülkemiz
kapitalist sisteminin yapısı olan çarpık
kapitalist sisteme uygundur. Çarpıktır,
emperyalizme göbekten bağımlıdır,
kendine güvensizdir, kendi içinde
dalaşsa da halka ve devrime düşmandır.
Ülkemiz dinamik, çelişkileri yoğun ve keskin bir ülkedir. Oligarşi
ipleri elinden kaçırmak istemez. Halklarımızın düzenden, devletten umudunu kesmesi onun kabusudur. Bu
anlamda düzeniçi olsa dahi bir muhalefet göstermekten korkar.

Biz Varız
Dünyayı Bir Kez de
Türkiye’den
Sarsacağız -3
Sendikalar Bitmiştir…
Sendikalar İşçinin
Sendikası Değil,
Patronun Sendikası
Olmuşlardır

rına uyguladığı politikalardır.
Bu sonucu değiştirmesi gereken,
işçilerin haklarına sahip çıkması gereken de işçi sendikalarıdır. Ülkemizde üç büyük işçi konfederasyonu
vardır: Türk-İş, DİSK ve Hak-İş.
Hak-İş, bugünkü niteliğiyle
AKP’nin sendikası durumundadır.
Yönetimlerinde gerici, faşist, dinci
unsurlar vardır. AKP işçilere yönelik
saldırılarını bu sendika aracılığıyla
meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
Hak-İş’le işçilerin ortak hiçbir çıkarı
yoktur.
Türk-İş, tabandan işçilerin zorlaması nedeniyle devrimci sendikacılığın önünü kesmek, işçi sınıfının
düzen dışına kaymasını engellemek
amacıyla kurulmuştur.
DİSK gelinen aşamada, geçmiş
olumlu mirası ve adındaki “devrimci” sıfatı dışında Türk-İş’le
arasında bir farklılık kalmamıştır.
DİSK esas aldığı "çağdaş sendikacılık" anlayışı diyaloğu, uzlaşmayı, masada anlaşmayı kutsayan,
direnişi reddeden bir anlayıştır.
Patronlarla kendini aynı gemide
gören, "işimi, fabrikamı seviyorum" diyen bu anlayış, işçi sınıfını
düzenin saldırıları karşısında korumasız bırakmıştır.
2004 SEKA grevi, 2010 TEKEL
direnişi, 2012 Topkapı Şişe-Cam grevi, 2012 Gaziantep Tekstil işçileri
direnişi... Son 10 yıl içindeki belli
başlı kitlesel işçi direnişi ve grevle-
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İşçi sınıfı, AKP’nin
13 yıllık iktidarı döneminde tarihinin en ağır
saldırısıyla karşı karşıyadır. İşçi haklarında
adeta 150 yıl öncesine
gidilmiştir. Bu sonucu
yaratan emperyalizmin
sömürü ilişkileri ve
AKP iktidarının emperyalist tekeller yara-
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ridir. Bu direniş ve grevler
kısmi kazanım sağlayan bir
istisna hariç kazanımsız bitirildi. Düzen sendikacıları
rollerini burada da oynadılar.
Sorun devrimci anlayışla
işçinin buluşmasıdır. Türkan
Albayrak, Cansel Malatyalı
direnişleri... Rosateks, Darkmen direnişleri... Ve işte dünya çapında isim yapan KAZOVA direnişi topu topu 510 işçiyle başarılmıştır. Bu direnişleri
yaratan Devrimci İşçi Hareketi
(DİH)dir, onun temsil ettiği devrimci
sendikacılık anlayışıdır.
“BUNDAN SONRA BÖYLE”
dedik. Haklarımıza militanca sahip
çıktık. Direndik, işgal ettik, kazandık...
Çözüm işte buradadır; devrimci sendikacılıktadır.
Çözüm; işçilerin inisiyatifini ortaya çıkartacak işçi meclislerinin yaratılmasındadır. Sendika bürokratlarının dışında, her fabrika ve işyerinde,
grev yerlerinde, meydanlarda, İşçi
Komiteleri ve İşçi Meclisleri, işçi
hareketinin temel taşları olmalıdır.

Memur Sendikalarını
Kürt Milliyetçileri ve
Reformizm
Birlikte Bitirmiştir
AKP’nin ve düzenin sendikaları
Memur-Sen ve Kamu-Sen... Sol, sosyalist, yurtsever iddialı KESK... Devlet sendikaları AKP desteğiyle büyürken KESK ise erimeye devam
etti. Kamu emekçilerinin mücadelesini Kürt sorununa indirgeyen;
Avrupa Birliği’nden çözüm bekleyen; kitlelere güvenmeyen; sonuç
alıcılıktan uzak açıklama sendikacılığı KESK’i kitleden ve mücadeleden koparmıştır. Kürt milliyetçi hareketin ve reformizmin politikaları KESK'i bitirmiştir.
Büyük Direniş boyunca “direnişi
bırakın” çağrıları yaptılar. On yıldır
sonu hüsranla biten birkaç direniş
dışında direniş yaşanmadı. Oysa AKP
iktidarı boyunca kamu emekçileri
tarihlerinin en büyük saldırılarıyla
karşı karşıya kaldılar. Kazanılmış
tüm hakları bir bir ellerinden alındı.
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Mücadele ve örgütlenme geçmiş
deneyimlerin de ışığında yeniden,
sıfırdan başlamak durumundadır.
ÇÖZÜM İŞ YERLERİNE, KİTLELERE GİTMEK VE ÖRGÜTLENMEKTİR. ÇÖZÜM MEMUR MECLİSLERİ’DİR. AKP'NİN SALDIRILARINA KARŞI DİRENMEKTİR.

Aleviler ve Alevi Örgütleri
Çorum, Maraş, Sivas, Gazi...
Dün Alevileri katlederek bitirmeye
çalıştılar. Bugün ise AKP iktidarıyla
birlikte Aleviliği bitirme hedefiyle
yaklaşmaktadırlar.
Aleviler’in inanç özgürlüğü talebi
vardır. Bu taleplerini gerçekleştirmek
temelinde örgütlenmeleri en doğal
haklarıdır. Ancak bu örgütlenmeler
doğru bir anlayışa sahip olmadıklarında Alevi halkının kurtuluşunu sağlamayacaktır, düzene hizmet etmiş
olacaktır. Dahası Alevi halkımız düzenin, düzen partilerinin oyuncağı
yapılmaya devam edilecektir.
İstanbul Okmeydanı’nda, AKP’nin
katil polisleri tarafından katledilen
Uğur Kurt’un hesabını sormak isteyen, adalet isteyen Cephelilere ABF
Genel Başkanı Selahattin Özel, “olayın arkasında MİT var” açıklaması
yaparak saldırdı. AKP gibi bu düşkünün amacı da Cephe’yi halktan
koparmaktır.
Alevi halkımızın Alevi olmaktan
kaynaklı inanç sorunları yanında
açlık, yoksulluk, baskı, sömürü, bağımsızlık, demokrasi sorunları vardır.
Ve bu sorunlar birbirinden koparılamaz. Sorunlarımızın kaynağı ülkemizin emperyalizmin yeni-sömürgesi
oluşunda, oligarşik düzenin varlığındadır. O halde sorunlarımızın çözümü emperyalizmi, oligarşiyi karşımıza alan bir mücadelenin parçası

olmaktan geçmektedir.
AKP, Alevi halkımızı
devrimcilerle olan ilişkisinden dolayı potansiyel bir
düşman olarak görmektedir.
İnanç boyutuyla her fırsatta
aşağılamakta, hakaret etmektedir. İşbirlikçi Alevi
bezirganlarıyla Aleviliği düzen içine çekerek içini boşaltmak istiyor.
Aleviliğin temelinde
“öte dünya”ya yatırım amaçlı boş
inançlar yoktur. Özünde haksızlığa,
zulme karşı direnmek vardır. Bu yanıyla Alevi halkımızın yeri devrimcilerin yanıdır. Cephe’nin yanıdır.
Aleviler’i sadece devrimci mücadele
içinde yer almaları kurtuluşa götürebilir. Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesi kurtuluşa
götürebilir.
Alevi halkımız inanç özgürlüğüne
de ancak ve ancak devrimci halk iktidarında kavuşabilir. Bu düzen sadece
Alevi halkımızın değil, tüm halkımızın
inançlarını istismar etmektedir... En
fazla da Sünni halkımızın inançlarını
istismar etmektedir. Çünkü bütün yalan, dolan, hırsızlık, ahlaksızlık, namussuzluk vb. her türlü pisliklerini
Sünni halkımızın inançları üzerinden
yapmaktadır. AKP iktidarı din sömürüsüyle kendini meşrulaştırmakta
ve iktidarını sürdürmektedir.

Direnmeyen Sol
Çürümüş ve Bitmiştir...
Sol için dönüm noktası hapishaneler direnişidir. Direnmeyen sol
çürümüştür. Direnmeyen sol iktidar
hedefini yitirmiştir. Direnmeyen
sol politika üretememiştir. Direnmeyen sol halktan kopmuştur. Direnmeyen sol düzene dönüşün rotasına girmiştir. (ESP, MKP,
TKP/ML)
Direnmeyen sol bağımsızlığını
yitirmiştir (Kürt milliyetçilerinin kuyruğundan kopamayan sol).
2000 tecrit saldırısı da 12 Eylül
gibi sol için bir dönüm noktası olmuştur. Direnmeyenler çürümüş ve
bitmiştir. 12 Eylül reformist solu,
2000 tecrit saldırısı da oportünist
solu bitirmiştir. Bu haliyle hiçbir
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hakkın savunucusu olamazlar. İşçi sınıfına, halkın hiçbir kesimine güven veremezler. Düşman tarafından
ciddiye alınmaz durumdadırlar.
Tecrit saldırısı sadece
oportünizmi değil, Kürt milliyetçilerinin de, reformizmin de devrimci olan tüm
yanlarını bitirmiştir. Oportünist de olsa ideolojisi olan,
stratejisi olan, en genelde MarksistLeninist doğruları savunan bir sol
vardı. Şimdi o sol da yoktur. Faşizme
faşizm, emperyalizme emperyalizm
diyemeyen, diyenlerin de gereğini
yerine getirmediği bir sol vardır.
Tüm “keskinliğiyle” komünistlik
yapan TİKB “kaymak tabakayı koruma” derdine düştüğü için daha Ölüm
Oruçlarının başında ideolojik ve politik
olarak kendi sonunu getirmiştir. Direnmemek için bin dereden su getirmiş
ama ne yazıkki, sınıf savaşının kuralları
işlemiş ve daha sürecin başında “kaymak tabakayı” koruyamamıştır. Bugün
kaça parçalandığı, kimin neyi savunduğu belli değildir. Ortada örgüt diye
birşey de yoktur artık.
TKP/ML, MKP örgütsel olarak fiziki varlıklarını hala korumaktadırlar.
Silahlı mücadeleyi savunduklarını söylemektedirler ancak iktidar iddiaları
kalmamıştır. Devrime inanmayanlar
savaşamazlar. Devrim için ölümü
göze alamayanlar savaşma gerekçelerini
yitirirler. Gerek ülkemizde gerek dünyada devrim iddiasını taşıyan tüm örgütler kansız devrim olmayacağını bilirler. 19 Aralık Katliamı ve F tipleri
oportünizmi tercihe zorlamıştır.
Ya “devrim” diyecek; ölerek
direneceksiniz, ya da devrim iddianızdan vazgeçecek direnmeyerek öleceksiniz.
TKP/ML, MKP ve MLKP direnmeyerek ölümü seçtiler. Büyük Direniş boyunca direnmemenin teorisini
yaptılar. Oysa bu hareketler şehitler
veren hareketlerdir. Direnmemenin
teorisini yapmak onları değerlerine
yabancılaştırmıştır.
Hainlere “sizin gibi bakmıyoruz”
dediler. Hainlerin alınlarından öptüler. Orada alınlarından öptükleri

gelecekteki kendileriydi. Sadece bu
örgütler değil istisnasız Cephe dışındaki tüm solun hainler karşısındaki
tavırlarının aynı olması iktidar iddiasını yitirdiklerindendir.
TKP/ML ve MKP de tüm reformistler gibi direniş düşmanı olmuşlardır. Bu iki hareket de söylemleri
ne olursa olsun İbrahim Kaypakkaya’nın klasik halk savaşı stratejisine
göre örgütlenmeyi, mücadeleyi artık
sürdüremezler. Dersim’de teslim olan
24 gerilla ve MKP’nin bu teslimiyeti
meşrulaştırma çabaları, geçmişte sürdürdükleri çizgiyi bundan sonra sürdüremeyeceklerinin kanıtıdır.
Savaşın binlerce yıllık kendi
yasaları vardır. Cephede çatışmanın
ortasında düşmana sığınmak ihanettir. Cezası hemen orada ölümdür. İhaneti meşrulaştırmak savaşın
kaderini belirler. Cephede ihanetlerin yaşandığı ve ihanetlerin meşru
görüldüğü bir ordu ya da birlik
bitmiş demektir.
Çürüme derinleşecektir.
MLKP örgütsel olarak da düzene
dönüşü gerçekleştirmiştir. Devrim,
sosyalizm, komünizm adına söylediklerinin hiçbir anlamı yoktur. Kürt
milliyetçilerinin kuyruğuna takılarak
ideolojik ve örgütsel tükenişin üstünü
örtmeye çalışıyorlar. Biz değil kendileri itiraf ediyor bu gerçeği.
TKİP, TKEP-L, Kaldıraç gibi örgütler geçmişte de bugün de sınıf
mücadelesi içinde bir etkileri olmayan
örgütlerdir. Marksist-Leninist örgüt
anlayışını savunmakla birlikte Marksist-Leninist bir örgütsel yapıları ve
mücadele pratikleri yoktur.
HDK içinde yer almayan Halkevleri ve ÖDP çevre, kadın, kentsel
dönüşüm konusunda bağımsız eylemler yapsalar da özünde devrimci

değil, reformist, düzeniçi,
sivil toplumcu örgütlerdir.
“Akıllı solculuk” yaparak
ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Ancak AKP’nin derinleşen yönetememe krizinin bugün “akıllı solculuğa”da tahammülü yoktur.
HDK içinde yer alan
SDP, MLKP’nin reformist
olanıdır. MLKP gibi SDP’liler de bütünüyle Kürt milliyetçi hareketin etkisi altındadır. Kürt sorunu
dışında kendine özgü, bağımsız bir
politikası yoktur.
Emekten bahseden EMEP ise reformist cephede Türk-İş ve KESK
içinde çöreklendikleri sendika yönetimleri aracılığıyla reformistçe de olsa
seslerini duyurmaya çalışırken bugün
HDK içinde Kürt milliyetçilerinin yedeğinde oldukları için bocalamakta
ve yalpalamaktadır. Kürt milliyetçi
harekete tabi olarak varlık şartını kaybetme ya da kendi bağımsız varlığını
koruma aşamasındadır. Bağımsız örgütsel yapısını korumak için HDP
içinde yer almayacaklarını söylemekle
birlikte bağımsız politika üretecek
devrimci dinamiğe sahip olmadıklarından HDK’dan kopamamaktadır.
Tüm parlamenteristlerin hedefi
devrim değil, düzenin iyileştirilmesidir! Onlar Hitlerin çocuğu Alman
Cumhurbaşkanı vb ile görüşmeyi
güncel politika yapmak sanırlar.
Sivil toplumculuk devrimciliğin
tükendiği yerde başlar.
Devrimcilik adına reformizmi, sivil
toplum şarlatanlığını devrimci saflarda
meşrulaştırmasına da izin vermeyeceğiz. Sivil toplumculukla savaşacağız.
Sivil toplumculuk devrimci değerlerin,
yaratılan geleneklerin yerini alamayacak. Buna izin vermeyeceğiz.
TKP (eskinin SİP’i), geleneksizliğin, geçmişi olmamanın ifadesidir.
Bir gelenek yaratmak, bir tarih yaratmak emek harcamak, bedel ödemek, mücadele etmektir. SİP bunu
yapmayıp önce TKP sonra da FKF
adını çalmıştır. Devrimcilere düşmanlığını her fırsatta göstermektedir.
Devrimci eylemlerle ilgili Zaman
Gazetesi’ni referans alıp şaibe yaratarak gittiği yolu da göstermektedir.
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TKP’nin geleceği yoktur.
19 Aralık Katliamı’nda şehitlerimizin cesetleri hala orta yerde dururken “devrimci demokrasinin bittiğini” söyleyerek kendilerine gündoğduğunu sanacak kadar çapsız,
sol, sosyalist kültürden yoksundur.
Çünkü sol adına yarattıkları hiçbir
değerleri yoktur.
Bugün geldiği sonuç ortadadır.
Türkiye devrim mücadele tarihine sayısız ilkler kazandıran devrimci harekete küfreden, saldıran TKP, Türkiye
bujuva siyasetinde de görülmeyen
kendi çapında bir ilk yaratmıştır.

Aynı Tarihte
İki Ayrı TKP Kongresi
Toplamayı Başarmışlardır

Sayı: 426

19 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı ile devrimci hareketin tasfiye
olduğunu söyleyen TKP şimdi ikiye
bölünmüştür.
ÖDP'si, EMEP'i, TKP'si, Halkevleriyle reformist sol Haziran Ayak-

lanması sürecinde aldığı tutumla
Ortadoğu yanıbaşımızda: Tek belirhalka güvenmediğini, halkın gerisinde
leyici gücün silahlı mücadele ve direniş
olduğunu, düzeni yıkma, devrim yapolduğunu gösteriyor.
ma iddiasında olmadığını göstermiştir.
Sol’un düzen içine kayışı hızlaBu niteliğiyle reformizm mücadelenin
nırken, halkın durumu tam tersidir.
önünde engel durumundadır.
Her zamankinden daha fazla kitlelerin
Çürümeyi mahkum edeceğiz. Tesbilincinde direniş ve devrim umudu
lim olma görüntüleri sadece bu örgütlere
büyümektedir...
değil, silahlı mücadele veren örgütlere
Devam Edecek
zarar vermektedir. Onun için her plat(Önümüzdeki sayı: Kürt milliyetçi
formda ihaneti meşrulaştıran anlayışhareketinin durumunu ele alacağız)
larını mahkum edeceğiz.
Her şeye rağmen Türkiye solunun olumlu mirasını, geçmişini
6 Temmuz tarihli Yürüyüş’ün 424.
biz temsil ediyoruz. Tek başımıza
sayısında,
“Halkların Tek Alternatifi
da kalsak biz devrim demeye deSosyalizm,
Kurtuluşun Tek Yolu Devvam ediyoruz. “Kurtuluşa Kadar
rimdir”
başlıklı
yazı dizisinin 31. saySavaş” demeye devam ediyoruz.
fasında
“Kimi
köle
kimi ise seks işcisi
Sol iktidar hedefini yitirse de,
yapılmak
u
̈zere
hazırlanan
kirli tezgahta
hepsi düzen içine dönse de, halkfiyatlar
2
dolar
ila
270
bin
dolar araların sosyalizmden başka kurtuluş
sında
değişiyor”
cümlesinde
“seks
işçisi”
yolu yoktur... Sosyalizmin ise silahlı
kavramı
tırnak
içine
alınmadan
kulladevrimden başka yolu yoktur.
nılmıştır.
Bu
kavram
yanlıştır…
KadınKürt milliyetçi hareket silahlı
mücadelenin miadını ilan etse de ların fuhuş pazarında satılması “işçi”
gerçek hiç de öyle değildir. İşte olarak adlandırılamaz…

DÜZELTME

Yürüyüş
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Sivas’ın Hesabı
Mahşere Kalmayacak!
Sivas'ta Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak 33 aydınımızın katledilmesinin 21. yıldönümü anma etkinlikleri
çerçevesinde Ankara-Mamak'ta İdilcan Kültür Merkezi
tarafından helva etkinliği düzenlendi.
Anma etkinliğine Sivas ve devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşundan
sonra Halk Cephesi açıklaması okundu. Okunan açıklamada; “Bizler Kerbela'da Hüseyin, Dersim’de Seyit
Rıza, Sivas’ta Pir Sultan. Bizler Madımak’ta diri diri
yakılan, Çorum’da, Maraş’ta yok edilenleriz. 19 Aralıklarda
katledilen, Gezi’de Berkin, Ethem, Hasan Ferit ve bütün
öldürülen genç delikanlılar, Soma’da alev alev yanan
göçük altında kalan sayısı 301 denilerek yalan söylenen
işçileriz. Lice’de ve nicedir katledilen bir halkız.
Tarih boyunca her türlü katliam ve asimilasyon politikalarına rağmen mücadele ederek yaratılmış değerleri-
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mize sahip çıkıyor baş eğmemenin onurunu taşıyoruz.
Madımak Katliamı’nın 21. yıl dönümünde bir kere daha
haykırıyoru: Katleden devlettir. Sonuna ve sonuncumuza
kadar savaşacağız” denildi.
Açıklamanın ardından Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik, Sivas Katliamı’yla ilgili hukuki
süreci ve hukuksuzlukları anlatan bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından sahneye sırasıyla halk ozanlarından
Mehmet Kale ve Malik İnci çıkarak deyiş ve türküleriyle
halkın duygularına tercümanlık yaptılar. Mamak Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Otantik Semah Ekibi’nin semah
dönmesiyle birlikte kalabalıklaşan kitleye helva dağıtımı
yapıldı. Semah gösterisinden sonra sahneye İdilcan Kültür
Merkezi'nin müzik grubu Mitralyöz Müzik Grubu çıktı.
Türkü ve marşlarıyla insanları coşturan Mitralyöz Müzik
Grubu’ndan sonra ise Sivas Katliamı ile ilgili bir sinevizyon
gösterimi yapıldı. Sinevizyonun sonunda Sivas'ın katilinin
de diğer katliamlarda olduğu gibi “devlet” olduğu ve bunun
hesabının da sadece devrimciler tarafından sorulacağı
vurgusu yapıldı. Sinevizyon gösteriminden sonra program
sona erdi. Programa yaklaşık olarak 500 kişi katıldı.
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HIRSIZ BAŞBAKAN ÇULSUZ ÇIKTI
Hırsız Başbakan Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı
mal varlığını açıkladı. Ama ne görelim; o kadar fakir ki bir evi bile yok!
Kirada oturuyor. 12 yıllık iktidarı
döneminde çalıp çırpan tüm kamu
alanlarını özelleştiren Erdoğan halkı
enayi yerine koyuyor. Ve bizim bu
mal varlığına inanmamızı istiyor. Fetullah Gülen’le yaşadıkları çıkar çatışmalarından dolayı 17 Aralık 2013’te
yolsuzluk operasyonu yapılmış ve
bu operasyonda sadece onun değil
çevresindeki bütün bakanların hırsızlıkları ortaya saçılmıştı. Devletin
malı deniz yemeyen keriz misali halkın kaynaklarını, ülkemizin zenginliğini ayakkabı kutularına doldurmaktadırlar. Tabiki bu operasyon gerçekten yolsuzluğa karşı yapılmış bir
operasyon değil, pastadan pay kapma
yarışıdır. Erdoğan da kendi yolsuzluklarının, hırsızlıklarının üstünü örtmek için emniyet teşkilatından, savcısına, askerine, hâkimine kadar ona
muhalif olanlara karşı tutuklama ve
tasfiye operasyonuna girişti.
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı mal
varlığı şöyle:
- Taşınmaz Mal Bilgileri: Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)
- Taşınır Mal Bilgileri: Binek
Otomobil (Maliyeti: 234.080 TL)
- Banka ve Menkul Değerler:
Banka hesaplarında toplam
4.404.192,13 TL, 200.000 $
- Alacaklar:500.000 TL
Başbakanın açıkladığı mal beyanı
böyle, ama gerçek şu şekildedir.
1- Kısıklı'daki Malikaneler
Erdoğan ailesinin villaları, İstanbul, Üsküdar 3. Bölge, Kısıklı Mahallesi, Avcı Kazım Sokağı’ndaki
bir arazide bulunuyor. Erdoğan'ın kiracı olduğu söylenen villa, tapuda
iki oğlu üzerine kayıtlı. Aynı sitede
Erdoğan'ın kız kardeşinin de bir
villası bulunurken inşaatı yapan firma
ise Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı
Mehmet Gür'e ait bir şirket. Villaların
toplam değerinin 15 milyon lira ol-

Erdoğan’ın Urla Vilları
duğu belirtiliyor.
2-Çatalca Villaları
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ile oğlu Bilal Erdoğan arasındaki ses
kayıtlarında da geçen villalar, tapuda
Burak Erdoğan'ın kayınpederi Osman
Ketenci'ye ait görünüyor.
3- Urla Villaları
İzmir'in Urla İlçesi Hacılar Koyu'nda, 17 Aralık sürecinde yayınlanan telefon dinlemeleriyle gündeme
gelen villalar Başbakan'ın arkadaşı
Latif Topbaş adına kayıtlı. Latif Topbaş'ın, villaların arazisinin SİT derecesini 6 öğretim görevlisine 130
bin TL rüşvet ödeyerek düşürdüğü
iddiası internete düşen ses kayıtlarında
gündeme geldi.
4- Gemicikler
Başbakan’ın armatör oğlu Burak
Erdoğan, Mecit Çetinkaya ile birlikte
kurduğu MB Denizcilik’in yüzde 99
hissesine sahip. Şirketin yönetim yeri
İstanbul Üsküdar. Aynı adreste, Manta
Denizcilik adında bir şirket daha var.
Burak Erdoğan, Safran 1, Sakarya,
G. İnebolu, Cihan ve Bosna isimli
gemilerine geçtiğimiz aylarda yenisini
eklemişti. Malta bandralı olan Türkçe
‘Cici’ anlamına gelen ‘Pretty’ adındaki gemisi diğer 5 geminin toplam
kapasitesi büyüklüğünde. ‘Cici’nin
piyasa değeri 20 milyon dolar.
Ve operasyon sırasında Erdoğan’ın
oğluyla yaptığı telefon görüşmelerinde iş adamlarından topladığı 1
milyar dolar (2.2 katrilyon) rüşvet
paralarını elden nasıl çıkaracaklarının
diyaloglarını dinledik.
Yedikleri, içtikleri her şeyde bizim

emeğimiz, halkın alınteri ve kanı var.
Halkımız günden güne yoksullaşırken
çaldıkları alınterimiz üzerinden zevkü sefa içinde yaşıyorlar. Öyle ki Forbes
Dergisi en zengin liderler sıralamasında
Erdoğan’ı en zengin 8. lider olarak
göstermişti. Erdoğan, İngiltere kraliçesi, Monako Prensi, Norveç kralını
serveti ile geride bırakmıştı. En hızlı
zenginleşen başbakandır ve dünyada
en zengin başbakanlar sıralamasında
8. sırada yer almıştır. Gayrı menkulleri
ve alacakları dâhil olmayan sonuçlara
göre Tayyip Erdoğan’ın 2 milyar dolar
serveti vardır. 18 yılda servetini 730
kat arttırdığı ortaya çıktı. Vikileaks
belgelerinde ise İsviçre'de 8 ayrı hesabı
olduğu yer alıyordu. Kısacası çaldıklarının haddi hududu yoktur.

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

Halkımız ise sabahtan akşama
kadar çalışır kölelik ücreti alır. 891
lira asgari ücretle ayın sonunu getiremez. Aç açıkta kalır.
AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan
işine gelince millet der ama asıl
olarak çıkarlarını korur. Rüşvet, yalan,
riya, yolsuzluk... herşeyi yaparlar.
Kendilerini halktan gösterip Amerika’ya taparlar. Dinleri imanları paradır
ama din sömürüsü yaparlar. O kadar
ceplerini doldurmuşlardır ki; taşanları
görünce bile bu hırsızlığın boyutlarına
şaşanlar oldu. Bu hırsızlar iktidarı,
gerçeği söyleyen devrimcileri susturmak için ise her gün yeni bir
saldırı örgütlüyor. Ama ne yaparlarsa
yapsınlar çaresiz ve çözümsüzler.
Bizim ise çözümümüz ve halkımız
var. Halkımızla iktidarı devirecek
sosyalist bir ülke kuracağız.

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..
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SİZİN CANINIZ KAÇ KURUŞ EDER?
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Hapishanesi’nde devam etti. Bir hafta süren işkenceler
İsmail Değirmen Soma Maden Katliamı’nda öldüsonucu 10 Ekim 2008’de şehit düştü.
rülen 307 işçiden biri. Eşi Gamze Değirmen TKİ Genel
Müdürlüğü, Ege Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü
Engin Çeber'in ailesinin açtığı tazminat davasında
ve madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. hakkında
mahkeme Engin'in ömrüne 36 bin 270 TL değer biçti.
suç duyurusunda bulunur ve tazminat davası açar.
Mahkemenin gerekçesi 'Tazminat talebi zenginleşme
Kendisi ve iki çocuğu için 393 bin TL tazminat ister.
nedeni olmamalı' diyor.
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin bütün mal varlıklarına
'Yoksuldu' diyor, en fazla 67 yıl yaşardı. Ölmeden
ihtiyati tedbir kararı konulmasını ister. Bunun üzerine
önce doğru düzgün bir işi yoktu, en fazla asgari ücret
Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'de Soma Kömür
kadar bir maaş alırdı diyor ve 36 bin 270 lira değer
İşletmeleri A.Ş.'nin mallarına tedbir kararı koyar.
biçiyor... Engin Çeber'in babası Ali Çeber neden tazminat
Şirket avukatları kolları sıvayıp savunmaya geçerler.
davası açtıklarını şöyle açıklıyor: 'Ben oğlumu ne
Hem de öyle bir savunma ki neredeyse ölenler suçlu.
parayla satın alırım ne de satarım. Ben devletten adalet
Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, suikast
bekliyorum. Tazminat davasını caydırıcı olması maksasonucu olabileceğini söylüyorlar. Bir yangını işçiler
dıyla açtım. Bilirkişi raporu caydırıcı olmayı bırakın
çıkardı demedikleri kalmış. Üstelik madende iki gün
insan hayatının kastına teşvik eder nitelikte. (...) Benim
önce de yangın çıktığı kendilerinin söndürdüğü, çok
oğlum işkence yüzünden yaşamını yitirdi. Bu karar beni
yüksek olan gaz ölçüm sonuçlarını görevlilerin değiştirip
ve oğlumu bir kez daha işkenceyle öldürdü." (Yürüyüş
yasal sınırlara getirdikleri bilirkişi raporuyla kanıtlanDergisi 26 Şubat 2012 sayı 305)
masına rağmen.
Engin'in kararını veren mahkeme heyetinin ve Soma
Ailenin istediği 393 bin lira için ise "Felaketi özlenir
şirketinin avukatlarının zihniyeti hizmet ettikleri sömüren
hale getirecek kadar çok" diyor şirket avukatları. Yani
sınıfın zihniyetidir. Adalet yoktur. İnsan yoktur. Patronların
dediğinin Türkçesi şudur ki sizin hayatınız bu kadar
ne kadar kar edecekleri vardır. İnsan patronlara kazanetmez. Biz sizi öldürdüğümüz zaman bu kadar çok
dırdığı para oranında değerlidir.
para verirsek; ananız, babanız, eşiniz, çocuklarınız
Kendilerinin pis canı kaç kuruş eder? İnsanlık
kısaca en yakınlarınız sizin ölümünüzü ister ve özler hale gelir.
Hatta özlemekle kalmayıp kendine
MADENCİLERİN KATİLİ AKP’DİR!
görev çıkartır, suikastlar gerçekMaden Ocaklarına Yapılması İstenen Yaşam
leştirirler demeye getiriyor.
Odaları Mecliste AKP Oyları ile Reddedildi!
Para için en sevdiklerini dahi
öldürmek hizmet ettiğiniz patronyaşam odalarının kurulması" Plan
Soma’daki maden kazasından sonra
ların işidir. Onlar gerçek anlamda gündeme gelen ‘Yaşam Odaları’
ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa
sevemezler de zaten. Tek sevdikleri CHP tarafından meclise verilen önerge
paketine eklenmesi için verilen önerge
paradır, güçtür. O yüzden temiz ile meclis gündemine getirildi. Ancak
AKP milletvekilleri tarafından redbir sevginin ne anlama geldiğini
önerge işçi düşmanı katil, hırsız AKP
dedildi.
bilmezler. Her şeyi parayla ölçer
milletvekilleri tarafından reddedildi...
biçerler; satarlar ve satın alırlar.
Soma’da katliam olduğunda
"Kapalı kömür madeni ocakAKP’nin Enerji Bakanı Taner Yıldız
Bu çürümüş düzenin mahkelarında her birinin içerisinde 30
yapılan protestoları provokatörlük
meleri Engin Çeber’in mahkemegünün üzerinde yaşanabilen kişi
sinde de aynı şeyi yapmıştı.
olarak değerlendiriyor, sorulan soruları
başına günlük en az 2 bin kalori
“şimdi zamanı değil, acımızı
“Engin Çeber, 17 yaşında polis yiyecek ve 1 litre içme suyu bulunan,
kurşunuyla felç bırakılan Ferhat telefon bağlantısı oksijen deposu,
yaşayalım” diyerek güya halkın acısını
Gerçek’in katillerinin yargılanma- klima, elektrik için batarya sistemi,
paylaşıyormuş gibi geçiştiriyordu.
sını isterken gözaltına alındı. karbondioksit temizleme filtreleri ile
İşte zamanı geçti, madenciler ölsün
Karakolda başlayan işkence Metris ilk yardım çantaları ihtiva eden
diyorsunuz.
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nezdinde beş kuruş etmez. Devam ediyor şirket avukatları
"Ayrıca bu ailenin istediği gibi mahkemenin her aile
için 400 bin TL üzerinden tazminat hesaplaması durumunda, şirket 120 milyon 400 bin TL gibi 'uçuk' bir
tazminat tutarıyla karşı karşıya kalacaktır" diyorlar.
120 milyona uçuk diyorlar şirket yakın zamanda devletten
300 milyon TL kredi almış. Eğer ki tazminat öderlerse
yine bizim paramızdan ödeyecekler. Tabii parayı alıp
kaçma ihtimalleri de var.
Avukatlar tedbirin kalkmaması durumunda ise şirketin
iflas edeceğini, 6 bin işçinin işsiz kalacağı gibi tazminat
hakkı elde eden kişilerin de bu paralarını şirketten tahsil
edemeyeceğini iddia ediyorlar.
Alçaklar, düpedüz işçileri tehdit ediyorlar. Eğer tazminat davaları açarsanız şirket iflas gösterir. Böylece
ölenlerinizin aileleri kazandıkları tazminatları alamaz.
Yaşayanlarınız ise kıdem, ihbar tazminatları ve maaşlarını
alamadan işsiz kalır. Nasıl olsa bu düzende bütün yasalar
patronları koruyor. Siz de eliniz böğrünüzde kalırsınız.
Suç duyurusuna ve ihtiyati tedbir kararına karşı
şirket avukatlarının yaptığı savunma sınıf gerçeğini en

kör gözlerin bile reddedemeyeceği çıplaklıkta gözler
önüne serdi. İki sınıf vardır. Egemenler-ezilenler, sömürenler-sömürülenler, patronlar-emekçiler. Her katman,
kişi sınıflar mevzilenmesinde durdukları yere göre
değerlendirilir. Şirket avukatları şirketin yani patronun
hizmetkarıdır. Halkın içinden bile çıkıp gelmiş olsalar
bugün yaptıkları patronun çıkarlarını savunmak.
Patronların çıkarları emekçilerin iliklerine kadar sömürülmesini gerektirir. Patronlara maliyet olmasın diye
basit önlemlerin bile alınmayıp iş cinayetlerinde yüzlerce,
binlerce işçinin öldürülmesi demektir.
Kendi kedilerine, köpeklerine daha fazla harcama
yaparken asgari ücrete yapılan üç kuruşluk zammı çok
görmektir.
Halk açlıktan, soğuktan ölürken bir gecede milyarlar
harcayan bir avuç asalağın saltanatını savunmaktır.
Bize onlardan fayda yok. Onların kazanması bizim
kaybetmemiz demektir. Bizim kazanmamız ise onların
kaybetmesi. Kazanmak için savaşmak gerekir. Tek
başına güçsüzüz. Birlikteyken çok güçlüyüz. Milyonlarız.
Birleşelim... Direnelim... Kazanalım...

Devrimci İşçi Hareketi Büyük Bir Emek ve Cüretle
Çalışmalarına Devam Ediyor
Devrimci İşçi Hareketi, 2 ve 6 Temmuz tarihlerinde
Kıraç’ta ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Gidilen toplam beş
evde Devrimci İşçi Hareketi faaliyetleri anlatılırken işçi
haklarıyla ilgili bilgi verildi.
İş kazası sonucunda ayağı kırılan bir inşaat işçisinin
evine yapılan ziyarette ise geçmiş olsun dilekleri iletilerek
kaza ile ilgili bilgi alındı. Sohbetin devamında ise kaza
geçiren işçiye hakları anlatıldı.
6 Temmuz’da ise Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde
Devrimci İşçi Hareketi Gazetesi tanıtımı ve dağıtımı
yaptı.
Dağıtım sırasında halka, gazete ve DİH faaliyetleri
hakkında bilgi verilirken; taşeron sistemi ve işçi hakları
üzerine sohbet edildi.
Yapılan sohbetlerde örgütlü mücadele vurgusu yapı-

lırken toplam 15 gazete halka ulaştırıldı.
DİH'liler halkı, işçi hakları ve direnişleriyle ilgili bilgilendirmek için 7 Temmuz günü Kuruçeşme Mahallesi’nde
işçi haberleri panosunu yerleştirdi. Atıl durumda bulunan
bir panonun boyanıp düzenlenmesiyle hazırlanan pano,
DİH'liler tarafından elbirliğiyle mahallenin ortasına dikildi.
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İşçi Düşmanlarının Karşısında
Direnenlerin Yanında Olacağız
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Deva
İlaç Fabrikası’nda sendikal haklarını istedikleri için işten
çıkartılan 5 işçi fabrika önünde çadır direnişine başlamıştı.
Çerkezköy Devrimci İşçi Hareketi 14 Temmuz’da
çadır direnişinde bulunan Deva işçilerini ziyaret ederek
dayanışmanın bir örneği daha gösterdi.

Kıraç-Kuruçeşme

Çerkezköy

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..

37

SÖMÜRÜ VE ADALETSİZLİK KARŞISINDA;
İŞÇİLERİN ŞİDDETİ ZORUNLU VE MEŞRUDUR
DİSK’in 26 Mayıs 2014’de yayınladığı “Türkiye’de İş Cinayetleri
Raporu’na göre ‘Türkiye’de her saat
80 iş kazası oluyor. Yılda 706.000
işçi ise iş kazası gerçeğiyle yüzleşiyor” (TÜİK 2013). Rakamda bir
yanlışlık yok: Yedi yüz altı bin işçi
iş cinayetleriyle yüz yüze geliyor.
Her 10 iş kazasından yalnızca
bir tanesi SGK kayıtlarına yansıyor.
TÜİK verilerine göre iş kazalarının sayısı SGK verilerinin yaklaşık
9 buçuk katı. Yani iş kazalarının
büyük bölümü SGK verilerinde yansıtılmıyor.
Aynı verilere göre her yüz kayıtlı
iş kazasının yaklaşık bir tanesi ölümlü olarak gerçekleşiyor. Söz konusu
oran TÜİK verilerinin yansıtıldığında
2002 yılı için iş cinayetlerinde kaybettiklerimizin sayısı 7000’e ulaşıyor.
Buna göre her gün 20, yaklaşık her
saat 1 işçi hayatını kaybediyor.
Ülkemizde sayısı binleri bulan
iş cinayetleri yaşanırken son 6 yıl
içinde sonuçlanan işçi ölümü davası
bulunmamaktadır. (BKZ. İŞ
Cinayetleri Almanağı - Kemal Göktaş)
Soma’da yaşanan katliamda da
görüldüğü gibi, iş yerlerinde denetimler yapılmamakta, denetimler
yapılmış gibi gösterilerek halk kandırılmaktadır. Devletin bütün kurumları egemenlerin, patronların çıkarları
için çalışmakta, sendikalar patron
sendikacılığı yapmaktadır. Bundan
dolayı yaşanan iş cinayetlerinden
patronlar kadar, patronların çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen
devlet yetkilileri ve kurumları ile
patron sendikacıları da sorumludur.
AKP iktidarı kendinden önceki
bütün iktidarlardan daha fazla ve pervasızca tekellerle işbirliği yapmaktadır.
Çıkarttığı ve çıkartmak istediği yasalarla işçilerin hakları gasp edilmekte,

can bedeli kazanılan haklar geri alınmak istenmektedir. Patronlar pervasızca
işçileri işten atarken işçilerin maaşları,
alım gücü açısından düşürülürken,
kıdem tazminatı devlet eliyle gasp
edilmek istenmekte, esnek çalışma
denilen kölelik düzeni dayatılmakta,
taşeronlaşmaya yasal kılıf hazırlanmaktadır. Egemenler, patronlar istediği
gibi örgütlenirken işçilerin örgütlenmesi
ya da Şişe Cam örneğinde olduğu
gibi grev yapması fiili olarak engellenmekte, yasaklanmaktadır. Değeri
yaratan emek olduğu halde, emeğimiz
patronlar tarafından çalınmaktadır.
Bütün bunlar ve bu yazıda yer
veremediğimiz çok sayıdaki hak
gaspı, iş cinayeti vb. olaylar ülkemizdeki adaletsizliği de ortaya koymaktadır.

Adaletin Olmadığı
Bir Yerde
Adalet Mücadelesi,
Devrimci Şiddet Meşrudur
Hak Verilmez Alınır
Patronlar ve onların iktidarı emeğimizi alın terimizi, geleceğimizi
çalıyorlar. Canımızı alıyorlar. Ve
bunları yaparken pervasızlar, rahatlar.
Bütün bunları yaparken yasalarına,
silahlı güçlerine, örgütlülüklerine
güveniyorlar.
Onların yasaları varsa bizimde
yasalarımız var. Bizim yasalarımızda
“Hak Verilmez Alınır, Adaletin
Olmadığı Yerde Devrimci Şiddet
Meşrudur’’ yazar. Onların silahlı
güçleri varsa bizim de “Cepheli
İşçilerimiz” var.
Cepheli İşçiler egemenlerin saldırılarına hak gasplarına, iş cinayetlerine karşı işçilerin aktif savunma gücüdür. Artık bu düzenin yasalarını kabul etmeyelim. Meşruluk
bilinciyle haklarımız için mücadele

edelim. Cepheli İşçileri güçlendirelim,
yaygınlaştıralım. Yılların deneyimi
bize göstermiş olmalı ki düzen sınırları
içindeki mücadele bizi bir yere götürmüyor. Bu yüzden mücadelemizi
düzen sınırları içine hapsetmeden
haklılık zemininde örgütlenelim.
Patronların, onların iktidarlarının
pervasızca bizi işten atmalarına, katletmelerine, haklarımızı gasp edip
emeğimizi çalmalarına sessiz kalmayalım, boyun eğmeyelim; dur
diyelim. Bundan sonra her katliamın,
hak gaspının, işten atmanın bir hesabı
olacak.
Cepheli İşçiler 30 Nisan 2014’ten
başlayarak 4 eylem gerçekleştirdi.
Cepheli İşçiler; ilk eylemlerinde
işçilerin haklarını gasp edip işten
atan İstanbul Tekstil AŞ. ortaklarından Birdal Çavdar’ın aracını
yakarak tahrip etti.
Daha sonra ise Soma Katliamı’nın
hesabını sormak için tüm iş cinayetlerine ve hak gasplarına ortak
olan sosyal güvenliği sağlamaktansa
patronların çıkarlarını koruyan
SGK’nın Bağcılar ve Esenyurt
şubeleri bombalandı.
Son olarak ise iş cinayetlerini
aklayan ve buna ortak olan adalet
sisteminin bir parçası olan
Büyükçekmece Adliyesi uyarı amacıyla bombalandı.
Hiçbir suç cezasız kalmayacak.
Patronlar ve onların işbirlikçisi iktidarlar işçilere rahatlıkla saldıramayacak, işten atamayacak, sömürüp,
ezemeyecek.
HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ
İLE BİRLEŞMİŞ DEVRİMCİ
ŞİDDET YENİLMEZ!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!

Ayşenur İslam Faşizmin Diliyle Konuşuyor;

Ancak Bir Faşist Böyle Konuşabilir
Ayşenur İslam,
AKP'nin Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanı.
Sorumluluğu
halka karşı değil,
faşizme karşı...
AKP faşizminin
borazanlığını yapıyor.
2014 yılının
ilk 6 ayında
r İslam
139, Haziran
Ayşenu
ayında ise 18
kadın öldürüldü. Yani Ayşenur İslam'ın göreve başladığı süreçte yaşandı
bunlar.
Sadece 3 Temmuz 2014 tarihinde ise 3 kadın öldürüldü.
Adana'da Dilek Balsak, İstanbul'da Sibel Kazankaya,
İzmir'de Şadiye Aslan, eşleri tarafından öldürüldüler.
Dilek Balsak, tüm çaresizliğiyle devletten koruma istemiş
ama devletin sahiplenmemesi yüzünden koruma talebini
geri çekmek zorunda kalmış bir kadındı.
Kadın ölümlerini, ekonomik, sosyal, politik tüm sorunlardan ayırarak tek başına ele alan iktidar, bu sorunu
çözme görevini de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na
vermiş. Bakan Ayşenur İslam'ın 3 kadının öldürülmesiyle
ilgili yaptığı en önemli açıklama ise "üzüldük" oluyor.
Ve hemen kendisini savunmaya geçerek, Dilek Balsak'ın koruma talebiyle ilgili şu yalanı söylüyor: “Bizdeki
bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
koruması altındayken öldürülen herhangi bir kadın yok.
Ancak belli bir dönem koruma altında olup koruma
kararı kaldırıldıktan sonra ya da kadın bu koruma kararının kullanımından vazgeçtikten sonra eşi tarafından
öldürülen kadınlar var.”
Yalancı Ayşenur İslam, bir de ahkam kesiyor... Biz
yeterince eğitim verdik... Genelkurmay'la anlaşmalı
olarak askerde erkeklere eğitim verdik... Camilerde
hutbelerde bu soruna değindik... Kadınlara yasal olarak
şikayet ve korunma hakkı verdik... Ama yine ölümler
oluyor...
Yani özcesi İslam diyor ki, BİZ HER ŞEYİ YAPTIK,
ÖLÜMLERİN SORUMLUSU ÖLEN KADINLARIN
KENDİSİDİR!
İşte bunlar bir faşistin sözleridir...
Ancak bir faşist böyle konuşabilir.
Hiçbir özeleştiri yoktur.
Koruma altında olması gereken kadınların neden öl-

dürüldüğüyle ilgili bir açıklama yoktur.
Faşizm, yalanlarla hemen kendisini korumaya alıyor,
halkı suçluyor.
İslam kendisini savunurken, 10 Temmuz günü ise
Çanakkale'de yine "koruma" altındaki Şefika Söylemez
öldürüldü.
Boşanmak istediği kocası tarafından silahla öldürülen
Söylemez, aldığı tehditler nedeniyle koruma istemişti.
Koruma tedbiri kararı çıkartılmışken, koruma altındayken
öldürüldü Söylemez. İşte devletin koruması bu kadar...
Halk söz konusu olduğunda kendi yasalarına dahi
uymayan devlet, koruma kararını uygulamayarak Söylemez'in de katili oldu.
Kocasının uzaklaştırma kararı olmasına rağmen,
evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.
Ayşenur İslam, öldürülen tüm kadınların katilidir.
İslam'ın halk düşmanlığı sadece bu olayda değil,
bundan önce bakanlığıyla ilgili başka konularda da tescillenmiştir.
-2 kez korunma talebinde bulunmasına rağmen öldürülen Özge Gündoğan’la ilgili olarak, "Bakanlığımızın
haberi olmadı" yalanını söylemişti. Senin haberin yoksa
kimin var? Sen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı değil
misin?
- Kaçırılan, öldürülen çocuklarımızla ilgili olarak,
"Annelere çok basit bir şey öğretebilirim. Çocuklara
çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor. İstemedikleri bir
durumla karşılaştıklarında çocuklarımızın çığlık atması
gerekiyor etrafı haberdar edebilmeleri için" demişti. Bu
kadarına BEYİNSİZLİK denir.
- İstanbul Adliyesi'nde, yanında devletin verdiği
koruma varken öldürülen bir kadınla ilgili olarak ise
"Aile Bakanlığı'nın koruma altına aldığı bir kadın değildi.
Emniyet güçlerinin kendisine verdiği bir korumayla
beraber öldürülen bir kadın vardı. O farklı bir durum"
demişti. Yani koruma talep etmediysen ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN! Korunurken öldürülürsen de bu senin hatan,
senin beceriksizliğin!
Hayır, kadınların öldürülmesinin sorumlusu biz
değiliz... Sorumlu, halkımızı yoksul, aç, işsiz, evsiz
bırakan iktidardır. Kadını erkeğiyle bir ailenin varlığını
ayakta tutamayan, tutmayan yoz düzendir.
Kadını çaresiz bırakan, korunmaya muhtaç hale
sokmak isteyen düzenin kendisidir.
Çocuklarımızı çığlıkla koruyan, kadınlarımızı koruma
adı altında öldüren AKP'li Ayşenur İslam, tüm bunların
hesabını verecektir. Kadının kurtuluşu ise demokratik
halk iktidarında mümkün olacaktır.

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014
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Ölmeliler ve Evleri Yıkılmalı ki
Bir Daha Terörist Yetiştiremesinler
SON BİR HAFTADA 200’ÜN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
FİLİSTİN’DEKİ KATLİAMLARIN ARKASINDA BU FAŞİST MANTIK VARDIR
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İsrail, Filistin halkına saldırmaya
devam ediyor. İsrail ordusu sözcüsü
Peter Lerner yaptığı açıklamada 8
Temmuz'dan itibaren İsrail'in Gazze'ye 1300'den fazla hava saldırısı
gerçekleştirdiğini açıkladı. Hava saldırılarının yanı sıra kara harekatı da
yapan İsrail, 8 günde çoğunluğu
kadın ve çocuklardan oluşan 200
Filistinliyi katletti. 600 ev hava saldırılarında yıkıldı. İsrail'in yerle bir
ettiği evlerden birinde aynı aileden
18 kişi hayatını kaybetti. Binlerce
yaralı var.
Emperyalist güçlerin kendi denetimleri ya da onayları dışında çıkan
savaşlar için kullanmayı çok sevdikleri 'savaş hukuku' kavramı İsrail
terörizmi söz konusu olduğunda dile
bile getirilmiyor. İsrail'e her yol mubah, her şey serbest. ABD beslemesi
şımarık İsrail emperyalistlerden aldığı
güçle saldırılarında sınır tanımıyor.
Camiler, hastaneler, okullar birer
hedef. İsrail'in hedeflerinden biri de
Gazze'nin Cibaliye Beldesi’nde bulunan Filistin Meberre Engelliler
ve Rehabilitasyon Merkezi. Gazze'de bulunan eski Filistin Sağlık
Bakanlığı sözcüsü El-Kudra, merkezde 2 engellinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin yaralandığını
açıkladı. Engelliler ve Rehabilitasyon
Merkezi'ni bombalayacak kadar alçak
İsrail Devleti.
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Ölmeliler ve Evleri
Yıkılmalı ki Bir Daha
Terörist Yetiştiremesinler

İsrail’in Yahudi Evi Partisi
Milletvekili Ayelet Shaked

“Anneleri de öldürün” diyor.
“Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki
bir daha terörist yetiştiremesinler...”
Bunu diyen İsrail'in faşist partilerinden Yahudi Evi Partisi'nin
milletvekili Ayelet Shaked.
Bir kadın milletvekili... Belki o
da bir ana...
Ve öldürüyorlar... çocuk, yaşlı
kadın demeden öldürüyorlar...
Binayı boşaltın diye anons yopıyorlar ve boşaltmalarını beklemeden 52 saniye sonra bombalarla
vurup koskoca bir binayı yerle bir
ediyorlar.
Son bir haftada 1300’den fazla
hava sahası gerçekleştirip çoğunluğu
kadın ve çocuk olan 294 Filistinliyi
katlettiler.
İşte bu katliamların arkasından
Milletvekili Ayelet Shaked’in “Anaları da öldürün” diyen Siyonist, faşist mantığı vardır...

İsrail'in faşist partilerinden Yahudi
Evi Partisi'nin milletvekili Ayelet
Shaked, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını
facebook hesabından destekleyerek
“Bütün teröristlerin arkasında onları
destekleyen onlarca kadın ve erkek
var. Onların desteği olmadan bu teröristler amaçlarına ulaşamaz. Onların hepsi bizim düşmanımız ve
onların kanı bizim elimizde olmalı.
Bu öldürülen teröristlerin anneleri
içinde geçerli. Annelerin oğullarının
peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha
terörist yetiştiremesinler” dedi.
Shaked son facebook yazısından
bir hafta önce, 17 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr'ın diri diri yakılmasından evvel, "Bu, terörizme,
aşırılıkçılara ve hatta Filistin yönetimine karşı bir savaş değil. Gerçek
şu ki bu iki halk arasındaki savaş.
Düşman kim? Filistin halkı. Neden?
Onlara sorun, onlar başlattı" diye
yazmış.
Bu sözler bir deliye ait değil.
Söyleyeni insanlığını kaybetmekle
suçlamak yüzeysel ve apolitik bir
değerlendirme olmanın ötesine geçmez. Bu sözler ne dediğini iyi bilen
bir faşiste ait. Faşizm tekelci kapitalizmin en kanlı en vahşi yönetim bi-

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

YALANCI,
İKİYÜZLÜ,
SAHTEKAR
ERDOĞAN
Güya Başbakan Erdoğan yine İsrail’e karşı ‘dayılanıyor’... Tam bir sahtekarlık...
Sözde AKP iktidarının
İsrail ile arası Davos’tan
beri açıktır... 2009 yılından beri İsrail ile Türkiye’nin
ilişkileri normal değildir...
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara bakarsan kıyamet
koptu kopacak... “Filistinli kardeşlerim katledilirken
normalleşme olmaz” Normal olmayan nedir? İsrail ile
hangi ekonomik anlaşmayı iptal ettiniz?
Yalancı, riyakar, sahtekar AKP! TÜRKİYE’NİN
İSRAİL İLE TİCARET HACMİ 6 MİLYAR DOLARDIR!
İSRAİL’E ATILAN HAMAS’IN ROKETLERİNİ
NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİYOR İSRAİL?
HADİ KAPATABİLİYOR MUSUNUZ KÜRECİK’TEKİ RADAR ÜSSÜNÜ? İSRAİL KÜRECİK’TEKİ RADAR ÜSSÜ SAYESİNDE ETKİSİZ
HALE GETİRİYOR ATILAN ROKETLERİ!..
çimidir. Mussolini, Hitler, 12 Eylül
darbecileri, İsrail Devleti... Faşistler
dünya halklarına milyonlarca ölüm,
katliam, işkence yaşattılar. Kendinden
başkasına yaşam hakkı tanımamak,
yok etmek, büyük bir vahşetle korkutup sindirmek faşizmin karakteristik
özellikleri. Ne diyor milletvekili?

"Onların hepsi bizim
düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri içinde geçerli."
Bu sözler açık bir soykırım çağrısıdır. Dediği; beşikteki, eşikteki, yetmişindeki dahil hepsini öldürmeliyiz. Bir daha bellerini doğrultamasınlar,
dahası yok olsunlar.
Bütün Filistin de İsrail'e kalsın. Bütün istekleri ve muratları
bu zaten.

Öldürülen üç İsrailli genç onların
umurunda bile değil.
Amaçlarına ulaşmak için kullandıkları bahaneden ibaret. İhtiyaç duyarlarsa
provokasyon yaratmak için kendileri kaçırıp öldürürler. Tarihte örnekleri
bolca vardır. Faşizm insan yaşamına
değer vermez.
Faşist milletvekili Shaked bir
hafta önce yazdıklarında 'bu iki halk
arasındaki savaş' diyor. Bu sözler
de faşizmin klasik yalanlarındandır.

Hayır! Savaşan halklar değil. Sizin
siyonist devletiniz Filistin halkına
saldırıyor. Ayrıca İsrail halkını milliyetçileştiren, şovenistleştiren de
sizin faşist devletinizdir. İsrail halkı
kendiliğinden bu noktaya gelmedi.
Sorumlusu sizsiniz.

Dağdan Gelip
Bağdakini Kovmak...
İsrail'in faşist milletvekili bu savaşı
onlar başlattı diyor. Ne yapmalarını
bekliyordunuz? 1948 yılından önce
ortada bir İsrail devleti yoktu. Zorla,
zorbalıkla, işgalle aldığınız bir avuç
toprakta 1948 yılında devletinizi kurdunuz. Sonrasında Hitler'den öğrendiğiniz bütün yöntemleri Filistinlilere
uygulayarak topraklarınızı genişlettiniz. Bugün geldiğimiz noktada bir
avuç toprağı kalan, vatanlarından sürülüp mültecileşen Filistinliler oldu.
O bir avuç toprağı korumak için,
vatanlarına sahip çıkmak için tankların karşısına elde taşlarla çıkarak
savaşıyorlar. Ve emin olun gerçek
adalet sağlanana kadar savaşacaklar.
Oğullarının yanına göndermek istediğiniz annelerle birlikte sağlanacak
adalet. Asıl terörist olan sizler, halkların intikamından yakanızı kurtaramayacaksınız. Yarattığınız vahşette
boğacağız sizi. Filistin, Filistin halkınındır.
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Filistin Halkının Katili AKP, İsrail ve Emperyalizmdir
İsrail Konsolosluğu önünde 14 Temmuz’da bir araya
gelen Halk Cepheliler, İsrail Siyonizmi’nin Filistin halkını
katletmesini protesto etti.
Eylemde "Filistin Halkının Katili AKP, İsrail Ve Emperyalizmdir Hesabını Soracağız" pankartı açıldı.
Yapılan açıklamada:
"Geçtiğimiz pazartesi günü
başlayan Gazze'ye İsrail
saldırıları sonucunda bugüne dek 172 kişi hayatını
kaybederken, 1070 kişi de
yoğun bakımda, yaralıdır.
İsrail'in yaptığı saldırıda halkın yüzde 40' ı kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıklayan Filistin

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, hastanede
yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığını vurgulayarak,
morgların dolduğunu dile getirdi.
Katil İsrail, bu ölümlerin hesabını vereceksin. Akıtılan
her kanın, öldürülen her insanımızın hesabını soracağız.
Ne kadar saldırırsanız saldırın, havadan, karadan, denizden
nereden gelirseniz gelin Filistin halkının direnişiyle karşılaşacaksınız. Vatanı için karış karış direnenlere bin selam... Filistin halkı yalnız değildir” denildi.
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Kahrolsun İsrail Siyonizmi”, “Katil İsrail İşbirlikçi AKP” sloganlarının
atılmasıyla birlikte eylem bitirildi. Konsolosluğun bulunduğu binanın girişine İsrail’in döktüğü kanları temsilen
üç adet kırmızı boya olan şişe fırlatıldı. Bu sırada
sloganlar daha bir gür haykırıldı. Yapılan konuşmada ise
"Filistin halkının kanına doymayan İsrail al sana kan,
Filistin halkı üzerinden ellerini çek" dendi.

ADALET İSTEMEYE GİDİYORUZ!..
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İSRAİL 3 YAHUDİ GENCİN ÖLÜMÜNÜ BAHANE EDEREK
GAZZE’DE YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ!

FİLİSTİN HALKI YİNE ACI İLE BİLENİYOR!

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

42

Siyonist işgalci İsrail yönetimi Filistin'e bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail’in bombardımanında başta
kadınlar ve çocuklar olmak üzere
şu ana kadar 166'dan fazla Filistinli
öldü, 950'den fazla Filistinli yaralandı,
yaklaşık 800 Filistinli gözaltına alındı
ve onlarca ev yerle bir oldu. Gazze’nin üzerine 800 tondan fazla bomba yağdırılan Filistin’de katliam operasyonları devam ediyor…
Emperyalizmin beslemesi katil siyonist İsrail, 12 Haziran’da kaybolan
3 gencin, 30 Haziran’da ölü olarak bulunmasını bahane ederek, 1 Temmuz’da
havadan, karadan ve denizden Filistinlilere yönelik operasyonlara başladı.
İsrailli gençlerin ölümünden Hamas’ı
sorumlu tutan İsrail yönetimi intikam
yemini ettiğini belirterek, ölen gençlere
önem veriyormuş havası yaratmaya
çalıştı. Oysaki tüm dünya tanıktır ki,
İsrail’in derdi ne üç gencin öldürülmesi,
ne de Hamas’ın ölümlerinden sorumlu
olup olmamasıdır. İsrail’in derdi topraklarını genişletip, direnen Filistin
halkını topyekün yok etmektir. Bu nedenle İsrailli kadın milletvekili Ayelet
Shaked, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği
operasyonlara destek vererek, “Hepsi
bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri için de geçerli.
Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri
yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” dedi. Bu kin ve intikam
duygusuyla, Filistinli genç Muhammed
Ebu Hudayr, 2 Temmuz’da Yahudi
yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve
yakılarak öldürülmüştü.
Gazzeli çocuklar, anneler ve topyekün Filistin halkı üzerine bomba yağarken Hamas, Amerikan işbirlikçisi
AKP hükümetinin arabuluculuğundan
medet umabiliyor. AKP yönetimi Filistinlilerin yanında görünerek, İsrail’le
ilişkilerini gizlemeye çalışıyor. AKP’nin
İsrail’le askeri, ticari ve siyasi alandaki
ilişkileri gizlenemeyecek kadar açıkken,
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Filistinli

kardeşlerim katledilirken normalleşme olmaz” naralarının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Suriye’de kan döken,
işbirlikçi örgütlere ev sahipliği yapan,
eğiten, besleyen AKP iktidarının Filistin’de akan kanda da sorumluluk
payı vardır.

İsrail Katil ve
Alçak Bir Devlettir
Filistin’in Bebeklerinden
Yetişecek
Kahramanlardan
Korkuyorlar!
Emperyalizmin Ortadoğu projesi,
Ortadoğu’da suya düşmüştür. İsrail
Amerika’nın Ortadoğu’daki en önemli
işbirlikçisidir. Ortadoğu’da sürekli güç
kaybeden Amerika, İsrail’i daha büyütmek istiyor. İsrail, bu katliamları
Amerika’dan aldığı cüretle gerçekleştiriyor. İsrail’in bu katliamları aynı zamanda Amerika’nın Ortadoğu’da daha
da güçlenmesini hedeflemektedir.
Bu saldırganlığın altında yatan gerçek ise korkudur. Filistin halkının işbirlikçilere rağmen kendi direniş örgütü
ve önderlerini yetiştireceğinden korkuyorlar. Katlettikleri o bebeklerde
Filistin halkının yarınki kahramanlarını
görüyor, korkuyorlar. Bu korkuları
onları daha da pervasızlaştırıyor.

Suriye Halkına Yönelik
Katliamların Destekçisi
Hamas ve El-Fetih
Filistin Halkına
Özgürlük Getiremez!
İsrail’in bu kadar pervasız saldırmasının bir sebebi de, Hamas ve ElFetih’in İsrail karşısında uzlaşmacı tavırlarıdır. İşbirlikçi Nusra Cephesi,
IŞİD gibi kafa kesen Amerika’nın yetiştirmesi örgütleri destekleyen, hatta
bazı bölgelerde Suriye halkına karşı
birebir savaşan Hamas’tan da farklı
bir şey beklenemezdi. El-Fetih’in emperyalizm ile işbirliği zaten tescillidir.
Kendini Marksist- Leninist olarak ifade

eden örgütlerin pasifliği, halktan ve
silahlı mücadeleden uzak politikaları
da bu pervasızlığın bir sebebidir. Suriye’deki emperyalist planlara ve işbirlikçilerin saldırganlığına karşı Filistinli
Marksist-Leninist örgütlerin “tarafsızlık” tutumu, aslında işbirlikçilerden
yana taraf olmayı ifade eder. Hamas’ın
açıktan işbirlikçilerden yana tavır alması,
El-Fetih’in her daim uzlaşmacı yaklaşımı İsrail’i pervasızlaştırmıştır.

Çözümü Amerikancı
AKP’den Bekleyen
Hamas, Filistin Davasını
Sürdüremez!
Hamas ve El-Fetih ittifakı İsrail ile
aralarını düzeltecek, uzlaştıracak elçiler,
arabulucular arıyor. Bunu hem Türkiye
üzerinden, hem de Mısır üzerinden deniyor. Uzlaşmak demek İsrail’i meşrulaştırmak, demektir. İsrail’e karşı ancak
direnerek savaşarak sonuç alınır.
Hamas ve El-Fetih ortaklığı, Amerika’nın en işbirlikçisi olan AKP’den
medet umar duruma gelmiştir. AKP
ile İsrail iktidarı arasındaki sorunlar
her zaman göstermelik olmuştur. AKP,
ABD emperyalizminin ekonomik, askeri
ve siyasi ilişkilerinin sürdürücüsüdür.
Erdoğan’ın “one minute”leri sadece
bir şovdur. AKP, İsrail siyonizmi ile
çatışan, Filistin halkının “dostu” havası
yaratarak, işbirlikçiliğini gizleme taktiğini izlemiştir. Gerçekte İsrail ile ekonomik ticari ilişkilerini hiç kesmemiştir.
Tam tersine artmıştır... İsrail ile AKP
iktidarının ticaret hacmi 6 milyar dolar
olmuştur.
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Filistin Halkının
Kurtuluşu
Devrimdedir,
Sosyalizmdedir
Filistin’in kurtuluşu ne
İslamcı ne de milliyetçi
politikalarla sağlanır. Filistin’in kurtuluşu İsrail’e
ve emperyalizme karşı vatan topraklarını savunan,
halkın örgütlü gücüyle,
Marksist-Leninst bir örgütün öncülüğünde silahlı
mücadeleyle mümkündür.
Her ne kadar bugün Filistin’de varolan örgütler Filistin’in kurtuluşunu sağlayacak dinamiğe sahip olmasalar da, halklar kendi
önderlerini yaratacaktır. Filistin halkların feda ruhunu
kuşanan örgütlü mücadelesiyle kazanacaktır.

Dünya Halkları!
İsrail, Filistin’de emperyalizmin desteğiyle açık bir
katliam yapmaktadır. Bugün
Filistin’de yaşanan katliama
sessiz kalmak, yarın katliam
bombalarının tepemize yağması demektir. Sessiz kalmak, Filistin’de dökülen
kana ortak olmaktır. Onlar
bir avuç bizler ise milyarlarız… Birleşelim ve örgütlü gücümüzle katliamın
hesabını soralım.

Suriye Halkı!
Suriye halkı ve devletiyle, Filistin davasına en
çok destek çıkmıştır bugüne
kadar. Bugün, Hamas gibi
işbirlikçi örgütlerin yaptıklarını Filistin halkına mal
etmemelisiniz. Filistin halkı
acı ile bilenen bir halk olmuştur hep. Şu an Suriye
halkının yaşadıklarını onlarca yıldır Filistin halkı da
yaşıyor. Filistin halkının
acılarını da, direnişini de,
bugün en iyi anlayabilecek
olan Suriye halkıdır. Bu

yüzden bugün Filistin halkının yanında yer alma, onların acılarına ortak olma
günüdür. Filistin’in zaferi
Suriye’nin zaferi olacaktır!
Aynı zamanda Suriye’den
işbirlikçilerin atılması da
Filistin halkının güç kazanması demektir.

Direnen
Filistin Halkı!
60 yılı aşkın zamandır
taşla, sopayla, sapanla, silahla, bedenini bombaya
dönüştüren feda ruhuyla
direniyorsunuz. Direnişinizin yanındayız. Mücadelemiz, aynı zamanda Filistin’de katledilen her çocuğun, her annenin, dökülen her damla kanın hesabını sormak içindir. Filistin
halkının direnişi bizim direnişimizdir. İnanıyoruz ki,
çok ağır bedellere rağmen,
büyüyen kin ve öfkeyle
bilenerek direnen Filistin
halkı kazanacaktır.
HALKLARIN KANLARI İLE BESLENEN
ABD VE İSRAİL, DÜNYA HALKLARININ ÖFKESİNDEN KORKUN!
O FİLİSTİNLİ KADINLAR YENİ EVLATLAR DÜNYAYA GETİRECEK VE O ÇOCUKLAR GELİP SİZİN BOĞAZLARINIZA YAPIŞACAK. SORULMADIK
TEK BİR HESAP KALMAZ!
Katliamcı Siyonist
İsrail Ortadoğu’dan
Defol!
Kahrolsun Siyonizm
ve Emperyalizm!
Yaşasın Halkların
Kardeşliği!
Zafer Direnen
Halkların Olacaktır!

Suriye Halk Cephesi

Lahey

Bremen

SİYONİST KATİLLER
GAZZE'DEN ELLERİNİZİ ÇEKİN
12 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda Lahey’de binlerce kişi Filistin’deki katliama dur demek için yürüdü. 66 yıldır İsrail siyonizm,
Filistin halkını katlediyor. İsrail’in saldırıları hala devam etmektedir.
Filistin topraklarını işgal etmek için her türlü bahaneyi kullanıyorlar.
Bremen'de, Bremen Halk Cephesi'nin çağrısıyla, 14 Temmuz
saat 17.00’de, Bremen Eyalet Meclisi ve Bremen Belediye Başkanlık
binasının karşısında, “İsrail'in Emperyalist Saldırganlığına Karşı
Filistin Halkı İle Dayanışma” eylemi yapıldı. Eylemde, Grup
Yorum’dan Arap halklarının direnişlerine atfedilmiş marşlar da çalındı.

Yunanistan: Halk Cephesi 15 Temmuz günü Selanik Amerikan Konsolosluğu önünde, İsrail siyonizminin Gazze katliamını
protesto etmek ve Gazze halkının direnişini selamlamak için bir
eylem yaptı. Eylemde, “Emperyalist, Siyonist Katiller, Gazze’den
Ellerinizi Çekin – Türkiye Halk Cephesi’ yazan pankart açıldı.

BERKİN ELVAN'IN İSMİNİ
GELENEKLERİMİZDE YAŞATACAĞIZ
Londra’da Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin organize ettiği
Geleneksel Anadolu Halk Sofrası Pikniği bu yıl Umudun Çocuğu
Berkin’imiz için yapıldı. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylar
ve Grup Umut’un söylediği türküler eşliğinde başlayan program
çocukların ve büyüklerin birlikte eğlendiği ve çekiştiği yarışmalardan
sonra pikniğimizin amacını ve önemini anlatmasıyla devam etti.
Bülent Dil Çocuk Korosu, Meryem Altun Halk Sahnesi hazırladıkları
programı sahnelediler.
Pilav ve mangalın olduğu Anadolu halk sofrasına hep birlikte
diz kırıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı piknik, davul zurna
eşliğinde halaylar çekildi. Grup Umut’un türküleriyle saat 20.00
ye kadar devam etti.

AÇLIK GREVİNİ SÜRDÜREN MUSTAFA
YILMAZ EYLEMİNE ARA VERDİ
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Koridallous Hapishanesi’nde
kalan Türkiyeli tutsak Mustafa Yılmaz, eyleminin 29. gününde
Açlık Grevine ara verdi.
Hiçbir somut gerekçe olmadan, tamamen hukuksuz ve keyfi bir
şekilde tutuklanan Mustafa Yılmaz, bu hukuksuzluğa karşı başlattığı
açlık grevi sürecinde Yunanistan’da bu hukuksuzluğun teşhir edilmesinin, basında yer alarak kamuoyu oluşmasının ardından, 29
gündür sürdürdüğü açlık grevi eylemine ara verdiğini, hukuksuzluk
ve keyfiliklerin sürmesi halinde eylemine yeniden devam edeceğini
açıkladı.

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

Liseliler ve Liseli Dev-Genç'in Mücadelesi -4

Sayı: 426

Yürüyüş
20 Temmuz
2014

G) Arkadaş olmak, birbirini pohpohlamak değildir. Sadece olumlu, başarılı işlerde gururlanmak, sahiplenmek değildir. Gerçek arkadaşlar birbirlerinin hatalarını yok etmek, yanlışlarını düzeltmekle de görevlidir.
Yanlışa susan arkadaşına iyilik değil
kötülük yapıyordur. Arkadaşlık, yanlışlarıyla doğrusuyla hataları başarılarıyla bir bütün olarak sahiplenmektir. Hataları, eksikleri açıkça söylemesi, eleştirmesidir.
H) Sevgi kendini yaşam içinde
gösterir, soyut bir duygu değildir.
Yalnızca karşısındaki insana duyduğu bir yakınlık, bir bağlılık değildir.
Bu bağlılığın gereklerini ne kadar yapıp yapmadığımızda somutlanır. O gereklerin başında fedakarlık gelir. Arkadaşı için parasını, dersini, okulunu,
ailesini günü gelince canını bile göze
almıyorsa, "kaybedeceklerim-kazanacaklarım" diye hesap yapıyorsa, orada arkadaşlık yoktur.

I) Arkadaşlık paylaşmaktır. Sadece kendini düşünen, her şeye "ben"
olarak bakan kişi maddi-manevi hiçbir şeyi paylaşamaz. Paylaşımın olmadığı yerde sevgi olmaz, bağlılık olmaz. Arkadaşlarımız bizim bir parçamızdır, sevgimizi paylaşmazsak, o
parça eksik kalacaktır. Acımızı, paylaşmazsak o parçamız daha katlanılmaz olacaktır.
J) Arkadaşlık yardım etmektir.
Herkes aynı değildir. Güçlünün güçsüz olana, bilenin bilmeyene yardım
etmediği yerde herkes kendi hayatını yaşıyor demektir, arkadaşlık yoktur.
Tüm bunlar liselilerin yaşamında
olumluluklarıyla olumsuzluklarıyla da
vardır. Arkadaşlarımızı çoğaltmalıyız.
gerçekten arkadaşı bildiği insanların,
gerçekten ona değer verip vermediğini, ona emek verip vermediğini, onun
için her türlü fedakarlığı yapıp yapmayacağını sorgulamalı. Bunun için de
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bizim onunla kuracağımız ilişki önemli. Bunları anlatarak değil, yaşatarak
sorgulatacağız. Gerçekler, hayatlarında karşılarına çıkana kadar içinde bulundukları birçok şeyi doğal, normal
karşılarlar. Ama onun hayatına gerçek
bir arkadaşlık girdiğinde bu yeni durumla öncekileri kıyaslayacaktır.
Bunun için kuracağımız arkadaşlık,
sadece ona yakın olmak için değil, aynı
zamanda devrimci ahlakı, kültürü,
ilişkileri gösterip düzen içindeki konumunu sorgulaması için de gereklidir. Eğer bu ilişkileri gencin yaşamına sokmazsak dışardan kitap-dergi
okuyarak ailesiyle okul-dershane arkadaşlarıyla olan ilişkisini sorgulatamayız. Yaşatarak sorgulatacağız liselilere, yaşamına girerek yapacağız.

6) Liseliler İçin Yaptığı
İşten Zevk Alması
Önemlidir!
Liseliler zorunlu olarak gittikleri
okul-dershane dışında, ki bunlar da dışarıdan dayatılan şeylerdir, zevk almadığı, keyif almadığı hiçbir şeyi
yapmaz. Bir eğlenceye de gitse bir tartışmaya, toplantıya da katılsa, bir
pikniğe de gitse, bir kursa da katılsa
burada öğrenecekleri, merakını giderecek şeyler eğer aynı zamanda
onun hoşuna gitmiyorsa yapmaz, gitmez. Bu yanıyla liselilerin davranış ve
hareketlerini belirleyen 2 faktör, merak ve zevk almasıdır. Birini diğerine tercih etmez, her ikisinin varlığını da aynı anda ister liseli. O halde yapacağımız herşeyde bu ikisini sağlamalıyız.

7) Liseliler Meraklıdır,
Ona Bir Şeyler
Öğretmenin ilk Koşulu
Merakını Uyandırmaktır!
Yeni bir şeylerle karşılaşan genç
onun ne olduğunu merak eder. En çok
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da o zamana kadar doğru bildiği, ona
öğretilen, ona anlatılanların zıttı bilgilerle karşılaştığında merakı canlanır. Örneğin Kurtuluş Savaşı sadece
M. Kemal'in kahramanlığı üzerinden
anlatılır, belki ötesini sorgulamaz
liseli, ama "tek başına mı yapmış,
kazanmış bu savaşı" diye bir soru
yöneltildiğinde o vakit merakı harekete geçer. Halkın kahramanlıklarını bunun üzerine anlattığımızda öğrenir gerçeği. Ya da anarşist, terörist
diye anlatılan devrimcilerin, olayların onun ilgisini çekecek yanıyla
merak ettirmek ve o gerçeğin peşinden gitmesini sağlar. Örneğin, Dayı
için bir terörist diyorsa, kadın-erkek
yaşlı-genç 15 bin kişilik bir cenazenin kaldırıldığını ona göstermek
"böyle terörist mi olur" demek illaki kafasında soru işaretleri oluşturacaktır. Her ne kadar gençlere çarpık bir tarih anlayışı verse de geçen
yıllarda "solcu" geçinen dizilerde
anlatılan devrim kahramanlarından
sonra Mahirler'i, Deniz'i anlatan kitaplar son yıllarda olmadığı kadar çok
satıldı, anmalarına kitlesel katılımlar
gerçekleşti. Çünkü yanlış ve çarpık
anlatmakla beraber bu devrimcilerin
kim olduklarına yönelik bir merak
duygusu da arttı. Onunla beraber, bir
kısım gençlik devrimcilerle tanıştı, bir
kısım forum sitelerinde, arkadaş
gruplarında tanıştı.
Liseliler bu çağda militan, coşkulu
olurlar. Devrimciler de tüm bu özellikleri taşıdıkları için onların kahramanları, idolleri olmaya adaydır.
Gençler kendilerine örnek seçerek yaşam içinde düzen popçularını, topçularını, film artislerini örnek alsınlar diye uğarışır durur egemenler.
Oysa Mahirler, Dayılar, Kahraman
Altunlar, İrfan Ağdaşlar gençliğin militanlığına da hitap eden kahramanlarımızdır. Onları anlatmanın zeminini yaratmalı, onları tanıtmalıyız. Fakat bunu yaparken meraklarını uyandırmalıyız. Her konuşmamız, sohbetimiz, yaptıklaımız bir taraftan
onun kafasındaki sorulara cevap verirken diğer taraftan soru işaretleri yaratmalıyız. O sorulara biz liselilere
bağlayan ipler olarak bakmalıyız.

Ayrıca gençliğin örnek aldığı
kahramanları anmak ya da gurur vesilesi olan direnişlerini, savaşların tarihi günlerinde haftalarda onlar adına bir şeyler yapmak hem birlik ruhunu yaratmak, hem yaratıcılıklarını göstermek, hem de tarihsel bilinç
yaratmada önemli bir araç olarak ele
alınmalıdır. Ulusal bilincin, sınıfsal
bilincinin, feda kültürünün, militanlığın bir eğitime çevrileceği böyle
günleri olmalıdır liselilerin. Mesela
Kahraman Altun’un ölüm yıldönümü
"emperyalizme karşı mücadele
günü" olarak ele alınabilir. O gün ya
da o hafta halkın emperyalizme karşı mücadele geçmişini öğrenmek ve
öğretmek, bir kampanya havasına sokup emperyalizme karşı mücadeledeki şehitlerimizi hem anmak, hem
anlatmak, güçlerine göre kendilerinin
örgütleyeceği eylemler düzenlemek
önemlidir. İrfan Ağdaş'ın şehit düştüğü günü "demokrasi için mücadele günü" yapıp o gün hep beraber
eylem yapıp dergi satabilelim mesela. Liseli Dev-Genç'in tarihine bu
gözle tekrar bakılabilir. Ortak değerlerin, günlerin grupları örgütleyen
ve bütünleyen bir yanları vardır. Cüretli bir eylem yapılmıştır örnek alınacak, liselilerin cüret günü olur,
faşizme karşı mücadele günü olur.
Herbiriyle kampanya havası yaratıp
hem eğitime hem kitle çalışmasına örnek olacak çalışmalar yaratmak, coşku ve militanlıklarını da, emekçiliklerini ve dinamikliklerini de süreklileştirir. Özellikle liseliler bu tür özel-

likleriyle de kendilerini örgütlüyorsa kampanya, anmalara sahip olduklarında hevesle katılıp çevrelerindekileri de katarlar.

8) Liseliler Kendi İşlerini
Dahi Yapamıyor,
Sorunlarını Çözemiyorsa,
Kişilik Kazandıracağız!
Küçük büyük demeden kendi işini kendi yapan, sorunlarına kafa yorup çözen biri kişilik sahibidir. Liseliler ise hem aile hem okul hem
çevreleri tarafından kişiliksiz insanlar olarak yetiştiriliyor. "O daha küçük" derler. Oysa bir insanın kişiliği bu yaşlarda şekillenmeye başlar ve
nasıl şekillenirse öyle gider. Düzen
içinde bir insanın kişilik kazanması
çok zordur. Sorumluluk sahibi olmanın yaşla ilgisi yoktur. Her yaşta
farklı sorumlulukları olsa da insanların bir sorumluluğu olur. Bu yüzden
"sen daha küçüksün" demeyeceğiz
biz. Düzen onca acıyı, yokluğu yaşatacak kadar büyük görüyorsa, bunlarla baş edecek bir kişiliğe sahip olması kendi sorunlarını sahiplenip
onunla savaşması demektir. Bu yüzden sorumluluk vereceğiz, sorunları anlatacağız, düşünmesini yapmasını sağlayacağız. Tek başına ayakta durabilecek bir genç olması, devrimcileşmesiyle olur. Düzenin gençliğine bakın, büyük kısmı yılgın,
umutsuz, çaresizdir. Biz gençliğin
böyle olmasına izin veremeyiz. Yıl-
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gınlara umut olacak kesim gençliktir
zaten. Kendine dermanı olmayan bir
genç halkına nasıl faydalı olsun?
Güç kazanacak, kişilik kazandıracağız.

9) Liselilerin Yetenekleri
Geliştirileceğine,
Köreltiliyor!
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Liseliler, her şeyi öğenebileceği ve
aynı zamanda da her şeye açık oldukları bir çağdadır. Hem bedensel,
hem zihinsel hem de genel olarak kişilikleri bu çağda gelişir, şekillenir.
Aydın yanı da olan gençliğin hem
dünyayı algılayış, hem kendini ifade
etme ve çok yönlü gelişme açısından
edebiyat alanında, sanatın diğer alanlarıyla ilgilenmesi gerekir. Fakat düzen okulla dershane arasına hapsettiği
gençliğe böyle bir imkan tanımadığı
gibi kültür adına da emperyalizmin
yozlaşmış kültürünü yayacak festivaller, etkinlikler organize ederek, albenisi bol reklamlarla çekmeye çalışır. Kendi halkının kültürünü bilmeyenler Amerikan kültürüyle şekillenir.
Buna göz yumulmamalıdır. Yazmaya,
şiirle, öyküyle uğraşmaya yönlendirmek, bir müzik aletini çalmayı
öğretmek önemlidir. Kahraman Altun,
Liseli Dev-Gençli’ydi ve halkın savaşçısı olduğunda kavga şiirlerini
yazmıştı. Jose Marti, 16'sında bağımsızlık, kurtuluş şiirleri yazarak
hem halkın savaşına katılmış hem
kendini halkın kültürüyle şekillendirmiştir. Hayatın içinde olanlar, halkın sanatını kültürünü de yaratan geliştirenlerdir. Gençliğimize bu konuda fırsat tanımak, onu bu yönlü çalışmalar için zorlamalıyız. Örneğin
kurs veririz; bağlama, gitar... Halkın
kültürünü de tanıtmak için, sanata ML
bakışı verecek bir araç olarak görmeyiz. Yaptığımız her şey eğitimin bir
parçasıdır, kişiliğin eğitiminin bir

parçasıdır. Tiyatro, film, müzik, edebiyat, resim gençliğimiz tüm bunları öğrenmeli ve öğrendikleriyle halkın kavgasını büyütmeli. Sadece tarihi bilgi değil, özüyle, ruhuyla bunları alabileceği zeminler hazırlayalım.
Sosyalist yaratıcı yarışmayla bunları hayatlarına daha eğlenceli ve zevk
alabileceği bir şekilde sokabiliriz.

10) Spor Gençlik İçin
Önemlidir!
Gençliğin canlı, dinamik halini korumak, onun bedensel olarak gelişimini sağlamak da önemli. Spor, hem
zihni hem vücudu, hem yaşamı disipline eder, kişinin sağlıklı gelişimini sağlar. Ama ülkemiz gençliğine, yoksul halk çocuklarına bu alanda hiçbir olanak, imkan tanınmaz.
Buna rağmen kendi aralarında özellikle futbol oynayarak enerjisini dinamikliğini yönlendirecek kanallar,
zeminler yaratıyorlar. Biz buna seyirci
kalamayız. Okullarda eğitimin demokratikleşmesi mücadelesini nasıl
yürütüyorsak gençliğin çok yönlü
gelişimini sağlayacak her türlü imkanın yaratılmasını da mücadelemizin bir parçası yapmalıyız. Hem okullarda, hem bulunduğumuz mahallelerde sporun birçok dalı için alan açılmasının öncülüğünü yapmalıyız. Spor
merkezlerinin açılması, varsa ücretsiz kullanılması, gençlerimizin buralara yönlendirilmesi bizim sorunlarımızdan biri olmalıdır. Ama aynı zamanda bunu yaşamımızın bir paçası
haline getirebilmek için bir yerden
başlayabiliriz. Sabah birlikte koşu
yapmak örnektir, park-toprak sokaklara basit eklemelerle mekanlar yaratmak (basket potası, voleybol filesi, masa tenisi için masa
vs.) örnektir. İmkan olan
yerlerde birlikte düzenli
yüzmeye gitmek. Fakat
bunlar disiplinli olmalıdır,
bir gün, bir hafta yapılıp
sonra unutulan, vazgeçilen bir şekilde yürüyemez. Kendimiz organize
edemeyiz her şeyi ama
varolan çalışmalara grup
şeklinde, toplu halde ka-

tılınabilir. Hem birlikte zaman geçirmek yanıyla da verimli olur. Mesela
doğa sporları kulüpleri var, dağcılık
kulüpleri. Profesyonel dağ tırmanışları dışında haftasonları, ilin dağlarında 15-20 km’lik herkesin katılabileceği yürüyüşler düzenleniyor.
Buralara arkadaş grupları olarak katılmak, hem yaşadığımız ili öğrenmek,
hem spor, hem de birlikte zaman geçirmek için önemli zeminler sunar.

11) Gençlik Şekilcidir!
Taşıdığı Simgeleri,
Şekilleri Devrimcilere
Ait Olsun O Halde!
Gençlerin tamamında, ama özellikle liselilerde, içinde yer aldığı grubun, akımı şekilsel olarak gösterme isteği vardır. Mesela tuhaf akımlar var.
Emocu'lar... saçları, kılık kıyafetleri
aynı bunların. Düzen gençlerimizi tuhaf kılıklı kıyafetli tipler haline getiriyor, onları bunlara özendiriyor. Biz,
devrimci kimlik ve kişiliğine özenmesini sağlayalım. Ama gençliğin
şekli ve imgelere de önem ve değer
verdiğini yadsıyamayız. Bunun için
ait oldukları, içinde hissettikleri DevGenç'i gururla gösterebilecek, taşıyabilecekleri kimi eşyalarla da gösterilebilir. Mesela bu bir bileklik olabilir, Dev-Genç logosu da olabilir. Liseliler özelinde farklı bir logo ya da
özel renkli bir kol bandı da olabilir.
Sevdikleri sanatçıların tişötleriyle
gezmek, hayran oldukları, topçupopçuların kılık kıyafetleriyle gezmek
yerine devrimcilerin imgelerine sempati beslesinler.
Sürecek
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Halk

Düşmanı

AKP

FAŞİST AKP İKTİDARI YAŞAM ODALARINI
KABUL ETMEYEREK İŞÇİ VE EMEKÇİYE
DÜŞMANLIĞINI TEKRAR KANITLADI!

Somada 18 Mayıs günü yaşanan
katliamın ve 307 madencinin asıl
katili işbirlikçi, ırz düşmanı AKP iktidarıdır.
Katliamın yaşandığı dönemde, katil Erdoğan ve onun yalaka bakanları
Soma’da kameraların karşısına geçip
katliamdan hesap sorulacağını ve ailelerin yanında olduklarını söylediler.
Ama bizler daha önce de yazdığımız
yazılarda bunların timsah gözyaşı döktüklerini, madende ölen işçilerin umurlarında olmadıklarını söylemiştik. Bu
açıklamaları halkın öfkesini ve AKP’ye
karşı isyanını önlemek için yaptılar.
Madende yaşamını yitiren ailelere
maaş bağlayacaklarını, işçilerin çalışma koşulları düzenlenmeden işe gitmedikleri zamanlarda da maaşlarının
ödeneceğini söylemişti AKP iktidarı.
Ama maaşları ödenmediği için
protesto eden madencileri gazla, suyla, işkenceyle gözaltına alarak, katil
yüzünü bir kez daha göstermiştir.
Daha iki hafta geçmeden kendi sorunlarıyla baş başa bırakıldı maden işçileri ve yakınları.

Yaşam Odaları
Yasa Önergesi AKP
Tarafından Reddedildi!
En son olarak da TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’ndaki Torba
Yasa görüşmeleri sırasında, madenlerde yaşam odasının zorunlu hale
getirilmesinin de yasaya dahil edilmesi için verilen önergeye AKP’li
vekiller red oyu verdi. Ve önerge

reddedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de madenlerde yaşam odalarının zorunlu hale getirilmesine ilişkin teklife katılmadığını
söyledi.
AKP iktidarının yaşam odasını
istememesinin nedeni, maden ocaklarından elde ettiği karların düşmesini
engellemek içindir. Çünkü AKP’nin
bütün maden ocakları sahipleriyle
ilişkisi var. Kar getiren bütün kurumları, kendi yakınlarına peşkeş
çekmiştir.
Soma’da şirket genel müdürünün
eşi ve aynı zamanda şirket yöneticilerinden biri olan kişinin, AKP Belediye Meclis Üyesi olması, çalışan işçilerin
seçim döneminde yevmiyeleri verilerek AKP mitingine götürülmesi ve
daha birçok şey... Bütün bunlar işçi sınıfının karşısında patronların ve
AKP’nin işçi sınıfı düşmanlığını net bir
şekilde ortaya koyuyor.
Bir yaşam odasının maliyeti 250
bin dolar, yani 500 bin lira. Soma
madeninde çalışan 780 kişinin ihtiyacı
için ise yaklaşık 20 adet kaçış odası
bulunması gerekiyordu. Bunun işletmeye olan maliyeti ise 5 milyon dolar (10 milyon TL) civarında bulunuyor. Bu da hem AKP hem de işletme sahibinin karını düşüreceği için
yapılmıyor. Kabul edilmiyor.
Basında emperyalist ülkelerdeki
madenlerin modernliği, her madende
bir yaşam odası olmasının yasada zorunlu hale getirildiğinden bahisle ballandıra ballandıra anlatılıyor. Emper-

Her Alanda
Özgür Tutsakların
Sesi Soluğu Olacağız
TAYAD, 10 Temmuz’da Çayan Mahallesi'nde masa
açtı. Tutsakların sesi soluğu olan TAYAD'lılar hapishanede yapılan el emeği ürünlerini Çayan halkıyla buluşturdu.

yalistler kendi ülkelerinde yaşam odalarını zorunlu hale getirirken, ülkemizin gelir kaynaklarını, suyunu, ucuz işgücünü sömüren bu ülkeler bizim ülkemizde yaşam odalarının olmamasına ses çıkarmaz. Irak’ta, Suriye’de
TBMM’nin savaş tezkeresini çıkarması
için baskı yaparken ve her konuda yaptırım uygularken yaşam odaları için hiçbir şey yapmaz.
Bundan dolayı ülkemizde açlığı
yoksulluğu, işçi cinayetlerini önlemek için emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. İşçilerin iş cinayetlerinde ölmediği, halkın
açlık, yoksulluk, sefalet çekmediği
halka değer veren sosyalist sistemi kurmakla yok edilebilir bu sömürü çarkı.
Bundan dolayı Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Arabı tüm kesimlerden halkımız “birlikten kuvvet doğar” şiarıyla
birleşmeli ve bu faşist iktidarı tarih çöplüğüne atmalıyız. İmkansız değil; yeter ki kendi gücümüze inanalım. Soma
halkı nasıl ki işçi düşmanı sendikalara karşı sokağa çıkıp, kapılarına dayanıp, istifa etmelerini sağladıysa,
AKP’nin kapısına da dayanmalı ve hesap sormalıdır. Kimse bize hak lütuf etmeyecek; biz direnecek, bedel ödeyecek ve kazanacağız.
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Bir sonraki gün de masa açan TAYAD'lı aileler,
“Hasta Tutsaklarımız İçin Bir İmza da Sen Ver” pankartı açıp bildiri dağıttı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan TAYAD'lılar masaya imza için gelen insanlara hasta tutsakların hapishanelerdeki durumunu anlattı. Masada 7 imza
föyü dolduruldu. Masanın her gün aynı saatlerde açılacağının duyurusu yapıldı.
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Halkımızın Devrim ve Sosyalizm Umudunu
Gerçeğin Sesiyle Büyütüyoruz
Yürüyüş Dergisi’ni Türkiye genelinde halkla buluşturmaya devam ediyoruz. Her gün yeni bir hedefle ve cüretle halka gitmeli ve gerçeğin sesini her alan ve bölgeye ulaştırmalıyız.

İSTANBUL

BURSA:

Kadıköy: Dev-Genç’liler 9 Temmuz günü masa açtılar. Açılan masada Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Aynı
zamanda Grup Yorum ve özgür tutsaklarla dayanışmak için
masada onların ürünlerine de yer verildi. Masaya gelenlerle yapılan sohbette Dev-Genç’lilerin düzenledikleri Hasan Selim Gönen yaz kampından bahsedildi.

ANKARA: Mamak'ta Yürüyüş okurları tarafından
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günü Paşaköşkü Mahallesi’nde 14 dergiyi halka ulaştırdı. Dergi dağıtımı sırasında halkla yapılan sohbetlerde
AKP’nin devrimcilere yönelik saldırıları anlatıldı. Bu saldırılara karşı direnmek ve savaşmak gerektiği anlatıldı.

dergi dağıtımı yapıldı. 10 Temmuz’da iki Yürüyüş okurunun katıldığı çalışmada 27 adet Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında insanlarla günlük sorunlar ve çözüm önerileri üzerine sohbetler edildi.
Ayrıca Mamak Natoyolu’nda yapılan dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı. Halkla otobüs güzergâhlarının düzenlenmesi için ne yapılması gerektiği hakkında sohbet
edildi.
13 Temmuz günü Halkın Mühendis Mimarları, Batıkent ve Yüzüncüyıl mahallelerinde Yürüyüş Dergisi’nin
424. sayısı halka ulaştırdı.

ADANA: Akkapı Mahallesi'nde 13 Temmuz günü
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Yapılan
sohbetlerde; “Soma’da alınmayan güvenlik önleminden,
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganı attığı için 26 yıl hapis istenen insanlardan, Uğur Kurt’u vuran polise sadece 2,5 yıl hapis istendiğinden” bahsedildi.
ANTALYA: Yürüyüş okurları 10 Temmuz günü Kızılarık Mahallesi ve Kışlahan Kapalıyol’da Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı için masa açtı ve tek tek kapıları çalarak dergiyi halka ulaştırdı. Derginin tanıtımı sırasında
halkla Berkin ve devrim şehitleri üzerine sohbetler yapıldı.
MALATYA: Yürüyüş Dergisi okurları 10 Temmuz

Yürüyüş okurları
her hafta olduğu gibi dergilerinin tanıtımını yapmak için Bursa’nın Teleferik, Panayır Mahalesi’nde ve
Gemlik İlçesi’ne giderek gerçeğin
sesini halka ulaştırdılar.
4 Yürüyüş okurunun katıldığı tanıtımda Yürüyüş Dergisi’ni alan
aile, kızının iki üniversite bitirdiğini, işsiz olduğunu ve müracaat ettiği fabrikalardan birinde “sen iki
üniversite bitirmişin burada sana uygun iş yok” dediklerini söyledi.
Gelir adaletsizliğinin nedeninin halBursa
kın eğitimsizliğinden
kaynaklandığını söyleyen asalak tekeller
ve satılık kalemşörleri, halkı aptal yerine
koyarak sömürülerini
nasıl gizledikleri anlatıldı. Yürüyüş okurları geleceğimizden
kaygı duymamak için
tek kurtuluşun örgütKadıköy
lenerek halkın iktidarını kurmak olduğunu
söylediler. 10, 11, 13 Temmuz günleri tanıtıma çıkılan mahallelerde toplam 100 Yürüyüş Dergisi halka ulaştı.

ELAZIĞ: Yürüyüş okurları 15 Temmuz’da 424. sayının dağıtımını Fevzi Çakmak, Esentepe mahallelerine
ve çarşı esnafına yaptı. Dağıtım sonunda 65 dergi halka
ulaştırıldı.
rerek savunmaya devam ediyoruz, barikat
barikat savunuyoruz” dendi.
Ardından Çayan Mahallesi’ni anlatan sinevizyon gösterimi
yapıldı. Şiir okunup Hüseyin Aksoy’un hayatı anlatıldı. Daha sonra kortejler oluşturularak “Hüseyin
Aksoy Ölümsüzdür”, “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganları ile mahallenin sokaklarında yürüyüş yapıldı. Anma ve
yürüyüşe 100 kişi katıldı.

Hüseyin Aksoy Ölümsüzdür!
İstanbul’un Çayan Mahallesi’nde 14 Temmuz’da
Halk Cepheliler Çayan şehidi Hüseyin Aksoy için Hüseyin
Aksoy Parkı’nda akşam anma programı düzenledi. Anmada “Çayan’ı şehitlerimizle kurduk bedel ödeyerek savunmaya devam ediyoruz Hüseyin Aksoy ölümsüzdür”
pankartı açıldı. İlk olarak Hüseyin Aksoy nezdinde ülkemizde ve dünyada şehit düşen devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yapılan konuşmada “Çayan’ın her sokağında şehitlerimizin
kanı vardır, Çayan’ı şehitler vererek kurduk, tutsaklar ve-
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Hiçbir Yerde Sizleri
Rahat Bırakmayacağız
Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri 12 Temmuz günü
Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın Kireçburnu Spor Kulübü’nün bahçesinde düzenlediği iftar yemeğine, sessiz protesto için gitti. Ezan okunmaya başlayınca işçiler pankartlarını açarak Belediye Başkanı’nın yemek yediği masaya yöneldiler. Belediye başkanının korumaları işçileri
set çekerek durdurdu. İşçiler iftara saygıdan sloganlarla
cevap vermediler. Korumalar işçilere saldırmaya başladı. İşçilerden birinin eşi öne atılarak başkanın masasının
önünde sessiz ayakta durma eylemi yaptı. Başkanın polis eskisi koruması destek için orada bulunan Devrimci İşçi
Hareketi’nden işçiye “sen ortalığı karıştırıyorsun” diyerek saldırdı. İşçiler ve aileleri DİH’li işçiyi sahiplendiler.
İşçiler saldıran korumalara karşılık verince, Belediye Başkanı Şükrü Genç bizzat gelerek korumalarına engel
oldu. CHP’liler işçilerin çevresine yığınak yaptı. İftar alanının özgünlüğünü göze alarak bir süre daha eylemi sessiz sürdüren işçiler, bildiri dağıttı ve başkan konuşma yaparken kuşlamaları başkanın konuşma alanına atarak eylemi bitirdiler.

Eğitim Hakkımızı Engelleyemezsiniz
Okulumuzu İstiyoruz
Ulus Atatürk Ortaokulu’nun eğitime kapatılıp, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin idari binasına çevrilmesine
karşı 1 aydır süren eylemler devam ediyor. HÜKAD (Hüseyingazi Kültür-Araştırma Derneği) katıldığı eylemlerin sonuncusu 9 Temmuz günü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı. Beşevler Metro önünde toplanıp
buradan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önüne yürüyüş yapıldı. Yürüyüş ardından açıklama okundu. Açıklamanın
ardından eyleme destek için gelen ÖVDER (Tüm Öğrenci
Velileri Dayanışma Derneği) Genel Başkanı Enver Önder,
Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı ve Halkın Hukuk Bürosundan Av. Aytaç Ünsal birer konuşma yaptı. Okulun kapatılmasına yönelik saldırının sadece Atatürk Ortaokulu ile sınırlı olmadığını, AKP’nin son
dönemdeki eğitim politikalarının bir ürünü olduğunu, Atatürk Ortaokulu’nun bu politikaların ilk denendiği okul olduğu belirtildi. Av. Aytaç Ünsal ve velilerden oluşan bir
heyet okulun kapatılmaması için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verildiğini belirtti. Konuşmaların ardından
oturma eylemine geçildi ve yarım saatlik oturma eylemi
yapıldı. Eylemde “Halkız Haklıyız Kazanacağız, Direne
Direne Kazanacağız, Eğitim Haktır Engellenemez” sloganları atıldı.
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Haklarımızı Alana Kadar
Mücadelemiz Sürecek
Sarıyer işçileri her hafta perşembe günü yaptıkları yürüyüş ve oturma eylemine devam ettiler. Her hafta olduğu gibi bu haftada 10 Temmuz’da Sarıyer Balıkçılar Çarşısı’ndan belediye önüne kadar yürüyüş yapıldı. Direnen
Sarıyer İşçileri “Sarıyer Belediyesi İşçilerine Verdiği Sözü
Tutmalıdır” pankartı taşındı.
Yürüyüş boyunca aynı içerikte atılan sloganlarla yolu
kapatarak yürüyüş yapan işçiler, yol boyunca alkışlarla sloganlarla taleplerini haykırdılar. Belediye binası önündeki direniş çadırının önüne gelindiğinde, burada direnen işçiler olarak basın açıklaması yapıldı. İşçilerin taleplerinin anlatıldığı açıklamada Belediye Başkanı Şükrü
Genç'in işçi düşmanlığı yaptığı, işçinin emeğini hakkını
çaldığına vurgu yapıldı. Açıklama alkışlar ve sloganlarla bitirildi.
Basın açıklamasının
ardından direniş çadırını
ziyarete gelen Karadeniz
müzikleri yapan Ümit
Taşkıran söylediği türkülerle çadırı renklendirdi.

TAYAD’lı Ailelerin Hasta Tutsaklar İçin
Başlattıkları İmza Kampanyası
ADALET BAKANLIĞI’NA
ANKARA
Ülkemizde 400'ü aşkın hapishanede Şubat 2014 tarihli
verilere göre 150 bin tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Hapishanelerde yaşanan insanlık dışı sağlık ve yaşam koşulları ve devletin hücre tipi uygulamalarının getirdiği ağır TECRİT koşulları sonucu, 600'ü aşkın insanımız geri dönüşü olmayan hastalıklara yakalanmış olup, 200'ü aşkın insan, ölüm
sınırında ağır hastadır.
Hapishanelerde 2000-2013 yılları arasında, 2304 tutsak
yaşamını yitirmiştir. Haftada 5 tutsağın tabutu çıkmaktadır.
2013 yılında hapishanelerde 316 kişi yaşamını yitirmiştir.
Biz işçiler, emekçiler, öğrenciler bu ülkenin değerlerini üretenler olarak, halk olarak, hapishanelerde bulunan tüm hasta tutsakların hiçbir şarta bağlı kalmadan serbest bırakılmasını
talep ediyoruz. İnsan yaşamı saçma, temelsiz, hukuk dışı gerekçelerle tehlikeye atılamayacak kadar değerlidir. Bu nedenle hiçbir şarta bağlı olmadan tüm hasta tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz.
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Ekim 1990… Bu tarihin öncesinde
ve sonrasında halkın adaleti defalarca
hesap sormuştur. Fakat bazı köşe taşı
eylemlilikler vardır. Elfraim Elrom,
Nihat Erim, Kazım Çakmakçı... gibi.
Bunlardan birisi de Hiram Abas’ın
cezalandırılması eylemidir.
Eyleme ilişkin önemli iki yan vardır: Birincisi; Hiram Abas’ın suçları,
ikincisi; iyi bir “silahşör” olması…
Hiram Abas, kanla beslenen bir
halk düşmanı olduğu için emekli olduğunda, delikten deliğe saklanması
ve “silahşörlüğü” hiçbir işe yaramamış, savaşçılarımızın cüreti ve
halk sevgisi karşısında eli kolu bağlı
kalmıştır. Eylemden sonra Devrimci
Sol halkımıza yaptığı açıklamada Hiram Abas’ın suçlarını saymıştır:
“-12 Mart ve 12 Eylül’de halkımıza açılan savaşın kurmaylarından
ve yürütücülerinden olduğu
-Kontrgerilla şefi olarak birçok
karanlık cinayetin ve katliamın tetikçisi olduğu,
-Bir işkence, cinayet ve komplo
örgütü olan MİT’in yöneticisi sıfatıyla;
onlarca devrimcinin katledilmesi, binlercesinin işkence görmesi ve zindanlara atılmasından sorumlu olduğu,
-Kürt Ulusal Hareketini yok etmek
için çeşitli devletlerle işbirliği halinde
saldırı ve komplo planları yaptığı ve
uyguladığı,
-CIA ve MOSSAD’la işbirliği yaparak Filistin halkına karşı komplolar
tezgahladığı,
-Terör, takip, tehdit ve cinayetlerle
korku yayarak halkı sindirmeyi amaçlayan politikanın uygulayıcısı olduğu
için, örgütümüz tarafından cezalandırılmıştır.”
Hiram Abas’ın plaka numarası,
ev adresi ve fotokopi resimleri gelmiştir Devrimci Sol SDB’ye. Eylem
hazırlığı ve istihbarat süreci hemen
başlamıştır. Bu tip hedeflerin akşam
geliş saati belli olmadığından, sabah
evden çıkış saati saptanacak ve bölgeye uygun plan yapılacaktır. Hiram
Abas’ın evi yaya trafiğinin çok fazla

HALKIN ADALETİ
HESAP SORUYOR!
olmadığı sakin bir yerdedir. Savaşçılarımız iki günlük çalışma sonrasında evin çaprazındaki caddeyi saptamış ve bir kafeteryada giriş çıkış
saatlerini gözlemektedir. Çalışmanın
beşinci gününde hedef nettir. Eyleme
yeni bir yoldaşımızın daha katılmasıyla, eylem yerine tekrar gidilir ve
bakılır. Buna göre eylem, Hiram
Abas’ın Bağdat Caddesi’ne çıktığı
ara yolda kasisin üzerinde gerçekleşecekti. Susturuculu 7.65 ile eylem
gerçekleşecek, güvenliği sağlayacak
olan arkadaş da eylem bildirisi bırakacaktır.
Hareketin aracı kullanılacaktır, görülme tehlikesine karşın 600 m. mesafedeki tren yoluna bırakılmıştır. Eğer
eylemde bir sorun olursa, hareketin
aracına binilmeyecek, yoldan bir araç
kamulaştırılacaktır. Artık her şey hazırdır, sorumlu arkadaşla konuşulmuş,
eyleme katılan arkadaş da ayrıntılara
vakıf olmuş durumdadır ve koşullar
hazırdır. Sıra eylemdedir.
1. gün; eylem planı genel hatlarla
belirlenmiş, üsten 07.30’da çıkılmıştı.
Hedef 08.30-09.30 arası evden ayrılıyordu. Araba belirlenen yere park
edilmişti. Eylemin meşruluğu ve örgütlü, kurallı hareket etmenin verdiği
rahatlık ile bir çay ocağında savaşçılarımız kahvaltılarını yaptılar. Saat
08.30… Eylemin gerçekleşeceği sokağa gelen savaşçılar 09.15’e kadar
beklediler, hedef evden çıkmamıştı.
Marketten meyve suyu ve bisküvi
alan savaşçılar zaman geçirmeye çalışıyordu. 09.40’a kadar bekledikten
sonra daha fazla beklemek dikkat
çekeceğinden eylem yerinden ayrıldılar.
2. gün; Saat 08.30… Savaşçılar
eylemin gerçekleşeceği sokaktalar.
Saat 09.00 olmasına rağmen hedef
yine evden dışarı çıkmamıştır. Yaya
trafiği yoğun olmadığından geniş bir
çember çizerek dolaşan savaşçılar,
çemberi tamamladığında hedef araca
binmiş, Bağdat Caddesi’ne girerken
görülmüştür. Araçla savaşçılarımız

arasında 30 m mesafeye, savaşçıların
yaya olarak yetişme şansı yoktur.
Program dışı olmasına rağmen hemen
taksiye atlayıp, trafik sıkışıklığında
bulma şanslarını denediler fakat bu
çaba da sonuç vermemiş ve eylem
yerinden geri çekilmişlerdir.
3. gün; savaşçılarımızın sabrı kalmamıştır. Koşullar sonuna kadar zorlanacak ve eylem yapılacaktır. Artık
yapılmak zorundadır, bu defa da yapılmazsa eyleme birkaç gün ara vermek
gerekecektir. Çatışma çıkması ihtimaline karşı silahı ateşleyecek yoldaşımızın belinde hali hazırda bir 14’lü
vardır. 7.65 susturuculu silah da üstten
açılan çantadadır. Saat 09.15… Hedef
evin bahçesinden çıkmak üzere. Eylemi
yapacak olan yoldaşımız hızlı adımlarla
kasise doğru yürüyor. Araba köşede
göründü. İşte son 5 m, 3 m... Yoldaşımız elini çantaya atıyor, soğuk kabzayı
kavrıyor, horozu kaldırıyor. İşte! Hedef
tam yanında, araç kasiste yavaşladı.
Yoldaşımız silahı çantadan çıkardığı
gibi açık camdan Hiram Abas’ın tam
kafasına doğrultuyor namluyu ve basıyor tetiğe. Bir daha… Bir daha ve
bir daha… 4 el ateşten sonra halk
düşmanının başı yana düşüyor ve kanı
hızla akıyor. Yoldaşlarımız yaşamadığından emin oluyorlar ve güvenliği
alan yoldaşımız bildiriyi aracın sileceğine bırakıyor. İki yoldaş sahil yönüne doğru yürüyorlar, Bağdat Caddesi'ne geçerek araca biniyorlar ve
aracın arkasına silahı koyup Göztepe
Sigorta Hastanesi’nin oraya park ediliyor. İki yoldaş ters istikametteki minibüse biniyor ve bölgeyi terk ediyorlar…
Ve bir halk düşmanı daha halkın
adaletinden kaçamıyor.

AYAĞA KALK İSTANBUL HASAN FERİT İÇİN

CEPHE HALKIN ORTAK ATAN YÜREĞİDİR!
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konserinden İzlenimler
28 Haziran günü tek bir yürek ve
o yürekten çıkacak tek bir ses olabilmek... Ve haykırabilmek tek bir
ağızdan “Irkçı katiller için ceza,
Berkin için adalet istiyoruz!” Üçüncüsü düzenlenecek olan konserin
aylar öncesinden başladı çalışmaları.
Konserin yapılacağı yerin ayarlanması, alan düzenlemeleri ve ihtiyaçlar,
konser çalışmalarında gerekli olan
materyaller vs. Herkes tuttu bir işin
ucundan. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya... Avrupa’nın birçok
yerinde hatta her köşe başı her sokakta
Berkin'in o gülen yüzü karşılıyordu
bizi. Irkçı katillerin katlettiği insanlarımız için, Berkin için bir afiş daha,
bir el ilanı daha, bir kişi daha... Bir
yandan da Grup Yorum üyeleri şehir
şehir dolaşıyor her yerde söyleşilere
katılıyordu. Ülke toprağının sıcaklığını taşıyorlardı halkımıza. Haziran
Ayaklanması’nı, Berkin'i, neden Almanya'da böyle bir konser yapacaklarını anlatıyorlardı. Gidilen her yerde
insanlar anlatılanları ilgiyle dinliyordu. Her geçen gün gönüllülerin
de sayısı artıyordu. Grup Yorum dinleyicileri, ırkçılığa karşı olanlar, adalet
isteyenler aynı zamanda konserin
gönüllü çalışanlarıydı. Mahalleler,
üniversiteler, meydanlar, festivaller,
sokaklar... Berkin'in resmi ve Grup
Yorum logolu tişörtleri ile gönüllüler
her yerdeydi. Olanca sıcaklığıyla
karşılıyordu insanlar. İlk birkaç dakikasında gözlerini dikip sessizce
dinleyen insanlarımız çabucak ısını-

veriyor, çayını kahvesini içirmeden
bırakmıyordu. Halkımızla aynı dili
konuşuyorduk, başladığımız cümleleri
onlar tamamlıyorlardı. Anlattıklarımız
onlardı, bizdik. Çayları ve kahveleri
çoğunlukla sonradan yapacağımız
daha uzun sohbetlere sakladık. Yüzlere yayılan sıcacık gülümsemelerle
ayrılıyorduk yanlarından. Ağızlardan
çıkmıştı bir kere 'alın dükkanım sizin', 'evim sizin', 'yüreğim sizin'...
Evladını emanet edecek kadar güveniyordu halkımız bize. Girmiştik
gönülhanelere bir kere.
Son bir hafta kala işler daha da
yoğunlaşmıştı. Sabahın erken saatlerinde bir araya geliniyor, gecenin geç
saatlerinde dönülüyordu evlere. Her
geçen güne bir tik attıkça kalan güne
bakıp daha da heyecanlanıyorduk.
'Eksik gedik bir şey kaldı mı? Şu yetişecek mi? Acaba nasıl olacak? Kaç
kişi gelir sence?' Bu cümleler gün
içerisinde herkesin ağzından çıkıveriyordu en az bir defa. Konser alanını
getirince gözümüzün önüne, hayal
ediyorduk tribünlerdeki onbinleri.
Herkes geçen seneye göre daha çok
kişinin geleceğini öngörüyordu. Aslında herkes verdiği emeği, harcadığı
enerjiyi göz önünde bulundurarak tahminlerde bulunuyordu. Biliyoruz onları
oraya getirecek olan bizleriz. Unutmaz
bir gün öncesinde akşam çalışmaya
çıkanlar dert yanıp da kollarını yukarı
kaldırıp 'sizi bana Allah mı gönderdi?' diyen pamuk nineyi. Son bir gün
kala geçiliyor arenaya. Her yerde

hummalı bir çalışma var. Fuaye alanının düzenlenmesi, kurulacak stantlar,
resim ve heykel sergisi, konserin verileceği alanın iç kısmının düzenlemeleri yapılırken, Grup Yorum da
prova alıyordu. Gelen yiyecek ve içeceklerin düzenlenmesi derken bir yandanda mutfaklarda hız kesmeyen bir
çalışma sürüyordu. Konserin emekçilerinden onlar, tezgah ardında çalışanlar. Hiç ayrılmayacak mısınız buradan diye sorduğumuzda 'olsun biz
dinlemesek de olur. Eee, artık neyin
neresinden tutabildiysek.' Gönlü zengin
insanlarımızın. Gecenin ilerleyen saatlerinde sabah erkenden buluşmak
üzere dağıldık. İşte o gün geldi çattı.
Varınca bir heyecan sarıyor herkesi,
sonra tatlı bir telaşa bırakıyor yerini.
Son hazırlıklar, düzenlemeler yapılıyor.
13.00'da kapılar açılacak. Açılmaya
yakın herkes görevli olduğu yere
doğru geçiyor. Küçük gruplar halinde
insanlar gelmeye başlıyorlar. Bununla
birlikte Haziran Ayaklanması başta
olmak üzere ırkçılık, Soma, Berkin
ve gönüllülerin çalışmalarıyla ilgili
değişik sergiler salona giren stand
alanını gezen Grup Yorum dinleyicilerini karşılıyordu. Konser 17.00'da
başlayacak. Her geçen saatte kapı önlerinde, yemek yerlerinde, stantlardaki
kalabalığın arttığını gördükçe içimizde
bir şeyler kanatlanıyordu sanki. Saat
17.00'ı gösteriyor. Salonun iç kapıları
açıldı. İnsanlar dört koldan doldurmaya
başladılar tribünleri. İçeride olanların
gözleri kapıdaydı. Geliyorlar, geliyorlar
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ve geliyorlardı... İngiltere, Fransa,
Belçika, Hollanda hatta Polonya...
Avrupa’nın her yerinden gelenler
vardı. Derinlerden slogan sesleri duyuyorduk. Ve Dev-Genç'liler ellerinde
dalgalandırdıkları pankartları, sıkılı
yumrukları, haykırarak sloganlarını
koridordan, kalabalığı yararak alkışlar
eşliğinde salona doğru ilerliyorlardı.
Tribünlerdeki insanlar alkışlıyor, sloganlarına eşlik ediyorlardı. Berkin'in,
umudun adı yankılanıyor adalet talebini dile getiriyordu insanlar. İlk
olarak çalışmalarını Almanya’da yürüten Kent Coda isimli müzik grubu
sahnede yerini aldı. Ve ardından 50
kişilik Dance of Harmony ekibiyle
başladı heyecan. Farklı yörelerden
oyunlarla birlikte ülke gündemi anlatılıyordu, Berkin, Soma...
Dans ekibinin hızı arttıkça tribünlerdeki kalabalık hareketlenmeye
başladı ve alkışlarla uğurlarken onları
Grup Yorum'u karşıladılar. Artık Grup
Yorum sahnede ve kitleyle bir aradaydı. Konser iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde Grup Yorum'un
Haziran Ayaklanması, Berkin ve Soma'yla ilgili konuşmaları ve söylenen
şarkılarının ardından Gündoğdu marşı
Avrupa'daki Dev-Genç korosuyla
birlikte sahnede söylendi. Salonda
üzerinde Kızıldere türküsünün bulunduğu kağıtlar dağıtılmıştı. Sıra
Kızıldere'ye geldiğinde salonda dev
bir halk korosu oluşturulacak ve hepberaber söylenecekti. Ve öyle de
oldu. Tek bir ağızdan çıkan tek bir
sesmişçesine söylendi Kızıldere.
Usta dengbej, Kürt sanatçı Hüseyni Ömeri'nin söylediği Kürtçe
şarkılarla halay çeken kitle unutulmayacak bir coşku yaşadı o dakikalarda. Taj Kurdistani ise İran’ın
vize engeline takılıyordu. Salona selamlarını iletti.
İkinci bölüme geçerken tüm duygular doruktaydı. İnsanlar birbirlerine,
bulundukları yere ısınmış kocaman
bir aile idiler adeta. Herkes birbiriyle
selamlaşıyor, sohbet ediyordu. Halk
Cephesi yaptığı açıklamayla tekrardan
salona toparlanan kitlenin duygu ve
düşüncelerini dile getiriyordu. Ve
konuşmacıların ağzından çıkan her

Dev-Genç
Her Yerde
Coşku Demektir
Konser başlamadan önce sahneye
Dev-Genç’liler çıktı. Evet Oberhausen
Arena’ya Dev-Genç’liler de gelmişti.
Onlar sadece Türkiye’deki faşizme
karşı mücadele etmiyor. Avrupa’da
doğup büyümüş gençler onlar. Anadolu Gençlik adı altında sadece ırkçılığa karşı mücadele etmiyorlar. Kendi kültürlerine sahip çıkanlar onlar.
Asimilasyona karşı mücadele edenler
de onlar. Avrupa’nın yoz kültürüne
karşı Dev-Genç geleneğine sahip çıkarak konser günü sahne önüne çıktılar. Aynı ruh ve coskuyla, aynı kin
ve inançla bütün meşruluklarıyla tek
bir ağızdan ‘Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler sloganını haykırdılar. Dev-Genç’lilerin ellerinde
pankart eksik olmaz. Devasa bir DevGenç logolu ve Mahirler Ölmez yazılı pankartlarla salonun ortasında
yer aldılar. Bütün kitle büyük bir ilgiyle Avrupa’daki Dev-Genç’lileri izcümleyi kucaklıyorlardı. Çevirip başını bakınca alana, görüyordu halkımız istediğimizde neleri başarabileceğimizi. O alanda binlerle somutlanmıştı o iddialar ve binlerle büyütülecekti. Irkçılığa karşı yürütülen
mücadelede destek olan Alman dostlarımız Die Linke Başkan Yardımcısı,
Marksist Leninist Alman Partisi
MLPD üyeleri yaptıkları konuşmalarla, kitlesi ve bayraklarıyla oradaydılar. Türkiye’den gelen Halkın
Hukuk Bürosu Avukatlarından Av.
Aytaç Ünsal ve Av. Behiç Aşçı yaptıkları konuşmalarda, halkın avukatlığının bir gereği olarak emperyalistlerin politikalarına karşın yürütülen
mücadelede, hesabın halkla birlikte
sorulacağı ve zaferin de halkla beraber
kazanılacağını vurguladı.
Avrupa'da bulunan özgür tutsaklardan sıcak selamlar vardı koca salonu sarıp sarmalayan. Şadi Özpolat’ın Almanya hücrelerinden bize
ulaşan mesajı okundu, Zehra Kurtay’ın Fransa hapishanelerinden selamını aldık. Birbirimize kenetlendik
ve coştuk, hüzünlendik. Hüseyin

ledi ve zaman zaman onlara eşlik ettiler. Konser boyunca bütün kitleyi
diri ve coşkulu tutan Avrupalı DevGenç’liler oldu. Onlar 44 yıllık DevGenç tarihine Avrupa’da sahip çıkanlar, konsere gerçekten ayrı bir
coşku kattılar.
Turan, “Kirvem”i bu duygularla
söyledi.
Ogün Sanlısoy ile Sevda Türküsü’nde halaya durduk.
Şanışer-Alef High ile birlikte
canlandı belleklerimizde Haziran
Ayaklanması ve kustuk öfkemizi hep
bir ağızdan. Tek tek dolanırken dükkanları, evleri demiştik tek bir yumruk
olursak indiririz en çürük yerine, yıkarız bu köhne düzeni. Ve yaratabiliriz
emekçi ellerimizle insanca yaşayabileceğimiz bir dünyayı yeni baştan.
Gözgöze geldiklerimizde gördük o
umut parıltısını ve alan doluydu böyle
binlerce çift gözle. Ufka dikilmiş
binlerce, yüz binlerce ve hatta milyonlarca göz. Ve biz güneşi doğurtacağız... Grup Yorum’un son şarkıda,
kızıl maskelerini takıp Zafer Yakında
demesi gibi, yakındır zafer. Bu halk
bir konserde eli el üstüne koydu,
maddi engelleri aştı ısrarıyla, koşulları
kolayladı dayanışmayla, güç buldu
soluk soluk her bir söyleşiyle. İnandı
en başta Haziran Ayaklanması gibi.
Ve bu umut ışığı, bu güç, bu elbirliği
bize zafer kazandırır.
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AVRUPA’dakiBİZ

AVRUPA ÜLKELERİNDE FUTBOL SİNSİ
BİR ŞEKİLDE IRKÇILIĞI GELİŞTİRİYOR!
Almanya'da Hitler faşizmi sonrası Alman bayrağı görmek zordu.
Okullarda, sokaklarda, insanların
üzerlerinde görmek pek mümkün
değildi. Ama son 10 yıldır özellikle futbol maçları ile birlikte bu arttı. Alman halkı; Almanya'nın faşist
geçmişinden rahatsız olmadan artık
bu bayrakları her yere asıyor, sokaklar bayraklardan geçilmiyor.
Hatta yeni sömürge ülkelerde dahi
Alman bayraklarının asıldığını, Almanya kazandığında sevindiğini, kaybettiğinde üzüldüğünü görüyoruz.
Tankıyla, topuyla yapamadığını futbolla yapabiliyor.
2. Paylaşım Savaşı’nı çıkarmış
olan Almanya Devleti, bunların hesabını dahi vermeden, kendi halkı bu
kirli tarihin ağırlığını hissediyordu. Bir
Alman bayrağı taşındığında insanların bakışı onları rahatsız ediyordu.
Çünkü sıradan bir Alman, Alman
bayrağı taşımazdı. Alman devleti bilinçli ve sinsi bir şekilde ırkçılığı geliştiriyor. Futbol maçlarını çok iyi değerlendiriyor.
Son dünya kupasında Brezilya
Ulusal Marşı uzun olduğu gerekçesiyle kesildi. Arjantin Milli Marşı
“kanlı zorbalardan alçak işgalcilere” gibi ifadeler geçtiği için, 1900'lü
yıllardan itibaren okunmuyor. Bazı
milli marşlar işgalcilere karşı olduğu
için okunmamaya başlandı. Bazı ezilen halkların ülkelerinin futbolcuları,
milli marşları okunduğunda gözyaşlarını tutamadı. Çünkü onlar sürekli
ezilen, hor görülen, aşağılanan bir halkın çocuklarıydılar. Bu yüzden o
günkü kazanacakları maç onlar için
ulusal bir gurur oluyordu. “Biz de varız” diyorlardı. Ancak emperyalist
ülkelerin milli marşları ırkçılık ile doludur ve onların bu marşları okuması hiç de masum değildir. O ülkenin
oyuncularında ve taraftarlarında bu
marşlar ancak ve ancak ırkçı duygularını kabartıyor. Futbolcular için
halkının ezilmişliğini, yok sayılmış-

lığını temsil etmez. Tam tersine onlar
için “biz dünyanın hakimiyiz” duygusunu yaratmıştır her zaman.
Bu yüzden ezilen bir ulusun insanının, o marşı okuduğunda yaşadığı
duygu ile emperyalist ülkenin insanlarının yaşadığı duygu arasında çok
fark vardır. Bir tanesi “size rağmen
ben varım” diyordur, diğeri “dünyanın hakimi benim” diyordur.

Göçmen Futbolcular
Neden Irkçı Marşları
Okumak Zorunda?
2012 Avrupa Şampiyonası'nda
Mesut Özil'in ırkçı Alman Milli Marşı’nı neden okumadığı tartışması yaşanmıştı. Alman Milli Takımı’nda
oynuyorsa milli marşı okumalıydı. O
zaman da yazmıştık, Mesut Özil’in,
Almanya Milli Takımı’nı seçmesinin
tek nedeni kariyeri ve kazancıydı
ama bunun için ulusal duygularını
hiçe saymamalıydı. Mesut Özil Alman
Milli Marşı’nı okumadığı için ırkçı
saldırılara maruz kalmıştı. Mesut'un
okumasını istedikleri Alman Milli
Marşı’nda “Alman vatanı için…/
Almanya Almanya her şeyin üstünde…” sözleri yer alır.
Almanya’da göçmen futbolcuların
milli marşı neden söylemediği üzerine daha önceki şampiyonada da bu
tartışmalar yürütülmüştü. Bu şampiyonada da aynı konuyla ilgili değişik
televizyon programları yapıldı, gazete
ve dergilerde yazılar yazıldı. Maç baş-

lamadan milli marş okunduğunda tek
tek ekrana getirilen futbolculardan
bazıları avazı çıktığınca “Birlik hak
ve özgürlük / Alman vatanı için…/
Almanya Almanya her şeyin üstünde…” diye marşı söylüyor, göçmen kökenli oyuncular da tabii ki
buna eşlik etmiyordu. Milliyetçiliği
ve ırkçı duyguları yüksek olan Alman seyircisinin pek hoşuna gitmiyor ve bu ırkçı marşı onların da söylemesi isteniyor. Tabii hemen gerekçe hazır adı entegrasyon oluyor,
asimilasyon değil. Ne de olsa minareyi çalan kılıfını hazırlar.
1841’de August Hoffmann Von
Fallersleben tarafından kaleme alınan
şiir, 1922’te Weimar Cumhuriyeti tarafından milli marş olarak ilan edildi. Aynı marşın ilk kıtası Hitler Faşizmi döneminde de milli marş olarak
kabul edildi. Müzik ise hep aynı kaldı, diğer kıtalar çıkarıldı. Savaş sonrasında kurulan Federal Almanya
Cumhuriyeti’nde ise ilk kıta çıkarıldı, geriye kalan üç kıta milli marş olarak kabul edildi. Bugün de sadece iki
kıta geçerli.
Yani, Von Fallersleben’in şiirinde
hem ırkçıları hem de cumhuriyetçileri
memnun edecek bölümler duruyor. En
önemlisi de aynı müzik eşliğinde
söylenmesi… “Alman vatanı” ve
“Almanya’nın dünyadaki her şeyin
üstünde olduğu”nu söylüyorlar. Kendilerini hala Hitler faşizmi yıllarında
düşünüyorlar, dünyanın hakimi sanıyorlar. Hiçbir şeyin üstünde değiller
oysa ki. Böylesi ırkçı bir milli marş
sadece göçmen futbolcular değil, Alman futbolcular tarafından dahi okunmamalı. Yine Cezayirliler Fransız
milliyetçiliğinin sembolü olan marşı
defalarca protesto etmişlerdir sahalarda.
Diğer ülkelerin ulusal marşları da
Alman ve Fransız marşlarından pek
farklı değil. 1745’te yazılan Büyük
Britanya Krallığı Marşı asıl olarak
“Tanrı Kraliçe’yi korusun”u öne çı-
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karıyor ve ırkçılığı körüklüyor. Liechtenstein,
kendi milli marşı ‘Oben am jungen Rhein’ için de
bu melodiyi kullanıyor. Aynı marşa sahip olmaları, İngiltere ve Liechtenstein’ın karşı karşıya geldiği futbol maçında karışıklığa sebep olmuştu.
Ulusal duyguları körükleyen, milletin üstünlüğüne vurgu yapan Avrupa’daki marşların en önemli ortak özelliği, hepsinin de savaş yıllarında yazılması. Hatta bazı marşlarda savaştığı ülkelerin
isimleri geçiyor. Böyle olunca da bu ülkelerin milli takımları karşı karşıya geldiğinde, milli marştan
dolayı milliyetçiliğin ve düşmanlığın şiddeti daha
çok artıyor. Karşıda artık bir milli takımdan çok yenmek gereken bir ulus oluyor.

Alman Milli Takımının Kazanmasına
Sevinmemek Doğru Bir Tavırdır!
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Futbol ve ırkçılık asla küçümsenmemeli. Özellikle emperyalist ülkelerde bu çok daha net görülüyor. Bizim ülkemizde futbol maçları da halkı uyutmak için kullanılır. Halk mutluluk sarhoşu halindeyken zamlar yapılır, yeni yasalar çıkarılırdı. Avrupa çok daha açık bir şekilde ırkçılığı geliştirmek
için kullanıyor bunu. Alman halkının bayraklarla
sevinç gösterileri yapması, basit bir sevinç değildir. Bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Irkçı duygularını geliştiriyorlar halkın. Alman Milli Marşı bu kadar ırkçı bir marş iken neden değiştirilmez, işte bu
yüzden değiştirilmez. Yani Alman devletinin bu ırkçılığa ihtiyacı var.
Almanya'da yaşıyorsunuz ve Almanya kazandığı için mutlu olmanız gerekir baskısı altında kalmamalı gençlerimiz. Almanya'nın kazanması ırkçılığın kazanmasıdır aslında. Yine üstün bir ırk olduğunu kanıtlamış oldular sözde. Almanya bütün
maçlar sonrası nasıl bir üstün ırk olduğunu anlatmakla meşgul oldu çoğu zaman.
Türkiyeli gençlerimiz Alman ırkçılığının karşısına Türk milliyetçiği ile çıkmamalı, ki bu böyle de olmuyor zaten. Ama ulusal bilincini de korumalı, asla Almanları kendinden üstün görmemeli.
Bizim üstün olan yanımız emeğimiz, alın terimiz,
değer yargılarımız, kültürümüzdür. Gençlerimiz ırkçılığın karşısında halkların kardeşliğinin en büyük
güç olduğu gerçeği ile ayakta durmalı. Sosyalist bir
bilincin olmadığı yerde, ulusal duygular da eğer
yoksa gençlerimiz tamamıyla yok oluyor. Şunu da
unutmamak gerekir ki, Avrupa'da yaşayan Türkiyeliler ezilen bir ulustur. Bu yüzden onların bu yanı
gerici değildir, ilerici bir misyonu vardır.
IRKÇI İÇERİKLİ MİLLİ MARŞLARIN HEPSİ YASAKLANMALIDIR! EVET BİZ ALMAN
IRKÇILIĞINDAN ÜSTÜNÜZ, EMEĞİMİZ VE
KÜLTÜRÜMÜZLE ÜSTÜNÜZ!

 Sivas’ın Katillerini
Unutmayacak Hesap Soracağız
İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde 2 Temmuz günü Sivas'ta katledilen canlar için Dere Mesire Alanı'nda anma yapıldı. Anma öncesinde Dev-Genç’liler halkın kapılarını bir bir çalarak sorunlarını
dinlediler ve 75 tane Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptılar. Kemalpaşa halkı Dev-Genç’lilere "Kemalpaşa’mıza hoş geldiniz. Sizler bizim umudumuzsunuz. Hep uğrayın buraları yalnız bırakmayın" diyerek sevgilerini gösterdiler. Anma saatine halkın da
yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş "Sivas'ın Hesabını Soracağız", "Halkız Haklıyız Kazanacağız!" sloganlarıyla anma alanına kadar devam etti. Anma alanına ulaşıldığında orada bekleyen halk "Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler" sloganı attı. Anma sırasında tutsaklar için açılan dayanışma masasına ilgi yoğundu.

 Hiçbir Güç Umudu Kanlarıyla
Yazanları Sahiplenmemizi
Engelleyemez
12-14 Temmuz Şehitleri
Yolumuzu Aydınlatıyor
Tekirdağ'da Dev-Genç’liler 14 Temmuz günü 12-14 Temmuz
1991 tarihinde bulundukları üslerde katledilen Devrimci Sol savaşçılarını selamlamak için yazılama yaptı. Hürriyet Mahallesine 1 adet “12 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür-Dev-Genç” yazılaması yapıldı. Aynı gün 12 Temmuz şehitleri için yazılama
yapan Hüseyin Süngü, katil polisler tarafından gözaltına alınıp
Siyasi Şube’ye götürüldü. Keyfi bir şekilde bekletildikten sonra gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

 İkitelli’de Yozlaşmaya Karşı
2. Halk Toplantısı ve 12 Temmuz
Anması
İkitelli’de 12 Temmuz günü İkitelli Özgürlükler Derneğinde Yozlaşmaya Karşı 2. Halk Toplantısı yapıldı ve 12-14 Temmuz 1991’de İstanbul ve Ankara’da katledilen Devrimci Sol önder ve savaşçı kadroları anıldı.
Toplantı ve anma başlamadan önce derneğin içine 12-14 Temmuz şehitlerinin resimleri ve yozlaşmaya karşı şehit düşen Birol
Karasu ve Hasan Ferit’in resimleri asıldı. Akşam halkın gelmesiyle birlikte önce 12-14 Temmuz şehitleri ve tüm dünya devrim
şehitleri nezdinde 1 dakikalık saygı duruşunun yapılmasının ardından, yozlaşmaya karşı yapılacak halk toplantısına geçildi. Toplantıda halka yozlaşmaya karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. Daha sonra mahalle halkına söz verildi, mahalle halkı şikâyet ve önerilerini anlattılar. Sonuç olarak yozlaşmaya karşı alternatifler ve çözümler üretildi ve yozlaşmaya karşı verilecek mücadelenin daha örgütlü bir şekilde ilerlemesi için 3 ayrı
mahalle komitesi kuruldu. Çay içilip, halkın getirdiği ikramların
yenilmesinin ardından biten toplantıya 22 kişi katıldı.
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Avrupa’da
ENTERNASYONALİZM DAHA
GÜÇLÜ OLMAMIZ DEMEKTİR
Türkiyeli Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesinin Yunan soluna yaptığı çağrı sonucu 9
Temmuz günü Yunan solu temsilcileriyle bir toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıda son gelişmeleri komite
üyeleri ve avukatların aktarmasının ardından, birlikte
bu saldırılara set oluşturmak gerektiği vurgulandı ve
atılabilecek adımlar konusunda kararlar alındı.
10 Temmuz günü de işgal evi Bo’un çağrısıyla
Atina’da gerçekleşen son tutuklamalar ve Türkiyeli devrimciler üzerindeki baskı ile ilgili bir söyleşi
gerçekleştirildi. 40 kişinin katıldığı söyleşide konuşmacılar Bo, tutukluların avukatı ve Türkiyeli Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi’nden bir
kişi oldu. Şu anda Yunanistan hapishanelerinde
toplam 12 Türkiyeli devrimci olduğuna vurgu yapılarak destek ve dayanışmanın tüm bu devrimcileri kapsayacağı belirtildi.

AVRUPA EĞİTİM SİSTEMİ
ÇÜRÜMÜŞTÜR
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 11 Temmuz günü Hollanda’daki eğitim sistemine karşı eylem yapıldı.
Geçtiğimiz aylarda VVD (Özgürlük ve Demokrasi Partisi)
Eğitim Bakanı yeni bir önergeyle gündeme gelmişti. Önerge de
öğrencilerin üniversitede okumaya başladıklarında devletten borç
alıp okuyabileceklerini belirtti. Eylül 2015’de üniversiteye
başlayacak olan öğrenciler sadece borç alarak okuyabilecekler
ve mezun olduktan sonra ortalama 40.000 euro devlete geri ödemek zorunda olacaklar. Erasmus öğrencileri açıklamalarında
bunu açık bir şekilde anlattı.
Açıklamalar okunduktan sonra saat 14.30’da Merkezi İstasyon’dan başka bir meydana yüründü ve eylem saat 16.00’da
sonlandırıldı.

YUNANİSTAN DEVLETİNİ
HER ALANDA TEŞHİR EDECEĞİZ
Kapatılan devlet ERT radyo ve televizyon kanalının çalışanları,
yayınlarını internet üzerinden ERTOPEN adıyla sürdürüyorlar.
13 Temmuz öğle haberlerinde Türkiyeli Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi ile canlı telefon bağlantısı kurarak, son tutuklamalar ve Mustafa Yılmaz’ın sürdürdüğü açlık grevi ile ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktardılar.
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Haftalık Yürüyüş Dergisi standı devam ediyor.
Wood Green Kütüphanesi önünde 14.00-17.00 saatleri arası açılan stantta, 16 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Almanya: 11 Temmuz günü saat 14.00’da, Düssel-

Yürüyüş

dorf’taki Yunan Konsolosluğu önünde; son dönemlerde Yunanistan’da devrimcilere yönelik provokasyon ve tutuklamaları protesto etmek için Almanya Halk Cephesi tarafından bir eylem yapıldı.

20 Temmuz
2014

İADE TALEBİNE BİR KEZ
DAHA RET

HASTA TUTSAKLARIMIZI ZULMÜN
ELİNDEN ALMADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

GERÇEĞİN SESİ HİÇ SUSMUYOR

İspanyol Mahkemesi, Türkiye'nin Bahar Kimyongür'ü iade talebini reddetti. Belçika, Hollanda ve
İtalya'dan sonra Kimyongür'ün Türkiye'ye karşı
kazandığı dördüncü dava oldu.
1 Temmuz günü Madrid Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucu Türkiye'nin iade talebi reddedildi ve Kimyongür’e 10 bin avroluk kefalet parası geri verildi. Bahar Kimyongür 17 Haziran 2013
tarihinde, İspanya'nın Cordoba şehrinde tutuklanmış
ve ardından kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fransa’nın Fleury Merongis Hapishanesin’de tutsak bulunun Vernice-korsakof hastası Zehra Kurtay’ın cezaevi koşullarında tedavisinin uygun olmamasından dolayı gün geçtikçe sağlık durumu kötüleşiyor. Paris’te Adalet Bakanlığı önünde 8 Temmuz salı günü eylem yapıldı. Zehra Kurtay’ın sağlık durumunu anlatan Fransızcaya çevrilmiş mektubu okundu. Eylem boyunca bildiri dağıtımı ve Zehra’ya özgürlük isteyen sloganlar sık
sık atıldı. Saat 14.00’te başlayan eylem yaklaşık yarım saat sürdü. Ayrıca Zehra Kurtay’ın özgürlüğüne kavuşması için toplanan 500 adet imza Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

KURUMLARIMIZ GELECEĞİN
İNŞAASIDIR!
Zürich Hasta Tutsaklar ve TAYAD’ın çalışmalarına her
alanda destek veren Tayad Komite’lilerin olduğu bir şehir. İşte bugün TAYAD’ın sesini daha da yüksek çıkarmak için bir büro açtılar.
Zürich’ten yayın yapan alternatif Radyo, Lora’nın karşısında açılan büronun ilk ziyaretçileri de radyoda yayın

yapan Meksikalı program yapımcısı ve Zürich’teki Zapatistler oldu.
Zürich’te açılan TAYAD bürosu çarşamba, pazar
arası, haftanın beş günü açık olacak. Saat 14.00-19.00 arası açık olan büroda, Almanca kursu, çocuklar için boyama günü ve kadınlar için dikiş günleri yapılacak.
TAYAD Zürich Bürosu:
Militärstrasse 84, 8004 Zürich
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“...Sosyalizmin er ya da geç kazanacağını bilmek
büyük mutluluk. Yarınımızı bilmenin mutluluğu bu.
Ve ben, o mutluluk denizinin bir damlası olmanın
sevincindeyim...”
Semra Başyiğit

27 Temmuz - 02 Ağustos

Adem Tecim

Fatma Özçelik

Yusuf Tecim

Adem TECİM, Fatma ÖZÇELİK, Yusuf TECİM:
31 Temmuz 1980’de Aybastı Kabataş’ta faşistler
tarafından öldürüldüler.

Salih Bademci

Salih BADEMCİ:
“İşkencelere ve Faşist Teröre Karşı
Mücadele” kampanyası sırasında 29
Temmuz 1980 günü, İstanbul
Süleymaniye'de gericiler tarafından katledildi.
Haydar AKDEMİR:
Londra’da Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nin yöneticilerindendi. 30
Temmuz 2001 sabahı intihar etmiş olarak
bulundu.

Semra BAŞYİĞİT:
27 Temmuz 1978’de KütahyaAkdemir Domaniç’te doğdu. Uludağ
Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve
Sekreterlik Bölümü’ne girdi. 1996 ortalarında devrimci mücadeleye katıldı.
Semra Başyiğit 1996 Ölüm Orucu, onu o dönem en
çok etkileyen gelişmelerden biriydi. Bir
süre Kurtuluş Dergisi’nin muhabirliğini ve temsilciliğini
yaptı. F tiplerine karşı Bursa’da açlık grevi yaparken
tutuklandı. Direnişini içeride de sürdürdü. Kartal Özel
Tip Hapishanesi Ölüm Orucu 6. Ekibinde Ölüm
Orucuna başladı. 30 Temmuz 2002’de, açlığının 367.
gününde şehit düştü. Alnı kızıl bantlı bir Özgür Tutsak
olarak ölümsüzleşti.
Ali Tarık
KOÇOĞLU:
Mustafa SEFER:
31 Temmuz 1993’te
Mersin-Silifke kırsal alanında jandarma ile
Ali Tarık Koçoğlu
Mustafa Sefer
Devrimci Sol Kır Birliği
arasında çıkan çatışmada şehit düştüler. Tarık, Akdeniz
Bölgesi Siyasi Sorumlusu; Mustafa ise, Kır Gerilla
Birliği Komutan yardımcısı idi.

Haydar Akdemir

Hüseyin Taş

Hüseyin TAŞ:
1 Ağustos 1979’da “Emperyalizme,
Faşizme, Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı
Mücadele” kampanyasında, yağ kamyonunun kaçırılarak; yağların yoksul
halka dağıtılması eyleminde, polis tarafından vurularak katledildi.

Cemal KARAKAYA:
1963 yılı Hozat doğumlu dostumuz,
1970’lerin ortasından itibaren ülkede
devrimcilerle tanıştı. 16-17 yaşlarında
ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti.
Burada da devrimcilerle yakın ilişkiler
Cemal Karakaya kurmakta gecikmedi.
23 Temmuz 2013’te Almanya’da
hayatını kayıp etti.

Osman Sümbül

Osman SÜMBÜL:
27 Temmuz 1980’de işkenceye karşı
yürütülen bir kampanyanın afişlerini
asarken polis tarafından kurulan pusuda
katledildi. Kadıköy Dev-Genç'teki çalışmalarında fedakarlığıyla, alçak gönüllülüğüyle kendini kabul ettirmiş bir devrimciydi.

Ali Rıza KURT:
17 Temmuz 1995’te Buca
Hapishanesi'nden özgürlük eylemiyle
tutsaklığına son vermesinden sonra 27
Temmuz’da İzmir’de kaldığı evde katledildi. 12 Eylül öncesinde hareketin
Ali Rıza Kurt
bir sempatizanı olan Ali Rıza, 1986’dan
itibaren birçok görev aldı. 1989-1990
Atılım yıllarında İstanbul Dev-Genç’in yöneticilerindendi. 1990’dan itibaren farklı alanlarda görev aldı.

Anıları Mirasımız
Ali Rıza Kurt’un Annesi
Melek Kurt’un Anlatımı:
"Yiğidimin bir silahı olsaydı yanaşamazdınız O'nun yamacına. Oğlumla
gurur duyuyorum. Katil sizsiniz"
Bana olmadık hakaretler, olmadık
küfürler ettiler. Hayatımda duymadığım küfürler ettiler bana. Başımı
eğemediler. Ben 9 çocuk anasıyım,
ama bu sadece fiziki olarak böyle.
Bütün çocuklar benim çocuğum
dedim. Benim çocuğum insanlık için
öldü dedim. Benim çocuğum dürüst
insanların abisi, kardeşi, yoldaşı,
benim oğlum mutlu bir dünya kurmak
için çabalıyordu. Nefsi için, yer için,
zorbalık için çalışmıyordu. Benim oğlumu
kancıkça, kalleşçe öldürdüler ama benim
oğlum ölmedi. Benim oğlum ölmeyecek yaşadığım sürece...
Benim ayağım burkuldu, ayakkabım çıktı, köpek
önüme ayakkabımı attı, "Al orospu ayakkabını giy"
dedi. Ben aldım ayakkabımı giydim, “Ben orospu

değilim” dedim, “ben 9 çocuk anasıyım, babası
da belli, ben de belliyim, ben o lafı senin anana
da söyleyemem ama sizin gibilerin anasıdır”
dedim. Benim anamı ağzınıza alamazsınız dedi. Bir
tane indirdi, “seni dilim dilim ederim, parçalarım” dedi.
“Yaparsın her hareketi yaparsın” dedim, “senden umulur”
dedim, “ama benim oğlum senin anana yapmazdı bunu”
dedim. Bana, “bu katili doğuracağına taş doğursaydın”
dediler. Biri de “o oğlundan gurur duyar” dedi.
“Gurur duyuyorum, benim oğlum o” dedim,
“insanlık namına öldü” dedim, “benim oğlum
doğru yoldaydı” dedim, “sizin gibi kalleşçe
yaşamadı” dedim. Her türlü hakareti, küfürü
ettiler bana, 3 kızıma da aynını yaptılar.
Onlara da küfürlerde hakaretlerde bulundular. “Sizin çocuklarınız bizi sevmiyorlar”
dediler. Ben de, “elbette sevmezler” dedim,
“bizi bile durduğunuz yerde dövüyorsunuz”
dedim. “Ne dövmesi vurmuyoruz” diye
alay ettiler. Ben hiçbir zaman korkmayacağım, yılmayacağım. Ben çocuğumun
mücadelesini yapacağım. Benim oğlumun
adını çocuklara koyacaklar.
Bir de bir cemevinin başkanı mıymış neymiş,
bizim oğullarımızın cenazelerinin cemevlerine
alınmaması gerektiğini söylemiş. Orası peygamberinmiş.
Hayır gideceğiz. Cemevi benim, bu topraklar da benim.
Her yer bizim. Bu topraklar insan olanların toprağı,
insan olmayanların toprağı değil.

Umudun Adını
Kanlarıyla Yazanlara
Bin Selam
Ankara Hüseyingazi’de 13
Temmuz’da duvar yazılamaları yapıldı.
12 Temmuz katliamı amacıyla yapılan
yazılamalarda “12 Temmuz Şehitleri
Ölümsüzdür-DHKP-C”, “Umudun Adı

BAŞSAĞLIĞI
Yunanistan hapishanelerinde tutsak
olan Fadik Adıyaman'ın Annesi Sase
Ana vefat etmiştir.
Bulunduğu her yerde halkının mücadelesini veren, devrimci tutsakların
sesi olmuş ve şimdi vatanından uzakta
tutsak olan Fadik Adıyaman'ın acısını
paylaşıyor, kendisi ve ailesine başsağlığı
diliyoruz.
Halkın Sesi TV Emekçileri

Dostumuz
Özkan
Eroğlu'nu
Kaybettik
DHKP-C”, “Cephe”, “DHKP-C” yazılamaları yapıldı. Toplam 16 adet yazılama yapıldı.

BAŞSAĞLIĞI
Armutlu'nun emekçilerinden biri
olan Fadik Adıyaman'ın annesi Sase
Ana vefat etmiştir. Armutlu ‘da yıllardır
devrimcilerin yoldaşı olmuş, özgür tutsakların dışarıdaki sesi olmuş Fadik
Adıyaman şimdi kendisi de Yunanistan
hapishanelerinde bir özgür tutsaktır.
Tüm Armutlu halkı olarak acısını
paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.
Armutlu Halk Cephesi

+İvme Dergisi
eski yayın kurulu
üyelerinden,
Elektrik mühendisi
arkadaşımız Özkan Eroğlu, tatil
için
gittiği
Çanakkale
Küçükkuyu'da nehir akıntısına
kapılarak hayatını kaybetmiştir.
Arkadaşımızın ailesine ve
dostlarına başsağlığı diliyoruz.
Halkın
Mühendis
Mimarları

Şiir

Kıssadan Hisse
Zavallı Eşek

Özlü Söz
İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı
demektir.
(Andre Gide)

Ata Sözü
GÖNÜLSÜZ YENEN AŞ,
YA KARIN AĞRITIR YA DA BAŞ.
İnsan bir işe gönlünü vermez onu severek yapmaz ise bu işten hayır gelmez. İsteksiz yenilen yemek nasıl insana dokunursa, istemeyerek yapılan
iş de öylece kötü sonuç verir.

Deyim
Halka verir talkını kendi yutar salkımı: Kendi verdiği öğütlere kendisi uymaz.

Günlerden bir gün, köylerden birinde adamın birinin
eşeği susuz bir kuyuya düşer.
Hayvancık saatlerce acı içinde
kıvranıp kendi dilince bağırıp
çağırınca, sesini duyan sahibi
gelip bakar ki vaziyet kötü.
Adamcağız köylüleri yardıma
çağırır. Ne yapsak, ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada
kalır. Sonunda karar verilir ki,
kurtarmak için bunca çalışmaya değmez. Tek çare kuyuyu toprakla örtmek. Küreklerle kuyunun içine toprak atılır.
Zavallı hayvan, üzerine gelen
toprakları, her seferinde silkinerek dibe döker. Ayaklarının
altına aldığı toprak sayesinde
her an biraz daha yükselir ve
sonunda yukarıya kadar çıkar.
Köylüler, bu ummadıkları durum karşısında ağızları açık bakakalırlar.
“ İyi bir öğrenci olabilenler
için, çevrelerindeki herkes ve
her şey mükemmel bir öğretmendir.”

Afganlı Çocuk
Ey Afganlı
güzel çocuk!
Sürmeli kardeşim!
Öpmek isterdim
O sürmeli
gözlerinden
Oyuncaklar vermek
isterdim eline
Oynamak birlikte
En güzel oyunları
Göç yollarındasın
şimdi
Sürmeli kardeşim
Bir tek peçeli anan
var yanında
Savaşta mı abin,
baban
Utanma!
Sana bu acıları
yaşatan
Katletti benim de
onlarca canımı
Sakat bıraktı çok
daha fazlasını
Aç-açıkta bıraktı
depremde
binlerce kardeşimi

Sunamıyorum ya
sana sıcak bir yuva
Sıcak bir tabak aş
Ve kucak dolusu
oyuncaklar
Umudu uzatıyorum
sana
Eriyen bedenimle
büyüyen
Halkımızın
umudunu
Tut ucundan!
Bil ki;
Öfken öfkemdir
Umudumuz
umudun.
Unutma sürmeli
kardeşim!
Kardeştir halklar
Ve ortaktır
düşmanları
O düşman ki
Üzerine bombalar
yağdıran
Köylerinizi
Kentlerinizi
yakan, yıkan
Kevser MIRZAK
(23 Ekim 2001)

Ö ğretmenimiz
Çalıştığınız her alanda mutlaka kendinize
alternatif insan yetiştirin.
Komite tarzında çalışın. Unutmayın, komite
tarzında çalışmak hem sizi hem mücadeleyi
geliştirir. Kadrolaşmada sürekliliği sağlar.
Devrim için yeni olanaklar yaratır. Ben değil
BİZ olmanın yolu da buradan geçer...
Aksi, devrimi istememek, insanlara
güvenmemek, kendini korumaktır. Ki bu da
devrimci değil, risk almaktan korkan
küçük burjuva aydın-memur kişiliğidir.
Alternatifli çalışan, komiteleşerek yukarıdan
aşağıya alternatiflerle örgütlenen insan
devrimci, riskten korkmayan insandır.
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