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AKP, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni Yıkmak İstiyor

YIKTIRMAYACAĞIZ!

Tüm Halkımızı HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU
İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’ne
Sahip Çıkmaya ve Yıkımı Engellemek İçin
Nöbet Tutmaya Çağırıyoruz!

AKP ve Uyuşturucu Çetelerinin
Halkımızı Zehirlemesine İzin Vermeyelim!

Mısır Devleti Vize Vermiyor,
Dilekçe Kabul Etmiyor
İsrail’in Suçlarına Ortak Oluyor
İsrail’in Filistin halkını katletmesi üzerine Halk Cephesi adına canlı kalkan olarak Filistin’e gitmek isteyen Onur Duran ve Helin Bölek’in Mısır Devleti’nden vize talebine hala yanıt gelmedi. Filistin’e yalnızca Mısır üzerinden geçilebildiği için bu yola
başvuran iki Halk Cepheli şu anda Lübnan’da bekle(til)mekteler.
Bu yaşanan katliamlar karşısında dayanışmayı engellemek isteyen Mısır Devleti’nin vize taleplerine ilişkin yanıtını 2 haftaya yayması üzerine Halk Cephesi üyeleri 29 Ağustos günü İstanbul’daki Mısır Konsolosluğu önünde eylem yaptılar. Eylem öncesi konsolosluk önüne gelen Halk Cepheliler’i adeta bir polis
ordusu karşıladı. Konsolosluk çalışanları yaptıklarının gayrimeşru olduğunun bilincinde olmalıydılar ki kendilerini bir çevik kuvvet ordusu ile korumaya almışlardı.
Eylem, vizelerin verilmesini talep eden pankartların açılıp, Filistin’i destekleyen İsrail’i kınayan sloganların atılmasıyla başladı. Eylemde yapılan açıklamada Filistin topraklarında 66 yıldır yaşanan İsrail işgali hatırlatılarak buna karşı halkın direniş olgusu vurgulandı. İsrail’in son saldırısı sonucu binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, onlarca ev, işyeri, okul ve caminin bombalarla tahrip edildiği anlatılarak saldırının ambargolarla sürdüğü
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ifade edildi. Açıklamanın devamında bu ambargoların uygulayıcılarının bir tanesinin de Halk Cephelilere vize vermeyen Mısır Devleti olduğu belirtildi. Hiçbir ambargonun, tecritin Filistin halkının direnişini engelleyemeyeceğini belirten Halk Cepheliler, Mısır Devleti’ne çağrı yaparak Duran ve Bölek’e bir an
önce vize verilmesini talep ettiler.
Açıklamanın ardından topladıkları dilekçeleri konsolosluğa vermek üzere bir heyet seçildi. Konsolosluk kapısına gelen heyet kapıdan içeri alınmadı. Kısa süren tartışma sonucu konsolosluk yetkilisi dilekçelerden bir örnek alarak içeri geçti. Bir süre bekleyen
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istediklerini belirtti. Sonuçta konsolosluk yetkilisi geldi ve onları içeri almayacaklarını diğer dilekçeleri de almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine heyet verdikleri o dilekçeyi de geri isteyerek
kapıdan ayrıldı. Bu gelişmeler üzerine kısa bir açıklama yapan Halk
Cepheliler konsolosluğun bu tutumuna tepki gösterdiler.
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Bir Kitap da
Sen Getir
Dev-Genç’liler 26 Ağustos’ta “Anadolu
Konteyner Kentte Kütüphane Kuruyoruz Bir
Kitap da Sen Getir” kampanyası ve Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapmak için Sanat Sokağında masa
açtılar. Dev-Genç'liler halka kütüphaneyi neden kurduklarını ve kampanyanın neden sahiplenilmesi gerektiğini anlattılar. 2 saat süren çalışmada 400 bildiri ve Yürüyüş Dergisi okuruna ulaştırıldı.
HASAN BEYAZ HALK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZENGİNLEŞTİRMEMİZ İÇİN GEREKLİ YAYINLAR LİSTESİ:

Yar yayınlar, Evrensel yayınlar,
Sol yayınlar, İnter yayınlar...

HASAN FERİT GEDİK'İ KATLEDEN UYUŞTURUCU ÇETELERİNİN
KORUYUCUSU AKP, HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE
KURTULUŞ MERKEZİ’Nİ YIKMAK İSTİYOR!

YIKTIRMAYACAĞIZ!..

AMATEM’de tedavilerde verilen ilaçlar nedeniyle çocuklarımız daha da bağımlı hale gelmekte. Daha vahim
tarafı AMATEM’de uyuşturucu
bulunuyor. AMATEM’ler torbacılardan geçilmiyor. Türkiye
müthiş bir şekilde uyuşturucu
batağına saplanmış durumdadır.” CHP Ankara Milletvekili
Levent Gök
Tüm halkımızı
HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ
VE KURTULUŞ
MERKEZİ’nde 24 saat
boyunca tuttuğumuz
nöbetimize çağırıyoruz!
AKP VE UYUŞTURUCU
ÇETELERİNİN HALKIMIZI
ZEHİRLEMESİNE İZİN
VERMEYELİM!
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AKP’li İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi, HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE
KURTULUŞ MERKEZİ’ni yıkma
kararı aldı.
Merkezin boşaltılması için bir
haftalık süre tanıdı. Tanınan süre
doldu...
Gazi Halk Meclisi’nin çağrısıyla Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi önünde nöbet
tutan halkımız Savaş ve Kurtuluş
Merkez’ine sahip çıktılar. Belediyenin tehditlerine boyun eğmediler, direnerek cevap verdiler.
‘SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ’ atasözünün anlamını en iyi
bilen halkımızdır. AKP yıkmaktan
hiç vazgeçmeyecek. Yıkmak için
fırsatını bulduğu ilk anda saldıracaktır.
Çünkü AKP’ye göre HASAN
FERİT GEDİK UYUŞTURUCU
İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ
MERKEZİ her yanıyla halkımıza
kötü bir örnek. Bu örneğin tüm
ülkeye yayılmasından korkuyorlar.
Gazi halkı belediyenin kullanmadığı, boş duran nikah sarayını
işgal edip orayı HASAN FERİT
GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ
yaptı...
Birincisi; Hasan Ferit, Gülsuyu
Mahallesi’nde AKP’nin uyuşturucu
çetelerine karşı verilen mücadelede
şehit düşmüştü. AKP, Hasan Ferit’in UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’nde yaşatılmasını, halka “kötü”
örnek olmasını istemiyor. Çünkü,
uyuşturucu AKP’nin halkı uyuşturarak, yozlaştırarak yönetme politikalarının parçasıdır.

HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE
KURTULUŞ MERKEZİ, AKP’nin
bu politikalarının önünde engeldir.
İkincisi; Belediyeye ait boş
duran nikah sarayını işgal ederek
uyuşturucuya karşı kurtuluş ve
mücadele merkezine dönüştürülmesinin halkımız için “kötü” örnek
olmasını istemiyor...
Üçüncüsü; AKP, bizzat uyuşturucunun polis korumasında çeteler tarafından yayıcısıdır... HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ bunun önünde
bütün ülkede halkımıza “kötü” bir
örnektir...
Dördüncüsü; AKP, HASAN
FERİT GEDİK UYUŞTURUCU
İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ
MERKEZİ devletin tedavi ediyorum diye başvuran hastaları daha
da bağımlı hale getiren AMATEM’lerinin karşısında tedavi yöntemleriyle bağımlılar için bir alternatif ve umut olmasından korkmaktadır.
Bunun için AKP’nin HASAN
FERİT GEDİK UYUŞTURUCU
İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ
MERKEZİ’ne saldırısı hiç durmayacaktır.
Bu merkezi halkımızın örgütlü
gücüyle kurduk. Merkezimiz, uyuşturucu bataklığının içine çektiği
gençlerimiz için büyük bir umut
oldu. Merkezimizi yaşatmak ve
umudu büyütmek bizlerin elinde.
Çocuklarımızı, gençlerimizi
AKP’nin zehirlemesine izin vermeyelim...
Halkımız, oturduğu mahalleleri
nasıl kurdu, yıkımlara karşı nasıl
korudu çok iyi bilmektedir... HA-

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

SAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ
MERKEZİ’mizi de öyle koruyacağız.
Biz merkezimizin yıkılmasına
asla izin vermeyeceğiz. Hiç kimse
benim çocuğum, yakınım kullanmıyor, bana ne demeden HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE
SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’ni sahiplenmelidir. Burası bizimdir.
Kendi emeklerimizle kurduğumuz
tedavi merkezimizi sahiplenelim.
Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak bizim elimizde…

Halkımız, Unutmayalım!
SU UYUR
DÜŞMAN UYUMAZ!
UYANIK OLMALIYIZ!
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’mizi AKP’nin
saldırılarına karşı nasıl koruyacağız?
Cepheliler HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ
VE KURTULUŞ MERKEZİ’nde 24
saat boyunca nöbet tutuyor. Bu nöbetlere tüm halkımız destek vermelidir. Burayı direnişin bir mevzisi
haline getirmeliyiz.
Bu direnişi büyütmeliyiz...
Uyuşturucu bugün yoksul halkımız için en büyük tehditlerden birisidir. UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ
VE KURTULUŞ MERKEZİ’ni ülkemizin dört bir yanına yaygınlaş-

tırmalıyız.
Tedavi için AMATEM’lere binlerce başvuran var. Ancak AMATEM’ler bağımlıları tedavi etmek
bir yana uyuşturucuya yeni başlayan,
tedavi olmak isteyenleri daha da bağımlı hale getirmektedir...
AMATEM’lerin önünde uyuşturucu çeteleri fink atıyor. AMATEM
önleri uyuşturucu çeteleri için pazar
yerine dönüşmüş.
Geçen hafta içinde mecliste uyuşturucu bağımlılarının ailelerinden bir
grup CHP Ankara Milletvekili Levent
Gök ile bir basın toplantısı yaptılar.
Ailelerin talebi AKP’nin kapattığı
Gazi Üniversite Hastanesi’ne bağlı
AMATEM’in geri açılması. Aileler
çaresizlik içinde AMATEM’in açılması için gerekirse ölüm orucuna
başlayacaklarını söylüyorlar.
2004’te 40 bin bağımlı tedavi
için başvuru yaparken bu rakam
2012 sonunda 227 bini aştı. 2013
yılına ilişkin rakamlar henüz yok.
En az bunun iki katı olduğu kesindir. Bağımlıların sayısı her yıl
katlanarak artarken buna karşı
sadece ve sadece 26 tane Alkol ve
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Merkezi (AMATEM) var. Ve 26
AMATEM’de sadece 543 yatak var.
227 BİN BAĞIMLIYA 543 YATAK... İşte AKP iktidarının uyuşturucuya karşı ne yapıp ne yapmadığının en somut göstergesidir AMA-

TEM’ler...
Bağımlıların sayısı katlanarak artarken AKP AMATEM’leri kapatıyor.
İşte bu AKP’nin uyuşturucuya karşı
asla bir mücadele içinde olmadığının,
tam tersine uyuşturucuyu bizzat kendilerinin yaygınlaştırdığının göstergesidir.
Aşağıdaki alıntı bir milletvekiline
aittir...
Ankara Milletvekili Levent Gök
ailelerle yaptığı basın toplantısında
şöyle diyor: “AMATEM’de tedavilerde verilen ilaçlar nedeniyle çocuklarımız daha da bağımlı hale
gelmekte. Daha vahim tarafı AMATEM’de uyuşturucu bulunuyor.
AMATEM’ler torbacılardan geçilmiyor.”
Halkımız! İşte acı gerçek bu...
Çocuklarımızı zehirleyenler bunlar.
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ
MERKEZİ’ne saldırmalarının da
açıklamasıdır bu gerçekler. AKP, tedavi edilmesini değil, uyuşturucuyla
zehirlenilmesini istiyor.
Biz bu saldırılara direnerek cevap
vermeliyiz. Yeni HASAN FERİT
GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZ’lerini açmak, ülkenin dörtbir yanına
yaygınlaştırmak AKP’nin saldırılarına
verilecek en büyük cevaptır...Var
olanı korumak, yenilerini açmak bugünkü görevimizdir.
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Canımızı Ortaya Koyarak Evimizi, Tedavi Merkezimizi Yıktırmayalım Direnelim!
Gazi Halk Meclisi tarafından 29 Ağustos'ta son günlerde yıkım haberleri ile gündeme gelen "Hasan Ferit
Gedik Bağımlılıkla Mücadele Merkezi" önünde halk
toplantısı düzenledi. Tedavi merkezini Sultangazi Belediyesi, polise şikâyet ederek yıkılmasını istemiş, polis
ise buranın 24 saat içinde boşaltılmasını istemişti.
Bununla beraber halk burada nöbet tutmaya başlamış, 1
hafta geçmesine rağmen halkın sahiplenmesinden kaynaklı
yıkım gerçekleşememişti.
Toplantıda tedavi olan bir insanın yaptığı konuşmada
"Ben bundan önce devletin tedavi merkezine gitmiştim,
bizimle doktorların ilgilenmesini bırakın kafalarını kaldırıp
yüzümüze bile bakmıyorlardı, AMATEM'in önünde uyuşturucu satılıyor, madde bağımlıları gidip buradan uyuşturucu
alıyorlardı. Bunu oradaki yetkililer de biliyordu, ama

onlara kimsenin bir şey yaptığı yoktu. Orada uyuşturucuyu
bırakmak çok zor! Ben orada bırakamadım. İnternet üzerinden Gazi’de böyle bir merkezin açıldığını öğrenince
buraya geldim. Benimle çok ilgilendiler, sosyal aktiviteler
yapıyoruz hep beraber. Buranın yıkılması demek bizim
tekrar bataklığa düşmemiz demektir. Hep beraber canımızı
ortaya koyarak evimizi, tedavi merkezimizi yıktırmayalım,
direnelim” şeklinde konuştu.
Ardından ise mahallede uyuşturucuya karşı verilen
mücadele anlatıldı. Konuşmaların yapıldığı sırada gelen
bir haberde Cepheliler' in mahallede bir torbacıyı vurarak
cezalandırdığı anonsu yapılınca halk “Yaşasın Halkın
Adaleti” sloganını attı. Mahallede devrimcilerin satıcılarla
ve arkalarındaki güçlerle mücadelesinin sürdüğü dile
getirildi.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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HALKIMIZI UYUŞTURUCU İLE
ZEHİRLEYEN AKP, UYUŞTURUCU
BAĞIMLILARINI TEDAVİ EDEMEZ!
- AMATEM’lere tedavi
için başvuranların sayısı
2004’te 40 bin iken,
bu rakam 2012 sonunda
227 bini aştı!
-227 bin bağımlıya
sadece 26 AMATEM var!
-26 AMATEM’de
sadece 543 yatak var!
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-Uyuşturucu okulların
önünde ve içinde
satılmaya başladı!
AMATEM’lerin önü
uyuşturucu pazar yeri gibi
Bakkallar artık ekmek
değil, uyuşturucu satıyor!
Uyuşturucu bağımlısı bir çocuğun
annesi “ÇALMADIĞIM KAPI KALMADI” diye feryat ediyor... Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, AMATEM... Hepsi suratına kapanmış...
Onların kapıları uyuşturucu çetelerine, hırsızlara, yağmacılara, talancılara açık, halka değil...
Uyuşturucu bağımlısı anne ve babalar TBMM'ye gidip CHP Ankara
Milletvekili Levent Gök ile yaptıkları
basın toplantısında bu devletin elinde
nasıl çaresiz olduklarını anlattılar.
Özlem Yurdakul adındaki bir
anne çaresizlik içinde şöyle feryat
ediyor:
“Cumhurbaşkanlığı sitesine kadar
mesaj attım. Balkon konuşmasından
sonra 'herkese sarılacağım' dedi,
ben Alevi bir vatandaş olarak size
sığındım dedim ama kimse bana

6

AMATEM’de tedavilerde verilen ilaçlar nedeniyle
çocuklarımız daha da bağımlı hale gelmekte.
Daha vahim taraf ise AMATEM’de uyuşturucu
bulunuyor, AMATEM’ler torbacılardan geçilmiyor.
dönmedi. Benim çocuğumu ben 1617 yaşına kadar pırıl pırıl yetiştirdim.
Öyle bir çocuk yetiştirdim ki tek başıma. 16-17 yaşında benim çocuğumu
bu pisliğe bulaştırdılar. Şu anda çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. 10 gündür çocuğumdan haber
alamıyorum. Karakola gidiyorum
'ben ne yapayım' diyor. Çocuğum
her sokağa çıkışında daha tehlikeli
oluyor. Her gidiş gelişinde daha bağımlı olarak geri geliyor. Bir dahaki
gelişinde belki kurşun sıkacak. 'Sıksın
ondan sonra' diyorlar bana.
AMATEM’e götürüyorum ‘bu çocuk gelmiş başvurmuş bir daha alamayız’ diyorlar. Maddi olarak sıfıra
indim. AMATEM bir tane, başka bir
yere götüremeyiz. Her yolu denedik
ve benim çocuğum hergün biraz daha
ölüyor ve tehlike saçıyor, belki o da
başkalarının çocuklarını zehirlemeye
yöneldi. Çocuğum bir gün eve yarım
saat geciktiğinde ortalığı ayağa kaldırıyordum. Şimdi çocuğum eve gelmiyor. Çocuğum evden uzaklaşsın
diye 10 tane kağıda imza attım yeter

ki eve gelmesin bana zarar vermesin
diye ama o dışarıdayken ben evimde
yatamıyorum. Beni kimse duymuyor.
Başvurmadığım, çalmadığım kapı
kalmadı. Ben AMATEM’lerin tekrar
açılmasını ve devletin bize yardım
etmesini istiyorum. Bugünden sonra
ben de ölüm orucuna gireceğim.
Çünkü benim çocuğum hergün ölüyor ben de bundan sonra öleceğim.”

“Çocuğuma
Kendi Ellerimle
Madde Alıyorum”
Çocuğu uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadıklarını anlatan Seval
Ertepe, “Ben çocuğuma kendi ellerimle alıyorum. 28 yaşında 35 kilo.
Hiçbir yere kalkamıyor, kendi ellerimle alıyor ve sitelerde dikiş dikerek
çocuğuma madde almak için para
kazanıyorum. Ben bir anneyim. 6
yıldır benim çocuğum ölümle pençeleşiyor. Hiçkimse ilgilenmedi. Para
vermediğim zaman sırtım ütü ile yandı, kolum sigara ile yandı. Vermiyorsun para diye. Evimde ne bir
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eşya, ne bir param, ne bir imkanım
kaldı. ‘Anne beni öldür’ dediğinde
ben çocuğuma fare zehiri verdim öldürmek için ve vicdan azabından
vazgeçtim.
Türkiye sesimi duymuyor, Tayyip
Bey koltuk mücadelesi ederken ben
evlat mücadelesi ediyorum. Çocuğuma yardım edilmezse ölüm orucuna başlayacağım, ölene kadar çocuğumu yanıma alıp sonuna kadar
devam edeceğim. Benim çocuğum
hırsızlık yaparak, marketlerden kaşar
çalarak satıyor ve torbacılara vererek
madde alıyor. Bu yüzden 7 dosyası
var, aranması var, gelen asayişe vermiyorum. Ölecekse önümde ölsün,
cezaevinde değil. Ben anneyim. Devlet
elini uzatmazsa meydanda kendimi
öldüreceğim.”

“Okulların Önü
Uyuşturucudan
Geçilmiyor”
Bu sözler bir milletvekili tarafından söyleniyor. Ailelerle birlikte basın
toplantısına katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök şöyle diyor:
“Yapılan araştırmalarda uyuşturucu
11’e kadar inmiştir. Uyuşturucu
bulmak dünyanın en kolay işlerinden
bir tanesi haline gelmiştir. Her yerde,
okulların kapısının dibinde, çocuklarımızın sokakla temasında, onu
da geçtik okulların içlerinde dahi
uyuşturucu satılan bir ülke konumundayız.”

AMATEM’lerin
Önü Torbacılar
İçin Pazar Yeri
AMATEM’lerin önü uyuşturucu
pazarına dönmüş... Tedavi için gidenler daha da bağımlı olarak çıkıyor.
Levent Gök mecliste yaptığı açıklamada şöyle diyor: “AMATEM adı
verilen mücadele gibi kuruluşlar neredeyse bir kısmının kapatılmak istendiğini duyduğumuz bu günlerde
özellikle esrar, kokain ve bonzai tehlikesi Türkiye’yi sarmıştır. Türkiye’de
hemen hemen uyuşturucu kullanan
bütün gençlerimizin en çabuk bulduğu
madde bonzaidir. Bonzai ne yazık ki

AMATEM’de tıbbi tahlillerde ortaya
çıkarılan bir madde olmadığı için
bununla ilgili tedaviler de doğru
düzgün yapılamamakta ve AMATEM’de tedavilerde verilen ilaçlar
nedeniyle çocuklarımız daha da bağımlı hale gelmekte. Daha vahim
tarafı AMATEM’de uyuşturucu bulunuyor. AMATEM’ler torbacılardan
geçilmiyor. Türkiye müthiş bir şekilde
uyuşturucu batağına saplanmış durumdadır.”

Çocuklarımızı
Zehirleyen AKP’dir!
Onlardan Çözüm
Beklemeyin
Anneler, babalar... boşuna ümitlenmeyin... Bu devletin eli halka yardım etmek için uzanmaz... Ancak
halkın cebindeki paraları nasıl alırım
diye uzanır devletin eli... Onlardan
yardım beklemeyin... Çocuklarınızı
zehirleyenler onlardır... Elinde bir
Yürüyüş Dergisi okuyan liselinin peşine, takip etmesi için 10 tane polis
takar. Ama uyuşturucu artık bakkallarda ekmek yerine satılıyor. AMATEM’lerin önü uyuşturucu satan torbacılardan geçilmiyor... Eskiden uyuşturucu okulların önünde satılıyordu,
artık içinde satılıyor... Kantinlerde
satılıyor... Bunlar bizim çocuklarımızı
zehirleyenler, bunlar hiç çocuklarımıza çare olabilir mi?
Devlet Denetleme Kurulu’nun raporuna göre Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri'ne (AMATEM) tedavi için
başvuranların sayısı beş yılda 5 kat
arttı.
2004'te AMATEM'e başvuranların
sayısı 40 bin iken, bu rakam 2012
sonunda 227 bini aştı.
Milyonlarca uyuşturucu bağımlısı
var. Tedavi için 227 bin kişi AMATEM’e başvuruyor... Buna karşın
sadece 26 tane AMATEM var...
227 bin bağımlıya sadece 26
AMATEM ne yapabilir?
227 bin bağımlıya bütün AMATEM’lerde sadece 543 yatak var.
226 bin 453 bağımlının tedavi olma
şansı yok... Sadece 543 kişi yatarak

tedavi olabilir... Bu koşullarda tedavi
olmak mümkün mü?
AKP yeni tedavi merkezleri açmak
yerine Ankara’da Gazi Üniversitesi’ne
bağlı AMATEM’i de kapattı. Bağımlılara ölün diyor.
Uyuşturucu kullananların sayısı
kat kat artarken yeni tedavi merkezleri
açılacağı yerde var olanlar da kapatılıyor.
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’ne saldırıyor.
Merkezin bulunduğu binayı yıkacağım diyor.

Halkımız!
Çözüm Devrimcilerdir!
Çözüm Devrimcilerin
Öncülüğünde
Örgütlenmektir!
Uyuşturucuyu yoksul halkın yaşadığı mahallelerde çeteler bizzat
polisin denetiminde satıyor.
AKP, halkı uyuşturucuyla zehirleyerek yönetiyor.
Uyuşturucu paralarıyla besleniyor.
Uyuşturucuya karşı mücadele
eden devrimcilere saldırıyor. Katlediyor. Uyuşturucuya karşı mücadele
eden ise sadece devrimcilerdir.
AKP uyuşturucu bağımlıları her
geçen gün katlanarak artarken tedavi
merkezlerini kapatıyor.
Devrimciler AKP’nin zehirlediği
uyuşturucu bağımlılarını kurtarmak
için HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’ni açtı.
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ ücretsiz herkesin
başvurup yararlanacağı bir tedavi
merkezidir.
HASAN FERİT GEDİK UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ yoksul halk çocuklarının tedavi merkezidir.
AKP ŞİMDİ ORAYI DA YIKMAK İSTİYOR, BUNA İZİN VERMEYELİM!
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Kadiköy

Kartal

AKP’nin Katil Polisleri Hasan Ferit İçin Adalet İsteyen Devrimcilere
Her Yerde Saldırıyor... Katletmek Serbest Adalet İstemek Yasak!

Saldırılarınız, Mahkemeleriniz Hasan Ferit’in Katillerini
Koruyamayacak!
Hasan Ferit İçin Onurlu Bir Yaşam İçin Adalet İçin
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15 Eylül’de Kartal Adliyesi’nde Olalım!

3 Eylül günü Halk Cepheliler Okmeydanı Anadolu Parkı’nda “Hasan
Ferit için, Adalet için 4 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde Olalım” kampanyası çerçevesinde çadır açtılar.
2 Eylül’de açılan çadıra saldırı
olmuş 2 Halk Cepheli gözaltına alınmış mahalleye polisin sokmadığı
ambulans sebebi ile kalp krizi geçiren
bir kişi yaşamını yitirmişti.
3 Eylül’de saat 15.00’da “Uyuşturucu Çeteleri Vuruyor! AKP’nin
Mahkemeleri Koruyor! Hasan Ferit
İçin Adalet İstiyoruz!- Halk Cephesi”
yazılı pankartın asılmasıyla beraber
çadır açıldı. Kurulan masa ile Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı ve bildiri
dağıtımı gerçekleşti. Akşam saatlerinde Cepheliler’in takibine takılan
bir sivil polis, parkta Halk Cepheliler’in açtığı çadırı videoya çekmeye
çalışılırken fark edildi. Cepheliler
bir süre izledikten sonra müdahale
ederek videoları sildirdi ve polisi cezalandırdı. Polis karakol olarak kullandıkları İTO Lisesi’ne kaçtıktan
sonra akrepler Anadolu Bulvarı’ndan
ardı ardına geçerek Halk Cepheliler’i
taciz ettiler ve fotoğraflarını çektiler.

Saat 21.30’a kadar açık kalan çadıra polisin saldırmasıyla mahallede
çatışma çıktı. Cepheliler çadıra saldırmaya gelen akreplere saldırdılar.
Çatışmalar 23.30’da Berkin’in katili
polislerin mahalleden çekilmesiyle
iradi olarak bitirildi.

engellemelerini aştı ve Halk Cephelileri içeride sahiplendiler. “Onlar
bizim çocuklarımız, onlar çıkmadan
gitmeyeceğiz, çocuklara vuramazsınız” diyerek faşizme karşı birleşen
halk, Halk Cepheliler’in işkence görmesine izin vermedi.

Hasan Ferit Gedik İçin
Cevahir AVM İçerisinde
Pankart Açıldı

Halk Cepheliler,
Hasan Ferit İçin
Adaletin Sesi Oldu!
4 Eylül’de Bir Kez Daha
Kartal Adliyesi’ndeyiz!

Halk Cepheliler Cevahir AVM
içine "Hasan Ferit İçin Adalet İstiyoruz! Vermezseniz Alacağız!" yazılı
pankart astı. Özel güvenlik birimleri
zor kullanarak pankartı indirmeye
çalıştı. Haklı davalarını savunan Halk
Cepheliler, pankartın geri verilmemesi
üzerine ajitasyonlar ve sloganlarla
halkı Hasan Ferit’in 4 Eylül’deki
mahkemesine çağırdılar. Halkın ajitasyonlara ve sloganlara destek vermesi üzerine ÖGB Halk Cepheliler’i
uzaklaştırmaya çalıştı. Halk Cepheliler’i güvenlik amirinin odasına götürdüklerini gören halk “ya onlar dışarı çıkartılacak ya da biz de onlarla
içeri gireceğiz” diyerek güvenliklerin

Hasan Ferit Gedik’i duymayan
kalmayacak diyen Halk Cepheliler
İstanbul’un birçok mahallesinde Hasan Ferit’i anlatarak 4 Eylül’deki
mahkemeye çağrı yaptılar.
Bağcılar: 28 ve 30 Ağustos günlerinde Yeni Mahalle’de Hasan Ferit’in ağzıyla yazılmış mahkemeye
çağrı mektupları dağıtıldı. Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu’nda esnaflar gezildi. Hasan Ferit anlatıldı, mahkemesine çağrı yapıldı. Bazı esnaflar
çevresine dağıtmak için toplu mektup
aldı. Evlerin kapıları tek tek çalınarak
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Okmeydanı

Kartal

Hasan Ferit ve mücadelesi anlatıldı.
Kahvelere gidildi, oturanlara mektup okundu. Kirazlı Mahallesi’nde
sitelere gidildi. Sitelerin posta kutularına mektup bırakıldı. 2 saat süren
7 kişinin katıldığı çalışmalarda 200
Hasan Ferit Gedik mektubu halka
ulaştırıldı.
31 Ağustos günü Yeni Mahalle
yürüyüş yolunda Hasan Ferit Gedik
mahkemesine çağrı amaçlı oturma
eylemi yapıldı. Oturma eylemi saat
12.00’da başladı. “Ayağa Kalk İstanbul Hasan Ferit Gedik İçin Adalet
İstemeye Gidiyoruz/HALK CEPHESİ” imzalı pankart yere serildi. Hasan
Ferit’in resminin olduğu “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür” yazılı pankart
ve dövizler asıldı. Oturma eylemi
çağrı bildirisinin okunması ile başladı.
Gün boyunca Grup Yorum şarkılarını çalındı. Günün kalabalık saatlerinde halaylar çekildi. Yürüyüş
Yolu üzerindeki esnaflara ve dolaşan
insanlara yol boyunca bildiri dağıtımı
yapıldı. Bildiri verilen herkese Hasan
Ferit ve mücadelesi anlatıldı. Gün
içerisinde eylem yerine sürekli gelenler oldu, Kuruçeşme Mahallesi’nden desteğe gelenler oldu, Özgür
Tutsakların aileleri ziyaret etti. Türkülerle, sloganlarla, bildirilerle sesli
konuşmalarla herkese Hasan Ferit
anlatıldı ve saat 20.00’de eylem sona
erdi. Açılan masada 20 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
1 Eylül günü Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu’nda, Karakol bölgesinde,
Çiftlik Caddesi’nde Hasan Ferit Gedik’in 4 Eylül’de görülecek mahkemesine çağrı ozalitleri asıldı.
2 Eylül günü akşam saat 19.0020.30 saatleri arasında yürüyüş yo-

lunda Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağrı amaçlı masa açıldı. Yere
serilen Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür
pankartının yanında masada Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.
Bakırköy: 29 Ağustos günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda Hasan
Ferit Gedik’in mahkemesine çağrı
için bildiri dağıtımı yapıldı. 10 kişinin
katıldığı, sloganların atıldığı 2 saat
süren çalışmada 1250 adet mahkemeye çağrı bildirisi halka ulaştırıldı.
Hasan Ferit’i daha fazla kişiye anlatma, adaletsizliği teşhir etme isteğiyle bildiri uzatılan herkese içeriği
anlatıldı.
Esenyurt: Halk Cepheliler tarafından 1 Eylül günü Hasan Ferit Gedik için Esenyurt/Esenkent'te duvarlara yazılamalar yapıldı. Yapılan 8
yazılamayla 4 Eylül'de Kartal Adliyesi’nde Hasan Ferit Gedik'in katillerinin yargılandığı mahkemenin 2.
duruşmasına çağrı yapıldı.
Esenyurt’ta Halk Cepheliler 4 Eylül günü Kartal Adliyesi’nde görülecek olan Hasan Ferit Gedik’in katillerinin mahkemesine çağrı için 2
Eylül akşamı ozalit yaptılar. Depo,
Atalay Caddesi, Tabela, Yeşilkent
bölgelerine mahkemeye çağrı ozalitlerinin yanı sıra, IŞİD’in katlettiği
Ezidi halkıyla dayanışma amaçlı Silopi’ye gidildiğini anlatan ozalitler
de yapıştırıldı. 3 Eylül günü Halk
Cepheliler mahkemeye çağrı için Yeşilkent’e yazılamalar yaptılar.
Gazi: Hasan Ferit için, adalet
için yapılan çalışmalarda evlere bildiri
dağıtımı yapıldı. Mahkeme çağrı afişleri esnaf camlarına asıldı. 1 Adet
“Hasan Ferit için Adalet istiyoruz. 4
Eylül’de Kartal Adliyesi’ndeyiz.
HALK CEPHESİ” imzalı pankart
Nalbur bölgesine asıldı.

Esenyurt
1 Eylül’de Hasan Ferit'in Mahkemesine çağrı amaçlı çadır ve çadırın
önüne masa açıldı. Masada kitap ve
dergi satışı yapıldı. Mahallenin farklı
bölgelerine ozalitler yapıldı. Esnafların işyerlerine mahkemeye çağrı
afişleri yapıldı.
Mahkemeye çağrı çalışmaları kapsamında şablonlar hazırlandı. Mahallenin duvarlarına sprey boya ile
mahkeme çağrı şablonları yapıldı.
Kartal: Kartal Meydanı’na
19.00’da Hasan Ferit için, adalet
çadırı açan Halk Cepheliler’e polis
saldırdı ve 9 Halk Cepheli gözaltına
alındı. Gözaltıların ardından ertesi
gün çadır yeniden açılana kadar oturma eylemi yapıldı.
1 Eylül'de Halk Cepheliler Kartal
Meydanı’nda “Hasan Ferit İçin,
Adalet İçin 4 Eylül’de Kartal Adliyesi’nde Olalım!” kampanyası çerçevesinde çadır açtılar. Saat 19.00’da
açılan çadıra polisler gelerek çadırın
kaldırılmasını istediler. Daha sonra
polis gelip 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltılara rağmen oturma eylemi
devam etti.
2 Eylül günü ise Halk Cepheliler
Kartal Meydanı’nda 15.30’da basın
açıklaması yaptılar. Ardından çadır
kurdular. Hasan Ferit’in katili, çeteleri
besleyen polis artıkları gelerek çadırı
kuramayacaklarını, devam ederlerse
zabıta ekiplerini çağırarak ceza yazacaklarını ancak oturma eylemine
devam edebileceklerini anlattı. Halk
Cepheliler de çadırı açacaklarını söylediler. Ardından polis saldırarak çadırı çalmaya çalıştı. Halk Cepheliler’in direnmesi karşısında etraftaki
halk polise su ve taşlarla saldırdı.
Halk Cepheliler oturma eylemine
devam edileceğini Hasan Ferit’in hesabını zorla alacaklarını halka bir
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kez daha anlattılar. Çekilen halaylarla oturma eylemi devam ettirildi.
Kadıköy: Çete-AKP-polis işbirliği
ile 30 Eylül 2013 günü Gülsuyu’nda
katledilen Hasan Ferit Gedik’in katillerinin yargılandığı mahkemenin
ikinci duruşması için Kadıköy Boğa
Heykeli’nde çadır açan Halk Cepheliler’e polis ikinci gününde de saldırdı.
Hasan Ferit’in katillerini halka
anlatmak için çadır açan Halk Cepheliler “Hasan Ferit İçin Onurlu Bir
Yaşam İçin Adalet İçin 4 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde Olalım!” çağrısını
yaparak AKP iktidarının uyuşturucu
ile gençleri zehirlediğinin anlatıldığı
bildirileri halka dağıttılar.
Açılan çadırın ikinci günü olan
29 Ağustos günü saat 13.00’da açılan
çadıra polis saldırarak Halk Cepheliler’i gözaltına aldı.
İlk ekibin gözaltına alınmasının
ardından yine çadır açan Halk Cepheliler’i polis saldırarak gözaltına
aldı.
30 Ağustos’ta yapılan açıklama
Hasan Ferit için 4 Eylül’de mahkemeye davet eden sözlerle başladı.
Ardından Hasan Ferit’in uyuşturucu
çeteleri tarafından katledildiği ve
AKP’nin mahkeme aracılığıyla bu
çeteleri koruduğu söylendi. Kendilerinin 4 Eylül’de görülecek olan
mahkemeye dikkat çekmek için kurmak istedikleri çadıra polisin saldırdığı bilgisini vererek asla vazgeçmeyeceklerini belirttiler.
İki gün içinde üç kez saldırıya
uğrayan Halk Cepheliler ikinci günde
dördüncü saldırıyı yaşadılar. Halk
Cepheliler yaptıkları açıklamadan
sonra tekrar çadır açmak istediler.
Çadırın kurulma aşamasında çevik
kuvvet sürüsü tarafından etrafları sa-

Dersim
Bağcılar
rıldı ve sivil polisler çadırın açılamayacağını buna izin vermeyeceklerini belirttiler. Polisler çadırı zorla
almaya çalışırken yaşanan arbedede
halktan insanlar polise tepki gösterdi.
Saldırarak, polisin çadırı çalması
üzerine Halk Cepheliler; “Halkımız!
Görüyorsunuz çeteleri besleyen
AKP’nin polisleri adalet talebimize
bile tahammül edemiyorlar, çadır
kurmamıza dahi tahammül edemiyorlar” şeklinde seslendiler. Halk
Cepheliler'in oturma eylemi saldırıdan
sonra da devam etti.
Halk Cepheliler’in Boğa Heykeli
Meydanı’nda Hasan Ferit Gedik için
adalet eylemi, oturma eylemi şeklinde
31 Ağustos’ta da devam etti. Çadır
açma olarak başlayan eyleme Hasan
Ferit’in katillerinin hamisi olan AKP
polisi saldırdı. Çadırı her açtığında
saldırı ve işkence ile karşılaşıyor
Halk Cepheliler. Ve eylem oturma
eylemi olarak devam etti.
Alibeyköy: 31 Ağustos Saya Yokuşu Mahallesi’nde Hasan Ferit’in
4 Eylül'deki mahkemesine çağrı yapıldı. Ajitasyonlar çekilerek Hasan
Ferit’i çetelerin vurduğu, Hasan Ferit’i
vuran çeteleri devletin koruduğu anlatıldı. 600 bildiri ve 50 adet Hasan
Ferit’in mektubu halka ulaştırıldı. 2
Eylül'de Cengiz Topel’de Hasan Ferit’in mahkemeye çağrı ozalitleri
asıldı. Karadolap parkında 50 mektup
ve 400 bildiri dağıtıldı. 10 ozalit yapıldı. Alibeyköy’de Hasan Ferit için
açılan adalet çadırına halkın ilgisi
yoğundu.
Yenibosna: Yenibosna Zafer Mahallesi'nde afiş ve yazılama yapıldı.
Kampanya bünyesinde 20 adet afiş
asıldı. Yenibosna Pazar Pazarı'nda
masa açıldı ve bildiri dağıtımı yapıldı
aynı zamanda Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

Dersim:
Hozat İlçesi’nde yozlaşmaya,
uyuşturucu ve alkol bağımlılığına
karşı kampanya başlatan Halk Cepheliler 30 Ağustos'da belediyenin
düğün salonunda halk toplantısı ve
film gösterimi yaptılar.
Program öncesi el ilanı ve afişler
asıldı ve belediyeden anons yaptırıldı.
Mahallelerde gezen Halk Cepheliler
halkla sohbet edip herkesi toplantıya
davet ettiler.
Yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı
mücadelenin simgeleri Birol Karasu,
Hasan Ferit Gedik anlatıldı. Daha
sonra Dersim Halk Cephesi’nin hazırladığı kurgu izlendi. Ardından kurgu içinde geçen Hasan Beyaz ile
ilgili Van’da açılan Hasan Beyaz
Halk Kütüphanesi anlatıldı. Bu konuda bir sonraki toplantıda bir komite
çıkarılması ve bir duyuru ile birlikte
esnafların gezilmesi kararı alındı.
Gençlik Komitesi kurulması kararlaştırıldı.
Hasan Ferit Futbol Turnuvası için
Dersim ve ilçelerde kurulacak takımlar anlatıldı ve Hozat’ta da takımlar kurulacağı anlatıldı. Güler
Zere Halk Kitaplığı bünyesinde düzenli toplanılıp kursların ve etkinliklerin yapılabileceği anlatıldı. Her
hafta bir film gösterimi yapılması
kararının da alındığı toplantı canlı
tartışmalarla devam etti.
Özellikle devrimci kurumların ve
kişilerin bu konularda halka öncülük
etmesi gerektiğini anlatan bir kişi,
eskiden sorunların çözümü için devrimciler öncülüğünde toplantıların
yapılıp çözüldüğü anlattı. Program,
Hasan Ferit Gedik’i anlatan slaytın
izlenmesi sonrası son konuşmalarla
devam etti. Halk toplantısına 50 kişi
katıldı.
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Gazi Mahallesi’nde Çeteler Çağrı Avcı’ya Saldırdı!
Çetelere, Uyuşturucuya Karşı Mücadele Devam Edecek!

Çağrı Avcı
3 Eylül günü Gazi Mahallesi’nde
bulunan Ali Haydar Çakmak Parkı’nda çeteler Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi çalışanı Çağrı Avcı’ya saldırdı.
Saat 19.00 sularında parkta oturan
Çağrı Avcı ilk önce karşısında oturan
ve kendisine bakarak konuşan 4 genci
fark etti. 25-26 yaşlarındaki 4 kişi
Çağrı Avcı’ya bakarak aralarında konuşuyordu. İçlerinde yaşça birkaç
yaş daha büyük olan birisi Çağrı
Avcı’nın yanına gelerek “Burada ne
yapıyorsun, niye geldin, defol git”
dedi. Bunun üzerine Çağrı Avcı karşısındaki gence kim olduğunu sorarak
oturmaya geldiğini belirtti. Bunun
üzerine “Sen aşağıdaki tedavi merkezinden değil misin” diyen genç
diğerlerinin yanına giderek aralarında
konuştular. Bu konuşmaların üzerine
parktan ayrılan 4 kişi aradan 5 dakika
geçtikten sonra yanlarına bir kişiyi
daha alarak parka geri döndüler,
direk Çağrı Avcı’ya saldırdılar. Saldırı
sırasında sürekli “Siz kendinizi mahallede ne zannediyorsunuz, bir yer
kurdunuz diye Ali kıran baş kesen
misiniz?, Sizi bu mahallede yok edeceğiz” diyen çetelere karşılık Çağrı
Avcı’nın mahallede çetelere, uyuşturucuya izin vermeyeceklerini söylemesinin ardından parkta oturan halkın tepkisi üzerine çeteler parktan
ayrıldı.
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada:
AKP çocuklarımızı zehirlerken

biz onlara sahip çıktık. Bu devleti
ve desteklediği çeteleri rahatsız etti.
Şimdiye kadar 92 insanımız tedavi
olmak için merkezimize başvurdu.
Ve bir çoğu uzun süredir uyuşturucu
kullanımını bıraktı. Gençlerimizi bu
bataklıktan kurtardıkça devlet destekli
çeteler pervasızca devrimcilere saldırılarını artırdı.
Biz bu yola çıkarken bedellerinin
olacağını biliyorduk. Ve biz bu bedeli
ödemeye hazırız. Hasan Ferit Gedik’in yoldaşları olarak mücadelemize
devam edeceğiz. Ne AKP nin şafak
operasyonları, ne çete artıkları bizi
bu yoldan döndürebilir.
Devrimcilere kalkan hiçbir el cezasız kalmayacak. Gazi Mahallesi’ndeki tüm çetecileri tanıyoruz.
Saldıranları biliyoruz. Yerin yedi kat
dibine de girseler halkın adaletinden
kaçamayacaklar.

hiplenmeye çağıran masada sonuna
kadar direnileceği ve halkın örgütlü
gücü karşısında AKP’nin değil halkın
ve devrimcilerin kazanacağı vurgulandı. İki günün sonunda toplam 500
bildiri dağıtıldı ve 200’e yakın imza
toplandı.

Tedavi Merkezinde
Film Gösterimi
30 Ağustos'ta Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi konferans salonunda film
gösterimi yapıldı. 'Motosiklet Günlüğü' adlı filmin gösterildiği etkinlik
iki saat sürdü. Che Guevara ve arkadaşı Alberto Granado'nun 1950'li yıllarda Güney Amerika'yı dolaşmalarını
konu alan filmin sonunda filme dair
sohbet edildi. Filmi 12 kişi izledi.
Sayı: 433

Yürüyüş

Her Hafta Yapılan Futbol
Maçı Coşku ile İzlendi!
2 Eylül günü saat 19.00-20.00
saatleri arasında yapılan maç dostluk
ve dayanışma içerisinde geçti. Gazi
Mahallesi’nin gençlerinin de oynadığı
maça tedavi merkezinde tedavi olmaya gelen ve uyuşturucu kullanımını
bırakan insanlarımız da katıldı. Tedavi
merkezini sahiplenme çağrısı yapılan
maç sonunda herkes moral ve coşku
ile gelecek hafta görüşmek üzere
sözleşti.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nin
Yıkılmak İstenmesine
Karşı İmza Toplamaya
Devam Ediyoruz!
31 Ağustos'da Gazi Mahallesi
Dörtyol’da masa açılarak 150 imza
toplandı.
2 ve 3 Eylül günü Gazi Mahallesi
Dörtyol’da masa açılarak bildiri dağıtılmaya ve imza toplanmaya devam
edildi. Halkı, tedavi merkezini sa-

07 Eylül
2014

Ankara

Ankara’da Hasan Ferit
Gedik Futbol Turnuvası
Başladı
İdilcan Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve toplam 12 takımın katıldığı “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara ve Yozlaşmaya Karşı Hasan
Ferit Gedik Futbol Turnuvası” 27
Ağustos'ta Sokak Spor ve Halkın
Mimar ve Mühendisleri takımları
arasında oynanan müsabakayla başladı.
Dostluk, kardeşlik ve biraz da
rekabetin hakim olduğu müsabakayı
geri düşmesine rağmen pes etmeyen
Halkın Mimar ve Mühen-disleri takımı 7-6 kazandı.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Cepheliler'den Sultangazi Belediyesi'ne ve
Cahit Altunay’a Uyarı!
biz olmayız" diyerek uyarıda bulundular.

Vura Öle, Öle Vura
Mahallelerimizi
Temizleyeceğiz!
1 Mayıs

Uyuşturucuyla Mücadele
Merkezinin Yıkılmasını
İstemek Namussuzluktur,
Şerefsizliktir!

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014
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Gazi Mahallesi'nde Cepheliler
Sultangazi Belediyesi’ne şikayet ve
yıkıma karşı misilleme eylemi gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi
verdiği sözü tutmayarak Gazi Parkı
içinde olan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni Gazi Karakolu’na şikayet ederek,
buranın yıkılmasını istedi.
Bu tedavi merkezinde şu an uyuşturucudan kurtulmak için gelen 70
insan tedavi görüyor. Cepheliler:
"Soruyoruz; Cahit Altunay neden tedavi merkezini yıktırmak istiyor?
Uyuşturucu tedavi merkezini kim,
neden polise şikayet eder, yıktırmak
ister? Ne pahasına olursa olsun tedavi
merkezini yıktırmayacağız. Bundan
dolayı 26 Ağustos'ta eş zamanlı olarak, Sultangazi Belediyesi’nin mahallede bulunan Gazi Kent Ormanı
gişelerini, güvenlik kulübelerini ve
Gazi Parkı içinde bulunan Kültür
Merkezi inşaatını yakarak tahrip ettik.
Eylem sırasında kimseye zarar gelmemesi için milislerimiz silahlı güvenlik almıştır. Eylemlerimiz, işbirlikçi Sultangazi Belediyesi’ne ve Cahit Altunay’a karşı uyarı niteliğindedir.
Gazi’yi başınıza dar ederiz. Uyuşturucu tedavi merkezine yönelik polis
saldırılarından Sultangazi Belediyesi
sorumludur. Bu işbirlikçi tutumlarınıza devam ederseniz, dünyayı başınıza yıkarız. Uyarıyoruz! Sultangazi
Belediyesi işbirlikçi tutumundan vazgeçmelidir. Aksi takdirde sorumlusu

28 Ağustos'ta 1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler silahlı devriyeye
çıktılar. Kızıl fularlarıyla ve silahlarıyla mahallenin sokaklarında uyuşturucu satıcılarını, çetecileri aradılar.
Şüpheli görünenlerin üstü arandı ve
köprünün altında alkol kullananlar
tek tek uyarılarak uzaklaştırıldı. Bir
saat boyunca hiçbir torbacının izine
rastlamayan Cepheliler devriyeyi
iradi olarak bitirdi. O sırada AKP’nin
katil polisleri akrep tipi zırhlı araçla
Cepheliler'i taciz etti. Cepheliler ise
molotoflarla akrebi yakarak geri püskürttü. Mahalle halkıyla birlikte “Katil
Polis Mahalleden Defol” sloganları
atıldı.
Cepheliler, "Bu eylem size bir
uyarıdır! Mahallelerimizden defolun!
Yoksa bedelini ağır ödersiniz!" diyerek eylemi iradi olarak sloganlarla
bitirdi.

Adaleti Cepheliler
Sağlayacak!
1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler
korsan eylem düzenledi. AKP’nin
katil polisleri son günlerde artan
akrep diye tabir edilen araçlarıyla,
akşam saatlerinde ki devriyelerine
karşı etmek için 24 Ağustos günü
Cepheliler korsan eylem düzenledi.
3001 Caddeye çıkıp molotoflarla
cadde yakıldı ve 4 barikat kuruldu.
Cepheliler “Umudun Adı DHKPC", "Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor", "Katillerden Hesabı DHKC
Soracak", "Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” sloganlarıyla, uygun adım
yürüyüşleriyle Kartal Adliyesi ve
Ataşehir eylemlerini selamladılar.
Hasan Ferit’in hesabının mutlaka sorulacağı, adaleti Cepheliler'in sağlayacağı ve mahallelerde uyuşturucuya,

1 Mayıs
fuhuşa, kumara izin vermeyeceklerinin halka sesli çağrıyla anlatılmasının ardından eylem iradi olarak bitirildi.

Mahallemizde Gericiliğe
İzin Vermeyeceğiz!
Gazi Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta
Takkeli, Cübbeli kişiler, “Noter tasdikli” makbuzla Afganistan’da mı,
ülkemizde mi çekildiği belli olmayan
resimlerle hazırlanan dosya ile para
toplarken Halk Cepheliler tarafından
tokatlanıp, kovalandılar. Makbuzlara
ve dosyaya el koydular.
Cepheliler; "AKP’nin ve emperyalizmin beslemesi dinci-gericiler
mahallemizde çok açıktan dincigerici faaliyet yürütüyor. Bunların
dinle-imanla-inançla hiçbir ilgileri
yoktur. Bunlar Tayyip’in dindar ve
kindar beslemelerini, emperyalizme
kiralık katil yetiştirmeye uğraşıyorlar.
Bu nedenle onları engelliyor, mahallemizden kovuyor ve teşhir ediyoruz" denilerek, Gazi Mahallesi’nin
her zaman devrimcilerin yanında yer
alacağı vurgusu yapıldı.

Gericilerin Üye Formu
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Gerçek Zafer, Ancak İsrail’in Filistin
İşgali Sona Erince Kazanılacaktır!
Filistin’e gitmek için yola çıkan
canlı kalkanların günlüklerinden…

26 Ağustos
Her zamanki gibi sabah kalkıp
programımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz… Bir yandan basın metninin
Arapçaya çevrilmesi ve çıktısının
alınması derken saat hemen geliyor…
Ve saat 11.00'da Beyrut Halk Komiteleri ve Dernekler Cemiyeti'nde
Lübnan’ın birçok örgütünün ve birçok
televizyon kanalı ile gazetecilerin
katıldığı bir basın toplantısı yapıyoruz.
Cemiyetin başkanı Maen Başşur konuşuyor önce. Filistin hakkında konuştu ve yaşanan katliamı anlattı.
Ve işte sıra bizde... Bizi “Buraya Filistin'e gitmek isteğiyle gelen Türkiye
Halk Cephesi'nden gelen bir grup
var. Filistin'in acılarını paylaşmak
için Gazze’ye gideceklerini söylediler.
Doktor Gassan'ın telefon numarasını
alıp onlarla beraber gitmek için geldiklerini söylediler” diye tanıtıyor.
Sonra sözü Doktor Gassan alıyor.
Kendileri Gazze'ye gitmek için doktorlardan heyet oluşturmuşlar ve internet ve TV’den bunu ilan ediyorlar.
Bizim de heyetlerine katılmak için
Lübnan'a geldiğimizi söyledi... Sıra
bize geldi; Filistin davasının bizim
de davamız olduğunu, bir yerde insanlar, çocuklar katledilirken sessiz

kalamayacağımızı ve onların acılarını
paylaşmak için Gazze'ye gitmek istediğimizi söyledik. Filistin halkı
için yapılan İsrail'in Türkiye başkonsolosu Efraim Elrom'un cezalandırılması eyleminden bahsettik. Buradakilerin çoğu Mahir’i, Hüseyin’i
Ulaş’ı ve Deniz Gezmiş’i tanıyor…
Filistinli bir şeyh söz alarak; Türkiye
Halk Cephesi'ni tanıdığını, Türkiye
halkına ve Halk Cephesi’ne minnettar
olduğunu, Türkiye halkının izin verilirse Gazze ile dayanışmak için İsrail'e kadar gidebileceğini ancak işbirlikçi Erdoğan ve Amerikan emperyalistlerinin ve siyonist İsrail'in
bunu engellediğini, Halk Cephesi’nin
bu mücadelede şehitler verdiğini ve
davayı geçmişten bugüne sahiplendiğini dile getirdi…
Arap TV’lerindeki haberleri izliyorduk... Filistinliler zafer çığlıkları
atıyor, halk sokağa dökülüyordu.
Beyrut’ta da tabi halk sokağa dökülmüştü. Daha önce gittiğimiz kamplardan biri olan Burc El Burujne
Kampı’na gitmek için hazırlandık…
Kampa vardığımızda, halk genci yaşlısıyla sokaklara dolmuştu. Bütün
örgütler bayrakları ile sokaklardaydı.
Havai fişekler patlatılıyor, şekerler
dağıtılıyor, peş peşe silahlar sıkılıyordu… Savaşın ne kadar farkındaydılar, ne kadarını algılayabiliyorlardı bilinmez ama mutluluğu algılamışlardı… Kalıcı ateşkesin ilanı

Filistin halkı açısından sevindirici
bir durum olarak değerlendirilebilir,
fakat İsrail hala Filistin topraklarındayken bir zafer olarak nitelendirilemeyeceğini düşünüyorduk... Bu
gece bizim için önemliydi... Bir kez
daha burada olduğumuz için mutluyduk.

Enternasyonalist
Coşkumuzla Dünya
Halklarını Selamlıyoruz
27 Ağustos

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

...Sabah kahvaltıdan sonra 1 saat
kitap okuyoruz. Bu akşam saat
18.00'da Filistin Konsolosluğu’nda
bir davet olacak. Ona katılacağız.
Latin Amerika ülkelerinden konuklar
olacak. İsrail'e karşı Filistin'e desteklerinden ötürü konsolosluk bir davet veriyor. Akşam 19.00'da da Rewşi'de Lübnan ve Filistinli gençleri
buluşturma inisiyatifinin Gazze için
eylemi olacak. Sanırım koştur koştur
gitmek zorunda kalacağız çünkü kaçırmak istemiyoruz. Konsoloslukta
güvenlik önlemleri arttırılmış.
Herkes yavaş yavaş salona gelmeye başlıyor. Lübnan ve Filistinli
örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra
Peru, Venezüella, Şili, Küba, Brezilya,
Ekvador’dan gelen konuklar giriyorlar
salona. Ve teker teker kürsüye çıkıp
konuşmaya başlıyorlar. Filistin ile
dayanışma mesajları veriyorlar. Bu

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

bürokratik ortama biraz yabancı kalıyoruz. Halk Komiteleri ve Dernekler
Cemiyeti başkanı Türkiye'den Filistin'e gitmek üzere yola çıkan Halk
Cephesi üyelerinden oluşan bir heyetin de burada olduğunu duyurup
geliş amacımız üzerine kısa bir konuşma yapıyor… Basınla ve konuklarla sohbet edip onlara CD’lerden
veriyoruz ve çıkıyoruz… Koştur koştur Rewşi'ye geçiyoruz... Sanırım biz
sonlarına yetiştik. Ellerinde vurmalı
çalgılarla gençler şarkı söylüyor, yöresel oyunlarını oynuyorlardı. Bizdeki
3 ayak halayı ile damat halayının
karışımı bir şeydi. Sohbet eden grupların birçoğu ile tanıştık. Türkçe, İngilizce, Arapça karışımı bir dille sohbet etmeye çalışıyorduk. Biri bir şey
sorunca Arapça bilen arkadaşlarımızın
yakasına yapışıyorduk. Arapça bilen
arkadaşımız kısa bir konuşma yaptı.
İnsanlar bize karşı çok ilgili. Aralarından bizi evine davet edenler oluyor
fakat başka bir yere geçmemiz gerekiyor. Orada bulunanlarla selamlaşıp
ayrılıyoruz Rewşi'den.

Hiçbir Mezarımızda
Ot Bitmeyecek!
28 Ağustos
Bugün saat 06.30’da kalktık önümüzde yoğun programımız var saat
07.30'a kadar kahvaltımızı yapıp hazırlanıp, evden çıktık. Sayda adında
bir yerleşim yerine gittik. Arabayla
yol 1 saatimizi aldı. Hiçbir mezarımızda ot bitmeyecek demişiz bir
kere ve hiçbir mezarımızı sahipsiz
bırakmayacağımızın sözünü vermişiz.
Bugün bu sözümüzü yerine getirmek
için 1986'da Filistin davası için mücadele ederken şehit düşen Ali Saban’ın Ayn İl- Hilve Kampı’ndaki
mezarını ziyaret ettik. Ali Saban şehidimizin kampın durumundan kaynaklı mezarına hiç gelemedik. ‘Ayn
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İl- Hilve’ adlı kamp mücbir bir kamp.
Dışardan yani Filistinli veya Lübnanlılar dışında hiçbir vatandaşın
içeri girmesine izin verilmiyor.
Kampı Lübnanlıların ziyareti için
bile izin alınması gerekir. Yaptığımız
görüşmeler ve mezar ziyaretini çok
istememiz oradaki tüm örgütleri zorlamamız sonucu Tayyar el Facir adlı
örgütten bizi misafir eden ve iznimizi
alan insanlar sayesinde kamp içine
girdik. Kamp girişinde burayı koruyan
örgütlerin askerleri bize eşlik etti. Mezarımıza varınca hepimizde apayrı bir
heyecan, mutluluk gözlerimizden okunuyordu, çok duygulanmıştık. Öncelikle yanımızda önceden şehidimiz
için yaptırdığımız, “Ali Saban Ölümsüzdür - Türkiye Halk Cephesi” yazılı
çiçeğimizi mezarımıza özenle yerleştirdik. Ali Saban nezdinde tüm devrim
şehitleri için 1 dk. saygı duruşu yapıldı… “Bize Ölüm Yok” adlı marşımızı
söyledik. “Güneşi İçenlerin Türküsü”
adlı şiirimizi okuduk. Sonra Ali Saban
şehidimizi “Malik” adıyla bilen, ölürken yanında bulunan ve onu tanıyan
bir arkadaşının bize Ali abiyi anlatmasıyla içimiz kin ve sevgiyle doldu.
Yaklaşık 35 Lübnan örgütünün
yaptığı ve bizim davetli olarak katıldığımız saat 13.30’daki toplantımıza
son anda yetiştik. Toplantıda öncelikle
kim olduğumuzu, niçin buraya geldiğimizi ve Filistin davasının bizim
için önemini anlattık. Toplantıda herkes bize hayran gözlerle bakıyor ve
art arda sorularını sordular. Filistin’e,
Gazze’ye gitmek için ellerinden gelen
yardımı yapacaklarının sözünü aldıktan sonra oradan çıktık.

“İsrail’e Geri Adım
Attırma Gerçek Kurtuluş
İçin Atılmış Bir Adımdır”
Bu sefer de saat 15.00’da ger-

çekleşecek FDKC ( Al- Jabha AlDemuqratıya Lı- Tahrir Filistin) ile
görüşmemize yol aldık. Görüşmemize
bizim kim olduğumuzu niçin buraya
gediğimizi anlattıktan sonra 1980’de
buraya bizim gibi devrimcilerin gelip
Filistin davasını sahiplendiklerini konuştuk… Ateşkes ne oluyor, nasıl
değerlendiriyorsunuz diye sorumuza
karşılık olarak. “Yapılan ateşkesin
daha uzun süreli olacağını tahmin
ediyoruz” dedi ve devam etti; “İlk
elden sınır kapılarını açtıracağız. Önceden balıkçılarımız 3 mil denize
açılabiliyordu, şimdi 6 mile çıkacak,
sonraki adım 12 mil olacak. Önceden
İsrail' in hâkimiyetinde bulunan ve
Filistinlilerin yaklaşması yasak olan,
yaklaştıkları zaman İsrail tarafından
vurulmalarına sebep olan 400 metrelik
Gazze içerisinde bulunan yerde İsrail
askerleri 100 metre geri çekildi. Sonraki adım 200 metre geri çekilmeleri,
en son tamamen gitmelerinin anlaşmasına varıldı.
Filistin’de havaalanı ve liman tamir edilecek ve İsrail oralara saldırmayacak. İsrail’in tutsak ettiği 25
Filistin militanına karşılık 2 askerini
istiyor. Ama Filistinliler tüm tutsaklarını almadan bu anlaşmayı kabul
etmiyor. İsrail elinde 6 sınır kapısı
ve Mısır’ın denetiminde bulunan 1
sınır kapısının hepsinin açılması…
Bu zafer kalıcı mı, yoksa kurtuluş
mu bunun için ne söylersiniz diye
sorumuza verdikleri cevap: “Evet,
zafer olarak görüyoruz. Çünkü İsrail’in askeri olarak bizden güçlü olmasına rağmen bize karşı böyle yenilgiye uğraması askeri bir zaferdir.
Siyasi olarak da zafer sayıyoruz.
Çünkü önceden İsrail sadece Mahmud
Abbas’ı muhatap olarak sayıyordu
ama şimdi tüm direniş hareketlerini
FHKC, FDKC, NİDAL... Diğer örgütleri de muhatap olarak görmesi
bizi tanıması da zaferimizdir. Ama
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ebetteki bir kurtuluş değil bu sadece
İsrail’i geri adım attırma ve gerçek
kurtuluş için atılmış bir adımdır.”
“Sizce neden geri adım attı” şeklindeki sorumuzun karşılığını 4 nedene bağladı.
1- Savaşın başında direniş hareketleri ve halk arasındaki bağlantıyı
kopartmak istemesi ve bunu başaramayıp tam tersi halkın direniş hareketleriyle bütünleşmesi.
2- Ticari ve ekonomik olarak büyük zararlara uğraması.
3- 64 tane askerini kaybetmesi.
4- Savaştan istenilen sonucun alınamaması İsrail hükümetinde ayrılıklar oluşması ve kendi aralarında
kavga etmeleri Filistin’e karşı geri
adım atmalarına neden olmuştur.
Sonra tabi ki de ard arda sorularımızı
sıraladık ve cevaplarımızı aldık.

“Herkese Örneksiniz,
Araplar Bu Birlikteliği
Yapamıyor”
17.00’de Lübnan Komünist Partisi’yle görüşmek için yola çıktık.

LKP’nin sorumlusu Dr.Khaled Hadadeh ile görüştük fikirlerini aldık.
Onunla sohbet ettikten sonra bizim
gelmemize sevindiğini bunun dayanışmayı büyüttüğünü ve herkese örnek teşkil edeceğini, Arapların bu
birlikteliği yapamadığını, onların da
bunun için mücadele edeceğini söyledi…

Filistin Halkına Siper
Olmak İçin Çıktık Yola
29 Ağustos
Bugün… Harakat Nassereen Mustakilin'in temsilcisi ile görüşeceğiz.
Bu sabırsız bekleyişimiz sona ersin
istiyoruz. Şu an ateşkes olabilir fakat
orada yapılacak çok şey var. Savaşın
bıraktığı bir enkaz ve yüzlerce yaralı
var. Bedenlerimizi Filistin halkına
siper etmek için çıktık yola. Bir an
evvel oraya varmak, yüklerini sırtlanmak yaralarını sarmak istiyoruz…
Çok sıcak karşılıyorlar bizi. Bir
doktor heyeti de bulunuyor orada.
Mustafa Hamdan sıcak ve samimi.
'Cephe şabi türki...' (Türkiye Halk

Cephesi) ile başlıyor hep sohbetler,
görüşmeler… Mustafa Hamdan Türkiye gündemine de hakim… Haziran
Ayaklanması ve son süreç hakkında
konuşuyoruz. Güzel tespitlerde bulunuyor. Doktor Siblini de 'Ekonomik
adaletsizliği insanlara nasıl anlatıyorsunuz onlara nasıl ulaşıyorsunuz?'
diye soruyor. 'Gerçekleri yazan bir
dergimiz var, çalışma yürüttüğümüz
farklı farklı alanlarımız, yürüttüğümüz
kampanyalar var. Kapı kapı dolaşıp
anlatıyoruz insanlara' diyoruz.
El Cedid kanalı geliyor. Lübnan'ın
en çok izlenen kanallarından biri.
Mustafa Hamdan ile beraber konuşuyoruz… Mısır'dan vize beklediğimizi bu zamanımızı görüşmeler yaparak değerlendirdiğimizi ve süreci
hızlandırmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Filistin halkının yanında olmanın gerekliliği ve enternasyonalist
dayanışmanın üzerine yaptığımız kısa
bir konuşmadan sonra söz alan Mustafa Hamdan aynı öneme değindi…
Burada bulunduğumuz sürece bu görüşmeler sayesinde dostlar ediniyor
örgütler ve cemiyetlerle ilişki kuruyor
ve geliştiriyoruz…
Telefonlar ve mailler geliyor.
Dostlarımız halimizi hatrımızı soruyorlar. Yurtdışından ve yurtiçinden
arayanlarımız var. Telefonlar mutlu
ediyor bizi…
Akşam izlemek için bir film belirledik. 'Ghajini'. Aamir Khan'ın
filmleri güzel oluyor… Sevgi ve
kinin birlikteliğini güzel işlemişlerdi.
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Canlı Kalkan Gibi
İleri Bir Eyleminiz
Karşısında
Okuyacaklarım
Geri Kalır…
30 Ağustos
… Geçen gün Rewşi'de katıldığımız eylemi düzenleyen Gençlik
İnisiyatifi bizimle canlı kalkan eylemimiz ile ilgili panel veya bir bilgilendirme toplantısı yapmak istediğini
söyledi. Sabra Şatilla'da akşam saat
17.00 için sözleşmiştik. Sabra Şatil-
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la'nın yolunu öğrendik artık. Yürüyerek gelip gidiyoruz. Hem çok da
uzakta değil zaten. FHKC'li dostlarımız bizi toplantının yapılacağı yere
götürüyorlar. Bizi kapıda karşılıyorlar.
Salonda bulunanlar ile selamlaşıp
masanın etrafına diziliyoruz. Meraklı
gözler bizi izliyor. Gençlik İnisiyatifi’nin toplantısı... Fakat yaş ortalaması yüksek sanki. İnisiyatifin sorumlusu başlatıyor toplantıyı. Filistin
mücadelesinden, şu anki durumdan
bahsediyor ve bizim kim olduğumuzu,
niçin Beyrut'ta bulunduğumuzu anlatıyor kısaca. Bu giriş konuşmasından sonra teker teker söz alıyoruz.
Anlatıyoruz neden Filistin'e gitmek
istediğimizi.
Enternasyonel dayanışmanın önemini… Filistin davası bizim davamızdır işte bu yüzden buradayız diyoruz. Ateşkeş olmadan önce gelmiştik diyor karşılaştığımız engelleri
anlatıyoruz. Şu an ateşkes olabilir
fakat yine de Filistin'e gideceğiz, biz
bunun için yola çıktık onların yanında
olmak istiyoruz diyoruz.

Emperyalizmle
Ortaklaşılmaz
Oturanlardan biri söz alıyor.
FHKC/Ulusal Önderlik'ten. “Ben aslında bugün için metin hazırlamıştım
fakat sizi dinledikten sonra okumaktan
vazgeçtim” diyor. Canlı kalkan eyleminiz gibi ileri bir eylem karşısında
benim okuyacaklarım çok geri kalıyor.
Tebrik ediyorum sizi yürekten ve
size teşekkür ediyorum. Filistin'e gidemezseniz bile bu niyetle yola çıkmış olmanız yeter. Hatta Filistin'in
kazandığı zaferde sizin de payınız
var” dedi. Konuşmaları toparladıktan
sonra salonda bulunanlarla beraber
bizim adımıza hazırlanmış Filistin
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ile dayanışmadan dolayı tebrik ve
teşekkürün yer aldığı belgeleri verdiler
teker teker. İçişleri Bakanlığı onaylıymış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz hem şaşkınız, hem de
mutlu olduk. El yapımı bir duvar
süsü de var. Üzerinde Filistin haritası
var. Bunun yanı sıra Lübnan ve Filistin bayraklarının beraber olduğu
rozetler de veriyorlar. El Fetih'ten
birileri gelip bizi büroda çay içmeye
davet etti. Hep beraber oraya doğru
geçtik. Bayağı kalabalığız. FHKC'den
dostlarımız, FHKC/Ulusal Önderlik'ten söz alıp konuşan genç, YPG'de
yer alan ve toplantımızı duyup gelen
biri ve Gençlik İnisiyatifi’nin sorumlusu ve ailesi de bizimle beraber
geliyor… Konu IŞİD'e karşı savaşta
Amerika ile birlikte hareket edilir
mi üzerine tartışmamızla devam ediyor. Bir kısmı olabileceği görüşünde… Tabii ki aksini savunuyoruz.
Emperyalizmle ortaklaşılamaz. Pencerenin önündeki füze maketi duruyor
üzerinde El Fetih'in bayrağı. Gerçekmiş gibi görünüyor. Buradaki hemen hemen tüm örgütlerin bayrakları,
afişleri, flamaları, logoları kısaca her
şeyinde silah, bomba figürleri var.
Silahlı mücadele İslamcısından Marksistinden oportünistine kadar çok
meşru…

“Bizim İçin En Değerli
Şey Bayrağımızdır”
FHKC'nin bürosuna geçiyoruz…
“bizim için en değerli şey bayrağımızdır. Ve size bunları hediye etmek
istiyoruz” diyerek törensel bir şekilde
bayrakların yer aldığı saten atkıları
boynumuza doluyor teker teker. Gerçekten farklı hissettiriyor bu durum
bize kendimizi. Anlamı ve önemi
büyük! Hatta şu zamana kadar aldı-

ğımız en güzel hediye idi... Bir dostumuzun evine davetliyiz oraya geçeceğiz. FHKC'li bir dostumuz da
bizimle beraber... Elektrik yine kesik
tabi… Burası Sabra Şatilla… İstanbul'dan arıyorlar. Çok mutlu oluyoruz.
Okmeydanı'ndan bir arkadaşımız ve
Ozan Yayıncılık arıyor. Halimizi hatırımızı soruyorlar. Telefonlar bizi
sevindiriyor. Sonra hep beraber yemeği hazırlıyoruz…Sabra Şatilla'da
insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar.
Yozlaşma kampa yayılmış. Uyuşturucu kullanımı yaygınmış. Ve bu
pazar içerisinde yer alanlar da çeteleşmiş durumdalarmış. Burayı bu insanları gördükçe öfkeleniyor insan.
Velhasıl teşekkür edip vedalaşıyoruz
fakat bizi geçirmeye geliyorlar. Yol
üzerinde ayrılıyoruz. Yolda konuşuyoruz. Güzel bir akşamdı. Bizi ancak
bizim gibiler anlar diyor biz arkadaşımız. O kadar yer gezdik insanlarla
tanıştık fakat burası ve buradaki insanlar bir başka…

“Emperyalizme Karşı
Savaşan Herkesle Dostuz”
1 Eylül
Bugün Hizbullah şeyhlerinden
Şeyh Naim Kasım ile görüşmemiz
olduğu için evden saat 11.30 gibi çıkıyoruz saat 12.00 gibi Şeyh Naim
Kasım ile görüşebiliyoruz. Görüşmemizde Filistin’e gideceğimizi buraya savaşta ateşkes başlamadan önce
geldiğimizi ve Filistin’de dayanışmanın sadece lafta kalmaması gerektiğini bunun için Filistin’e Gazze’ye gitmek istediğimizi açıkladık.
Tüm dünyaya canları pahasına Filistin
ile dayanışmanın nasıl olması ge-
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rektiğini anlattık.
Emperyalizme karşı verilen mücadelenin önemini vurguladık. Şeyh
Naim; canlı kalkan eylemimizin onlar
ve Filistinliler için çok önemli olduğunu Filistin mücadelesinin insanlık
mücadelesi olduğunu ve Filistin’in
kaybetmesinin tüm Arap ülkelerinin
ve insanlığın kaybetmesi anlamına
geldiğini söyledi. İsrail saldırıları sırasında Türkiye’den destek görmediklerini belirterek “Türkiye Amerika
ile Ortadoğu’ya karşı işbirliği yapıyor.
Bütün işbirlikçileri (El-Nusra, IŞİD
vs.) yaratan Amerika destekleyen büyüten ise Türkiye’dir. Bu kadar kan
dökülmesinden AKP sorumludur. Türkiye’deki gibi burada Ortadoğu hakkında da karar almaya bir şeyler yapmaya çalıştı fakat istediği gibi olmadı.
Bir gün oynadığı oyunlardan ağır bir
bedel ödeyecek. Arap Bahar’ını da
yaratan İsrail ve Amerika’dır. Bunlar
İsrail’i büyütmek için yapılmaktadır”
diyerek Hizbullah’ın yıllardır savaştığını ve gün geçtikçe güç kazandığını
ve savaşmaya devam edeceğini belirtti.
Hizbullah’ın sadece dini ilişkileri olmadığını emperyalizme karşı savaşan
herkesle dost olduklarını, böyle bir
eylemde bulunulmasının onu duygulandırdığını, umutlandırdığını söyledikten sonra çay ikram edip beraber
fotoğraf çekilmeyi istedi. Gitmeden
önce Filistin’e gidilmesi için ellerinden
gelen yardımı yapacaklarını ayrı yeten
Lübnan’ın İsrail’e karşı verdiği savaşı
resmeden ‘MLITA’ adlı müzeyi gezebilmemiz için bize izin alacağını söyledikten sonra oradan ayrıldık. Gün
içerisinde bize Hizbullah’la neden
görüştüğümüzü, görüşmemizin bir gereği var mı diye mailden soranlar
oldu. Evet, bugün Filistin bir adım
ileri atabildiyse öncelikle onun kararlı
mücadelesi, inancı, haklılığı sayesinde
ve onlarla beraber mücadele eden
dostlarına borçlular. Hizbullah Filistin’e

sadece destek mesajı atıp, basın açıklaması yapmakla yetinmedi. Bugün
kendisine sosyalist, enternasyonalist
diyen birçok kuruluştan maddi ve
manevi daha fazla destekte bulundu.
Ortak düşman Amerika’dır, emperyalizmdir. Emperyalizme karşı nasıl Çavuşesku, Esat'a destek verdiysek bugün
de iki sınıftan birini seçmek zorundaydık ya Amerika ve İsrail ya da
Hizbullah ve Filistin. Bunun ortası
yoktur! Ortasını arayan Amerika’dan
yana saf tutandır. Bizim safımız ilk
geldiğimiz günden belliydi zaten, bu
yüzden sadece Hizbullah’la değil emperyalizme karşı duran Lübnan’daki
örgütlerin tümüyle, ML olsun, olmasın
hepsiyle görüşeceğiz. Ve bu görüşmelerin anlamı ve önemi vardır. Görüşmemizden sonra akşama FHKC ile
televizyonda toplantı gerçekleştirecektik onun iptal olduğunu öğrendik...
2 Eylül
…Yunanistan'dan tutsaklarımız Erdoğan Çakır ve Hasan Biber'in 'Emperyalizm emperyalizm' adlı bir bestesi
var. Bir de bir şeyler ekleyip şekillendirip okumaya çalışıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Bugün yapılan kaydımız
diğerinden daha güzel oldu.
Saat 17.00'de de UNESCO'da sağ
ve sol örgütlerin Filistin'in zaferini
kutlamak için düzenleyeceği bir program var… Halk Hareketi temsilcisi
Necah Vekim sıcak bir şekilde karşılıyor büroda. Kitaplıkta Fidel'in çerçevelenmiş bir resmi var. Buradaki
kurumlarda ilk defa böyle bir şeye
rastlıyoruz… Türkiye'nin şimdiki durumunu ve uygulanan politikaları yorumluyor. Şu ana kadar görüştüğümüz
örgütlerden birkaçı hariç hepsi Türkiye'nin ABD ve İsrail ile işbirliği içerisinde olduğunun farkında. Genel
olarak Suriye'deki savaşla beraber
Türkiye ile ilgili birçoğunun fikri değişmiş anladığımız kadarıyla. Diyor

ki “Stalingrad Rusya için ne anlam
ifade ediyorduysa şu an Suriye de Ortadoğu için aynı öneme sahip. Bu
yüzden evet birlik olmak gerekiyor'
diyor.
UNESCO'ya program bitmeden
yetişebilecek miyiz derken merkeze
varıyoruz. Tokalaştıktan sonra fotoğraf
çektirmek istiyorlar. Buralardaki tüm
örgütler de alıştı galiba bize. Kamplarda
da selam vermeye başladı insanlar,
artık dik dik bakmıyorlar, gülümsüyorlar bize. Hatta bu sabah arkadaşlar
marketten döndüklerinde, markette
çalışan amca bizi dün televizyonda
görmüş dediler. Tavırları değişmiş
oradakilerin, yüksek ihtimal Hizbullah'la olan görüşmenin haberini yayınlamışlardır. Salonda hemen hemen
tüm örgütlerin temsilcisi bulunuyor.
Duvardaki perdeye Filistin resimleri
yansıtılıyor. Ve temsilciler sahnedeki
kürsüye teker teker çıkarak konuşuyorlar. El Fetih-İntifada hareketinin
gençlik temsilcisi bizimle beraberdi.
Julia Boutros'un konseri olacak 5 Eylül'de. Hazır buradayken ona da gidelim
diyoruz. Özellikle 'Mukawem' adlı
parçanın sözlerinin anlamını bilerek
dinlemek gerek. El Fetih-İntifada'dan
olan arkadaş konserde bize eşlik etmek
istiyor. Sabra Şatilla, Burc El Barajne,
Marilyas gibiler. Yoksul, mütevazı ve
samimi… Biletleri almaya gideceğiz… Bir alışveriş merkezindeki teknolojik markette satılıyormuş. Bambaşka bir dünyaya geldik sanki. Kocaman ışıltılı binalar. O yollar alışveriş
merkezleri... Gençleri, giyimleri kuşamları hareketleriyle... Sabra Şatilla'nın daracık sokakları, tek göz odaları,
eskimiş yırtık pantolonlu çocuklar geliyor insanın gözünün önüne. Bu nasıl
adalet diyesi geliyor insanın. Belki
direk buraya gelmiş olsaydık oraları
görmeden bu kadar farklı gelmeyecekti.
Hani derler ya bu göz gördü, kulak
duydu bir kere diye...
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Beltaş İşçileri

Sarıyer İşçileri

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ZAFERİN ADIDIR!

ZAFERE KADAR DİRENİŞ

-Kılıçdaroğlu, İşten Çıkartılan
Sarıyer Belediye İşçilerini
Dinlemedi!
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- Direnen BELTAŞ İşçileri
CHP’nin Şikâyeti ile
Gözaltına Alındı!
-Zabıta Saldırdı
BELTAŞ İşçisi Direndi!
- Direnen Sarıyer İşçileri:
Bu İş Çözülmezse
Açlık Grevine Başlayacağız!
- Kazova Üretiyor!
Sarıyer Belediyesi İşçileri, 28
Ağustos’ta Akatlar’da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla, partililerle yaptığı toplantı çıkışında, bindiği arabanın önünü keserek görüşmek istediler. Korumalar,
işçilere saldırarak alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları ile aracın
önünü 2-3 dakikalığına kesen işçileri
korumalar zor kullanarak aracın önünden aldılar.
Bu arbedenin ardından basın işçilerle
röportaj yaparken, Sarıyer Belediye
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Başkanı Şükrü Genç aşağıya indi. İşçileri karşısında gören Genç, küfür
ve hakaretler ederken işçiler ise “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile
kendisini protesto ettiler.
CHP Milletvekili Veli Ağbaba
bu işi çözeceklerini ve Salı günü
kendilerini arayacağı sözünü verdi.

Direnen Sarıyer İşçileri:
Bu İş Çözülmezse Açlık
Grevine Başlayacağız!
Yol, yemek ve mesai haklarını
istedikleri için Sarıyer Belediyesi
tarafından işten çıkarılan işçiler direnişlerinin 79. gününde bir yürüyüş
yaparak topladıkları imzaları belediyeye verdiler.
29 Ağustos’ta direniş çadırı önünde toplanan işçiler ve onlara destek
verenler düzenli kortej oluşturup işçilerin pankartı arkasında sloganlarla
yürümeye başladılar. Eski adliye binasına kadar yürüyen işçiler oradan
tekrar belediye önüne yürüdüler.
Belediye önünde yapılan açıklamada işçiler direnişleri boyunca Belediye Başkanının talimatıyla zabıtaların saldırısına uğradıklarını, birçok
milletvekili ile görüştüklerini, 28
Ağustos günü de CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek isterken yine korumaların saldırısına
uğradıklarını belirtti. İşe geri dönebilmek için binlerce imza topladıklarını belirten işçiler eğer bu sorunları

çözülmezse önümüzdeki hafta açlık
grevine başlayacaklarını söyleyerek
buradan tüm CHP’li milletvekillerine
seslendiler: “Verdikleri sözlerin arkasında durmaya çağırıyoruz” dediler.
Sarıyer işçilerine destek vermek için
orada bulunan bir BELTAŞ işçisi de
söz alarak bu direnişi desteklediklerini, kendilerinin de 70 gündür direndiklerini ekledi ve “Sadece taşeronluğu yaşanır hale getirmek için
değil, taşeron sistemini kaldırmak
için mücadele ediyoruz” dedi.
Açıklamalar bittikten sonra bir
heyet oluşturarak imzaları vermek
isteyen işçilere kapılar açılmadı, girişleri engellendi. İşleri ve ekmekleri
için 79 gündür direnen işçiler bunun
da birikmiş öfkesiyle oradaki yetkiliyle tartışmaya başladılar. Tartışma
sonuç vermeyince işçiler tam olarak
kapının önüne oturup giriş ve çıkışları
engellediler. Bunun üzerine içeriden
dışarı çıkan bir belediye çalışanının
tekrar içeriye girmesine izin verilmedi. Direnen Sarıyer işçilerinin iradesini kıramayan Belediye yetkilileri
yarım saat sonra heyeti kabul edilerek
içeri almak zorunda kaldı.

Zabıta Saldırdı Beltaş
İşçisi Direndi!
Direnen İşçilerin
Yanındayız!
Direnen BELTAŞ işçileri 28 Ağus-
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Kazova İşçileri

Sarıyer İşçileri

Beltaş İşçileri

tos akşamı zabıtaların saldırısına uğradı. Direniş çadırlarını kaldırmak
isteyen zabıtalara BELTAŞ işçileri
direnerek cevap verdi. Saldırı haberini
duyan halk, gecenin ilerlemesine rağmen işçilerin yanına gelip sahiplendi.
Saldırıyı göze alamayan polis işçilerin
100 metre uzağında bekledi.
Öte yandan Devrimci İşçi Hareketi
sendikalı olarak işlerine geri dönebilmek için mücadele eden ve şu an
grevde olan Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ işçilerini ziyaret etti. 31 Ağustos’ta gerçekleşen ziyarette “Beltaş
İşçisi Yalnız Değildir” yazılı pankartı
taşıyarak ve dayanışma sloganları
atarak yürüyüş yapan DİH’liler, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
yaptılar. Açıklamada, direnişin taleplerinin somutlaştırılarak, işten çıkartılan tüm işçilerin işe alınması,
Beltaş firması haricinde bir şirketin
kabul edilmemesi, toplu sözleşme
görüşmelerinin tekrar başlaması ve
taslağın işçiler tarafından tekrar göz-

den geçirilmesi gerektiğine değinildi.
Ayrıca bu grevin başkaca eylemlerle
de zenginleştirilmesi gerektiği söylenerek, direnen işçilerin her zaman
yanında olacaklarını belirttiler.

Direnen BELTAŞ İşçileri
CHP’nin Şikâyeti ile
Gözaltına Alındı!
Sendikalı olarak işlerine geri dönebilmek için mücadele eden ve
grevde olan İstanbul - Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ işçileri 2 Eylül
günü CHP Beşiktaş ilçe binasını işgal
etti. İşgal sırasında “BELTAŞ İşçileri
İşlerini Geri İstiyor ve BELTAŞ İşçisi
Tamamen Taşeronlaşmak İstemiyor”
yazan pankart asan işçiler gözaltına
alındı.
Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan
ve 44 gündür çadır direnişinde bulunan BELTAŞ işçileri ilk önce içlerinde Selahattin Maluşaklı’nın da
bulunduğu bir grup tarafından darp

edildi. Ardından CHP’lilerin polisi
çağırması sonucunda BELTAŞ işçileri
Rıdvan Çalışkan, Cemalettin Demirel,
Muayet Kurt, İlyas Tepe, Murat Kayabaşı gözaltına alınarak Beşiktaş
Merkez Karakolu’na götürüldü.
CHP'li belediye, işçilerin taleplerini
karşılayacak yerde polise saldırtıyor.
Hiçbir saldırı işçilerin direnişinin
meşruluğunu gölgeleyemeyecektir.

Kazova Üretiyor!
Diren Kazova Mağazası’nda üretime başlandı. Kazova işçileri yaptıkları açıklama ile Diren Kazova
Mağazası’nda üretime başladıklarını
duyurdu. Yapılan açıklamada “Diren
Kazova Mağazası’nın alt katına kurduğumuz penye atölyesinde penye
üretmeye başladık. Bize gönüllü destek vermek için çalışan tekstil emekçisi arkadaşlarımızla birlikte üretiyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca
basın emekçilerini Diren KazovaDİH Mağazası’na çağırdılar.

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Devrimci İşçi Hareketi Emekçi Semtlerde

29 Ağustos'da Kıraç Kuruçeşme’de Devrimci İşçi
Hareketi “Taşeron İşçiye Cehennem Patrona Cennet
Taşeronluğu Mezara Gömeceğiz!” afişinden 130 adet
yaptı. Kıraç Kuruçeşmede 1 Eylül'de Devrimci İşçi
Hareketi gazete dağıtımına çıktı.
Gazete dağıtımı için kapı çalışması yapılırken halkla
işçi hakları hakkında sohbetler edildi. 1 saat süren dağıtımda halka 6 adet gazete ve Soma Özel Sayısı'da

ulaştırıldı.
Devrimci İşçi Hareketi tecrit altında çalıştırılan binlerce emekçiye zaferin yolunu gösteriyor. 30 Ağustos'da
Kıraç Kuruçeşme'de fabrikalar bölgesinde yazılama
yaptı. Fabrika duvarlarına “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak - Devrimci İşci Hareketi" imzalı yazılama yapılarak direnişteki işçilere destek verildi.
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BU HA
LK BU
VATAN
KAHRO
BİZİM
LSUN
EMPER
YALİZM

Devrimci, “halkın iktidarını kuracağız, halk kendi kendini yönetecek,
sömürüye son vereceğiz, emek en yüce
değerdir” gibi pek çok şiarla halkı örgütlenmeye ve mücadeleye çağırır.
Sözleri hayatın bilimsel incelenmesi
sonucu ortaya çıkan teorik doğrulardır.
Bu doğrular salt ezberlenerek hayata
geçirilemez.
Eğer devrimci bunları ezberlemişse
sadece dili doğru söyler; yaşamı ve
çalışması ise buna uymaz. Bunları kavramışsa yaşamı ve pratiği iradi bir hat
izler.
Ezberlemek bilmek değildir, bilmek anlamak değildir, anlamak kavramak değildir.
Sayı: 433
Ama kavramanın ilk adımı ezberYürüyüş lemektir. Kavramaya doğru gidebil07 Eylül
menin tek yolu sorgulamaktır, araştır2014
maktır. Bu gelişimin diyalektiğidir.
Bu nedenle her şeyi bildiğini söylemek, kendini sınırlamak gelişime
son vermektir.
Sorunumuz devrim yapmaktır, devrim teorisi hayatın yasalarından doğar.
Her sorunu bu şekilde incelemeli ve
sorun çözmeyi öğrenmeliyiz.
Halkı ve vatanı sevmek, sorun çözmeyi öğrenmektir.
Yolumuzu anlamak ve kavramak
zorundayız. Parti-Cephe ideolojisi Türkiye koşullarında Marksizm-Leninizm
biliminin yol göstericiliğinde oluşmuş
bir ideolojidir.
Biz yolumuzu yapa yapa gidiyoruz.
Bazen bildiğimiz tek şey yönümüzdür.
Bu nedenle “somut koşulların somut
tahlilini” yapmayı öğrenmek ve öğretmek zorundayız.
Gerçeği öğrenmeliyiz. O anın, o
yerin, o koşulların gerçeğini...
Materyalizmle gerçeği görür; diyalektikle gerçeği değiştiririz.
Ve ihtiyacımız ne, geçmişte ne ya-
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HALKI VE VATANI SEVMEK,
SORUN ÇÖZMEYİ ÖĞRENMEKTİR
pılmış, ne sonuçlar alınmış, elimizde ne var, elimizdeki imkanlarla
ihtiyacımızı nasıl karşılayabiliriz
sorularına net cevaplar vermek zorundayız.
Dayı şöyle diyor: “MarksistLeninist hareket, başkası önermişse,
söylemişse doğru dahi olsa, onu almamak veya karşı çıkmak gibi bir komplekse sahip olmamıştır. Dünyada hiçbir
şey yeni başlıyor olmayıp, biz de bu
dünyada düşünen, üreten, doğrunun
tüm yönlerini yalnız başına yakalayan
ilahi bir güç değiliz. Sağ ve sol sapma
içerisinde olanlar, oportünistler, reformistler hatta tek tek aydınlar doğrunun bütününü, somut koşulları her
zaman görememekle birlikte bazı noktaları görebilirler, yakalayabilirler."
“Dünyada hiçbir deney, hiçbir düşünce ne tek bir örgütle ne de bireylerle
sınırlanamaz. Devrimci örgüt, ülke
gerçeğine uygun olana bütün devrimci
hareketlerin, toplumsal olguların deney
ve sonuçlarının doğru sentezini yaparak
ulaşabilir.
“Bunu yapamayanlar artık alıştığımız ve Türkiye solunda kanıksanan
hemen her yıl strateji ve taktik değiştiren ve hep yüksek perdeden konuşan
ama gelişmeyen kısır örgütlenmeler
olmaktan kurtulamazlar.” (Dursun
Karataş, Devrimci Sol 8, sayfa 7-8)
Devrimciliğin ölçüsü budur. Aslında
çok zengin bir deneye sahibiz. Bu topraklarda, mücadele alanlarında hiçbir
şey yeni yapılmıyor. Devrimci mücadele bizim geçmişimizdir. Her düşünce
hayata geçtiği oranda bir deneydir.
Ve tek gerçek, bilgi pratiğin bilgisidir.
Doğru formülasyonları ezberleyip söylemek belki bizi Mahir’in deyişiyle
“trafik polisi” yapar. Ancak bizi devrimci yapan o bilgiyi hayatta kanıtlama
becerisidir. Eğer ideolojimizin özünü
ve yönümüzü derinliğine ve doğru
kavramazsak kendi teorimiz bizi sınırlayan bir engele dönüşür. Baş çelişkiyi tayin etmeyi öğrenmeli, öğretmeliyiz ve çelişki çözme sanatında ustalaşabilmeliyiz.
Biz yepyeni bir insan tipi yaratmaya
çalışıyoruz. Bu insan üretici ve yaratı-

cıdır, değiştiricidir, yol yapıcıdır. Sorun
çözücüdür. Deneme yanılmacı değil
bilimsel planlamacıdır. Kolaycı değil
emekçidir. Düşünen ve düşündürendir.
Öğrenen ve öğretendir. Kendinde devrimi başarabilendir. Kendine ayrıcalık
tanımayandır. Başarıları sahiplendiği
kadar hataları da sahiplenendir. Yeni
toplum yönetilenler ve yönetenlerden
oluşan bir toplum olmayacaktır; birlikte
planlayıp, birlikte üretip, birlikte bölüşenlerden oluşacaktır. İktidar da amaç
değil; bunu yaratmanın aracıdır. Marksist-Leninist örgüt yeni toplumun nüvesidir. Bu noktada her Marksist-Leninist devrimci bir yöneticidir. Yönetici
her şeyi bu topluma doğru sevk ve
idare eden olabilmelidir.
Bu nedenle örgütlenebilenler ve
devrimciliği sürdürebilenler, salt konuşanlardan değil, söylediği gibi yaşayabilenlerdir. Bu noktada en büyük
güç bilinçtir.
Örneğin halkı kendi iktidarına çağıran ama ondan görüş ve öneri almayan, ona görevler ve sorumluluklar
vermeyen biri devrimciliğini kalıcılaştırabilir mi?
Kendi sorumluluğunda olan bir yerdeki aksaklıklardan kendini muaf tutan
bir kişi devrimciliğini sürekli kılabilir
mi?
Örneğin sadece kitaplara, gazetelere
bakan ama kendi arkadaşına-yoldaşına
sormayan, onun farklı fikirlerine tahammül edemeyen; örgütlemeye çalıştığı yerdeki insanlardan öğrenmeyen,
onlarla halk iktidarı kurabilir mi, halk
meclisini işletebilir mi, halkın farklı
fikirlerine tahammül edebilir mi? Halk
sevgisini buralarda aramak gerekir.
Kimi zaman örgütsüzlüğün nedeni
kendimizi, halkımızı ve hayatı yeterince
tanımamaktır.
Somut durumu tahlil edemeyenler
herkesi ve her şeyi kafalarındaki kalıplara oturtmaya çalışırlar. Sonuç örgütsüzlüktür, örgütlenememektir.
Halkı sevmek kendini devrimcileştirmektir. Kendi sorunlarını çözebilenler,
kendisini eğitenler halkın da sorunlarını
çözebilirler.
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KİMİ ALKIŞLIYORSUNUZ?

Düzene Giden Yol Kendi Katillerini
Alkışlamaktan Geçiyor!

12. Cumhurbaşkanı olarak mecliste yemin eden Tayyip ERDOĞAN’ı
HDP Eşbaşkanı ve cumhurbaşkanı
adayı Selahattin DEMİRTAŞ ayakta
alkışladı.
Kendisine yönelik yoğun eleştiriler
karşısında kendini şu sözlerle savundu: "Yüzde 52 oy almış birinin
yemin töreninde yüzde 52'nin iradesine duyduğum saygının gereğiydi.
Alkışlanması gerekiyordu o irade.
Adaletsiz bir yarış olduğunu biliyoruz. Ama halkın iradesi ayakta alkışlanır."
Kendisi de oligarşiye cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş, düzen
içi politikalara o kadar hızlı alışmış
ki, sömürge tipi faşizmin olduğu ülkemizde seçimlerin ne anlama geldiğini unutuvermiş. Tam da burjuvazinin göstermek istediği gibi seçim
sonuçlarını ‘halkın iradesi’ olarak
gösteriyor. Ve o iradeyi alkışlamaya
değer buluyor... AKP de bütün baskı
ve zulmünü, faşist terörünü ‘benim
arkamda şu kadar milletim var’ diye
yapıyor.
Yazımızda Demirtaş’ın alkışladığı
“halkın iradesi” boyutuna değinmeyeceğiz. Demirtaş’ın kimi alkışladığını ele alacağız. Akışladığı kişi
hiçbir demagojinin üstünü örtemeyeceği bir halk düşmanıdır.
Şemdinli , Roboski , Lice… Uğur
Kaymaz, Ceylan Önkol, Enes ATA,
en son İbrahim ARAS… Sadece son
oniki yılda katledilen Kürt çocuklarının sayısı 200’ün üzerinde. Demirtaş’ın alkışladığı Erdoğan, katledilen
200’den fazla çocuğun doğrudan sorumlusudur.
“Kadın da olsa, çocuk da olsa
gereği yapılacaktır” diyenleri alkışlıyorsunuz.
Mitinglerde Berkin Elvan’ın an-

nesini yuhalatan bir alçağı alkışlıyorsunuz.
Haziran Ayaklanması’nda halkın
katledilmesi emrini verenleri alkışlıyorsunuz.
Katledenlere “kahramanlık destanı yazdılar” diyen bir halk düşmanını alkışlıyorsunuz.
“Çok afedersiniz Ermeni” diyen
Hrant Dink’i katledenleri alkışlıyorsunuz.
“Şanlı Sivas kıyamımız” dedikleri
Madımak’ta diri diri yakılan aydınları
katledenleri zamanaşımıyla aklayanları alkışlıyorsunuz.
Milyonlarca emekçinin alın terini
ayakkabı kutularına doldurup çalan
hırsızları alkışlıyorsunuz.
“Ben Büyük Ortadoğu projesinin
eşbaşkanıyım” diyerek, bölgeyi kan
gölüne çeviren milyonlarca insanın
ölümüne neden olanları alkışlıyorsunuz.
Suriye’yi bölüp parçalamak için
silah ve maddi destek vererek büyüttüğü ÖSO, IŞİD, El Nusra gibi
işbirlikçi katil sürülerini besleyenleri
alkışlıyorsunuz. Bak şimdi o beslemeler Kürt halkını, Ezidileri katlediyor alkışladığınızın besleyip büyüttüğü IŞİD... Yani Kobani’de, Rojova’da, Şengal’de Kürtleri, Ezidileri,
Türkmenleri vahşice katleden IŞİD’i
büyütüp besleyip arkasında duran
katilleri alkışlıyorsunuz.
Halkların eşit özgür birlikteliği,
kardeşliği mi diyorsunuz? Siz halkların kardeşliğine kan damlatanları
alkışlıyorsunuz.
Peki, ne adına yapıyorsunuz bunu?
Düzen içinde siyaset yapmak adına,
düzenin akıl hocalarından alkış almak
için…
Bakın DEMİRTAŞ ve HDP ne
kadar sağduyulu, ne kadar olgun,
ne kadar makul dedirtmek için…
Siyaset yapıyorsunuz demek? Siyaset dediğiniz şey dün eğri dediğinize bugün doğru demekse, kısa va-

deli çıkarlar için eğilip bükülmekse;
evet siz apaçık burjuva siyaseti yapıyorsunuz. Ama halkların burjuva
siyasetine ihtiyacı yok.
“Makul” muhalefet yapıyorsunuz, öyle mi? Kime göre makul?
Makul akla uygun demek. Kimin
aklına uygun muhalefet yapıyorsunuz?
Burjuvazinin aklıyla halk için
mücadele de veremezsiniz, muhalefet
de yapamazsınız. Halk için mücadele
ediyorsanız halkın aklıyla, halkın
menfaatleri için, halkın adaletiyle,
halkın değerleriyle, halkın olanaklarıyla savaşmak zorundasınız. Kimse
aslı varken suretine dönüp bakmaz.
Burjuva siyasetini onlar sizden iyi
bilirler.
DEMİRTAŞ yapılan eleştiriler
karşısında “yeni bir siyaset tarzı geliştirmeye çalışıyoruz” diyor.
Demirtaş “siyaset”e yeni girmiş
birisi değil, yıllardır BDP Eşbaşkanı
olarak düzen içi siyasetin içinde.
Demirtaş’ın “yeni siyaset tarzı”
AKP’nin “yeni Türkiye” söylemine
tam uyumludur.
Siyaset tarzındaki yenilik AKP
iktidarına hizmet eden bir “tarz”dır.
Erdoğan’ı düşman değil, mücadele
ettiğimiz düzenin temsilcisi olarak
değil, rakip olarak görmek ne demektir? Aynı kulvarda koşuyorsunuz
demektir. İşte biz de tam bu duruma
karşıyız. Kürt halkının desteğini, değerlerini, olanaklarını düzen içi kulvarda eritip tüketmenizin karşısındayız.
CHP gibi bir düzen partisinin milletvekiline bile akıl öğretir hale geldiniz. “Nezaketsizlik ötesi bir durum” diyorsunuz meclis kürsüsüne
kitapçık fırlatmaya. Mabet gibi kutsal
bir mekân olarak mı görmeye başladınız oligarşinin meclisini? Ne zamandan beri mücadele nezaket
içinde yürütülüyor? Faşizmle yönetilen bir ülkede hangi nezaketten
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Bize Sarı Sendikalar Değil, Özgücümüzle
Kurduğumuz Örgütlerimiz Gerekli!
Kınıklı Maden işçileri kurdukları Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği’nin açılışını kalabalık
bir kitleyle yaptı. 31 Ağustos’ta gerçekleştirilen Grup
Yorum konserinde sadece Kınıklılar değil, çevre ilçelerden
de gelen 5 bin kişi bu sevince, coşkuya, umuda ortak
oldu.
Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Kınık konseri her yanıyla bir ilk… Maden işçileri
ilk defa böyle bir konser düzenliyorlar. Eldeki imkânsızlıklara rağmen dayanışma örgütlemeyi öğretti bu
konser herkese.
“Derine hep derine kazıyoruz” dizeleriyle başladı
gece… Tüm maden şehitleri için yapılan saygı duruşunda
tüm yumruklar havadaydı. Ve saygı duruşu bittiğinde
gece boyunca da sık sık atılan “Soma’nın Hesabını Soracağız", "İşçiyiz Haklıyız Kazacağız” sloganları hep
bir ağızdan atıldı. Sahneye Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği adına Volkan Çetin çıkarak
derneğin kuruluş sürecini, amacını anlatan bir konuşma
yaptı. Konuşmasında; “Bugün çok heyecanlı ve çok
coşkuluyuz. Çünkü maden işçileri olarak kendi derneğimizi kurduk. İstedik ki bu önemli mücadele mevziimizin
açılışını ismine ve misyonuna layık şekilde yapalım”

bahsediyorsunuz? Halkın umutlarını, özlemlerini yok
etmenize; halkın öfkesini, hesap sorma istek ve bilincini
köreltmenize karşıyız.
İşte bunun için eleştiriyoruz, bunun için uyarıyoruz,
bunun için halka anlatıyoruz yaptıklarınızı. Çok kısa bir
süre içinde söylediklerimiz herkes tarafından anlaşılacaktır
bundan da eminiz.

Sonuç olarak;
1- Selahattin DEMİRTAŞ ve HDP sol söylemlerle,
Kürt halkının çıkarları diyerek düzen içi kulvarda burjuva
siyaseti yaparak halkların eşit, özgür, kardeşçe bir arada
yaşamasını sağlayamazlar.
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diyen Çetin şöyle devam etti:
"Bizler katliamdan önce sendikanın, örgütlenmenin ne
kadar önemli olduğunun yeterince farkında değildik.
Her gün o madenlerden evimize sağ dönemeyeceğimiz
gerçeğiyle çalıştığımız halde
haklarımıza yeterince sahip çıkmıyorduk. Fakat katliam gösterdi
ki, şehit 301 kardeşimiz gösterdi ki, bize
işverenin çıkarlarını koruyan sarı sendikalar değil, kendi
özgücümüzle kuracağımız örgütlenmeler gerekli. İşte
Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği'ni bu
ihtiyacımıza cevap vermesi için kurduk” dedi.
Konuşmaların ardından Grup Yorum alkışlar eşliğinde
sahneye çıktı. İki buçuk saat süren konserde avukat
Selçuk Kozağaçlı da bir konuşma yaptı. Kozağaçlı devrimci avukatların ilk günden beri Soma ve Kınık’ta olduğunu, saldırıya uğradıklarını ama maden işçilerinin
yanında yer almaktan vazgeçmediklerini bundan sonra
da işçilerin mücadelesinde ve örgütlenmesinde her an
yanlarında olacaklarını söyledi.

2- Makul muhalefet adına halkın çıkarları, umutları,
biriktirdiği mücadele deneyimi heba edilmemelidir.
3- Boşaltılan, yakılan köylerin, faili meçhul denilen
devlet katliamlarının, kayıpların, sürgünlerin, toplu mezarların, şehitlerin… Şemdinli’nin, Roboski’nin, Lice’nin
Haziran Ayaklanması’nın, Reyhanlı’nın, Soma’nın hesabını
sormak yerine; ayakta alkışlamayı, nezaket göstermeyi,
düşman değil rakip görmeyi kendine yakıştıranlar Kürt
halkının kurtuluş mücadelesine hizmet edemezler.
4- Er ya da geç Kürt, Türk, Ermeni, Gürcü, Laz,
Rum… Anadolu’yu vatan bilen halklar kendi kendini
yönetecekleri, eşit, adil, özgür bir ülkeyi yaratacaklardır.
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“Halkların, Değişimin ve Umudun Adayı” Selahattin Demirtaş’tan
Halk Düşmanı, Hırsız, Katil Tayyip Erdoğan’a Ayakta Alkış...

AKP’NİN “MUHALEFETİ” HDP
AKP sonunda kendine uygun ve
istediği “muhalefeti” de yarattı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki
tavrı ve söyledikleriyle AKP muhalefetine aday olduğunu açıkça da ortaya koyan HDP’li Selahattin Demirtaş son tavırlarıyla da bunu daha
net bir şekilde ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan faşist Erdoğan’ın meclise gelerek
yaptığı yemin töreninde Demirtaş ve
bir kısım HDP milletvekili Erdoğan’ın
yeminini ayakta alkışlarken, Erdoğan meclisi terkederken de ayakta
uğurlayanların içinde AKP milletvekillerinin yanısıra HDP milletvekilleri de yerlerini almışlardır.
Bu törenin yaşandığı salonda kısa
süre öncesinde ise CHP ile meclis
başkanı arasında Anayasa tartışması
yaşanmış ve CHP’liler anayasa kitapçığını Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e fırlatarak anayasa ihlaline dikkat çekmeye çalışmışlardır. CHP bu
tavrıyla çok mu halkçı bir tavır içindedir ya da CHP çok mu muteber
bir partidir? Elbette değil, ama şimdi
bizim tartışma konumuz bu değildir.
Bu olaylar karşısında HDP nasıl bir
tavır sergilemiştir, biz bunu tartışacağız… Çünkü kendine sol, sosyalist,
devrimci etiketleri yapıştıran parti
HDP’dir.
Yaşanan bu olayları Demirtaş
daha sonraki bir konuşmasında şöyle
değerlendiriyor:
"Kendi bilecekleri iş. Böylesi bir
günde protesto veya katılmama gibi
bir tavır anlaşılırdır. Parti kararı
olarak yapmışlarsa elbette buna saygı
duyarız. Ama ‘kitapçık fırlatma nezaket ötesi bir durumdur.’ Bu normal
bir günde yasama faaliyetinde bile
yapılsa Genel Kurul adabına uygun
bir tutum olmaz. Kaldı ki bir yemin
töreni. Halk tarafından seçilmiş bir
cumhurbaşkanı. Beğenmeyebiliriz.
Ben de kendisinin düşüncelerini beğenmediğim için adaydım zaten. Ama

düşüncesini beğenmek başka,
halkın iradesine
saygılı olmak başka. Nezaketsiz bir
tutum olmuştur."
Burjuva değer
yargılarıyla ne kadar da çabuk bütünleşmişler öyle.
Yapılan “nezaket
ötesi” imiş. Yıllar‘HALKIN, DEĞİŞİMİN VE UMUDUN’
dır devleti kendine
CUMHURBAŞKANI ADAYI SELAHATTİN
göre şekillendiren
DEMİRTAŞ’A BAKIN. HALK DÜŞMANI
ve ne anayasa, ne
TAYYİP ERDOĞAN’I AYAKTA ALKIŞLIYOR.
hukuk, ne yargı
DAHA YOLUN BAŞINDALAR AMA İŞLERİNİ
hiçbir şey bırakÇOK ÇABUK KAVRAMIŞLAR.
mayıp hepsini
AKP, HEP BÖYLE BİR MUHALEFET
kendine göre şeYARATMAK İSTİYORDU.
killendiren ErdoAKP POLİTİKALARINI DESTEKLEYEN BİR
ğan’a ve AKP’ye
MUHALEFET! SELAHATTİN DEMİRTAŞ
yapılanı böyle
DESTEKLEMEKLE DE YETİNMİYOR
eleştiriyor DemirAYAKTA ALKIŞLIYOR!
taş. Burjuva anHIRSIZ, KATİL HALK DÜŞMANI
lamda dahi en ufak
ERDOĞAN’A ALKIŞ DEVRİMCİLERE
bir demokrasi beKURŞUN, KURUMLARINI
lirtisi göstermeMOLOTOFLARLA YAKMAK!
yen, burjuva deyarbakır’da sokak ortasında Kürt çomokrasisinin tüm kurallarını ayakları
cukları katledilirken bunu açıkça saaltına alan AKP’nin yaptığı seçimlerin
dahi hiçbir meşruiyeti kalmadığı
vunan ve daha da çok katliamların
halde Demirtaş “halk iradesinden”
olabileceği tehtidini savuran Erdosöz ediyor. Ayakta alkışlamasını da
ğan’ı savunmak ve meşrulaştırmak…
buna dayandırıyor…
Size mi kaldı Roboski’de katledilen
Kürt halkının başına bombaların yağHitler de seçimlerle gelmişti. Demirtaş’ın söylediğinin Hitler’i alkışdırılması emrini veren Erdoğan’ı
lamaktan hiçbir farkı yoktur.
cansiperane sahiplenmek… Değil
yüzde 51 yüzde yüz oy alsa bile
Burjuvazinin halkın önüne koyErdoğan’ın faşist karakteri değişduğu sandık oyununu nasıl da “demez ve o meşru olamaz… Sorun
mokrasi” diye yutturuyor Demirtaş.
beğenip beğenmeme sorunu değildir.
Demirtaş ve anlayışı herkesi kenSorun, halk düşmanı olan bir faşistin
dine biat etmeye zorladığı ve biatı
asla ve asla meşru görülemeyeceğida kendi kişiliğinin teslimi olarak
dir.
gördükleri için AKP’ye biat etmenin,
onun istediği kalıba dökülmenin soAKP iktidar olduğu günden bu
nucu da işte böyle oluyor; “kraldan
yana devleti kendine göre şekillendaha kralcı” bir sahiplenme…
dirmek için bir çok adımlar atmıştır.
Size mi kaldı Erdoğan’ın meşruGelinen noktada artık kendi ahlakluğunu savunmak? Size mi kaldı Disızlıklarını, hırsızlıklarını dahi devlet
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eliyle temizleyecek kadar pervasız
bir iktidar olmuşlardır. Devletin
asli sahibi olmuşlardır. Bu noktada
AKP her şeyi kendine göre biçimlendirirken burjuva muhalefeti
de kedine göre şekillendirmek istemiştir. Yıllardır da gerek CHP
ve gerekse de MHP ile bu noktada
çatışmaktadırlar. Kişi ve tekel
güçleri farklı olmakla birlikte esas
olarak oligarşiye hizmet etme noktasında aralarında bir fark olmayan
bu partilerin çatışmaları hala daha
devam etmektedir. Ve ne CHP ne
de MHP AKP’ye biat etmişlerdir...
Halka düşman olan politikalar konusunda AKP’nin karşısında yer
almamışlardır. Keza halk ayaklanıp
sokaklara döküldüğünde de yine
halkı sakinleştirmek için en az
AKP kadar uğraşmış ve halkın
düzen sınırları dışına çıkmaması
için çaba göstermişlerdir. Ama
AKP’nin istediği kalıba da girmemişlerdir. En azından kendi kişiliklerini korumaya çalışmışlardır.
Bu nedenle de AKP’nin sürekli
saldırılarına muhatap olmuşladır
Fakat düzene karşı olma iddiasını öne süren, içinde sosyalist,
komünist etiketler taşıyan parti
ve örgütleri dahi bulunduran
HDP’ye baktığımızda burjuva muhalefetinin gösterdiği bu tavrı bile
göremiyoruz. Her geçen gün AKP
ile daha da bütünleşen, onun çizdiği sınırlara riayet etmek için
elinden gelenin fazlasını yapan
bir parti görüyoruz. AKP burjuva
muhalet partilerine saldırıyor, HDP
de aynısını yapıyor. Belediye
başkanlığı seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder uzun sure AKP’ye
tek laf etmeyip sürekli CHP’ye
yüklenmiştir. Bunun kendi kitlesi
içinde de tepkiye neden olması
sonrası bundan kısmen çark etse
de bu bir zihniyetti. Ve bu zihniyet
sonraki tüm tavırlarında da ortaya
çıkmıştır. Şimdiki ayakta alkışlama
tavrı da bunun bir sonucudur.
HDP tüm politikalarını ve geleceğini adeta AKP’ye bağlamıştır.
“Barış süreci” dedikleri uzlaşma
ve teslimiyet sürecinin mimarı
olarak gördükleri AKP’ye bu kadar

bağlanmanın bedellerini parti olarak da gelecekte ödeyeceklerdir.
Ama en kötüsü Kürt halkını aldatmaları ve Kürt halkının da
AKP’yi meşru görmesini sağlama
gayretleridir… Halkı aldatmak ve
düşmanını görmesini engellemek
tarihsel olarak işlenebilecek en
büyük suçtur…

Mahsum Korkmaz’ın
Heykeline Çizmeyle
Basanları Alkışlamayın!
HDP Erdoğan’ı alkışlarken
AKP devleti Kürt halkını katletmeye, değerlerine saldırmaya devam ediyordu. Diyarbakır Lice’de
Mahsum Korkmaz’ın heykeli dikilerek şehit mezarı yapılmak istendi. Ancak devlet tüm gücüyle
buna karşı çıktı ve heykelin derhal
yıkılmasını istedi. Yıkılmadığı
noktada da saldırarak ve katlederek
heykeli yerinden kaldırdı. Bununla
da yetinmeyen AKP’nin devleti
Mahsum Korkmaz’ın heykelini
ayaklar altına alarak çiğnedi. Başına çizmeleriyle basarak fotoğraflar çektirdi.
Aslında Kürt halkının hiç de
yabancısı olmadığı görüntülerdi
yaşananlar. On yıllarca katledilen,
her türlü zulme uğrayan Kürt halkına karşı ilk defa böylesi aşağılıkça tavırlar sergilenmiyordu. Gerilla cesetlerinin kafalarının, cinsel
organlarının nasıl kesildiğini, yakıldığını gözleriyle görmüşlerdi.
Başlarına bir çok bombalar yağdırılmış katliamlara uğratılmışlardı.
Bu kez de katledilen şehitleri için
bir anıt mezar yapmak istediklerinde de karşılarında farklı bir
devlet bulmamışlardı. Devlet aynı
faşist devletti, aynı katliamcı ve
halk düşmanı alçak devletti…
Ancak son yıllarda kendilerine
yansıtılan devlet farklıydı..
HDP’nin ayakta alkışladığı devletin artık “çözüm sürecini” yaşattığını ve artık Kürt halkının
sorunlarını çözeceğini bekliyorlardı. Artık bu devlet katletmeyecekti, hor görmeyecekti vb… Çünkü HDP ve Kandil’deki örgüt ön-

Sırrı Süreyya
Önder’den İnciler...
“Beyoğlu’nun Marjinalleri”
İşiniz Bitince
Tasfiye Olmaktan
Kurtulamayacaksınız
CNN Türk isimli televizyon kanalında
katıldığı bir programda Sırrı Süreyya
Önder bir dolu saçmalığı döktü ortaya
AKP muhalefeti nasıl olunurun da göstergesiydi program.
AKP muhalefeti olma yolunda kendini
ispat etmeye çalışan HDP’nin bu politikasında öncülük görevi üstlenen Önder’in
söylediklerinden bazıları:
"Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı
olmasını isterim"
"Heykel meselesi benim içimin ısındığı bir mesele değildir"
"PKK, Kürt milliyetçisi bir örgüt
değil"
"Çözüm sürecinde şafağına en yakın
noktada duruyoruz”
"PKK eğer silah bıraksaydı IŞİD
şu anda Adana'daydı"

“Beyoğlu’nun Marjinalleri
PKK yöneticisi Cemil Bayık Vatan
Gazetesinden Ruşen Çakır ile yaptığı röportajda şöyle diyor: "HDP'nin içindeki
marjinallerden kurtulması gerekir”
diyor. Ruşen Çakır’ın bunların kim olduğunu sormasıyla “Mesela Beyoğlu'ndan bir grup var" diyor.
Cemil Bayık’ın bu sözleri üzerine
HDP içinde tartışmalara neden oldu. Eski
HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü,
"Eski bir eşbaşkan olarak bu sözü üzerime
alıyorum" derken, Ufuk Uras da "İstesem
de marjinal olamam" dedi.
Sözü ister üstünüze alın, ister almayın...
Kürt milliyetçi hareketin karakteridir...
Politikalarında belirleyici olan faydacılık
ve kullanmadır. Kullanmak için herkesi
kullanabilir. Bu konuda bir ilkesi yoktur...
Kullandıktan sonra atar.
Ertuğrul Kürkçüler’in, Ufuk Uraslar’ın
ömrü de Kürt milliyetçi hareketin onlarla
işi bitene kadardır. İşi bittiktan sonra o
“marjinaller”den nasıl kurtulacaklarını
çok iyi bilirler...
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“Bir Alkış Meselesi”ymiş...
ESP öyle diyor... Katil Tayyip
Erdoğan’ın ayakta alkışlanması basit bir “nezaket” meselesiymiş.
Etkin Haber Ajansı’nda şöyle diyorlar: “HDP Eş Genel Başkanı ve
milletvekilleri bakımından bu jeste
siyasi nezaket ifadesinden öte anlam
biçilmediğini tahmin edebiliyoruz.”
Tabii ki tahmin edebilirsiniz...
Düzen içinde bu tür nezaket kuralları çok önemlidir... Yapmasanız olmaz... Hele ki, ‘güler yüzlü’ Selahattin Demirtaş’a hiç yakışmaz...
Her şeyin oportünistçe bir açıklaması vardır... Okuyun; ESP’nin bu
konudaki ustalığını görün...
“CHP'nin göstermelik reaktif tutumuna dahil olmamak doğru bir
tutum olmakla birlikte, HDP'nin
kendisini AKP ve MHP'den de ayrıştıracak ve halk muhalefetini yansıtacak bir duruş sergileyememesi
eksiklik olmuştur. Bu eksikliği istismar etmek isteyen, buradan AKP'yle
siyasi işbirliği senaryoları yazmak
isteyenleri ise hayat bir kez daha
hüsrana uğratacaktır.”
Hayır, mesele “nezaket” meselesi
değil. Mesele anlayış meselesidir.
Nasıl bir muhalefet olunacağı meslesidir. Bu muhalefet AKP’ye hizmet
eden bir muhalefettir. AKP’nin yaratmak istediği muhalefet buydu. HDP
bunun en iyi temsilcisi olacağını kanıtlamaya çalışıyor. Demirtaş’da ‘ben
halkın iradesini alkışladım’ diye neden
alkışladığını açıkladı zaten...
Tam AKP’nin ağzı... CHP’yi de
halkın iradesine saygı duymamakla
eleştirmişti AKP... AKP’nin övgülerini
topladı Demirtaş....
Düzene dönüş böyle oluyor... Sandık her şey demek. Öyle olunca Erdoğan da halkın iradesi olur. Bu durumda madem ki yüzde 51 Erdoğan’a
oy verdi... Erdoğan’ın halk düşmanlığını, katilliğini, hırsızlığını, faşitliğini
unutacağız... Madem ki, yüzde 51 oy
almış “saygı” duyacağız. İşte HDP
bu anlayışla alkışlamıştır... “Nezaket”
meselesi değildir...

derleri bunu bu şekilde vaaz ediyorlardı. Gerek HDP ve gerekse de
Kandil artık çözümde son noktalara
gelindiğini vazediyorlardı. Ama gerçek hiç de öyle değildi ve Kürt
halkı bir kez daha gerçeği kendi
yaşadıklarıyla gördü.
Görülen elbette sadece bu da
değildir. Orada şehitler için yapılan
bir anıtı dahi sahiplenmeyen bir
irade de görüldü. Faşist devlet heykeli yıkıp da katliam yapınca ne
HDP ve ne de KCK Mahsum Korkmaz’ın heykelini sahiplenemediler… Tersine bizim haberimiz yoktu
diyerek, bu tür şeylerin çocukça olduğu yönündeki açıklamalarıyla
adeta heykeli diken Kürt halkını
suçladılar. Tıpkı 1993 yılı Newroz’un da önce ayaklanma çağrısı
yaptıkları sonra da sahip çıkmadıkları Cizre vb. yerlerdeki ayaklanan
Kürt halkına yaptıkları gibi.
Sabri Ok; "Mahsum Korkmaz
yoldaşımızın heykeli ya da büstü
orada nasıl yapıldı, kimin kararıyla
yapıldı gerçekten bilmiyoruz. Bu
hareketimizin bir kararı değildi."
diyor.
Özgür Politika gazetisinden Selahattin Erdem (Duran Kalkan olduğu söyleniyor) ise çok daha da
ileri giderek: "Sanki her işi başardık
da sadece o kaldı gibi ortalığa büstler dikiliyor", "Dönemin amacından kopuk olan eylem biçimleri
de başarı getirmediği gibi, çoğunlukla ciddi zararlar da vermekte-

dir." diyor.
Yapılanı aşağılayan ve halkı suçlayan bu bakış açısı özünde AKP’ye
mesaj vermek için çırpınıyor. Halkı
sürekli yalnız bırakan tüm politikasını uzlaşmaya kilitleyen böyle
bir anlayış Kürt halkının ve kendisinin değerlerine dahi sahip çıkmaktan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca da faşist AKP iktidarı tüm pervasızlığı ve alçaklığıyla Kürt halkına
ve onun değerlerine saldırmaya devam ediyor.
Faşist AKP’nin saldırıları elbette
oligarşinin on yıllardır yaptığı saldırılardan farklı değildir. Aynı katliamcı devletin saldırılarıdır. Ancak
bukez farklı olan bu katliamcı devletin Kürt halkının temsilciliğine
soyunanlar tarafından alkışlanmasıdır.
Unutmayın burjuva muhalefeti
olabilirsiniz ancak halkın temsilcisi
olamazsınız.. Halkın temsilcisi olmak, onun sorunlarını can pahasına
sahiplenmek ve korumakla olur…
Halk düşmanı olanlarla asla uzlaşmayarak, onları alkışlayan değil onlardan hesap soran olmakla olur.
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Girdiğiniz yol halk düşmanlarına
meşruluk sağlayan ve onları besleyen
bir yoldur. Halktan yana olmak,
Kürt halkının sorunlarını çözmek
istiyorsanız yüzünüzü halka dönün… Ve halk düşmanı AKP’den
ve Erdoğan’dan hesap sorun!

Pülümür Bal Festivali'ndeydik
Dersim Pülümür’de 21.si düzenlenen Geleneksel Bal Festivali 29
Ağustos’ta yapıldı. Futbol turnuvalarının, panellerin, yarışmaların yapıldığı
festival, Grup Yorum’un da katıldığı
konserlerle devam eden festivalde
sahneden, yeni açılacak olan Ovacık
Berkin Elvan Halk Kütüphanesi’nin
duyurusu yapıldı. Halktan kütüphaneye
kitap desteği istendi. Halk Cephesi’nin
festival boyunca açtığı masada tutsak
ürünleri, Grup Yorum ürünleri, Boran
ve Haziran yayınları ve Yürüyüş dergileri halka ulaştırıldı.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Anadil Bir Haktır,
AKP’nin Tekelinde Değildir!
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Tayyip Erdoğan mikrofonu kaptığı
her yerde ‘Kürtçe Serbest’ diyor.
Çünkü 30 Eylül 2013’te Kürtçe’ye dönük engellerin kalkacağını söylemişti. Fakat gelinen aşama gösterdi ki
hepsi lafta, hepsi yalandan verilmiş
sözlerden ibaret. Özellikle q, x, w
harflerin kullanabileceğini söylemiştir. Bırakalım Kürtçe eğitimi, yeni
doğan çocuklara q, x, w harflerin olduğu isimlerin verilmesi bile yasak.
Bu harflerin kullanımı tam 85 yıldır
yasaktır.
AKP’nin “Kürtlerin önündeki engeli kaldırdık” demesi bir demagojiden ibarettir. Konuyla ilgili çıkardığı her yasa kendi içinde dahi çelişki
durumdadır. Örneğin Erdoğan ‘Kürtçe serbest’ demişti! Açılan ‘demokrasi paketlerinde’ özel okullarda kürtçe eğitim yapılabileceği söyleniyordu. Özel Öğretim Kurumları Yönetmenliği’nde bu hakkı nasıl budandığı net olarak görülmektedir. ‘Özel
okullarda Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Türk vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel
olarak kullandıkları farklı dil ve
lehçelerde eğitim ve öğretim yapabilir’ demektir. Fakat bu Özel okullara ‘Türkçeden başka bir isim verilmez’ maddesinin eklemesiyle budanmış bir Kürtçe serbestliğinin nasıl olduğunu göstermektedir. Son iki
ay içinde yaşananlar Kürtçe’nin serbest olmadığını sadece söylemlerin bir
aldatmaca olduğunu göstermektedir.
Aydın’da bir Kürt aile yeni doğan
bebeklerine Bedirxan Şoreş adını
koymak istemiştir. İl Nüfüs Müdürlüğü’ne kimlik için başvuran aileye
Bedirxan isimdeki x harfinden kaynaklı, böyle bir isme nüfüs cüzdanı çıkartılamayacağını söylemiştir. Ayrıca neden olarak x harfini yasak olduğunu belirtmişlerdir.
Antep’te ise bir anne ve baba ço-

cuklarına Bawer Serda ismini vermek istemiştir. Antep Nüfüs Müdürlüğü’de w harfinin Türkçede olmadığını, bu ismin konulmasını mümkün
olmadığını söyleyerek talebi reddetmiştir. Çünkü Kürt çocuklarına Kürtçe isim vermek yasaktır. Tüm bunlar
gösteriyor ki AKP iktidarın dediği gibi
Kürtçeye serbestlik tanımadığı aşikardır. Kürtçe isimler çocuklara konulmasına bile tahammülsüzdür yalnızca q, x, w harflerin karşı uygulayan yasakta da görülmektedir. AKP’liler siyasetlerindeki oyunlar gereği
meydanlarda Kürtçenin serbest olduğunu söylerler fakat Kürtçe yasallaşıp, yazım dili haline gelsin dendiği zaman asimilasyoncu yüzlerini
düşmanca gösterirler. Sadece Kürt kelimesi, Kürtçe kelimeler faşist AKP
iktidarının yüzünü görmek için yeterlidir.
AKP inkarcı politikalarıyla Kürt
halkının kültürünü yok saymakta ve
yasaklamaktadır. Kürtlükle ilgili her
şey yok edilmiş ya da hukukdışı sayılmıştır. Ya da Kürt kültürüne ait bazı
öğeler Türkleştirerek yok saymaktadır. Bir halkı asimile etmenin ve yok
saymanın en temel unsuru anadilin yasaklanmasıdır, inkar edilmesidir.
Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan beri Kürdistan’da anadiliyle açılan tek bir anaokulu bile yoktur.
Amaç Kürt halkının asimilasyonudur.
Asimilasyon politikasıyla, katliamlarla, bitiremediği Kürt halkını kültürel, dinsel, siyasal ve fiziksel olarak tasfiye etmeyi hedeflemektedir.
Anadiliyle yazan ve konuşan bir halk
tarihini yazmaya devam ediyor demektir. Kimliğini ifade ettiği en
önemli aracı elinde tutmasıdır. Anadil, ulus olmanın temel esasları
arasında bulunmaktadır. Çocuklukta ilk duyulan, ev içinde konuşulan dildir. Ulus olma özelliği taşıyan

bir halk diline sahip çıktığı, sürdürdüğü kadar uluslaşmaktadır.
Bugün AKP iktidarı Kürtçe yazmak üzerine yasaklar getirmektedir.
Ki bu yeni de değildir. 1982’de MGK
tarafından çıkarılan 2932 Sayılı Yasa’yla ‘Türk devletinin resmi olarak
tanıdığı devlet dilleri dışında dil konuşulması yasaktır’ demiştir. Kürtçe’nin Türkçe’nin şivesi olduğu demagojisini ileri sürmüşlerdir.
1980’ lerde Diyarbakır DGM savcısıda Kürtçeyi ‘kelimeler yığını’ olarak tanımlamıştır. Kürtçe konuşanlara, Kürtçe türkü söyleyenlere cezalar
verilmiş, haklarında birçok davalar
açılmıştır. 12 Eylül faşizmi bügün
AKP’yle sürdüğü için değişen bir durum söz konusu değildir. F tiplerinde
kabinlerde telefonla aileleriyle Kürtçe konuşanların, haftalık telefon görüşmesini Kürtçe yapan tutsakların
görüş ve telefonları kesilmiştir. Tutsakların yazdığı Kürtçe mektuplar dışarıya gönderilmemiştir.
Kürt dilini yok saymak için oligarşi bügüne kadar birçok saldırı
yöntemine başvurmuştur.
Kürdistan’da okuma-yazma kursları ve çok sayıda yatılı bölge okulları açmıştır. Bunlar üzerinden de
Kürt halkını asimile etmeye çalışmıştır. Öyle ki Kürt halkında Kürtçe
konuşmak ayıp olduğu duygusunu yaratmıştır. Evde kullandığı anadili değil de, okulda öğrendiği dili kıymetli hale getirmiştir. Kürtçe işlevsiz, sakıncalı bir dil olarak gösterilmiştir.
Anne babalar çocuklarına Kürtçe
konuşmayı, erkekler eşlerine Kürtçe
konuşmayı yasaklar noktaya getirmiştir. İnsanın kendi diliyle neşesini,
kederini, üzüntüsünü konuşmaması
büyük bir acıdır. Oysa ki insanın
duygularını ifade ettiği dil anadilidir.
Oligarşi Kürt halkını kendi diliyle konuşurken utanır hale getirmiştir. Çünkü Kürt halkının kültürü, dili yıllarca aşağılanmıştır. Komedi adına TV
dizilerinde Kürtler’in konuşması dalga geçme malzemesi yapılmaktadır.
Türkiye faşizmi onca saldırısına
rağmen Kürtçe’nin, Türkçe’nin bir şivesi olduğu demagojisinden bugüne
kadar sonuç alamamıştır.
Fakat ‘ezilen bir halkın ezen ulu-
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sun dilinden, kültüründen, gelenek
ve alışkanlıklarından etkilenmesi,
onun bir takım öğelerini süreç içinde benimsemesi son derece doğaldır.
Ezen ezilen ulus ilişkisi içinde ezilen
ulus durumda olan halkın, ulusal
öğelerini geliştirmesi mümkün değildir. Ezen ulus kendi özelliklerini
zorla benimsetme olanaklarına sahiptir’ (Haklıyız Kazanacağız)
Kürt halkı kendini bu asimilasyon
saldırılarından mücadele ederek korumuşsa da birçok yerde ezen ulusun
etkisi altında kalmıştır. Kürt halkı ancak anadilini kullandığında gelişmektedir. Anadilin kullanılmadığında ise ezen ulusun etkisinden kalması kaçınılmaz. Yani asimilasyona uğramaktan kurtulamaz..
Bugün AKP iktidarı “Kürtçe serbest” diyerek kan-can pahası kazanılmış Kürt halkının haklarına saldırmaktadır. AKP, Kürt halkına hiçbir şey vermemiştir. Var olan haklarını da Kürt halkı ödediği bedellerle
kazanmıştır. Kürtçe TV, ‘Kürtçe serbest’ demelerinin altında yatan neden

de halkı oyalama ve kimi hak kırıntılarıyla Kürt mücadelesini bitirmeyi
hedeflemektedir.
Kürt halkı oligarşinin ‘Kürtçe artık serbest’ aldatmacısını teşhir etmeli
ve bu oyuna gelmemelidir. Anadil temel bir haktır, AKP’nin tekelinde değildir. Eğitim, okullar, kitaplar, isimler herşey Kürtçe yazılarak tarihe
geçmelidir. Çünkü Kürtlerin ana dili
Kürtçedir. Duygularını, düşüncelerini Kürtçe paylaşmalı ve yazmalıdır.
Nasıl ki oligarşinin asimilasyoncu politikası Kürt dili gerçeğini yokedememişse bundan sonrada başaramayacaktır. Çünkü Kürt halkı dilini,
kültürünü namusu ve onuru olarak
görmektedir. Yani her zaman sahip çıkacaktır.

Sonuç Olarak;
1- Kürtlerin anadili kürtçedir. Eğitim öğretim anadille yapılmalıdır.
Devlet Kürt halkının ana dilde eğitimini yapabilmesi için olanaklarını
hazırlamalıdır.
2- AKP’nin ‘Kürtçe serbest’ demesi bir demagojiden ibarettir. Çün-

kü AKP yalancı, asimilasyoncu ve inkarcıdır.
3- AKP Kürt halkına düşman bir
partidir. AKP’nin getireceği ‘yeni’liklerden hayır çıkmaz.
4- Kürt halkı asimilasyonun her biçimine hayır demelidir. Bunun için
Kürdistan’da bulunan okullar Kürtçe
eğitim veren okullara çevrilmelidir.
5- Kürt halkı anadilde ısrar etmelidir. “Çok dillilik” gibi taleplerle anadil talebini daraltmamalıdır. Anadilde eğitim öğretim ve günlük yaşama
dili olmalıdır.
6- Kürt halkı x, q, w harflerine
Kürtçenin indirgemesine izin vermemelidir. Bu yönlü yürütülen tartışmaları doğru zemine çekmelidir.
Kürt halkı, oligarşinin dili bir tasfiye aracı olarak kullanmasına izin
vermemelidir.
Kürt halkı bir asimilasyon aracı
olan Türkçe eğitim veren okulları kabul etmemelidir.
Kürdistan’da bulunsun bulunmasın her Kürt kendi dilinde konuşmayı yazmayı, okumayı öğrenmelidir.

Sana Söz Umudun Çocuğu, Hesabını Sorana Dek
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Susmayacağız!
Dersim’de ise 27 Ağustos’ta
‘Berkin İçin Adalet İstiyoruz’ eylemi yapıldı. Seyit Rıza Parkı’nda
bir araya gelen Halk Cepheliler burada açıklama yaptı.
Berkin'in polisin attığı gaz bombasından yaralandığı ve 269 gün
hastanede yaşam mücadelesi verdiğinin vurgulandığı açıklamada,
“Berkin’i vuranlar ısrarlı mücadele sonucu belirlendi. Baştan beri biliniyorlardı aslında. Katilleri gizlemek ve korumak bu düzenin
yaptığı yeni bir şey değildi. Halk
düşmanı katilleri korumak için
denemedikleri yöntem kalmadı.
Ama Halk Cepheliler’in, avukatların ve ailenin sahiplenişi ve ısrarlı
mücadelesi ile katillerin kimliği ortaya çıkarıldı. Aradan aylar geçmesine rağmen yargılama için her-

hangi bir adım atılmadığı gibi
unutturulmak isteniyor” denildi.
Açıklamadan sonra Grup Yorum'un 'Büyü' isimli şarkısı ve
'Berkin’e' isimli türkülerin eşliğinde oturma eylemi yapıldı. "Berkin İçin Adalet İstiyoruz" eylemlerinin devam edeceği duyurusuyla eylem sona erdi.
Antalya Halk Cephesi, 29 Haziran’da Berkin için adalet eylemi
yaptı. Attalos Meydanı'nda gerçekleşen eylemde Berkin'in katillerinin biliniyor olmasına rağmen
hala cezalandırılmadığı ve bizzat
devlet tarafından korundukları vurgulandı. Adaletsizliğin olduğu yerde halkın adaleti, katillerden ve katilleri koruyanlardan hesap soracaktır denildi. 15 kişinin katıldığı
eylem, atılan sloganlarla sona erdi.

Antalya

Dersim
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Düzene Dönmenin
İlk Adımlarından Biri Devrimcilere,
Devrimci Değerlere Saldırmaktır
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‘90’lar Süreci;
Karşı-Devrimler ve
Tasfiyecilik Rüzgarı
Bir Yanda
Tasfiyecilik Rüzgarlarına Kapılanlar Bir Yanda
“Atılım”a Geçerek
Devrim Rüzgarları
Estirenler

Yürüyüş
07 Eylül
2014

“Emperyalizme
teslimiyet yarışına girildiği,
çıkarlardan oluşmuş ve
bataklık haline gelmiş bir
sol içerisinde
boğulmayacak, ayakta
kalacak, sosyalizmi yeniden
yükseltecek siyasal bir
çizginin, M-L’nin yalnız
ülkemizdeki değil,
dünyadaki temsilcilerinden
olmalıydık.”
(Kongre Belgeleri-1,
D. Karataş)
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Üçüncü Bölüm
“Sosyalist sistemin yaşadığı
çalkantılar, ardı ardına patlayan
ve sosyalist sistemi yok oluşa götüren gelişmeler, dünya genelinde
ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinde ciddi bir ideolojik ve moral
bunalım yaratırken, Türkiye solu
da farklı bir durumda değildir.
Söz konusu olan gerçek anlamda
bir gericilik dalgasıdır ve kendisine
devrimciyim, Marksist-Leninist’im,
anti-emperyalistim diyenler açısından ciddi bir sınav dönemidir.
Bu gerici dalgaya kapılıp, revizyonizmle birlikte iflas ve tükeniş
bayrağı dalgalandıranlar olacağı
gibi, ‘iflas eden revizyonizmdir,
sosyalizm değil’ deyip MarksizmLeninizmin, sosyalizmin bayrağını
dalgalandıranlar da olacaktır.”
(Zafer Yolunda -1, Boran Yayınevi)
Evet, bir yanda teslimiyet bayrağını dalgalandıranlar oldu, diğer
yanda ise devrim ve sosyalizm
bayrağını… Devrimciliğe, devrimci
hareketlere en büyük saldırılar bu
dönemde olmuştur. Bu süreçte tarihin unutamayacağı örnekler ortaya çıkacaktı.
Tarihin en büyük haini Gorbaçov’un emperyalistlerle elele sosyalizmi yıkışını göremeyip Gorbaçov’u yüceltenler... Romanya
karşı-devriminde emperyalistlere
direnen Çavuşeskular’a karşı emperyalistlerin, yerli işbirlikçilerin,
faşistlerin, sosyal demokratların,
milliyetçilerin, kendine M-L, sosyalist, komünist diyenlerin tek cephede birleşmesi... Bu birliktelik
pek çok tarihsel örnekte ve durumda
çakışacaktı. Sol adına, sosyalistlik
adına tarihte yerini alan utanç örnekleri olarak kaydedilecekti.

Bu tarih bizim değil, kendine
hangi sıfatı yakıştırırsa yakıştırsın
oportünizmin, reformizmin, tasfiyeciliğin, düzenin yolunda gidenlerin tarihidir. Devrimcilerin tarihi
ise berrak, temiz ve aktır.

H. Kutlular, N. Sargınlar,
T. Töreler’in Oligarşiden
İcazet Dilenirken İlk
Yaptıkları Devrimcilere
Saldırmak Oldu
12 Eylül faşist cunta yıllarında
mülteciliği tercih edip ülkeyi terk
edenler düzeni mültecilikte büyüttüler. Mücadeleden uzak, halktan
uzak, ülkeden uzak yıllarca ahkam
kesip durdular. Devrimci değerleri,
davayı inkar ettiler. Tekrar ülkeye
dönmek için oligarşiden garanti
beklediler. Bu yönde zemin yokladılar. Mücadele etmek, savaşmak
değildi amaçları. Düzen içine yerleşmekti. Düzen içinde siyaset yapmaktı amaçları. Oligarşiye “yasal
bir savaşım alanı” isteklerini dile
getirdiler.
Bunlardan biri Haydar Kutlu
idi. TKP Genel Sekreteri Haydar
Kutlu 1987 yılında yurtdışındayken
Güneş Gazetesi’ne verdiği röportajda Türkiye'ye dönmek ve siyaset
yapmak için oligarşiden icazet dilendi. Röportajda pek çok temel
konuda devrimci anlayışı terkettiğinin mesajlarını veriyor Haydar
Kutlu. Artık ulusal çıkarları savunan
bir parti olmak istediklerini söylüyor. "Terörizme" karşı olduklarını söylüyor. Kürt halkının ayrılma hakkını reddedip PKK ile
hiçbir zaman yanyaya gelmediklerini beyan edip silahlı mücadeleyi "anarşizm", "maceracı-
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Emperyalizme ve Faşizme Karşı Değil
Devrimcilere Karşı
Birleşmekte Ustadırlar
1990 başlarında “Devrimci Sol’un bölündüğü” yalanı ve Devrimci Sol önderliğine
hakaretle başlayan saldırı DY’lilerin devrimcilere yönelik fiziki saldırısı noktasına vardı.
Faşizmin önünde diz çökenler devrimcilere
saldırıyordu. Devrimciler bu saldırganlık karşısında Haziran 1990’da tüm sola çağrı yaptı.
Geçmiş hata ve yanlışların ortaya konulup
mahkum edilmesi, sol içi şiddetin mahkum
edilmesi temelinde bir çağrıydı bu. Ancak
sol bu çağrıya cevap vermedi. Aynı sol,
faşizme karşı mücadele çağrılarına da cevap
vermemişti.
Devrimci değerlerin sahiplenilmesi, yanlışların mahkum edilmesi, faşizme karşı mücadele edilmesi noktasında bir araya gelmeyen
bu solun devrimcilere karşı biraraya gelişleri
dikkat çekicidir!
12 Eylül yıllarında dava kaçkını, komplocuları himaye etmede, onlara sahip çıkılmasında devrimcilere karşı birlik olmayı başardılar!
13 Eylül 1992, Devrimci Sol’da darbe
ihaneti yaşandı. İstisnasız tüm Türkiye solu,
devrimci harekete karşı birleştiler. Darbecileri
himaye etmek, onlara sahip çıkmak, onları
var etmek için, Devrimci Sol’u bölmek için
birleştiler. Devrimci Sol’la tüm siyasal, sosyal
ilişkileri kestiler. Türkiye tarihinde bir ilkti
bu yapılan. Devrim iddiasına karşı, adalet
anlayışının uygulanmasına karşı, ihanetin
meşru görülmemesine karşı birleştiler.
Devrimci harekete karşı birliktelikleri bunlarla sınırlı olmadı asla. İşçi alanında, memur
kesiminde, gençlikte hemen bütün demokratik
faaliyetlerde birlikte olmuş, devrimcilere karşı
birleşmiş ve ortak hareket etmişlerdir.
Bunları birleştiren düşünceler, ilkeler nedir,
çoğu kez anlaşılması, kavranması zordur. Pek
çok noktada birbirlerini engel olarak görmüşlerdir, birbirlerine her türlü aşağılayıcı,
hakaret edici sözleri kullanarak suçlamış hatta
hain ilan etmişlerdir. Ama devrimciler karşısında aralarındaki tüm bu “çelişkileri” bir
yana koyup birleşmişlerdir. Onları birleştiren
düzenden başka bir şey değildir.

lık", "terörizm" olarak mahkum ediyor.
Bu yolda 1987 yılında Haydar
Kutlu, TİP Genel Başkanı Nihat
Sargın ile birlikte Türkiye'ye
döndüler. Önce TKP ile TİP birleşmesinden doğan Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdular. TBKP'nin kapatılmasından
sonra Özgürlük ve Dayanışma
Partisi'nin (ÖDP) kuruluş sürecine katıldılar… Artık yol açılmıştı. 1988 yılında da TKEP
Genel Sekreteri Teslim Töre
ülkeye döndü. Her üçü de aynı
yoldan gittiler ve aynı yolu izleyerek ilerlediler. Ve her üçü de
düzene dönmenin ilk adımı olarak
devrimcilere, devrimci değerlere
saldırdılar.

“YENİDEN” Tasfiyecilik
DY Tasfiyeciliğinin
‘90’lardaki Yüzü:
ÖDP
‘70’lerde başlayan, 12 Eylül
döneminde devam eden, 1990’lara
gelinen süreçte derinleşmeye başlayan DY tasfiyeciliğinin yeni
yüzü ÖDP’de somutlanacaktı.
Her şey düzen içerisinde meşruiyet elde edebilmek ve yaşamak
üzerine kurulu olunca buna göre
politika üretilir ve her fırsatta faşizme kendilerini ispat edebilmek
için çırpınırlar. Faşizme karşı silahlı mücadeleyi sürdüren devrimcilere karşı-propaganda yapılır,
kitlelerde örgüt fobisi yaratılıp
korkutularak örgüt düşmanlığı
yapılır. Burjuva maskelerini gizlemek için ve ne kadar demokrat
olduklarını göstermek adına her
türlü merkezilik reddedilir. Kitle
inisiyatifi, demokrasi, katılımcılık,
çoğulculuk sıkça kullandıkları
kavramların başında gelir. Her
şeyde kitlelerin karar alması gibi
teorilerden geçilmez.
"Geceleri evleri basılmadan
uyuyabilenlerin partisi" olmakla, risksiz devrimcilik yapmakla
övünülür. “Aşkın ve Devrimin
Partisi” denilerek devrimin içi
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boşaltılır. “Çernobil sosyalizmi”
diyerek sosyalizmin 70 yıllık pratiğine kazanımlarına hakaret yağdırılır. AB'cilik, "her türlü şiddet
karşıtlığı", parlamenterizmi kutsama, düzenin krizini çözme görevini üstlenip "istikrar"ı savunma gibi düşünceler sol adına savunulup meşru hale getirilmeye
çalışılır. ÖDP yöneticileri "terörün sağı solu olmaz" diyerek
bir tek devrimcinin cenazesine
katılmazken asker cenazelerini
kaldırmaya soyunurlar. Devrimci
şiddet eylemleri ve hainlerin cezalandırılması ÖDP’de "Şiddet
kullanımının fetişleştirilmesi",
"Karşı-devrimcilere yönelik eylem yapamayınca, birbirlerini
vuruyorlar" şeklinde burjuvaziden alınmış söylemlerle, kontra
teorilerle karşılık bulmuştur. Örgüt
bilinci, örgüte bağlılık “mürittarikat” anlayışıyla mahkum edilmek istenir.
“Eski söylemlerle yeni sürecin ihtiyaçlarına cevap verilemez” diyerek legalizmi, yasal
particiliği keşfettiler. “Teröre
karşı” mitingler örgütlemeye
kalktılar. Binalarında eylem yapan
devrimcilere karşı polis çağırdılar,
devrimci eylemlerden “terör” diye
söz ettiler.
Solun yenilenmeye ihtiyacı var
diye bize ÖDP'yi ve legalizmi kabul ettirmeye çalıştılar. Bizden
solun değerlerini mahkum etmemizi istediler. Başaramadılar. Kan
ve can pahasına savunulan devrimci değer ve gelenekler, bedellerle yürütülen mücadele, uzlaşmaz
ideolojik çizgimiz… İşte devrimcilere ve devrimci değerlere düşmanlıklarının nedeni bundandır.
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Devrimcilere
Saldırının Bir Biçimi:
Devrimcileri
Sendikalardan
Tasfiye Etme
“1990’da ilk memur sendikaları
kurulmaya başlandığında, bugünkü
KÇSKK yönetiminde bulunanlar,
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657 sayılı yasa var olduğu
müddetçe memur sendikalarının kurulamayacağını ve
yaşayamayacağını iddia ediyor ve sendikaların gelişimini
engellemek için gecelerini
gündüzlerine katıyorlardı.
Bununla da yetinmeyip memurların sendikalara üye olmasını engellemek için, oligarşi ile paralel bir propaganda sürdürüyor ve “bu
sendikaların arkasında gizli
örgüt var” diyerek “memurların örgüt tarafından nasıl kullanılacağını, nasıl eylem yaptırılıp başlarının belaya sokulacağını” bıkmadan, hemen her türlü yöntemle memurlara anlatıp sendikaların büyümesini engellemeye çalışıyorlardı.”
(Seçme Yazılar, D. Karataş)
İşte bu yolda ilerleyenler, her fırsatta devrimcilere düşmanlıklarını
sergileyenler adım adım düzen politikalarını hayata geçireceklerdi.
İşçi sendikalarında da durum farksız değildir. Düzene dönüş siyasal
alanda, sendikal alanda, her alanda
devrimcileri tasfiye hareketiyle hız
kazanacaktır. ‘90 sonrası yeniden
açılan DİSK, artık tümüyle ehlileşmiş
bir DİSK’tir. “Çağdaş sendikacılık”
adı altında işçi sınıfını burjuvaziyle
uzlaştırmak, sömürüyü meşrulaştırmak, mücadelesiz sendikacılıktır artık
savunulan ve yapılacak olan. Önlerindeki engel devrimci sendikacılık
olacaktır. Bu nedenle devrimci sendikacıları ve sendika yönetimlerini
tasfiye etmek her dönem başvurdukları, uyguladıkları yöntem olmuştur.
Bir yandan oligarşinin tutuklama,
baskı ve terörü, diğer yanda düzen
sendikacılarının tasfiyeleri aynı noktada buluşmuştur.

‘90’lı Yıllar Tasfiyecilik
ve Kürt Milliyetçi Hareketi
PKK de ‘90’larda tasfiye sürecine
kapılan örgütlerden biridir. ’90 başları
PKK’nin kendisini var eden ve onu
bir güç haline getiren anti-emperyalist
çizgiden, silahlı mücadele çizgisinden
uzaklaşmaya başladığı süreçtir. Sosyalist ülkelerde gerçekleşen karşı-
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ledikçe devrimci değerlere,
devrimcilere saldıracaktır.
Tasfiyeciliğin saldırılarının
içinde Kürt milliyetçi hareketi de yer alacaktır.

Tasfiyeciliğe
Karşı Mücadele
İdeolojik, Siyasal,
Pratik Her
Cephede
Sürdürüldü
devrimlerden etkilenen Kürt milliyetçi
hareketi emperyalizmi kadri mutlak
görerek, çözümü onunla uzlaşmakta
düşünen bir arayış içine girecektir.
Kürt milliyetçi hareketinin bayrağındaki orak-çekici atması, sosyalizmi, sosyalist değerleri mahkum
etmeye yönelmesi onun milliyetçi
ve küçük burjuva anlayışının ifadesidir. Direniş ve savaş çizgisi mahkum
edilirken bunun yerine uzlaşma ve
barış çizgisi geçirilecektir.
14 Temmuz 1991 yılında gerçekleştirilen “Zindan Direniş Konferansı” bu anlayışın sonucudur. 12
Eylül yıllarında genel olarak direniş
cephesinde yer alan PKK, gerçekleştirdiği bu konferans sonrası, hapishanedeki direnişler adeta mahkum
edilecek ve PKK tutsakları devrimci
tutsakların hiçbir direnişinde yer almayacaktır. Dahası bu direnişlerin
karşısında olacaktır.
Toplu katliamların, köy yakma
ve zorla boşaltmaların, kayıpların,
oligarşinin terörünü boyutlandırdığı
1990’lı yıllarda silahlı mücadeleyi
büyütmek ve yaymak, gerçek zeminine oturtmak yerine daraltmak,
silahlı eylemi “reformlar için” mücadele çizgisine indirmek ve uzlaşma
arayışları Özal iktidarı döneminden
başlayarak hız kazanacaktır. Kürt
milliyetçi hareketi bu yaklaşımlarına
karşılık bulamasa da 20 Mart 1993
tarihinde ilk kez tek taraflı ateşkes
ilan eder. Ve bu yoldan ilerlemeye
devam edecektir.
Açık ki, Kürt hareketinin önünde
iki yol vardır. Devrimin yolu ve düzenin yolu. O düzenin yolunda iler-

Dayı’nın ‘90 başlarında ortaya koyduğu yaklaşım, yolu o günden çiziyordu:
“Emperyalizme teslimiyet yarışına girildiği, çıkarlardan oluşmuş
ve bataklık haline gelmiş bir sol
içerisinde boğulmayacak, ayakta
kalacak, sosyalizmi yeniden yükseltecek siyasal bir çizginin, M-L’nin
yalnız ülkemizdeki değil, dünyadaki
temsilcilerinden olmalıydık.” (Kongre Belgeleri-1, D. Karataş)
Bugünün dünyasında yalnız kalma
pahasına, bütün okların üzerimize
çevrilmesi pahasına sosyalizmin değerlerine sıkı sıkıya sarılarak… Leninist örgüt anlayışını koruyarak...
Proletarya diktatörlüğü ve sosyalist
demokrasiyi savunarak… Stalin şahsında sosyalist değerlere saldırıya
karşı Stalin’e sahip çıkarak… Devrim
ve iktidar iddiasından vazgeçmeyerek… Herkes terkederken silahlı mücadeleyi yükseltme iradesi ve kararlılığı göstererek… Türkiye ve dünya
halklarına güvenerek…
Marksizm-Leninizmin dünya
ölçeğindeki temsilcisi olduk.

Sonuç Olarak
Bir, Marksist-Leninist ideolojiye
sahip olmayanlar teslimiyet ve tasfiyecilik rüzgarlarına yenik düşerler.
İki, Tek başına kalmayı ve bedel
ödemeyi göze almadan devrim ve
iktidar iddiası sürdürülemez.
Üç, Faşizme ve emperyalizme
karşı birleşmeyenler devrimcilere
karşı birleşirler.
-SÜRECEK-

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

Halkın
Hukuk
Bürosu

SOL İÇİ ŞİDDET, “ TARAFSIZLIK” VE ÇHD ÜZERİNE
HALKIMIZA VE MESLEKTAŞLARIMIZA
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Bir süredir değişik mecralarda,
özellikle sosyal medyada, bizim de yıllardır üyesi olmaktan ve emek vermekten onur duyduğumuz ÇHD’nin
“özeleştiri” vermesi talebine sıkışıp kalmış bir tartışma yürütülmektedir. Tartışmanın konusu 29 Temmuz’da Nurtepe-Çayan Mahallesi’nde başlayan
ve kısa sürede İstanbul’un dört mahallesine yayılan, yüzlerce kişinin yaralanması, demokratik kurumların basılması, kurşunlanması, yakılması, halka ait ev ve iş yerlerinin kurşunlanması,
yakılması vb. biçimlerde tezahür eden
sol provokasyonla ilgili olarak yapılan
bir basın toplantısına ÇHD İstanbul Şubesi’nin yer vermiş olmasıdır.
Öncelikle ifade etmek isteriz ki,
ÇHD içinde farklı siyasal aidiyeti olan
birçok arkadaşımızla devrimci mücadeleyi büyütmek; ezilenlerin, yoksulların, ekonomik, siyasal ya da
ulusal nedenlerle egemenlerin baskı
ve şiddetine maruz kalanların hak ve
özgürlük mücadelesinde ÇHD’nin
konumunu güçlendirmek için çalışmaktayız. Bizler HHB üyesi avukatlar olarak, bugüne kadar, beraber
ya da ayrı olarak bu çabamızı, aynı ya
da farklı birçok oluşumda var etmekten geri durmadık. Bu anlamda sınıf mücadelesinin mütevazı bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz...
Belirtmek gerekir ki; yaklaşık üç
haftadır sürdürülen bu kısır tartışmanın “meselenin özü”nü, yani her
platformda mahkum edilmesi gerektiğine inandığımız “sol içi şiddet”i de
gölgede bırakan, dost-düşman ayrımını silikleştiren, ne olduğu belirsiz
bir “tarafsızlık” üzerine şekillenen ve
asla devrimci bir kuruma “yer verme meselesi”yle doğrudan ilgili olmayan bir “tartışma” boyutuna ulaşmıştır. Bu kısır tartışmayı üzülerek izlediğimizi de ifade etmek gerekiyor.
Ancak üzüntümüzün sebebinin asla
üyeleri olarak bizim ve bir demokratik kitle örgütü olarak ÇHD’nin almış
olduğu tutumun yanlışlığı ve bu yan-

lışlığın mevcut tartışmalara sebep
olduğu şeklinde bir algı olmadığını da
belirtmekte yarar var. Bilakis tarihsel
ve siyasal olarak bulunduğumuz yerin doğruluğunun, “sol içi şiddet” konusunda aldığımız tavrın haklılığının
bilincindeyiz.
O halde üzüntümüzün sebebi nedir?
Kimin için, neden üzüntü duyuyoruz?
Bu soruların cevabına geçmeden
önce meseleye kabaca bir göz atmakta
yarar var.
ÇHD İstanbul Şubesi, 31.07.2014
tarihinde günlerdir uğradıkları saldırılarla ilgili basın açıklaması yapmak
üzere Halk Cephesi’ne yer vermiştir.
(Saldırılara ve saldırıların bilançosuna ilişkin somut veriler Halk Cephesi tarafından ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Bu nedenle açıklamamızda
ayrıntılı olarak yer verilmemiş, ilgili yerlerde kısaca değinilmiştir.)
Bunun üzerine bir kısım ÇHD üyeleri, Halk Cephesi’ne basın açıklaması için yer verilmesinin “ÇHD’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğü” ve
“saygınlığını zedelediği”nden bahisle durumdan rahatsız olduklarını ve bu
rahatsızlığın giderilmesi gerektiğini,
ağırlıkla sosyal medya yoluyla, ifade etmişlerdir.
Özellikle sosyal medyada yürütülen tartışmaların ÇHD İstanbul Şubesi’yle ilgili olmaktan çıkıp doğrudan ÇHD’nin kurumsal kimliğini hedef alan bir niteliğe bürünmesi üzerine ÇHD Genel Merkezi 31.07.2014
tarihinde konuyla ilgili bir açıklama
yapmıştır. Bu açıklamada, özet olarak,
“derneğimizin tüm şubelerinin ve
merkezinin kapısının devrimci, demokrat, yurtsever tüm kurumlara
açık olduğunu bir kere daha belirtmek isteriz” denilmiştir.
Sonraki süreçte de bu konu hakkında tartışmalar yapılması için İstanbul’da herkese açık 3 toplantı yapılmıştır. Burada tüm süreç, ÇHD’nin geçmişteki ve bugünkü pratiğiyle birlikte

ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Toplantılara katılanların bir kısmı ÇHD’de
aktif çalışan, bir kısmı ÇHD’nin üyesi olmayan, ÇHD’nin yolunu dahi bilmeyenlerdir. Yine bu toplantılara yıllardır hiçbir yerde olmayan, adeta
ÇHD’yi eleştirmek için fırsat kollayanlarla birlikte üyesi olduğu başka bir
dernek, sol içi şiddet konusunda
açıkça şiddet uygulayanlardan, yani
Kürt milliyetçi hareketinden yana taraf olduğunu ifade ettiği halde bundan en küçük rahatsızlık duymayanlardır. Bu toplantıya herkesin katılmasına gerek ÇHD yönetimi, gerekse
dernekte aktif çalışan hiç kimsenin
olumsuz bir tepkisi de olmamıştır.
Çünkü ÇHD geçmişte hiç olmadığı kadar demokratik bir kurumdur. (Oportünist ve reformistlerin yönetimde hakim olduğu geçmiş şube yönetim kurulu toplantılarına değil üyelerin, genel
merkez yöneticilerinin bile katılamadığını, örneğin 2006 yılında ÇHD Genel Sekreterinin “tüzüğümüzde böyle bir şey yok” denilerek İstanbul
Şubenin YK toplantısına alınmadığını
da hatırlatmak isteriz.)
Konuyla ilgili son olarak Genel
Merkez Yönetim Kurulu da bir toplantı yaparak sol içi şiddet ve sol içi
şiddet karşısında ÇHD’nin alması
gereken tutumla ilgili bir konferans
yapma kararı almıştır.
ÇHD tüm tabanıyla bu konuyu tartışırken İzmir’den 26 avukat konuyla hiç ilgisi olmayan bir sebeple,
yaklaşık 3 yıldır dernekle bağlarını fiilen koparmış oldukları halde, fırsatçı bir yaklaşımla bu durumu da “gerekçe” gösteren bir deklarasyon yayınlayarak istifa etmiştir.
Yine konferans kararının ilan edilmesinden sonra, 19 Ağustos tarihinde, 604 kişinin imzaladığı başka bir deklarasyon, sosyal medya
kanalıyla yayınlanmış, bu metinle
imzacı avukatlar ÇHD’ye “özeleştiri çağrısı” yapmışlardır.
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Metnin ve öncesindeki tartışmaların geneline hakim olan yaklaşım
ÇHD İstanbul Şube’nin yer vermek
suretiyle iki devrimci kurum arasındaki uyuşmazlıkta taraf olduğu şeklindedir. Öncelikle şunu ifade etmek
gerekir: Bir kurumun basın açıklaması
için yer vermesi o kurumu taraf yapmaz. Açıklama baroda veya başka bir
kurumda yapılsa bu kurumlar taraf mı
olacaktı?
ÇHD Genel Merkezi’nin de dediği
gibi ÇHD’nin kapısı devrimci, demokrat, ezilen, hak alma mücadelesi veren kısaca halktan yana olan herkese açıktır. Ayrıca ne ÇHD ne de başka bir kurum hiçbir devrimci kurumun
açıklamasının içeriğine karışamaz,
bu içeriğe bakarak yer veremez, yer
verdi diye de “taraf” konumuna getirilemez.
Kaldı ki, ortada taraf olmayı gerektirecek, hatta bunu elzem hale
getiren bir durum da vardır. Ortada iki
devrimci kurum arasındaki basit bir
uyuşmazlık, siyasi bir tartışma ya da
karşılıklı bir “çatışma” durumu değil
taraflardan birinin eş zamanlı olarak
dört mahallede birden diğer tarafa,
devrimci bir yapıya yönelik saldırıları
vardır. (Aksi yönde, yani Halk Cephesi tarafından derneklere, başka kurum ya da kişilere karşı silahlı/molotoflu/bombalı saldırı yapıldığı şeklinde somut bir iddia ve bunu destekleyen hiçbir veri bulunmamaktadır.) Bu saldırılarda demokratik kurumlar basılmış, içinde devrimciler olduğu halde dernekler yakılmaya çalışılmış (Sarıgazi Haklar Derneği), çay
ocakları, taksi durakları vb. iş yerleri molotoflanmış/yakılmış/kurşunlanmış, ikisi ağır olmak üzere 200’ün
üzerinde devrimci satırlarla, kurşunlarla, saçmalarla yaralanmış, bir
devrimci kör olmuş, saldırılara tepki gösteren mahalle halkının evleri ve iş yerleri kurşunlanmış, Gazi
Mahallesi’ndeki Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi kurşunlanmış; Sarıgazi’de kadın bir devrimci tek başına sokakta yürürken pusu kurularak dövülmüş, cam kırıklarının
üzerinde sürüklenmiştir…

Ortada böyle bir tablo varken
kim, hangi tarafsızlıktan bahsetmektedir? Neye, kime göre tarafsız olunacaktır? Devrimcilerin kanı akıtılırken tarafsız olmak objektif olarak
kan dökenlerin yanında taraf olmak
değilse nedir? Böyle bir tarafsızlığın
emperyalizm dünya halklarına saldırırken, örneğin Irak’ta 1 milyondan
fazla insanı katlederken “Ne Sam
Ne Saddam” diyen tarafsızlıktan ne
farkı vardır?
Her şey çok açıktır: İkisinde de tarafsızlık, objektif olarak güçlü olandan/kan dökenden yana taraf olmaktır.
ÇHD elbette taraf olmalıdır. ÇHD,
devrimciler arasındaki dostluk ve
dayanışmaya, birlikte mücadele anlayışına engel olan, devrimci ahlak ve
sorumluluk kültürünü dejenere eden,
devrime ve halka zarar veren ve hatta devrimcilerin öldürülmesi ya da tutsak düşmesine neden olan, sol güçlerin halklar nezdinde prestijini zedeleyen, yanlışlığı defalarca kanıtlanmış ve acı sonuçlar vermiş sol içi
şiddete karşı çıkmalıdır. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın sol içi şiddete karşı,
devrimci kurum ve kişilere yönelik
saldırılara karşı, devrimcilerin kanının akıtılmasına karşı TARAF olmalıdır. Sadece ÇHD değil devrimci demokrat olduğunu söyleyen herkes taraf olmalıdır.
İmzacı değil, gerçekçi olunmalıdır. Kavramlarla oynanmamalı, kelime oyunları yapılmamalı, laf eğilip
bükülmemelidir! Küçük burjuva objektivizmi bir kenara bırakılmalı,
yüzlerdeki “tarafsızlık” maskesi indirilmelidir; sol içi şiddetten, devrimcilerin kanının dökülmesinden
yana mısınız değil misiniz? Bu açıkça ortaya konmalıdır! Çünkü böyle bir
konuda tarafsızlık diye bir şey yoktur. Ya sol içi şiddetten yanasınızdır
ya da değilsinizdir. Bunun arası, ortası yoktur!

Peki, Neden Şimdi ve
Neden ÇHD?
Bu sorunun cevabını bulmak için
öncelikle tartışmanın taraflarına, im-

zacıların kim olduklarına değinmekte de yarar var.
İmzacılar, ÇHD’yi büyütmeyi hedefleyen ÇHD dostları mıdır? Büyük
bir kısmının böyle olmadığı ortadadır.
Kimse imzacıların hedefinin özeleştiri verilmesi olduğu iddiasında bulunamaz. Böyle olsaydı imzalar kamuoyuna değil, yönetim kuruluna
sunulurdu...
Bilinir ki dostluk "soyut" bir kavram değildir. Dostluk bir kültür, ruh
hali ve gelenek meselesidir. Siyasal,
sınıfsal bir içeriğe sahiptir. Dostluk ve
dürüstlük dediğimiz şey dayanışma
noktasında çok belirleyici bir öneme
sahiptir. Dostluk, dayanışma kültürüdür. Ve düzene karşı birlikte mücadele etme coşkusudur. Sırt sırta verebilmektir. Mücadele içerisinde yalnız bırakılmayacağının güvenini duyabilmektir.

ÇHD'den Israrla
“Özeleştiri” İsteyen
Metnin İmzacıları
Kimdir?
Bir kısmı ÇHD üyesi ve çalışanı;
Bir kısmı ÇHD üyesi olmayan,
derneğin yolunu dahi bilmeyen,
avukat dahi olmayanlar, başka derneklerin başkanı ya da üyeleri;
Bir kısmı bu olayda Kürt milliyetçilerinin yanında taraf olduğunu
açıklamayla ilan eden, devrimcileri faşizme hedef gösteren İHD üyeleri;
Bir kısmı her fırsatta ÇHD’ye
küfür eden, ÇHD’yi bitirmek isteyen
müzmin ÇHD muhalifi;
Bir kısmı da devrimci avukatları
ÇHD’den tasfiye etmeye ve böylece
ÇHD’yi etkisizleştirmeye çalışan örgütlü, örgütsüz, örgüt düşmanı vb. kişilerdir.
İmzacıların ve ÇHD içinde tartışma yürütenlerin bir kısmı yaşananların
temel nedeninin ve hedefinin ne olduğunu bilmeden hareket etmektedir.
Diğerleri ise bunu bilinçli ve kapsamlı
bir politika çerçevesinde yapmaktadırlar. Tıpkı KESK, DİSK ve diğer
sendika ve odalarda, kendilerine tabi
kılamadıkları devrimcileri tasfiye et-
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mek için “kırmızı çizgiler” açıkladıkları ve tasfiye operasyonu yaptıkları gibi… Neden şimdi sorusunun cevabı da bu kesimler için “fırsat bu fırsat”tır sözüyle özetlenebilir.
Süreci anlamadan, popüler tabirle “büyük resmi görmeden” hareket
edenler, bilinçli bir politika uygulayanların yanında yer aldıkları sürece,
ÇHD’nin bugün bulunduğu devrimci çizgiden; sivil toplumcu çizgiye sürüklenmesine katkıda bulunmuş olacaklardır. Böylece, niyetlerinden bağımsız olarak, istemeseler de,
ÇHD’nin tasfiyesine ya da ÇHD’den
devrimci avukatların tasfiye edilerek,
ÇHD’nin etkisizleştirilmesine katkı
sunmuş olacaklardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz üzüntünün kaynağında da
bu düşünce vardır. Evet, bugüne kadar ÇHD’yi büyütüp geliştirme, ÇHD
aracılığıyla ezilenlerin hak ve özgürlük mücadelesinde birlikte yer
aldığımız dostlarımızın böyle kısır bir
tartışmanın içine çekilerek, niyetlerinden bağımsız olarak, ÇHD’nin etkisizleştirilmesi girişimlerine ortak
edilmelerinden dolayı üzüntü duyuyoruz.
ÇHD’yi ya da ÇHD içindeki devrimci avukatları her koşulda tasfiye etmek isteyenler bu olay olmasa bile
başka bir olayı bahane ederek aynı krizi çıkaracaklardı. Bu zihniyet nedeniyledir ki, ÇHD içindeki demokratik tartışmaların sonlanması bile beklenmeden hatta sürecin başından beri
hazırlıkları yapıldığı herkes tarafından
anlaşılabilecek bu metni yayınlamışlardır. Bu imzacıların çoğu da yapılan hiçbir toplantıya gelmemişler ve
bu nedenle süreçten ya bihaberdirler
ya da tek taraflı olarak bilgilendirilmişlerdir. Bu panik halinin asıl nedeni
Kürt milliyetçilerinin saldırganlığının
gizlenememesidir. Bu imzalarla gerçeğin araştırılmasını engelleyip susturup, bastırmak istiyorlar.
Bu tartışmalar sürecinde HHB
olarak “yapılan saldırıların açık olduğunu, herkesin gidip bunları kendi gözleri ile görmesi gerektiğini belirtip herkesi mahallelere davet ettik.
Tartışmalara katılan ya da metnin
imzacısı olan ve “tarafsızlık” konu-

sunda bu kadar duyarlı(!) olanlar bu
teklifi kabul etmemiş, gerçeklerin
açığa çıkarılması konusunda ne yazık
ki aynı duyarlılığı göstermediler. Görünen o ki, imzacıların çoğunun gerçeklerin açığa çıkarılması ve saldırıların durması konusunda en küçük bir
kaygısı ve çabası yoktur.
Bugün de HHB olarak yine herkese çağrı yapıyoruz “Saldırıların olduğu mahallelere gidelim olayları
kendi gözlerimizle görelim, mahalle halkından dinleyelim. Her şeyi delilleriyle ortaya koyalım. Biz yapılan
saldırıların boyutunu tespit ettik.
Gelin hep birlikte bir kez daha yerinde tespit yapalım. Ortada devrimcilere yapılan saldırı ve ölüm
olayları var. Havanda su dövmeyi bırakıp bunu durdurmak için birlikte
mücadele edelim.”
Fakat biliyoruz ki, imzacılar arasında olup samimiyetine inandıklarımız dışında bu haklı çağrıya cevap veren olmayacaktır. Çünkü amaçları
farklıdır. Açıktır ki, amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir.
ÇHD değişik düşüncelerdeki devrimci demokrat hukukçuların ittifakının ürünüdür ve sisteme karşı mücadele eden, etmek isteyen yüzlerce
hukukçuyu birleştirmiştir. Mevcut
düzene karşı siyasi, kültürel, ekonomik, demokratik her alanda ve her biçimde dayanışma ve ortak mücadeleyi
geliştirmek, bu alanlarda en geniş birliğin adımlarını atmanın zemini de olmuştur. ÇHD sınıf mücadelesinden
yana, ezilenlerin yanında olan, adalet
mücadelesi veren, sokakta mücadele
eden avukatların bir araya geldiği bir
örgütlenmedir. Var olmak ve büyümek
için öyle olmaya da devam etmek zorundadır. Mücadelemiz bunun içindir.
ÇHD devrimci politikalarla büyümüştür. Tartışılmaz bir açıklıkla görülmüştür ki, devrimci politikalarla
ÇHD, belli bir kitleselliği yakalamış,
kitleleri harekete geçirme yeteneği kazanmış, geniş kesimleri kucaklama
imkanına sahip olmuştur. Bugün
ÇHD geniş halk kesimleri nezdinde,
geçmişte hiç olmadığı kadar, saygınlık
ve güvenilirlik kazanmışsa bu durum
yürütülen devrimci politikaların ve an-

layışın sonucudur. Saygınlık ve güvenilirlik ÇHD’ye kimse tarafından
bahşedilmemiş, bizzat ÇHD’nin mücadele pratiğiyle kazanılmıştır.
Hasta tutsaklar kampanyası,
Güler Zere’nin serbest bırakılması için verilen mücadele, Engin Çeber davası, 1 Mayıs mücadelesi,
kentsel dönüşüme karşı mücadele,
hapishanelerdeki mücadele, Kürt
halkının katliam davaları, polis
kurşunuyla öldürülenlerin davası,
işçilerin hak alma mücadelesinde
yer alması, HHB’li ve ÇHD’li avukatlar tutuklandığında mahkemeleri mahkum edip örnek bir devrimci avukatlık pratiğinin ortaya
konulması, Haziran Ayaklanması
sürecindeki direngen tutumu, Soma'daki madenci katliamı vb durumlarda halk için yapılan mücadeleler ve daha niceleri ÇHD’yi büyüten ve saygınlığını kazandıran eylemliliklerdir.
ÇHD sivil toplum örgütü değildir,
ÇHD demokratik kitle örgütüdür.
Yani iktidar hedefli bir mücadele
çizgisine sahiptir. Bu, bir yanı ile sonuç alıcı, ısrarlı bir mücadeleyi tarif
ederken diğer yanı ile sınıfsal mücadeleye zarar verecek, geriletecek,
halklar arasında umutsuzluk yaratacak olaylara ve fikirlere karşı mücadele etmeyi, taraf olmayı ifade eder.
ÇHD’yi iki tarafa da eşit uzaklıkta
olan, taraflar arasında hakemlik yapan
bir merciiymiş gibi düşünmek yanlıştır. ÇHD, kim haklıysa onun yanında taraftır. Kim devrimcilere şiddet uyguluyorsa, devrimci kanı döküyorsa onun karşısında taraftır…
Ötesi lafı güzaftır.
Bu nedenle ÇHD’nin yeri, geçmişte ve bugün hep devrimcilerin yanı
olmuştur. ÇHD devrimci politikalardan vazgeçtiği an, ortada ismi dışında hiçbir şeyi olmayan tabela derneğine, basit bir sivil toplum örgütüne dönüşecektir.
Bu şekilde olan derneklerin durumu ise ortadadır. Bu dernekler AB
fonlarıyla faaliyet yürütürken bir süre
sonra sivil toplumculuk bile yapamamakta, her geçen gün düzene daha
da yaklaşmaktadırlar. HHB’nin mü-
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cadelesi ÇHD’nin bu konuma gelmemesi içindir.

İdeolojik Bunalım
Çürütür
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Devrim inancını, iktidar iddiasını
yitiren solda ideolojik bunalımlar ve
çürüme kaçınılmazdır. Bunun aksi ML bilimine aykırıdır. Söylemde ne söylerlerse söylesinler pratikleri onları şekillendirmektedir. Bugün soldaki çürümenin nedeni de iktidar iddialarını
yitirmiş olmalarıdır.
Emperyalizmin tasfiyecilik dayatması karşısında kimileri düzen
içileşirken, kimileri sosyalist ülkelerde
yaşanan karşı-devrimci hareketleri
"halk hareketi" diye alkışlayacak
denli ideolojik bunalım içindedir.
Hatta emeğin sembolü olan orak-çekici bayrağından çıkarıp atacak denli zavallılıklar da yaşanmıştır.
Açıktır ki oportünist, reformistler
ve Kürt milliyetçileri ideolojik bunalım içindedir. Bu bunalımın sonucu olarak, varlığını korumak isteyenler statüyü korumanın peşine düşmektedirler. ÇHD içerisinde yaşananlar bu ideolojik bunalımın pratiğe yansımalarıdır.
Örneğin bu imzacıların bir kısmı
başka bir derneğin başkanı veya çalışanıdır. Bu olayda dernekleri açıktan Kürt milliyetçilerinin yanında
yer almış, kendileri sosyal medya üzerinden tehdit, küfür ve hakaretlerle
ÇHD’ye ve devrimci avukatlara saldırmışlardır. İmzacıların önemli bir
kısmının üyesi oldukları İnsan Hakları Derneği (İHD) de Kürt milliyetçilerine açıktan destek vermiş, bunu
açıklamayla ilan etmiş, hatta aynı
açıklamada devrimci kurumları açıkça faşizme hedef göstermiştir. “İnsan
hakları savunucusu” olan bu dernek
“siyaset yapma hakkı”nın ateşli savunuculuğunu yaparken şiddete uğrayan, kanı dökülen, ağır yaralanan
devrimcilerin “yaşam hakkı”nı; dernekleri basılan, yakılıp yıkılan devrimcilerin demokratik haklarını görmezden gelmiş, hatta bu haklara saldıranların yanında taraf olmuştur.
Yok mu bunlara sözünüz! İmzacıların diğer kısmı ya da tamamı, “bun-

lar bizi ilgilendirmez” diyebilir.
O halde soruyoruz; sizi yalnızca
ÇHD’nin sol içi şiddetin karşısında
“taraf” olması mı ilgilendirmektedir?
Sol içi şiddetin kendisi, devrimci
kanı dökülmesi, sol adına ihbarcılık
yapılması sizi neden ilgilendirmemektedir?..
Tekrar etmek isteriz ki, bugün
ÇHD’de de yapılmak istenen devrimci düşüncelerin, devrimci politikaların ve devrimcilerin tasfiyesidir.
Bunu hedefleyenler; iyi niyetli ancak
kafası karışık olan arkadaşlarımızı
yanlarına çekerek veya öncelikle “tarafsız” bir kesim oluşturarak hedeflerine ulaşmak istemektedirler.
Devrimcilerin ÇHD’nin kapısından girmesine izin vermek istemedikleri, reformist ve oportünistlerin
hakim olduğu o günleri hatırlatmak isteriz. Derneğin kapısı bile açılmıyor,
derneğin adını kimse bilmiyordu o
günlerde. Dernek binası, alt katta
içki içen avukatların üst katta sarhoş muhabbeti yaptıkları bir yerdi. Bugün yönetim kurulu toplantıları
tüm üyelere açık yapıldığı; genişletilmiş YK toplantıları, genel üye toplantıları vb. yollarla mümkün olan en
geniş katılımın sağlanmaya çalışıldığı bir gerçekken o günlerde YK toplantıları bile yapılamıyor, yapılan
toplantılara üyeler hatta genel merkez yöneticileri bile alınmıyordu.
Hatta bu zihniyettekiler, tecrite karşı ölüm orucu direnişine başlayan büromuz avukatı Behiç Aşçı’yla ilgili
yapılacak açıklama için yer bile vermediler.
Üstelik Behiç Aşçı o dönemde
ÇHD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olduğu halde… Behiç Aşçı’nın direnişine destek olmadıkları
gibi anti propaganda yapıp ölümünü
beklediler. Bugün onlara soruyoruz;
yaptığınız bu tarihsel düşmanlık sonucunda ne oldu? Biz kazandık. Siz
ise yaptığınızdan utanmak zorunda
kaldınız… Şimdi de kalkıp ÇHD’yi
demokratik olmamakla suçluyorsunuz. Size diyeceğimiz şudur: Dönüp
kendi pratiğinize bakın önce! Bu
olumsuz pratiğinizin muhasebesini yapıp hesabını verin! Sonra istediğiniz

platformda istediğiniz şeyi tartışmaya açığız.
Bu zihniyettekilerin ÇHD’yi bırakmasından sonra ÇHD gelişmiş ve
mücadelesini büyütmüştür. Bugün
ise bu gerçeği onlar da kabul ettikleri için ÇHD’yi tasfiye edip düzen kurumu ya da sivil toplum örgütü haline getirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.
ÇHD’yi tasfiye etmek isteyenlerin
bir kısmı, çıkan olayları fırsat bilip koşar adımlarla kışkırtanlardır. Bu siyasetin tarihi hep tutarsızlıkla ve
ideolojik savrulmayla doludur. Bu siyasetin kışkırtıcılığına gelmeyin. Bugün bir şeyi savunurken yarın bambaşka bir şeyi savunabilir. Örneğin
geçmişte uyuşturucuya, fuhuşa karşı
devrimci şiddet uygulanabileceğini savunurken bugün bir yandan uyuşturucu çeteleri saldırdığında çözümü
mahallerindeki kurumlarını kapatarak
kaçmakta bulmuşlar, kendi davalarına bile sahip çıkamamışlar; diğer
yandan ise uyuşturucuya, fuhuşa karşı devrimci şiddet uygulayanları mahkum etmeye çalışmış, anti-propaganda yapmışlardır. Onlar kendi güçlerine güvenemez. Kimliksiz, kişiliksiz ve omurgasızdırlar. Onun için
hep kuyrukçuluk yaparlar. Bugün
kraldan çok kralcı olan; alenen yalan
söyleyerek, temelsiz iddialarla devrimcilere çamur atanlar, her türlü
provokasyona zemin hazırlayanlar
da onlardır. Yarın ÇHD’de onlar etkin olsalar en küçük saldırıda derneği kapatıp kaçacakları da aşikardır.
ÇHD’yi tasfiye etmek isteyenlere,
aslında ortada açık bir saldırı olmasına rağmen, “gelin araştıralım” denilmiştir. Esasen ortada araştırılacak
bir saldırı da yoktur... Sivas Katliamı
olduğunda ÇHD, durun önce araştıracağız mı dedi? Devrimci kurumlar
alenen saldırı altındayken, alenen
devrimci kanı dökülüyorken ÇHD’nin
yapması gereken ilk ve en önemli şey
bunu araştırmak değil doğrudan tavır
almak olmalıdır. ÇHD’nin yapması
gereken şey devrimcilerin kurumları taranırken, kurumları içinde insanlar
olduğu halde yakılırken, sokaklarda
devrimcilere karşı terör estirilirken
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nası 36 bin metrekarelik araziye kurulacak. Yerleşkede
konsolosluk binasının yanı sıra Amerikan deniz piyadeleri için bir rezidans, depo, otopark ve sosyal alanlar da olacak.

Dünya halklarının baş düşmanı katil ABD’nin halkların öfkesinden korkusu her geçen daha da büyüyor; çünkü halkların ABD emperyalizmine olan öfkesi gün geçtikçe artıyor.
Halkların ABD emperyalizmine olan öfkesi Ortadoğu’da, Afrika’da, Latin Amerika’da ve hatta ABD’de değişik biçimlerde kendini gösteriyor. Libya’da zaferini ilan
ettiği günlerde kalbinden vuruluyor ABD. Ortadoğu’da
ABD askerlerine ve askeri üslerine saldırı düzenlenmeyen gün yok neredeyse. ABD emperyalizminin temsilcileri de “ziyaret” için gittikleri her yerde halkların öfkesi
ile karşılaşıyorlar. Bazen düşmana fırlatılan bir çift ayakkabı, bazen pet şişe, bazen de okkalı bir küfür oluyor öfkenin adı. Bazen kendi topraklarında, askeri üslerinde vuruyor bu öfke ABD’yi… Bazen de Şanlı Alişan olup vuruyor zalimi can evinden.
Geçtiğimiz hafta basında yer alan bir habere göre ABD,
Ankara’nın göbeğinde bulunan büyükelçilik binasını
daha “güvenli” bir yere taşımaya hazırlanıyor.
“ABD’ye özel tasarım elçilik” başlıklı habere göre
Karakusunlar semtinde inşa edilecek yeni büyükelçilik biolayı kınayıp anında olaya müdahil olmaktı. Ancak “demokratik” mekanizmaları gereği bunu yapamamıştır.
Ortada sorgulanması, eleştirilmesi
gereken bir tavır varsa o da budur.
Objektivizm devrimci düşünceler
karşısında yer alan bir ideolojik sapmadır. Objektif düşünmek veya objektif bakmak, sanıldığı veya ilk anda
anlaşıldığı gibi, gerçeği teslim etmek
ya da adaletli olmak değildir. Objektif düşünmek, haklıya ve haksıza, doğ-

Daha önce de basında yer alan benzer haberlerde yeni
binanın hem son teknoloji kullanılarak yapılacak bir akıllı bir bina, hem zırhlı özellikleri olan yüksek güvenlikli bir bina olacağı belirtiliyordu.
Basında yer alan haberler binanın niteliğine ve yapılacağı yere ilişkin farklı bilgiler içerse de hepsinin ortak
noktası aynıydı. Yapılan haberlere göre böyle bir binaya
ihtiyaç duyulmasının nedeni 1 Şubat 2013’te ABD Büyükelçiliği’ne yapılan feda eylemidir. ABD farklı gerekçeler, bahaneler öne sürse de herkesin bildiği, kimsenin şüphe duymadığı gerçek sebep budur. ABD emperyalizmi yeni Alişanlar’dan korkmaktadır.
Alişan Şanlı Ankara’nın göbeğinde, her türlü teknolojik imkan kullanılarak korunan “olağanüstü güvenlikli”
ABD Büyükelçiliği’ne yaptığı feda eylemiyle halkların
ABD emperyalizmine olan öfkesinin simgesi oldu. Alişan’ın bu eylemi, “en korunaklı yer” olarak düşündükleri
büyükelçilik binasının sandıkları kadar korunaklı olmadığını gösterdi emperyalist haydutlara. Dünya halklarına
gösterdiği şey ise, tarihteki pek çok örnekte de olduğu gibi,
eyleme dönüşen halkın öfkesinin yaratıcılıkla birleşerek
her engeli aşabileceğiydi.
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Alişan’ın bu eylemle ABD emperyalizmine verdiği mesaj çok açıktır: Ne yaparsanız yapın halkın öfkesinden,
bu öfkenin eyleme dönüştüğü halkın adaletinden kaçamazsınız! Yüksek güvenlikli binalarınız; attığımız her adımı, nefes alışverişlerimizi bile izlediğiniz kameralarınız,
duyarlı kapılarınız, özel silahlarınız… hiçbir şey halkın
hesap sorma isteğinin önünde duramaz. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak...

ruya ve yanlışa, ezene ve ezilene, sömürene ve sömürülene “aynı ölçüleri” uygulamaktır. Bu anlamı ile
doğru tavır Kürt milliyetçilerin saldırıları karşısında objektif olmak, tarafsız hareket etmek değil yanlışı
ortaya koymak ve mahkum etmektir.
Devrimciler sınıfsal haklılık üzerine
ve taraf olarak hareket ederler.
ÇHD’nin bundan sonra yapması
gereken saldırıları kınamak ve aktif tavır almak olmalıdır.

Biz geçmişte olduğu gibi bugün de
halktan yana olan, mücadele etmek isteyen tüm dostlarımızla, meslektaşlarımızla mücadele içinde olacağımızı
ifade ediyor; kimden gelirse gelsin,
hangi sebeple olursa olsun sol içi şiddeti mahkûm ettiğimizi ilan ediyor,
tüm devrimci, ilerici, yurtsever kişi ve
kurumları da sol içi şiddeti mahkum
etmeye ve açıkça tavır almaya çağırıyoruz.
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ni ekleyen devrimciler
olmalıyız.

Ders: Bilgi ve Pratik
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Hayatımız boyunca edindiğimiz
her bilgi bizim yaşamımıza yön verir.
Bilgi edinmek, öğrenmek süreklidir. Bu
yüzdendir ki bir devrimci için en güçlü silahtır.
Devrimcilik hayatımız boyunca birçok şey öğreniyoruz. Devrimi nasıl yapacağımızdan tutalımda nasıl yaşayacağımıza kadar. Nasıl ki öğrenme sürekli ise edindiğimiz bilgininde sınırı
yoktur.
Edindiğimiz her bilgi bizim devrime olan inancımızı, değişimin gücünü
bizlere öğretir. Devrimcilerle tanışmadan önceki yaşantımızda nasıldık bakalım. Halkın birçok kesimi bilgiden
yoksun sadece düzenin okullarında aldıkları eğitim kadar bilgi sahibidirler.
Yani öğrenecekleri edinecekleri bilginin bir sınırı vardır. Örneğin üniversite de kendi bölümü ile alakalı tüm donanıma sahip olan bir öğrenci, öğrendiği bilginin hayatta karşılığını hiçbir
zaman öğrenemez. Çünkü düzen hiçbir zaman bunu öğretmeyecektir. Halka düşman bir düzende; halka yararlı,
hayatta karşılığı olan bilgi işe yaramaz
yasaktır.

 Bilgi Güçtür !
Her sorunun mutlaka bir çözümü vardır yeterki biz bu çözümü bilelim. Sorunlarımızı eninde sonunda çözeceğimizi
biliyoruz. Bu bizim yani devrimcilerin
düşüncesidir. Sorunları çözmenin tek silahı sorunu bilmek ve bilgi dahilinde harekete geçmektir. Bizi harekete geçirende
sahip olduğumuz bilgidir. Bilgi bizim gücümüzdür.
Bu güçlü silahı doğru zamanda yeri
geldiğinde kullanmak bizim için ön açıcı sorun çözücü olmaktır.
"Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp" der halkımız. Biz de öğrendiğimizde öğrendiklerimizi yeterli
gördüğümüzde bu sözle karşı karşıya
kalırız. Bundan dolayı da sürekli öğrenen bilgi birikimine sürekli yenileri-
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 Bilgi Pratiği
Örgütlemek
İçindir

Peki sadece bilgiyi
öğrenmekle mi yetineceğiz? Bu devrimi yapma, halkları kurtuluşa kavuşturma hedefli bir hareket için söz konusu olmaz. Öğrenilen her bilgi hayatta karşılığını bulmak zorundadır.
Bu bizim devrimciliğimizin olmazsa olmaz ilkesidir.
Gündelik yaşamda birçok işle uğraşıyor, yeni bir şeyler üretiyoruz. Bu işlerimizin nasıl yapılacağını daha önceden öğrenmiş oluruz. Fakat yaparken
pratik içerisinde öğrendiklerimizde oluyor. Yani öğrenmek için illaki bu konu
hakkında yazılmış çizilmiş bilgilere ihtiyaç yoktur. Önceden öğrenilen bilgi
pratik yaşamda işimizi kolaylaştırır.

40
PRATİĞE
DÖKÜLMEYEN
BİLGİNİN
ANLAMI YOKTUR
Devrimcilik sürekli öğrenme, bilgibirikim artırma işidir. Öğreniriz çünkü
hayatı, halkı örgütlemek zorundayız.
Bilgi pratiği örgütlemek içindir. Örneğin bir insanı örgütlerken ona bizi, silahlı mücadeleyi, devrimci yaşam kurallarını kısaca hareketimizi anlatırız.
Öğrenmesi için ona her türlü kaynağı,
bilgiyi sunarız. Fakat biz bu anlattıklarımızı kendi yaşamımızda ona somutlamıyorsak, pratik göstermiyorsak
bu kof bir bilgi olarak kalır. Ne karşımızdaki insan teorisini öğrendiği ideolojimizi hayatına uyarlar, ne de biz kendi yaşamımızı kendimizde dahil karşımızdaki insanı örgütleyemeyiz.
Bizler için pratikte karşılık bulan her
bilgi gereklidir. "Buna da ne gerek var
diyemeyiz" çünkü devrimci mücadelede birçok işi başarmanın yolu onu na-

sıl yapacağını bilmekten geçer. Eğer ki,
devrimi nasıl yapacağımızı, ideolojimizi, stratejimizi bilmiyorsak bunun
pratikte karşılığını veremez, buna göre
düşünemeyiz. Sürekli öğrenmeye açık
olmak. Öğrendiğimiz her bilgiyi, yaptığımız her işte hayata geçirmeliyiz.

 Çok “Bilen” Değil Çok
İş Yapan Devrimcidir
Devrimcilik, bir ömür boyudur. Bir
ömür boyu öğrenen, öğrendiğinin yaptığı her işte karşılığını veren kişi devrimcilik yapıyordur. Bu düzene karşı
çıkmak bu düzenin halktan çaldıklarını halka geri verebilmek için mücadele etmek her namuslu, dürüst insanın
görevidir. Özellikle bazı gerçeklerin farkında olan, bilen insanların mücadele
içinde yer alması dürüst ve namuslu
olan davranıştır. Çünkü yanlışlığı bildiği halde buna sesini çıkarmayan en
basitten demokrat solcu dahi olamaz.
Mesela son zamanlarda karşımıza
yeni bir "bilen" insan tipi çıkıyor. Aslında böyle karakterler eskiden beri vardır. Daha çok oportünist, reformist
diye tabir ettiğimiz kitlelerin içinden çıkıyor böyleleri. Derneklerimizde bu anlayışın çeşitli yansımalarıyla karşılaşabiliyoruz. Bilen ama yapmayan sadece konuşan, ukalalık yapan elini taşın altına sokmayan bu kişiler bilginin
sadece lafta olduğuna en çarpıcı örnektirler.
Devrim ve demokrasi mücadelesi
zordur. Ancak sonunda zafer olan bu
mücadeleyi sürdürmek faşizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı elden geldiğinden fazla savaşıp halka haklarını
iade etmektir. Bu noktada mücadeleyi
ertelemek şu veya bu bahanenin arkasına sığınmak öğrenmekten kaçmaktır.
Çevremizde sıkça karşılaşırız "çok
bilmiş" insanlarla. Marksizm’i yalayıp
yutmuşlardır. Okumadıkları yayın yok
gibidir. Aslında böylelerinin bildiği
hiçbir şey yoktur. Sadece kendi yapmamalarının bahanelerini bulmaya çalışırlar. Bunun teorisini yaparlar. O
kadar okumuşluklarına rağmen gerçek
anlamda bildikleri teoride budur. Böyle kişiler pratiğin içine teoriyi harmanlayamayanlardır. Çok şey bilen
değil, bildiklerini yaşama uyarlayan kişi
gerçekten devrimcidir. Doğru düşün-
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meyi öğrenmek, Marksizm’iLeninizm’i "ezberlemek" akıl
sağlığı yerinde olan biri için
zor olmasa gerek. Tek zorluk
bunu pratiğe uygulamaktır.
Bunu da ancak öğrendiğimiz
her bilginin hayattaki karşılığını sorgulayarak başarabiliriz.

 Pratiğe
Dökülmeyen Bilginin
Anlamı Yoktur
Düzenin okullarında birçok şey
öğreniriz. Fakat biz de çevremizdeki
arkadaşlarımızda " bu benim ne işime yarar ? " demişizdir. Örneğin yalanlarla şişirilerek anlatılan Osmanlı tarihi bizlere hiçbir şey öğretmez.
Çünkü ezberleyip geçtiğimiz bu bilgilerin halklar nezdinde hayatta bir
karşılığı yoktur. Oysaki bizlerin yani
halkların , devrimcilerin zulme karşı direniş tarihi bizlere ve gelecek kuşaklara örnektir. Pratikte her daim karşılığı vardır. Şehitlerimizden öğreniyoruz. Onların hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor ve bunu devrimciliğimizi büyütmenin aracı haline dönüştürüyoruz.

 Değişmek Değiştirmek
Sürekli Öğrenmektir
Devrimcilik başlı başına bir değişim olayıdır. Hangimiz bu saflara geldiğimiz gibiyiz? Hiçbirimiz tabiki de!
Çünkü sürekli doğru olanı öğreniyor,

Devrimcilik, bir ömür
boyudur. Bir ömür boyu
öğrenen, öğrendiğinin

sürede çözülmesini ve öğrenilen her bilginin hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
Çalışma yürüttüğümüz
her alandaki insanlarımızın
yaptığı her işte karşılığını
bilgi ve deneyim bakımından
eksiklerini tamamlamalıyız.
veren kişi devrimcilik
Bu eksikleri gördüğümüzde
yapıyordur.
müdahale etmeli öğrenmenin zorluğunu onlara anlatmalıyız. Öğrenme isteğini
uyandırmalı ve pratikteki kardevrimcilikle ilgili yeni yeni bilgiler
şılığını onda somutlamalıyız. Örnek
ediniyoruz. Edindiğimiz her bilginin
verecek olursak devrimciler her sopratik yaşamda karşılığını vererek
runu çözer dediğimizde sorun çözüdevrimciliğimizi büyütüyoruz. Örnecü olduğumuzu onların günlük yağin devrimci yaşam kurallarını ilk
şamda karşılarına çıkan sorunlarını
öğrendiğimizde düzene karşı ona ait
çözen olmalıyız.
olan özelliklerimizi değiştirmek için
Bilgi her hastanın, hastalığın tek
harekete geçtik. Değişime önce düilacıdır. Sorun çözmek, yeniyi üretşünce yapımızı değiştirerek başladık.
mek bizim işimizdir. Bunu yapmanın
Kılık kıyafetimizden tutalımda oturup
tek
yolunun öğrenmek olduğunu çok
kalkmamıza kadar birçok özelliğimiiyi
biliyoruz.
Bilgi sahibi olduğumuz
zi devrimci bir kültür ve yaşam tarzıkonularda
sorun
çözen, başarılar elde
na çeviriyoruz. Bunu yapabilmek için
eden
oluyoruz.
Öğrenmediğimizde
istek ve kararlılık aynı zamanda bilgi
öylesine
yapıyor
ve
yaptığımız hiçbir
ve donanıma ihtiyaç duyuyoruz.
işin
zorunluğunu
ve
mantığını kavDüzen yanlarımızdan kaynaklı
rayamıyoruz.
Bu
bizim
devrimcilidoğan birçok sorunun çözümü bilgi
ğimizi büyütmez tam aksine çürütür.
edinmedeki isteğimizle doğru oranÇürümenin
karşısına bilgi birikimitılıdır. Değişmek için ne kadar öğremizle
dikileceğiz.
nirsek; öğrendiğimiz kadar değişir ve
Sürekli öğrenen yeni bilgiler ediyeni bir insan kimliğine bürünürüz.
nen
insanlarımızın ayakları yere sağBilgi edinmedeki ısrar ve kararlılam
basar. Bizde onlardan olmalıyız.
ğımız pratikte onu hayata geçirmemizi
Haftaya
bir başka konuda görüşsağlar. İstek ve coşkuyla öğrendiğimiz
mek
dileğiyle.
her bilgiyi çabucak pratiğe uygulayaHoşça kalın...
biliriz. Bu bizim için sorunumuzun kısa

Saldırılarınıza Rağmen
İşçilerin Yanında Olacağız!
Esenyurt Belediyesi önünde dört gündür hak mücadelesi verip eylem yapan işçilere 29 Ağustos’ta polis saldırmış ve 20 kişi gözaltına alınmıştı. İşçilerle beraber ÇHD
üyesi Av. Sevinç Sarıkaya ile üç basın emekçisi de polisin
terörüne maruz kalmış ve gözaltına alınmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yaptığı açıklama ile yaşanan bu polis saldırısını kınadı. “Esenyurt Belediyesi ve
RDS Enerji-Reform İnşaat ortaklığıyla yapılan Star TOWERS projesinde çalışan işçiler daha önce de haklarını almak için işverene başvurmuşlar; ancak haklarının verilmesi
yerine silahla tehdit edilmişlerdi. Bu kez sokağa çıktıklarında ise polis eliyle gerçekleşen bir devlet terörüyle karşılaşmışlardı.” denilen açıklamada polisin saldırısının ru-
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tin olduğu belirtildi. Yasal düzenlemelerle şirketlerin
karlarının güvenceye alındığı söylenen açıklama da
“ÇHD İstanbul
Şubesi olarak, kölece çalışma koşullarına, artan sömürüye, örgütsüzlüğe, artan işçi katliamlarına karşı duran ve hakları için mücadele eden ve örgütlenmeye çalışan işçilerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Meslektaşımız ve üyemiz olan Avukat Sevinç Sarıkaya’ya ve diğerlerine yönelik bu saldırıyı kınıyor; sürecin
takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denilerek ÇHD’nin işçilerin hak alma mücadelesinin
yanında olduğu vurgulandı.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!

37

Tayyip Erdoğan’ın Sofrası Zalimin Sofrasıdır!

YAVUZ BİNGÖL’ÜN
BU SOFRADA YERİ YOK!
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Yavuz Bingöl, cumhurbaşkanlığı
seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan’ın sanatçılara verdiği
iftar yemeğine katılmıştı.
Yavuz Bingöl “doğru ata oynamış”, seçimlerden
sonra cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın görev
teslim töreninden sonra düzenlediği resepsiyonda yine
Yavuz Bingöl vardı ve bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ile birlikte “Yemen Türküsü”nü söylediler.
Tayyip Erdoğan tescilli bir halk düşmanıdır. Katildir.
Bebek katilidir. Haziran Ayaklanması’nda öldürülenler
için “talimatı ben verdin” diyen başbakandır. Berkin
Elvan’ın katliam emrini verendir.
Tayyip Erdoğan gibi bir halk düşmanının, riyakarın,
sahtekarın, yalancının masasından kalkmayan bir sanatçı
orada gerçekten sanat mı icra ediyor yoksa kendini mi
pazarlıyor?
Tayyip Erdoğan’ın “açılım” politikaları çerçevesinde
düzenleği kah-valtılı, yemekli toplantılarının zaman
içinde neye hizmet ettiğini bilmeyen yoktur... Alevileri,
gazetecileri, aydınları, sanatçıları, sporcuları, Romanlar’ı,
açılım adı altında düzenlediği yemeklerle her türlü
faşist terörünün maskesi yaptı.
Erdoğan’ın bu yemeklerine katılan tüm kesimler
AKP’nin faşizmini maskelerken daha sonra aynı saldırılardan kendileri de kurtulamadılar.
Dünyanın en çok gazetecisi, sanatçısı, aydını, yazarı,
avukatı, öğrencisi... tutuklanan ülkesi olduk.
Bütün bunlar biline biline hala Tayyip Erdoğan’ın
sofrasına oturan bir sanatçı halkın safında değildir. Orda
icra ettiği sanatı değildir. Halkın gözlerinin boyanması
karşılığında sanatın egemenlerin, hırsızların, katillerin,
halk düşmanlarının sofrasında pazarlanmasıdır.

Halk Kendinden Olanı da,
Kendisine Sırtını Döneni de İyi Tanır!
Yavuz Bingöl Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldığında
Okmeydanı Cemevi’nin avlusunda vurulan Uğur Kurt’un
kanı henüz kurumamıştı...
Berkin Elvan için adalet isteyen 14-15 yaşındaki
liselilerin üzerine kurşun yağdırılıyordu... Yavuz Bingöl
hem de böylesi bir süreçte Erdoğan’ın iftar yemeğine
katılmıştı.
Halkımız kendinden olana değer verir, sahiplenir.
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Fakat halkımız aynı zamanda kendisine sırtını dönenleri
de affetmez...
Yavuz Bingöl bu konuya iyi bir örnektir.
Annesi de bir halk ozanı olan Yavuz Bingöl halkın
saflarında yer alan, demokrat, ilerici bir sanatçı olduğu
için halkımız tarafından sahiplenilmiştir. Bu sahiplenmeyle, İzmir’de bir sokağa Yavuz Bingöl Sokağı adını
koymuş.
Ancak Yavuz Bingöl halkın saflarından çıkıp Tayyip’in
sofrasına oturunca hakettiği dersi de verdi.
Yavuz Bingöl’e tepki gösteren halk, İzmir’de adını
verdikleri sokaktan Yavuz Bingöl Sokağı tabelasını
söküp yerine Berkin Elvan Sokağı tabelasını astılar.
Yavuz Bingö,l halkın bu olay üzerine halkın tepkisine
karşı ukalaca halkı suçlayıp Erdoğan’ı savundu. Şöyle
diyor Bingöl: “Ülkenin ne kadar kutuplaştığı ortadadır.
Beni hemen astınız. (...) Konuşup durmayın. Yazmayın
da. İpotek altında mı iradem? Bu ülke kutuplaşmalardan
çok çekti. Sizin yaşınız yetmez, bizim çektiklerimize.
Kutuplaştıran sadece başbakan değil. Herkes. Anladınız
mı? Siz, biz, onlar, bunlar, şunlar. Hepimiz. Ne olacak
sonu bunun? Bu kadar linçten ve küfürden sonra…”
Egemenlerin sofrasında sanatçı olmaz, DALKAVUK
olur. Nitekim kendine yöneltilen eleştirilere de Yavuz
Bingöl bir dalkavuk gibi cevap veriyor. Tayyip Erdoğan
gibi halk düşmanlarını savunmak işte böyle dalkavuklara
düşüyor.
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Hırsız, katil Erdoğan hariç herkes
suçluymuş...
Haziran şehitlerinin katliam emrini
ben verdim diyen Tayyip Erdoğan
suçlu olmuyor.
Tayyip Erdoğan açıkça halk düşmanlığını ilan etmiş, Haziran Ayaklanması’nda katledilenler için bizzat
talimatı ben verdim demiş ve katillerini
kahraman ilan etmiştir. Yavuz Bingöl
ne “kutuplaşma”sından bahsediyor.
Sofrasına oturduğun, elini sıktığın
kişi kendinden olmayan herkesi düşman ilan etmiş bir faşisttir.
“Hepimiz suçluyuz” diyerek klasik
katilleri aklama yöntemlerini bırak;
hangi çıkarların peşindesin onu söyle...
Hangi çıkarlar uğruna, hangi kaygılarla
halka sırtını döndün onu açıkla...
“Hepimiz aynı gemideyiz” diye
halka anlattıkları masaldır.
Egemenlerle halklar arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır. Ne Tayyip
Erdoğan’ın ne de bir başkasının yarattığı bir çelişki değildir bu... Sınıflı
toplumların ortaya çıktığı zamandan
beri var olan bir çelişkidir bu...
Egemenler yalanlarla, demagojilerle “hepimiz aynı gemideyiz” diyerek bu gerçeği gizlemeye çalışırlar..
Yavuz Bingöl gibilerin o sofralara
oturtulmasının amacı da budur. Tayyip
Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesinde bu gerçeğin üstünü örtmek
için Yavuz Bingöl gibilerini kullanmıştır.
Elbette karşılığını almıştır. Yavuz
Bingöl’ün seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda yer alması
görevini başarıyla yapmasının ödülüdür.

Halk Büyük Bir Okul, Bu Okulda
Öğrenecek ve Öğreteceğiz
Eğitim alanında devrimci
alternatifi yaratmanın bir parçası olan Anadolu Halk Okulu,
24 Ağustos'ta yapılan programla açılışını duyurdu.
Bir süredir kuruluş çalışmaları süren halk okulu; halkın,
ihtiyaçları doğrultusunda gereken bilgilere ulaşabilecekleri
bir yer. Düzenin halktan çaldığı
olanakları, yine halkla birlikte açığa
çıkarıp, halkın ve halk çocuklarının
kullanımına sunan bir okuldur. Bunlarla birlikte bu düzene karşı mücadele
etmek, eğitimin ve bilimin halk için
olacağı bir düzeni kurmak uğruna
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
için savaşta, dayanışmayı ve kolektivizmi büyütme mevzisidir.
İstanbul Bayramtepe’deki Anadolu
Halk Okulu bu düşüncelerle kuruldu.
Okulun açıldığını duyurmak için program yapıldı. Önce hep birlikte okulun
ikramları sunuldu. Ardından halk
okulunun neden kurulduğunı anlatan
bir konuşma yapıldı. Okul çalışanları
adına yapılan konuşmada "bu düzen
halka hiçbir şey veremez. Biz ihtiyaçlarımızı el ele verip kendimiz karşılayabiliriz. Birlikte mücadele ederek
taleplerimizi kazanabiliriz. Halk okulu
da eğitim alanında ihtiyaca cevap olmak için kurulmuş bir mücadele mevzisidir" denildi. Konuşmanın ardından

Halk düşmanı, katil, hırsız Tayyip’i
meşrulaştırmak, suçlarının üstünü örtmek, şirin göstermek için mikrofon
uzatıp birlikte “düet” yaparsınız.

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Halkın Sesi Grup Yorum Manavgat’ta

Erdoğan, Yavuz Bingöl’ü elbette
bununla da bırakmaz. Takmış kemendini boynuna daha çok iş yaptırır
ona. Mesela TRT’de ya da besleme
medyanın birinde programlar yaptırır.
Programlara çıkartır... Televizyon
ekranlarından milyonları kandırma
görevi verir...

komşuların da gelmesi ile birlikte
bahçeye çıkıldı. Hep birlikte türküler
söylendi, şiirler okundu, mahallede
birlikte nelerin yapılabileceği üzerine
sohbet edildi.
Anadolu Halk Okulu okuma yazma kursu, el becerileri kursu, çocuklarla etüt çalışmaları, ilkyardım ve
temel sağlık, film, şiir, kitap okuma
gibi konularda çalışmalar sunuyor.
Ayrıca devrimciliğin ve mücadelenin
ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme,
seminer, vb. çalışmalar da yapılıyor.
Çalışmalar halkın desteği ile bir araya
getirilen olanaklar doğrultusunda görsel, işitsel, yazılı her türden ve mümkün olduğunca çeşitli materyallerle
desteklenmeye çalışılıyor. Halk okulunun bilgisayar, kitap, kitaplık, eğitici
oyuncak ve her türden kırtasiye malzemesine sürekli ihtiyacı var. Destek
ve dayanışma ile okulun büyütülmesi
ve yaygınlaştırılması da okulun hedefleri arasında.

Antalya Grup Yorum Korosu,
Antalya Kapalıyol girişinde 30 Ağustos'ta, 6 Eylül’de yapılacak Grup
Yorum Manavgat konserinin duyu-

rusu için masa açtı. Halkın yoğun
ilgi gösterdiği masaya zabıtalar
saldırmak istedi. Burada duramazsınız diyerek masanın kaldırılmasını
söyledi. Grup Yorum Korosu çalışanları; zabıtalara “bizler bulunduğumuz her yerde umudun türkülerini yapanları duyurmaya, anlatmaya devam edeceğiz, masayı
da kaldırmıyoruz, belirlediğimiz
zamana kadar buradayız” diyerek
zabıtalar kovuldu. 3 saat süren konser
duyurusu sırasında Yürüyüş ve Tavır
dergilerinin tanıtımı da yapıldı.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Ülkemizde Gençlik

Beykoz

Ege Üniversitesi

Öğrenci Meclisleriyle
Geleceğimizi Kazanacağız!
Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Öğrenci Meclisleri Girişimi ülkenin birçok yerinde çeşitli eylem ve etkinliklerle, direnişlerle öğrenci gençliği örgütlenmeye çağırıyor.

İSTANBUL
Beykoz: 9 Ağustos’ta Öğrenci
Meclisleri Girişimi Beykoz’da çadır
açarak halka Öğrenci Meclislerini
anlatıyor. Eylemin günlükleri;

1. gün: (9 Ağustos)
Öğrenci Meclisleri Girişimi olarak
bugün Beykoz-Yenimahalle Metin
Sokak'ta çadırımızı açtık. Çadırımızı akşam 7 gibi kurabildik. Kurarken
de bizi gören halkımıza neden burada olduğumuzu, Öğrenci Meclislerinin amacını anlattık. Çadırı kurduğumuz yerin ortasındaki ev bize ilk
başta destek verdi, bir ihtiyacınız olduğunda mutlaka gelin dedi. Ama
sonra polisin çadırımıza gelip bizi taciz etmesiyle korkup buradan gitmemizi istediler... Biz de polis gittikten
sonra çadırımızın yerini değiştirdik...
Şu an saat gece yarısı halkımızın getirdiği çayı içip, karpuzu yedik. Bir
yandan da çadıra gelenlerle sohbet
ediyoruz, çok güzel tepkiler de alıyoruz. Biliyoruz ki her şey emeğimiz
sayesinde değişip dönüşür. Biz de bu
mahalleye sabırla emek vermeye gel-
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dik. Bu mahalle de bizim olacak iddiası ile geldik.

2. Gün: (10 Ağustos)
... Sabah nöbetçisinin uyandırmasıyla uyandık hepimiz. Giden arkadaşlarımızı uğurladık, yeni gelecek
olanları bekliyoruz. Bir yandan da sabah sokaktan geçen halkımızla günaydınlaşıyoruz. Bugün kapıları tek
tek dolaşıp kendimizi tanıtacağız.
Saat 10.00'da komşularımız peş peşe
kahvaltıya davet ediyor bizleri. Bir
abla kahvaltı sofrasını alıp çadırımıza geldi, beraber kahvaltı yapıp sohbet ettik. Yavaş yavaş komşularımızı tanımaya çalışıyoruz.
Başka bir eve ise çay içmeye gittik. Sağ olsunlar bizi sahipleniyorlar.
19.00'da hep beraber pankart yapıyoruz. “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Yozlaşmaya Karşı Öğrenci Meclislerinde Birleşelim”... Bazı arkadaşlarımız ayrılıyor, yerine başka arkadaşlarımız geliyor. Daha kalabalığız bugün. Saat 19.30'da mahallede anket
çalışması yapıyoruz. Ama en fazla 23 tane yapabiliyoruz. Çünkü herkes
uzunca sohbet etmek istiyor, bir şeyler ikram ediyor. Hiç kimseyi geri çeviremiyoruz.
Komşumuz olan abiyle sohbet
ediyoruz. “Ben sağcıyım ama sizi her-

kesten çok destekliyorum" diyor...
Meclisimiz için çok güzel bir örnek.
Ortak sorunlar karşısında bir araya gelebiliyoruz. Abi ile bir yandan da aç
olan karnımızı doyuruyoruz. Bir de
çadırımızın müdavimleri var. Yaren,
Yiğit, Eren, Nehir, Sıla, Ecemsu ve
daha birçok çocuk her saat çadırımızdalar. Göz kulak oluyorlar...

3. Gün: (11 Ağustos)
Saat 11.30'da seçim aldatmacalarıyla dolu bir sürü haber... Bu arada
AKP’nin katil polisleri yine taciz
amaçlı geldiler. Bir de utanmadan
kanlı ellerini uzatıyorlar bize. Fotoğraf
çekimi yapmak istediler. “Var mı
savcılık izniniz” dediğimizde “Tamam
ayrılıyoruz” deyip gittiler. Biz de
haberlere bakmak için bir ablanın evini kullanıyoruz. İnternette okuduk,
Ege Üniversitesi işgalindeki öğrencilere 16'şar yıla kadar hapis cezası isteniyormuş. Bizim de arkadaşlarımız vardı eylemde. Sanıyorlar ki bu
tür 'cezalarla' öğrenci gençliğin sesini kısabilecekler. Yıllardır başaramadılar, yine başaramayacaklar.
Gençlik işgallerle, boykotlarla ve
her türlü meşru direnme aracıyla mücadelesini yürütmeye devam edecektir.
Saat 17.00'de bir arkadaşımız an-

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

eğitim sisteminin acizliği ve TEOG’un sorunlara çare olamayacağı
anlatıldı. 6 saat süren çalışmada Van
için kitap kampanyası da anlatıldı.

Antep

Öğrenci Meclislerinden
Film Gösterimleri

kete çıkıyor, çocuklar da peşini bırakmıyor...
Saat 20.00'de komşularla akşam
çayı içiyoruz...

4. Gün: (12 Ağustos)
Bugün Hasan Ferit Gedik için
adalet konseri var. O yüzden herkes
konsere gitti. Çadırda tek bir arkadaşımız kalıyor... Her gelene öğrenci meclislerini yeniden anlatıyoruz.
Bir amcamız nara benzetiyor öğrenci meclislerini. İçte binbir tane dışta
bir bütün. Amcamız ne güzel de anlatıyor düşüncelerimizi.

5. Gün: (13 Ağustos)
Sabah kahvaltıdan sonra pankart
yapıyoruz. Van'daki Öğrenci Meclisleri Girişimi'nin başlattığı kampanyaya biz de destek vermek istiyoruz. O yüzden biz de “Van İçin Elini Uzat” yazıyoruz pankartımıza.
Sonra diğer çadırdan gelen arkadaşlarımızla beraber kitap okuyoruz...
Komşularımız da bize ziyarete geliyorlar. Onlarla Nurtepe ve diğer mahallelerde yaşanan saldırılar üzerine
konuşuyoruz... Zeynep Arıkan Gülbağ'ı anlatıyoruz bu hafta.

rekete geçirecek bir örgütlenme olduğu ifade edildi. Açılan masada ayrıca okul ve mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözümleri üzerine hazırlanan anket yapıldı. Öğrenci Meclislerini tanıtan 150 adet el ilanı Akkapı
gençliğine ulaştırıldı.
Dev-Genç'liler Antalya'da 25
Ağustos’ta Kapalı Yol’da, öğrenci
meclisi anket çalışmaları için masa açtılar. Masada gençliğe öğrenci meclislerinin ne olduğu, ne amaçla kurulduğu, öğrenci meclislerinin gençlik için yararı ve gerekliliği anlatıldı.
Gençlerle bire bir sohbet edildi. İki
saat açık kalan masaya gelen gençlerle
25 anket dolduruldu.
26 Ağustos’ta Dev-Genç'liler anket çalışmalarına, gençlerin en çok uğradığı Kaleiçi’nde devam etti. Çay
bahçeleri ve kafelere tek tek giren
Dev-Genç'liler gençliğin bulunduğu
masalara oturup tek tek sohbet etti.
Gençlere Berkin Elvan ve Hasan Ferit Gedik anlatıldı. Yozlaşmaya karşı verilen mücadele vurgusu yapıldı.
Gençliğin yaşadığı sorunlar, baskılar,

İstanbul - Altınşehir Öğrenci Meclisleri Girişimi 27 Ağustos'ta Bayramtepe Sonevler Mahallesi’nde film
gösterimi yaptı. 60 kişinin katıldığı
film gösteriminde "Anadolu’nun Kayıp Şarkıları" filmi gösterildi. Gösterim sırasında katil polisler taciz
amacıyla mahalleye gelip mahalle halkının rahatsız olduğunu söylediler. Rahatsız oldukları söylenen mahalle
halkı, polisin gelmesiyle bize destek
olmak için sokağa çıktı. Amacına
ulaşamayan katil polis ajitasyonlarla
mahalleden kovuldu ve film gösterimi daha yüksek bir moralle devam
etti. Öğrenci Meclisleri Girişimi "Mahallemizde düzene alternatif olmak
için örgütlenmeye devam edeceğiz.
Hiçbir baskı ve taciz bunu engelleyemez!" diyerek, kararlılıklarını belirtti.

Antep'te de Film
Gösterimlerinde Buluştuk

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Antep'te de Halk Cephesi 29
Ağustos’ta film gösteriminin ikincisini düzenledi. ‘3 Idiot’ filmi gösterildi. Hep birlikte çayların içildiği film
gösteriminde, filmden sonra eğitim
sistemi üzerine sohbet edildi. 5 Eylül'de ‘Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’
belgeseli izlenileceği duyurusu yapılarak bitirildi.
Antep’te Öğrenci Meclisi Girişimi 31 Ağustos'ta Sinemaskop’ta “F

Öğrenci Meclislerini
Ülkenin Her Yanına
Yayacağız
Öğrenci Meclisi Girişimi, Adana
Akkapı’da tanıtım masası açtı. 1
Eylül’de açılan masada halka, meclislerin nasıl bir işleyişe sahip olduğu
ve nasıl bir işlev göreceği anlatıldı.
Öğrenci Meclislerinin herkese açık olduğu, ülke ve gençlik sorunlarının tartışıldığı, kararlar alınan ve gençliği ha-
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ANTEP

Trakya Üniversitesi

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Tipi Film”in gösterimini yaptı. Filmden sonra yapılan değerlendirmede filmi izleyenler tecriti daha önce hiç bu
kadar boyutlu düşünmediklerini, bu
filmle F Tipi hapishanelerinin yapılma nedeninin daha iyi anlaşıldığını
söylediler. Daha sonra F Tipi hapishanelerinin nasıl inşa edildiği, F Tipi
hapishanelerinin insan üzerindeki
psikolojik etkileri ve ölüm orucu direnişi anlatıldı. 2 saat süren gösterime 13 kişi katıldı.

Ekinciler Yardımlaşma
Festivalinde Ürünlerimiz
Halka Ulaştı
Hatay'ın Ekinci Köyü’nde Ekinci
Yardımlaşma Festivali 30 Ağustos'ta
gerçekleştirildi.
Dev-Genç’liler de kendi stantlarını
açtı. Ekinci Köyü, Ali İsmail Korkmaz'ın köyüydü. Bu yılki festivalde
de Ali anıldı ve mücadeleye çağrı yapıldı. Masaya gelenler Ali'nin hesabının sorulması gerektiğini dile getirdi. Ziyaretçilere hiçbir şehidin hesabının mahşere kalmayacağı, zulme
karşı birlik olunması gerektiğinin
anlatıldığı festivalde "Öğrenci Meclislerinde Birleşelim" çağrısı yapıldı.
Birçok derginin ve kitabın halka
ulaştırıldığı masada tutsak ürünleri de
dağıtıldı.

Okulumuzu
Kapattırmayacağız!
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yönetimince İlahiyat Fakültesi binası
olarak kullanmak için Ankara Ulus’taki Atatürk Ortaokulu’na el koymak istemesine karşı, ortaokulu öğrencile-
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ri ve onların velileri daha önce bir aylık oturma eylemi yapmış ve ortaokulun üniversiteye verilme kararı
durdurulmuştu. Ortaokula tekrar kayıt alınmaya başlanınca ara verilen eylem üniversiteden bir heyetin okula
keşif için gelmesi üzerine tekrar başladı. MEB Beşevler Kampüsü önünde oturma eylemi 26 Ağustos günü
yapıldı.
Öğrenci velileri ve HÜKAD’ın katıldığı eylemde metrodan MEB önüne yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından
yarım saat süren oturma eylemi süresince çevreden geçenler de eyleme
destek verdiler. Eylemin başından
beri öğrenci ve velilerin haklı talepli eylemini taciz etmek amacıyla çevrelerinde dolaşıp çekim yapmaya çalışan polisler kovuldu. 36 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

Seher Şahin
Rehberlik ve
Dayanışma
Masaları
Gençliğin
Umudu Oluyor

2 Eylül günü Antep’te üniversite
meydanında Dev-Genç’liler Seher
Şahin Rehberlik ve Dayanışma masası
açtılar. Masada Seher Şahin’i, DevGenç’i ve Antep’i anlatan bildiriler
öğrencilere ve ailelerine ulaştırıldı.
Masaya bilgi almaya gelen öğrencilere ve ailelerine Dev-Genç’liler fotokopi yerlerini ve kayıt yerlerini
krokiden göstererek yardımcı oldu.
Masa açılan yerin tramvay durağı olmasından kaynaklı sabah işe giden
halkımıza da bildiriler dağıtılıp Seher
Şahin anlatıldı. Dev-Genç’liler kayıtlar boyunca Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası’nı açmaya
devam edecekler.
3 Eylül günü de Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası açıldı.
Polisin yaptığı katliamlar, Berkin Elvan ve diğer katledilen halk çocukları
anlatıldı. Sohbette Öğrenci Meclisi
Girişimi’nin her hafta yaptığı film
gösterimine öğrenciler davet edildi ve
öğrenci meclisleri anlatıldı.
AKP’nin işkenceci katil polisleri
masaya ilgiden rahatsız olmuş olacak
ki masa toplandıktan sonra eşyaları
eve bırakmaya giden Dev-Genç’lilerden biri evin önünde beklerken gelip GBT yapmak istedi. Dev-Genç’li
“bu kadar insan var ben burada duruyorum sen neden sadece bana GBT
yapmak istiyorsun, bu hukuksuz”
deyince katil polis “seni tanımıyorum
ondan” demiştir. Ardından bir başka

Üniversitelerin ilk
açıldığı zaman öğrencilerle dayanışmak için
kurulan Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma masaları bir kez
daha kurulmaya ve gençliğin akademik ve demokratik mücadelesinde
oluşturulacak Öğrenci
Meclisleri ile büyümeye
devam ediyor.
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Ankara

Antalya

Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası, Dev-Genç’in Ankara ODTÜ
Devrim Stadyumu’nun 45.yılını kutlayacağı şenlikle ilgili pankart ve
Filistin bayrağı asıldı. Aynı zamanda
Ege Üniversitesi Öğrenci Meclisi ile
ilgili olarak kantinler tek tek dolaşıldı bildiriler dağıtıldı ve bir yandan da
İzmir’de kurulacak Grup Yorum korosu için kayıt alındı. Neden Öğrenci Meclisleri kurulması gerektiği ve
nasıl bir işleve sahip olacağı anlatıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi: 3 Eylül günü Dev-Genç’liler Dokuz Çeşmeler Kampüsü’nde Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masası açtılar. Masaya Berkin Elvan’ın pankartı
ve Dev-Genç’in Ankara ODTÜ Devrim Sadyumu’nda 45. yılını kutlayacağı şenlikle ilgili ozalit asıldı. Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımının da yapıldığı masada Seher Şahin’i, Canan
Kulaksız’ı ve öğrenci meclislerini
anlatan bildiriler okula kayıt için gelen öğrenciler ve ailelerine dağıtıldı.
Masaya gelen aileler ve öğrencilerle
birebir ilgilenildi. Gündeme dair sohbetler edildi. Kurulacak olan öğrenci meclisiyle ilgili bilgi verildi.

polis “söyle pankartı getirsinler bakacağız” demiş Dev-Genç’li “pankart
falan yok, bu hukuksuz uygulamayı
tanımıyoruz, eylem bitmiş gelmişsiniz yolda pankartı istiyorsun, neye dayanarak bunu yapıyorsun” dedi. Bunun üzerine polisler yarın gözaltı
yapmaya geleceklerini söylemiş, DevGenç’li de “gelin bekleriz ilk defa
gözaltına almayacaksınız” cevabını
vermiştir.
AKP’nin işkenceci katil polislerinin tehditleri Seher Şahin'in yoldaşları Dev-Genç’lileri sindiremez.
Dev-Genç’liler kayıtlar bitinceye kadar Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası’nı açmaya devam edecektir

açıkça korkularını gösterdiler. Tehditler savurarak çaresizce gitmek zorunda kalan ÖGB şefi Dev-Genç’lileri polise şikayet etse de masaya müdahale edemedi.

İZMİR

TRAKYA

ÇANAKKALE

Ege Üniversitesi: 1-3 Eylül tarihleri arasında Dev-Genç’liler İzmir’de Ege Üniversitesi’nde Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası
açtılar. Yürüyüş Dergisi’nin ve Boran
Yayınevi kitaplarının tanıtımının da
yapıldığı masada Seher Şahin’i ve Canan Kulaksız’ı anlatan bildiriler okula kayıt için gelen öğrenciler ve ailelerine dağıtıldı. Masa çevresine Seher

Üniversite kayıtlarının başladığı 1
Eylül günü Dev-Genç’liler de okula
giderek Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası’nı açtılar. Kayıtlara
gelen halkımıza yardım edildi. Ayrıca kayıt alanı gezilerek içinde tarihimizi, öğrenci meclislerini ve Seher
Şahin’i anlatan bildiriler dağıtıldı.
Onların sorunları dinlendi, sohbetler
edildi.

1 Eylül günü saat 09.00’dan itibaren Dev-Genç”liler Çanakkale Terzioğlu Kampüsü’nde Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masası açtı.
Masayı açar açmaz, Dev-Genç’lilerin
yanına gelen ÖGB şefi masa açmanın
yasak olduğunu söyleyerek, masa
kaldırılmazsa masaya müdahale edeceklerini söyledi. Dev-Genç’lileri alçakça tehdit eden ÖGB şefi Mehmet
Ece’ye Dev-Genç’liler gerekli cevabı “emniyet bu okulda masa açabiliyor ama bizim açmamız yasaklanıyor,
meşru olan biziz, biz uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı demokratik ve bilimsel bir eğitim sistemi için mücadele ettiğimiz için masamızı kaldırmak istiyorsunuz, sizin de emniyetle nasıl işbirliği yaptığınızı biliyoruz”
diyerek gerekli cevabı verdiler. Masanın üstünde bulunan bildiriler kitaplar ve Yürüyüş Dergisi’nin kapağında yazanları not alan ÖGB’ler

EDİRNE
Dev-Genç'liler üniversite kayıtlarının yapıldığı ikinci gün de Seher Şahin Masası’nı açtılar. Gün boyu açık
kalan masada halka yardım edildi, 60
adet bildiri dağıtıldı. Masada Grup Yorum marşları ve türküleri çalındı. 1
adet "Halkın Elleri" albümü halka
ulaştırıldı. Kayıt alanı gezilerek öğrencilerle tanışıldı, sohbet edildi.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

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

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜRLÜK
Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz. Bizler bu halkın onurlu evlatlarıyız. Halklarımızın onuru olup, en ön saflarda
dövüştük. Dövüşüyoruz. Bizler hem gençliğin hem de halkın en ön saflarında yerimizi aldık. Burjuvazi kendi gençlerini özel-paralı okullarda eğitirken; bizler, barikatlarda,
işgallerde, boykotlarda, faşist saldırılara karşı direnişlerdeydik. Herkesin sustuğu yerde suskunluğu yırtan, hesapsız
ve sorgusuz bir haykırış olduk. Okullardan, sınıflardan,
dershanelerden, sokaklara, meydanlara, şehirlere, kırlara,
bütün kavga alanlarına yayılarak liseli gençliğin onur yüklü sesi olduk. Egemen sınıflar bu sesi boğmak için çok uğraştılar ama başaramadılar. BİZ’lere “daha küçüksünüz’’
“çocuksunuz’’diyorlar. Evet küçüğüz, hem de çok küçük.
Bizleri bu küçük yaşlarımızda faşizmin zindanlarına
hapsediyorlar.
Ali Cem KAYA ve Murat GÜNDOĞAN birer liselidirler.

dir faşizmin hücrelerinde tutsaklar. Yaşları küçük ama “büyük’’ olmanın, halkların onurlu mücadelesinin içinde yer
almak olduğunu biliyor onlar da. İstiyorlarki liseli gençlik onlara boyun eğsin, istiyorlarki liseli gençlik yozlaşma batağında yok olup gitsin, sömürüye, zulme ses çıkartmasın.
HAYIR BİN KERE HAYIR !
Boyun Eğmedik, Eğmeyeceğiz !
Bizleri istedikleri kadar sindirmeye, susturmaya çalışsınlar. Susmayacağız! Okullarda, sınıflarda, dershanelerde, sokaklarda liseli arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları için haykıracağız.
LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER ONURUMUZDUR!
MURAT GÜNDOĞAN SERBEST BIRAKILSIN!
ALİ CEM KAYA SERBEST BIRAKILSIN!

Okullarına gitmeleri gerekirken bir aydan fazla süre-

LİSELİ DEV-GENÇ

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Dev-Genç'lilerden Çağrı!

ALTINŞEHİR’DE UMUDUN HARCINI KARIYORUZ!

BİR TUĞLADA SEN KOY!
Yeni yapılmakta olan gençlik
derneğimizin ihtiyaç listesini yayınlıyoruz. Emekçi halkımızı desteğe
çağırıyoruz!

İHTİYAÇ LİSTESİ
20 RANZA
ELBİSE DOLABI
ELEKTRİK MALZEMELERİ
Priz
Kablo
Ampul
(ve elektrikle ilgili
tüm materyaller)
Dolap
Çamaşır makinesi
Bulaşık makinesi
Fotoğraf makinesi
Leğen
Kova
Hortum
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Battaniye
Yastık
Yorgan
Çarşaf
Korniş
Perde
Koltuk
Bilgisayar
Laptop
Bilgisayar masası
Yazıcı
Fotokopi makinesi
Kitaplık
Aygaz
Fırın
Televizyon
İlaç (ve dolabı)
Yangın tüpü
İnşaat malzemeleri /her türlü inşaat malzemesi)

İLETİŞİM: 0536 799 01 35
ADRES: Piyale Paşa Mahallesi
Piyale Paşa Caddesi No:118 Okmeydanı/Beyoğlu/ İstanbul Gençlik
Federasyonu binası’na gönderebilirsiniz.
Umudun harcını karalım bataklığı kurutalım.
Tüm halkımızı umudun harcını karmaya davet ediyoruz.

DEV-GENÇ

Evinizde kullanmadığınız her tür
ihtiyaç fazlası olan malzemeleri
gönderebilirsiniz

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

Röportaj

Liseli Dev-Genç: Söz ve Karar
Hakkı Bizim!
Öğrenci Meclisleri ile Geliyoruz!
Altınşehir’de Öğrenci Meclisi
kuruluş çalışmaları yürüten Liseli
Gençlik ile Öğrenci Meclisleri üzerine konuştuk...
***

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız? Öğrenci Meclislerinin
amacı nedir? Çalışmalarınız nasıl
gidiyor?
Sıla Abalay: Benim adım Sıla
Abalay. Liseli Dev-Genç’liyim. Lise
3’e gidiyorum. 16 yaşındayım.
Öğrenci meclisleri sadece bir kesime hitap etmeyecek. Gençliğin en
geniş kesimine, kitlesine hitap etmek
istiyoruz. Amacımız gençliğin daha
politikleşmesini sağlamak aslında.
Çalışmalarımız 3 yerde çadırla devam
ediyor. Çadırları mahallelerde kurduk.
Bu sayede hem gençlerle tanışıyoruz,
hem de mahallenin yapısını, temel
sorunlarını öğreniyoruz.
Öğrenci Meclisleri Girişimi olarak
önce bir etkinlik yaptık. Ama asıl
olarak mahallelerde çadır kurarak
başladık. Şu an 3 yerde çadırımız
var. Ömürtepe, Beykoz ve Altınşehir’de çadırlarımız var. Bu çadırlarla
hem gençlerle tanışıyor hem de mahallenin ekonomik-politik yapısını
öğreniyoruz, halkımızı yakından tanıma fırsatı buluyoruz.

Yürüyüş: Kampanya başından
itibaren nasıl gelişti?
Sıla Abalay: 3 yerde çadır kurarak
kampanyaya başladık. Öğrenci Meclisleri Girişimi olarak bir etkinlik
yaptık ve çadırlarla devam ediyoruz.
Mesela ben bizim mahalleyi size anlatayım. Altınşehir’de çadırı kurduktan sonra her gece buraya gençler
geliyor. Bizim mahallenin temel so-

runu uyuşturucu. Bu
mahallede son bir
sene içerisinde 6
genç uyuşturucudan
öldü. Çok küçük
yaştaki çocuklar
dahi uyuşturucu kullanıyorlar. Onun dışında mahallemizin
diğer temel sorunu
Ceyda Çiloğlu
Sıla Abalay
da Suriyelilerle ilgili. İnsanlarımız çaçıktığında çadırımız uçmasın diye
dırımıza gelip sorunlarını anlatıyorlar
çadırımızı tuttular, yağmurun altında
ve çözüm bulmamızı istiyorlar. İnıslandılar...
sanlarımıza bu güveni vermiş olmak
çok güzel bir duygu. Gün içerisinde
Yürüyüş: Gençlik çalışması deyemek getirenlere, arabayla geçerken
nildiğinde ilk akla gelen okullar
çadırımızı görüp duranlara Öğrenci
oluyor. Dev-Genç’lilerin ise kendiMeclislerini anlatıyoruz. Okullarılerini üniversite ve liselerle sınırlamızdaki sorunlardan tutun da mamayıp mahallelerde de çalışma yaphallelerdeki sorunlarımıza kadar buntıklarını görüyoruz. Yeni bir dernek
ların hiçbirinin birbirinden ayrı olkurulmaya başlandı Altınşehir’de.
madığını anlatıyoruz. Ve halkımız
Öğrenci Meclislerinin yoksul mabize inanıyor, bunu çadırımızı sahallelere nasıl bir katkısı olacak?
hiplenmesinden de anlıyoruz.
Sıla Abalay: Biz “kantin solculuğu”
yapan sol değiliz diyoruz. AyaYürüyüş: Neler yaşadınız, halğımız
yoksul mahallelerimizin çakımızın ilgisinden bahseder mimuruna bulaşmadan yapılan devrimsiniz?
cilik, devrimcilik değildir. Halkımızın
Sıla Abalay: Çadırımıza uyuştuyaşadığı acılar bizim acılarımızdır.
rucu kullanan gençler geliyor örneğin.
Açlıkla, yoksullukla boğuşan bu halİlk günlerde daha çok meraktan dolayı
kın çocuklarıyız biz. Onun için mageliyorlardı. O zaman Tokat Mahalhallelerimizde dernekler kuruyoruz,
lesi’ndeydik. Bazı gençler uyuştuçalışmalar yürütüyoruz; yani gençliğin
rucuyu bırakmak istediklerini söyyaşadığı sorunların hiçbirinin malediler ve biz de onları Gazi Mahalhallelerdeki sorunlardan veya işçilerin,
lesi’ndeki Hasan Ferit Gedik Uyuşmemurların sorunlarından bağımsız
turucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkeolmadığını
gösteriyoruz.
zi’ne yönlendirdik. Birçok gençle
tanıştık bu süreçte. Halkımız örgütlenme kelimesinden korkmuyor artık.
Tersine gelip örgütlenmek isteyen
gençler oluyor. Bizimle sabaha kadar
nöbet tutuyor gençler, biz burada hiç
yalnız kalmıyoruz. Örneğin fırtına

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Yürüyüş: Okullar yakında açılıyor, bu çalışmalara dair hedefleriniz neler? Kaç okulda Öğrenci
Meclisleri kurmayı hedefliyorsunuz?

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Sıla Abalay: Şimdi bildiğiniz gibi
3 bölgede Öğrenci Meclislerini kurmuş
durumdayız. Liseliler olarak 3 pilot
okul belirledik. Bunlar, Şair Abay
Konanbay Lisesi, İTO Lisesi ve Gazi
Ticaret Lisesi olacak. Üniversiteler
olarak Marmara ve İstanbul Üniversitesi’ni belirledik. Bu okullarda Öğrenci Meclislerini kurmayı hedefliyoruz. Bunun dışında hedeflenen
başka şeyler de var, onları da zamanı
gelince hep birlikte göreceğiz.

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız? Öğrenci Meclislerinin amacı nedir, buradaki çalışmalarınız
nasıl ilerliyor?

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Ceyda Çiloğlu: 16 yaşındayım.
Ben Bursa’da oturuyorum normalde.
Lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Melek
Kemal Coşkunöz Anadolu Teknik
Lisesi’nde okuyorum.
Öğrenci Meclislerini öğrencilerin
siyasi görüşünü belirtmeden ortak
sorunlarımızı çözme amacıyla kuruyoruz. Şu an çadırlarımız var üç
yerde, çadırlarımıza gelen insanlara
anlatıyoruz. Ki çoğu insan olumlu
bakıyor. Doğru diyorlar, kantin fiyatlarından bahsediyorlar. Biz de
fakir insanlarız diyorlar. Sonuçta
kimse zengin değil şu mahallede.
Herkes bize yakın davranıyor burada.

Yürüyüş: Bu çadırlara halkın
ilgisi nasıl, yaşadıklarınızı paylaşabilir misiniz?
Ceyda Çiloğlu: Burada mesela
Tokatlılar Mahallesi’nde bizi epey
sahiplendiler. Yemekler getiriyorlar,
meyveler getiriyorlar. Hastalandığımızda bize ıhlamur getiren de oldu.
Veya gençler geliyor, tek başımızaysak sahip çıkıyorlar. En azından abilerimiz geliyor, “bir sorun var mı
gençler” diyorlar. Sahiplenme bizim
için çok önemli bu mahallede. Bazı
sorunlar oluyor tabi, her mahallede
olduğu gibi, herkes bizimle aynı görüşte değil. Karşıt görüşlü insanlar
da geliyor. Ama biz diyoruz ki burada
sorunlarımızla olacağız. Mahallenin
gençleriyle de sorun yaşayabiliyoruz.
Uyuşturucu kullanan da var aralarında. Bizim karşı çıkmamızı iste-
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meyebilir, sonuçta para kazanan da
var.

Yürüyüş: Yeni eğitim yılı başlıyor, kaç okulda ve mahallede
meclis çalışması yürüteceksiniz?
Kampanyanın hedeflerinde neler
var?
Ceyda Çiloğlu: Aslında biz bunu
Türkiye çapında düşünüyoruz. İlla
ki bir üniversitede ya da lisede meclisler olsun istiyoruz. Bu şekilde tüm
ülkeye hatta dünyaya sıçrayacak
sesler duyurabiliriz. Yaptığımız eylemlerle sesimizi çıkarmak istiyoruz.
Şu anda net bir sayı veremeyiz ama
ben Bursa’da iki lisede kurulmasını
hedefliyorum.

Yürüyüş: Peki bu meclisleri
nasıl merkezileştirmeyi planlıyorsunuz?
Ceyda Çiloğlu: Her meclisin
mutlaka delegeleri olacaktır. Belki
ileride birleşebilirler. Belki büyük
kongreler olabilir. 81 ilden delegeler
gelip, sorunlarını paylaşabilirler, ortak
çözümler bulunabilir.
Yürüyüş: Dev-Genç’liler bu mahallede de bir dernek açıyorlar.
Gençlik yapıları her zaman okullarda örgütlenme yapar, ancak DevGenç’lilerin özellikle mahallelere
de ağırlık verdiğini görüyoruz. Peki
öğrenci meclislerinin bu mahallelere
katkısı nasıl olacak?
Ceyda Çiloğlu: Mesela mahallelerde uyuşturucu çok fazla var diyoruz. Ailelerin en çok şikayet ettiği,
“biz korkuyoruz” dedikleri bir konu.
Ne yapabiliriz dedik mahallelerde,
bu mahallelerde okuyan liseliler var.
Onlarla beraber mahallenin sorunlarını çözebiliriz. Buralarda meclisler
kurarak yapabiliriz. Halkla beraber
illa ki çözülür sorunlar.

Yürüyüş: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Bir Altınşehir sakini
olarak buradaki Dev-Genç’lilerin
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Erdi Alkan: Erdi Alkan 24 ya-

şındayım. Balıkesir Üniversitesi’nden
İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. 2 yıl oldu, şu an çalışıyorum.
Bildiğim, gözlemlediğim kadarıyla
uyuşturucuya karşı bir mücadele var.
Çünkü uyuşturucu, günümüze baktığımız zaman 13 yaşında bir çocuğun
bile elinde oyuncak gibi kullandığı
bir madde oldu. Bu çalışmalar ile insanların yozlaşması engellenmeye çalışılıyor. İlk başlarda tepki alsa da
sonrasında insanlar amacını öğrenince
ciddi ilgi gösteriyor. Başlarda çok az
insanın ilgisini çeken bir olaydı bu
çadırın açılması . Şu anda baktığımızda
80-90 kişi işinden döndükten sonra
burada bize sorular sorup “ne yapıyorsunuz diye soruyor, amacımızı ve
ne yapıldığını anlamaya çalışıyor. İnsanlar artık bilinçlenmek istiyor. Yoksul
kesimlerde şöyle bir olay var: Sormama
olayı var, öğrenmeme olayı var. Sadece
paramı alayım, yaşayayım gideyim
olayı var. İnsanlar sormamayı hükümetin gösterdiği baskılardan öğrendiler.
Çünkü her soranı içeri aldılar, her sorana işkence yaptılar, her soranı hor
gördüler. Bunun için kimsenin işine
karışmayalım yaşayalım gidelim dediler. Ama gün geçtikçe gördüler ki
bir şeye karışmamak da çözüm olmuyor. Sormaya başladı çevredeki insanlar. Sormamanın kötü olduğunu,
ezildiklerini gördüler. Gençler de insanlara sormayı, araştırmayı öğretiyorlar bir yerde. Çadıra meraklı gözlerle
bakanlar başlarda çadıra uzaktan bakıp
geçiyorlardı. İnsanlar sonradan, öğrene
öğrene gelmeye başladılar. Söylediğim
gibi çok ciddi bir kalabalığa seslenmeye
başladılar. Bu insanlar bilinçlenmeye
ve ne yapacağını bilmeye başladı.

Yürüyüş: Bu bilinçlenme DevGenç’liler sayesinde mi oldu?
Erdi Alkan: Tabi canım. Gençler
kurdukları çadırda bir nöbetçi bırakıp,
diğer tarafta insanları bilinçlendiriyorlar. Mesela burası Altınşehir yıkılacak, böyle bir söylenti var. Çoğu
insan bir şey yapmazlar derken bir
dığer yandan bazı insanlar mücadele
içinde. Bu insanları ateşleyen de aslında DEV-GENÇ’LİLER.

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

Yürüyüş: Dev-Genç’liler üç
farklı mahallede çadır açtı. Bunlar Beykoz, Sarıyer (Ömürtepe)
ve biri de burada, Altınşehir’de.
Buradaki çadırı biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız?
Erdi Alkan: Şöyle söyleyeyim,
burada daha önceden içinde kıvılcım
olan insanlar vardı. Çadırı görünce
kıvılcımlar ateşe döndü. Ama her
zamanki gibi içinde hiçbir şey olmayan insanlar tepki koymaya başladılar. Geçen gün bir olay yaşadık
film izlerken. Filmde ufak bir küfür
geçiyor. Ses yüksek olduğu için o
ses de eve gitmiş. Buna tepki veren
kişi de küfür ederek karşı çıktı. Bu
da diğer insanların tepkisini topladı.
Çadıra engel olmak isteyen insanların
bilinçlenmesine engel olmak isteyen
insanlar üst tabakadan insanlar. Üst
tabakadan insanlar alt tabakadaki insanları her zaman ezer ki her zaman
üstte kalabilsinler. Çadırların şöyle
bir etkisi oldu bence. İnsanlar biraz
daha cesaretlendi. Çok değil biraz
daha... Güzel etkiler var. Her yerde
insanlar illaki iyi olan şeyleri iyi
olarak benimsemezler. Söylediğim
gibi içinde kıvılcım olanların kıvılcımı
ateşlendi, ilgisi arttı, merakı uyandı,
koşmaya koşuşturmaya başladı. İnsanlar başta yemek getirmezken şimdi
akın akın yemek getiriyor.

Yürüyüş: Burası nasıl bir mahalle? Sosyo-ekonomik durumu
nasıl?
Erdi Alkan: Mahallede hükümet
yandaşı olan insanlar çok. Genelde
bu tarz şeylere hep tepki koyarlar.
Semtimizde üç gencimiz uyuşturucundan öldü. Yaşları henüz 21, 19,
17. Birinin daha kırkı çıkmadı, biri
iki ay önce, biri de bir sene önce
uyuşturucudan öldü. Uyuşturucudan
nemalanan bir kesim, insanların bilinçlenmesinden rahatsız oluyor. Bu
nedenle devrimcilerin buradaki çalışmalarından rahatsız oluyor, tepki
gösteriyorlar. Bu çalışmaları insanlara
daha farklı anlatıyorlar. Bunlar terörist, bunlar anarşist, bunlar şöyle,
bunlar böyle diyerek tepki yaratıyorlar. Gelen halk olayın aslını öğ-

renince sahipleniyor. Burada yaşayanların bir kısmının maddi durumu
iyi. Birçoğunun durumu da içler
acısı. Onun için buranın ne olduğu
belli değil tam olarak. Durumu iyi
olanlar her zaman böyle şeylere tepki
gösterir. Çünkü durumu kötü olan
onu ezecek.

Yürüyüş: Burada Dev-Genç’liler aynı zamanda kendi derneklerinin temelini attılar. Buradaki
çalışmaların mahalleye etkisi nasıl?
Erdi Alkan: Bunun aslında çok
uzun bir cevabı yok. Tek bir cevabı
var. İnsanlar bilinçlenirse her şey bitecek. Çünkü bilinçlenmekten korkan
bir toplum. Bilinçlenen zaten bir
şeye dur diyor. Bu gençlerin en büyük
katkısı insanlara doğruyu anlatmak.
Yani doğruyu bilen yanlışı ayırt edebiliyor. Ama doğruyu bilmeyen insan
yanlışın içinde devam ediyor. Herhangi bir insana yanlışı anlatmazsan
yanlış yapmaya devam eder. Ama
bu yanlış dersen doğruyu o zaman
öğrenir. Bu da böyle bir şey, yani insanlar yanlışın ne olduğunu bilmiyor.
Sadece dümdüz gidiyorlar. Bunun
bir etkisi de maddiyat. Belli insanlar
ceplerine üç beş kuruş konulunca
susmayı tercih edebilir. Hani “bana
dokunmayan yılan bin yaşasın.” Aslında devletin baskıcı yönetiminden
dolayı. Gençleri gerçekten tebrik etmek lazım, insanlar da bu baskıyı
yıkmak için, her türlü zorluğu göze
alıp buraya geliyorlar. Buraya gelen
gençlerin çoğu buranın insanı bile
değil. Başka yerlerden gelen insanlar
sonuçta. Biri Okmeydanı’ndan geliyor, Beşiktaş’tan geliyor, başka yerden
geliyor. Ama buranın insanı, onları
çabuk sahipleniyor. Çünkü insanlar
derdini anlatacak başka insan bulamamış burada. Derdini dinleyecek
insanı hissettiği anda başlıyor anlatmaya. Ve gelen gençlerimizin en büyüğü 17-18 yaşlarında. Derdini anlatan insanlar 50-60 yaşında. Bu zamana kadar kimseyi bulamamışlar.
Zaten Bayramtepe – Altınşehir bölgesi
Kanal İstanbul projesinin bölgesi.
Öyle bir söylenti var. Ciddi anlamda

değerlendi. Bundan dolayı da insanları
hep susturmak istiyorlar. Uyuşturucu
denen bela, burası kurulduğundan
beri var. Son zamanlarda gündeme
çıkmasının tek sebebi diğer insanlara
“Bayramtepe kötü bir yerdi yıktık”
demekti. Diğer türlü yıksa halka eziyet ettirecek. Ama uyuşturucudan
dolayı olmuştu denildikten sonra
daha çabuk giderler. Yani halk bunu
sahiplenmek zorunda.

Yürüyüş: Dev-Genç’liler uyuşturucu sorunuyla ilgili burada
başka neler yapabilir sizce?
Erdi Alkan: Uyuşturucu sorunuyla ilgili panel yapabilirler. Uyuşturucunun zararlarını anlatacak bir
söyleşi yapabilirler. Buna ne kadar
katılırlar derseniz eskiden olsa hiç.
Çünkü uyuşturucu satanlardan korkarlardı. Ama şu anda çok insan katılır. Zararını gerçekten gören insan
katılır. Zararını gerçekten gören insan
vazgeçer. Zararlı diyorlar da zararı
ne? Zararlı, tamam da zararı ne?
Yeni nesil gençlik baktığın zaman
böyle şeylere heves ediyorlar. Bu
heveslerini birden kırmak lazım. Yani
bitirmek lazım. Zararını anlatmak
lazım. Bıkmadan usanmadan. Çünkü
zararını bilen de içiyor. Ama bunu
anlattıkça, kafasına vurdukça “oğlum
bu zararlı, bu zararlı.” Uyuşturucu
kullandıkça başka birisi oluyor. Karakterinin çok çok dışında bir insan
oluyor. Onun için de gerekli söyleşiler,
paneller...

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Özellikle aileleri bilinçlendirmek
için. Kullanan insanların nasıl bir
şekle girdiğini resimlerle ailelerine
göstermek için. Çocukları akşam eve
geldiğinde görmeleri için. Bu zor
bir şey değil. En basit şey. Bu şekilde
bir çalışma yapılırsa gerçekten uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele
olur. Zaten Dev-Genç’liler uyuşturucuya en başından beri karşılar. En
başından beri uyuşturucu istemiyorlar.
Haklılar. İnsanın beynini uyuşturuyorlar. Ve uyuşan beyin çok çabuk
fethedilir. Dev-Genç’in de amacı
uyuşan beyin olmasın okuyan beyin
olsun.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Röportaj

120 Günlük Direnişimizle Elektrik, Su Hakkımızı Kazandık

Şimdi Barınma Hakkımız İçin
Direniyoruz
Van Anadolu Konteynerkent Halk
Meclisi’nden Leyla İstek, Nevzat
Şen ve Özgül Toprak ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Önce kendinizi tanıtır
mısınız? 25 Ağustos’ta 1. yılını dolduracak olan barınma hakkı direnişinde neler yaşadınız?
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Leyla İstek: Anadolu Konteyneri’nde oturuyorum, ev hanımıyım.
Van valisinin Anadolu Konteynerkent’teki elektriği ve suyu kesmesiyle
direnişe başladık. Barınma sorununu
çözemeyen devlet konteynerlere bile
tahammül edemeyip bizlerin gitmesi
için elektriği, suyu kesti. İnsanların
çocukları hasta oldu. Direniş boyunca
birçok eylem yaptık. Türkiye’nin dört
bir yanından insanlar bize destek olmak
için geldi.120 gün sonunda elektrik,
su hakkımızı aldık. Barınma sorununu
çözmek için direnişimiz devam ediyor.
Nevzat Şen: Anadolu Konteyner
Kenti’nde oturuyorum, doğma büyüme
Vanlıyım. 3 yıldır konteynerkentte yaşıyorum.
Gidecek yerimiz olmadığından dolayı direnişe geçtik. Direnişten dolayı
devlet kurumunda olan işime son
verildi. Elektriğimiz kesildi. Devlet
tarafından tehdit edildik. Ya boşaltıp
gideceksiniz ya da gereğini yaparız
şeklinde dayatmalarda bulunuldu. Valilik yapılan son görüşmede bile tehdit
ederek yarın öbür gün çıkaracağız dediler. Bizim tek amacımız
barınma sorununu çözmek.
Direnişimiz sürecek. Hiçbir
tehdit bizi yıldıramayacak.
Haklı olan mücadelemize
devam edeceğiz.
Özgül Toprak: Anadolu
Konteynerkent’te oturuyorum. 3 yıldır buradayım. Ev
hanımıyım.
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Gülten Turgut

Leyla İstek

Direnişe valiliğin elektriği kesmesiyle ve barınma sorumuzu çözmek amacıyla başladık. 1 yıldır devam
eden direnişte birçok şey öğrendik.
Direnişimiz boyunca sayısız basın
açıklaması yaptık. Açlık grevine girdik.
Bugün bizim kötü şartlarda yaşamamızın sebebi devlettir. Direnişimizle
elektrik hakkımızı geri aldık. İnşallah
direnişimizin devam etmesiyle barınma
hakkımızı da kazanacağız.

Melisa Turgut: Anadolu Konteynerkent’te kalıyorum. Salih Yıldız
Ortaokulu’nda okuyorum. 3 buçuk yıldır konteynerkentte kalıyorum.
Direniş ilk başladığından beri hep
kazanacağımızı düşünüyorduk. Annem
direniş içerisinde 9 günlük açlık grevi
yaptı. Valilik tarafından elektrik kesilince 20 gün okula gidemedim. Elektrik
olmadığı için mumla ders çalışıyorduk.
Öğretmenler okulda bize konteynerkentte kaldığımız için kötü muamele
uyguluyordu. Elektrik olmadığı için
ailelerimiz ortak bir şekilde ateşte yemek yiyorlardı. Ama direniş sonucu

Özgül Toprak

120 gün sonunda elektrik hakkını kazandık.

Gülten Turgut: Anadolu Konteynerkent’te 3 yıldır oturuyorum, ev
hanımıyım.
Barınma hakkı talebiyle direnişe
başladık. Bu direnişte 18 günlük açlık
grevi yaptım. Türkiye’nin dört bir yanından konteynerkente direnişimize
destek olmak için insan geldi. Vali bu
direniş içerisinde elektriği kesti. Kış
mevsiminde bizler ve çocuklarımız
soğukta kaldık. Çocuklarımızı nefesimizle ısıttık. 5 aylık direniş sonucu
elektriğimizi açmak zorunda kaldılar.
Yürüyüş: Burada bir halk meclisi
kurdunuz. Meclis mücadelenize ne
kattı?

Leyla İstek: Halk meclisiyle artık
Anadolu Konteynerkent’teki halk kararını kendi veriyor. Halk meclisi çözümün tek yolu.
Nevzat Şen: Toplumlarda halkın
verdiği karar önemlidir. Sonuçta toplumları var eden halktır. Şüphesiz ki
söz halkındır. Halk meclisinin verdiği kararları, üst makamların saygıyla karşılaması gerekir. Halk
meclisinin çözüm olacağına inanıyorum.
Özgül Toprak: Halk meclisiyle halk uyandı. Halk meclisiyle
bana söz hakkı düştü. Benim açımdan ve halk açısından halk meclisi
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çok iyi oldu.
Melisa Turgut: Halk meclisi bizlere sonsuz güven
verdi. İstanbul’da Küçükarmutlu Mahallesi’nin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra kendimize de, halk meclisine
de güvenimiz arttı. Artık halk meclisiyle çözüme çok daha
yakınız.
Gülten Turgut: Halk meclisine çok olumlu bakıyorum.
Herkesin hak sahibi olduğu hep beraber kaldığı bir yer.

Yürüyüş: Dev-Genç’lilerin burada yaptığı çalışma
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Leyla İstek: Biz Dev-Genç’lilere güveniyoruz. Çok
güzel, disiplinli çalışıyorlar. Her işe koşturuyorlar. Her ne
olursa olsun Dev-Genç’lilerin sonuna kadar arkasındayız.

Nevzat Şen: Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmayı çok
olumlu buluyorum. Keşke bugüne kadar Dev-Genç’lilerle
hareket etme imkanımız olsaydı. Yeni yeni tanıdık. Yanı-

mızdalar ve bizler sonuna kadar
Dev-Genç’lilerin yanındayız.

Özgül Toprak: Dev-Genç’lilerin yaptıklarını çok güzel ve başarılı
buluyorum. İsterim ki hep beraber
barınma sorununu çözelim. Onlara
evlerimizde oda verelim. Bizle istedikleri zaman kalsınlar. Sonuna
Nevzat Şen
kadar Dev-Genç’lilerin arkasındayız.
Melisa Turgut: Dev-Genç’lilerin konteyner kentteki
başarılarını çok olumlu buluyorum. Ezilen insanlar için
ölümü göze alan insanlar olarak görüyorum. Kütüphane
açma çalışmalarını çok olumlu buluyorum. Ben de DevGenç’li olmak istiyorum.
Gülten Turgut: Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmanın
arkasındayım. Dev-Genç’lilerin açmak istedikleri kütüphaneyi
çok olumlu buluyorum.

Bir Adım... Bir Adım Daha!
Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi’ni 80 Milyon Halka Ulaştracağız!
Her hafta yapılan faaliyetler ve dağıtımlarla Yürüyüş Dergisi daha fazla
insana ulaşmaya devam ediyor. Haydi!
Bir adım, bir adım daha… gitmediğimiz
mahalle, çalmadığımız kapı kalmamalı!
İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi’ndeki Halk
Cepheliler geçtiğimiz hafta 2360 dergiyi
halkımıza ulaştırdığını açıklamış ve
hedefi 5000 olarak ilan etmişti. Cepheliler
bu hafta hedeflerine ulaşamadıklarını
fakat yılmadıklarını ifade ederek yüreği
özgür ve bağımsız bir ülke için çarpan
herkesi sosyalist yarışa davet ediyorlar.
"Bütün illerdeki, mahallelerdeki, yurtdışındaki yoldaşlarımızı da sosyalist
yarışa davet ediyoruz. Haydi, bakalım,
hangi mahalle, il, dernek bu hafta faşizme
daha fazla vuracak…” diyorlar.
Bağcılar: Yeni Mahalle’de 30 Ağustos’ta dergi dağıtımı yapıldı. Hedeflenen
bir sokakta tüm apartmanlara gidildi.
Mahalle halkı özellikle Filistin Halkı ve
Ezidi halkı ile ilgili çalışmaları beğenip
desteklediklerini belirtti. İki saatin sonunda 29 dergi halka ulaştırıldı.
30 Ağustos akşamı da Fatih Yürüyüş
Yolu’na dergi tanıtımına gidildi. Esnaflara
ve apartmanlara girilerek dergi tanıtımı
yapıldı. Kürt halkının yaşadığı Demirkapı
Mahallesi’nde HDP’nin saldırıları ve
dergide çıkan yazılar üzerine konuşuldu

ve dergi verildi. Esnaflara dergi satışı
sırasında Ezidi halkı ile yardımlaşma
kampanyası da anlatıldı, destek sunacaklarını belirtenler oldu. 4 kişinin yaptığı
2 saat süren çalışma sonunda 40’a yakın
dergi halka ulaştırıldı.
Altınşehir: Tokat Mahallesi, Filistin,
Cuma Pazarı ve Şahintepe’de Yürüyüş
Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Halk Cepheliler'i gören Filistin Mahallesi halkı,
evlerine davet ederek çay ikram edip
sohbet ettiler. Mahalledeki uyuşturucu
oranının düştüğüne dikkat çektiler. Yozlaşmanın tamamen son bulması için,
taşın altına ellerini koyacaklarını ve çalışmalara katılacaklarını ifade ettiler.
Mahallede 110 adet Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.
İZMİR: Yürüyüş okurları 30 Ağustos’ta, Yamanlar Mahallesi’nde derginin
tanıtımını yaptılar. Yapılan tanıtımda İsrail’in yaptığı katliamlar ve Halk Cephesi'nin Filistin’e gönderdiği canlı kalkanlar anlatıldı. Ayrıca Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi anlatıldı. Tanıtımda 50 dergi halka
ulaştırıldı.
ADANA: Akkapı Mahallesi’nde 30
Ağustos’ta Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı
yapıldı. 2 saat süren çalışmada 60 adet
dergi halka ulaştırıldı.

Akdeniz Mahallesi’nde 31 Ağustos'ta
3 kişiyle yapılan dağıtımda halkla festival
üzerine sohbetler edildi. 3 saat süren
dergi dağıtımında 50 dergi Akdeniz Mahallesi halkına ulaştırıldı.
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MERSİN: 27 Ağustos’ta Dev Genç'liler esnafları gezerek Yürüyüş Dergisi’ni
dağıttılar. Yapılan dergi dağıtımında 17
dergi halka ulaştırıldı.
HATAY: Dev-Genç'liler 27 Ağustos’tan 1 Eylül’e kadar her gün Hatay’ın
birçok mahallesini dolaştılar. Geçtikleri
her yerde halkla sohbet eden Dev-Gençliler halkın sorunlarını dinlediler. Sorunları ancak örgütlenerek aşabileceklerini
halka anlattılar. Yapılan bu çalışmada
Harbiye'de 67, Sümerler'de 22, Okçular'da
46, Şenyol’da 49, Yaylıca Köyü’nde 23
dergi halka ulaştırıldı.
1 Eylül’de Samandağ Merkez'de açılan masada ise 8 dergi halka ulaştırıldı.
Aynı gün Samandağ merkezinde yapılan
kitap dağıtımında ise 5 tane Halkın Avukatı kitabı halka ulaştırıldı.
EDİRNE: 2 Eylül'de İstasyon Mahallesi’nde halkın sesi Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Önceki hafta gezilen mahallede tanışılan ailelere gidildi.
Kurulan sıcak ilişkiler pekiştirildi

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Mecidiyeköy

Bolu

Hasta Tutsaklarımızı Tek Tek Zulmün Elinden

Çekip Alacağız!
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Ülkemizin 400'ü aşkın hapishanesinde Şubat 2014 verilerine göre
150 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600’ü aşkın tutsak, geri dönüşü
olmayan hastalıklara yakalanmış ve
200’ü aşkın insan ise ölüm sınırında
yaşamını sürdürmek zorunda bırakılmış durumda. TAYAD yaptığı
açıklama ile bu durumu kamuoyuna
duyurdu. Yazılı yapılan açıklamada
“Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre
son on yıl içinde 2029 tutsak hapishanelerde yaşamını yitirdi. Bu ölümleri AKP'nin hapishane politikalarıyla
birlikte ele aldığımızda bu bir katliamdır... Faşist AKP iktidarı tutsakları
tecritle teslim alamadı. Tutsakların
hastalıklarını, teslim almanın aracı
olarak kullanıyor. Tutsakların tedavilerini bilinçli olarak engelleyerek
ölüme mahkum ediyor” denilerek
insanları hastalıklarıyla başbaşa bırakmanın bilinçli bir politika olduğu
ifade edildi. Bugüne kadar “Güler
Zere'yi, Yasemin Karadağ'ı, İbrahim
Çınar'ı, Mete Diş'i, Kemal Avcı'yı
dişe diş bir mücadeleyle zulmün elinden çekip aldık” denilen açıklamada
hasta tutsakların özgürlüğü için tüm
halkı “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyasına destek vermeye
çağırdılar. Kampanya çerçevesinde
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde eylemler
devam ediyor.

İSTANBUL: TAYAD’lı Aileler
hasta tutsak Süleyman Acar için Me50

cidiyeköy AKP ilçe binası önüne
tabut bırakma eylemi yaptı. 30 Ağustos’ta yapılan eylemde sağlık durumu
kötüye gittiği için acil olarak serbest
bırakılması gereken 12 hasta tutsağın
isminin olduğu pankart açıldı. Yapılan
açıklamada hasta tutsakların F tiplerinde, tecritte tutularak katledilmek
istendiği, Süleyman Acar’ın da bunlardan birisi olduğu vurgulandı. TAYAD’lı ailelerin hiçbir hasta tutsağın
ölümüne müsaade edilmeyeceğinin
ifade edildiği açıklamada Süleyman
Acar’ın serbest bırakılmasını sağlayana kadar her türlü bedeli göze
alarak TAYAD’ın eylemlerine devam
edeceği vurgulandı. 18 kişinin katıldığı eylem AKP ilçe binasının önüne
temsili tabutun bırakılmasıyla sona
erdi.
31 Ağustos’ta ise Süleyman
Acar’ın serbest bırakılması için yürüyüş eylemi yapıldı. Taksim Tünel’de
bir araya gelen TAYAD’lı aileler buradan Galatasaray Lisesi önüne kadar
yürüdü. TAYAD’lı aileler Galatasaray
Lisesi önünde yaptıkları açıklamada
halkı örgütlü mücadeleye çağırdı. 22
kişiyle yarım saatlik oturma eylemi
yapıldı.

ANTALYA: 26 Ağustos’ta Attalos
Meydanı’nda yapılan açıklamada
“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 istiyoruz. İnsan
yaşamı, saçma, hukuk dışı gerekçelerle tehlikeye atılamayacak kadar
değerlidir. Bu nedenle hiçbir şarta
bağlı olmadan tüm hasta tutsakların
serbest bırakılmasını istiyoruz” denildi. Hasta tutsakların serbest bırakılması için atılan sloganların ardından eylem sona erdi. Eyleme 16 kişi
katıldı.

DERSİM:

26 Ağustos’ta merkezde stant kuran TAYAD’lı aileler
ülkemiz hapishanelerinde yüzlerce
hasta tutsağın bulunduğunu, bazılarının da ölüm sınırında olduğunu
Dersim halkına anlattılar. Hasta tutsakların serbest bırakılması için imza
atan halkımız hasta tutsakları sahiplenerek desteklerini sundu. Stantta
kitaplar ve Yürüyüş Dergisi yanında
tutsak ürünleri de sergilendi.

İZMİR: 3 Eylül günü İzmir Buca
Forbes çarşısında, hasta tutsaklar için
eylem yapıldı. İzmir Kırıklar 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde açık görüşten
sonra tutsak aileleri, hep beraber
basın açıklamasına geçti. Saat
14.00’da başlayan eyleme 21 kişi
katıldı. Açıklamada “Hasta tutsakların
serbest bırakılmaması AKP iktidarının
keyfiyetidir. Ağır hasta ve hasta tutsakların hala hapishanede tutulması
tecrit politikasının bir parçasıdır. Fa-
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İzmir

Karadağ’ı, Mete Diş’i ve Kemal
Avcı’yı dişe diş bir mücadeleyle zulmün elinden çekip aldık. Hasta tutsakların özgürlüğü için tüm halkımızı
TAYAD’ın mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz” denilerek eylem
sonlandırıldı.

Ufuk Keskin’in
Diyet Listesi
Derhal Uygulanmalıdır!

Dersim
şizmin devrimcilerden intikamıdır.”
denilerek F tipi koşullarının hastalık
yarattığı ve var olan hastalığı arttırdığı
vurgulandı.

MERSİN: 30 Ağustos günü saat
17.30’da hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem yapıldı. Yapılan
açıklamada tecrit koşulları anlatıldı.
Açıklamada “TAYAD bugüne kadar
verdiği hasta tutsakların tahliyesi
mücadelesiyle AKP’nin sessiz imha
politikasını bozmuş ve hasta tutsaklar
gerçeğini tüm dünyaya duyurmuştur.
Kanser hastası Güler Zere’yi ,Yasemin

TAYAD'lılar 2 Eylül günü Bolu
F Tipi Hapishanesi’nin önünde eylem
yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul’dan yola çıkan TAYAD'lılar saat
10.45’te açık görüşe girerek tutsakları
ziyaret etti. Ziyaretin ardından hapishane kapısının önünde pankart
açıp sloganlar atarak eyleme başlandı.
Aynı zamanda Ufuk Keskin'in babası
Fahrettin Keskin hapishane idaresi
ve savcısıyla görüştü. Kapının önünde
bekleyen TAYAD'lılar eylemlerine
halaylar ve marşlarla devam etti.
Fahrettin Keskin’in görüşmeleri bittikten sonra bulunulan kapıdan ana
kapıya doğru yürüyüşe geçildi, yürüyüş boyunca sloganlar atıldı. Hapishanenin ana kapısına gelindiğinde
ilk önce Ahmet Kulaksız tutsakların
bulunduğu koşullardan, tecrite karşı
yıllardır verilen mücadeleden bahsetti.

Daha sonra Fahrettin Keskin oğlu
Ufuk Keskin’in sağlığıyla ilgili bilgi
verdi, hapishane idaresi ve savcıyla
yaptığı görüşmelerin sonuç vermediğini söyledi. Dışarıdan gönderdikleri
ekmek makinesi ve glutensiz unların
oğluna verilmediğine ve idarenin de
diyete uygun yemek vermediğini işaret etti. Son olarak TAYAD'lılar adına
İsmail Kara basın metnini okudu.
Okunan metinde TAYAD'ın tecrite
karşı verdiği mücadeleden bahsedildi
ve Ufuk Keskin’in diyet listesi uygulatılana ve ekmek makinasıyla,
glutensiz unların verilmesini sağlayana
kadar TAYAD'ın mücadele edeceğini
belirterek hiçbir hasta tutsağın zulmün
eline bırakılmayacağının altını çizdi.
TAYAD’lılar tecrit koşullarında
hastalanan Ufuk Keskin’in sağlık durumu hakkında 3 Eylül günü yazılı
açıklama yaptı. Açıklamada Ufuk Keskin’in tip 1 diyabet ve çölyak hastası
olduğu ve Bolu F Tipi Hapishanesi tarafından diyet programlarına uyulmadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada “Bir
kez daha söylüyoruz Ufuk Keskin’in
başına gelebilecek her şeyden hapishane
idaresi sorumludur. Ufuk Keskin'in
diyet listesi derhal uygulansın, ekmek
makinası ve gönderilen glutensiz yiyecekler verilsin!” denildi.
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Halkın Kültürünü Devrim Şehitlerinin İsimleriyle Daha da Büyüteceğiz
Adana Akkapı Mahallesi’nde 5 Eylül Cuma günü
düzenlenecek olan Hasan
Balıkçı Halk Festivali çalışmaları sürüyor.
Adana’nın Akkapı Mahallesi’nde 5 Eylül 2014
günü Şeyh Cemil Nardalı
Konağı önünde 28–29 Ağustos günü Akkapı Mahallesi’nde 200 adet afiş ve mahallenin çeşitli yerlerine 6 ozalit asılarak festival halka
duyuruldu.
Yamaçlı ve Akdeniz mahallelerinde 31 Ağustos günü
100 adet festival afişi, 2 adet ozalit mahallenin duvarlarına
yapıştırıldı. Aynı gün mahalle kapı kapı dolaşılarak festivalin el ilanları dağıtıldı. Yapılan çalışmalar sırasında
halkın ilgisinin yüksek olduğu gözlemlendi. Bildiri dağıtımı esnasında tanışılan bir tatlıcı son sesle Grup

Yorum çalarak mahalleyi dolaşmaya başladı. Mahalle
gençleri bildirileri bisikletleriyle dolaşıp dağıttı. Festivale
çağrı amaçlı duyurular yapıldı.
Hasan Balıkçı Halk Festivali için 1 Eylül'de Adana Hadırlı Mahallesi’nde 75 festival
afişi, 2 ozalit yapıldı. Bu sırada
festivalle ilgili bilgi almak isteyen halktan insanlara el ilanları dağıtılarak sohbet edildi.
Adana Akkapı Mahallesi’nde 1 Eylül'de Hasan
Balıkçı Halk Festivali çalışmaları yapıldı. Kemal Yüzgeç
İlköğretim Okulu yanında tanıtım masası açıldı. Festival
bildirileri Akkapı halkına ulaştırıldı. 2 saat boyunca
açık kalan masada 500 adet el ilanı dağıtıldı. Festival
için yardım etmek isteyen insanlarla neler yapabilecekleri
üzerine konuşuldu.

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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Ezidi Halkının Katili İşbirlikçi

AKP ve ABD’dir!

Silopi Heyeti

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

3 Eylül günü Silopi’ye, IŞİD’in
katlettiği Ezidi halkıyla dayanışmaya
giden Halk Cepheliler yola çıktı.
Emperyalizmin maşası IŞİD her
gün katliamlarına devam ediyor. IŞİD
denilen Irak-Şam İslam Devleti adındaki örgüt tekbir getirerek en vahşi
katliamları yapmaya devam ediyor.
Sünni-Müslüman olmayan başta Alevileri, Şiileri, Hıristiyanları, Türkmenleri, Kürtleri, Ezidileri en vahşi
şekilde kelle keserek, kadınlarını,
genç kızlarını kaçırıp tecavüz ederek,
toplu katliamlarla, ağır silahlarla,
bombalarla yakarak, yıkarak korku salarak yaşadığı bölgelerden kaçırtıp
topraklarını işgal ediyor.
Bu saldırılara katliamlara en çok
uğrayan halklardan biri de Ezidi halkıdır. Halk Cephesi Ezidi halkıyla dayanışmak için yapılan kampanya ile
toplanan malzemeleri Ezidilere götürmeye Silopi’ye gidiyor. 3 Eylül’de, 6 Halk Cepheli 24 saatlik
yolculuğun ardından varacakları Silopi’de Ezidi halkıyla görüşecek ve
topladıkları yardım malzemelerini
iletecek olmanın coşkusuyla Okmeydanı’ndan yola çıktılar.

Halkların Birbiriyle
Sorunu Yoktur!
Ezidilerle Dayanışma
Kampanyamıza
Sen de Katıl!
Irak'ta Emperyalizmin beslemesi
IŞİD'in saldırılarından kaçarken açlık,
yoksulluk ve hastalıklarla yüz yüze
kalan Ezidi halkıyla dayanışma amaçlı İstanbul mahallelerinde başlatılan
kampanya sürüyor.
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1 Mayıs Mahallesi’nde
28-29
Ağustos günlerinde
3001. Cadde üzerinde 1 Mayıs Halk
Cephesi, Şengal halkı için yardım masası açtı.
Açılan masada
emperyalizmin maşası IŞİD’in nasıl
Şengal halkına pervasızca saldırıp katlettiği anlatılarak “Bizler, tarihimiz boyunca zulme karşı ezilen halkların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” denildi.
Emperyalizmin zulmünden dolayı ülkemize gelen Ezidiler açlık ve
yoksullukla baş başa. Halk Cephesi,
halkların dayanışmasını büyütmek
için Ezidilere destek kampanyası yapıyor. Halk Cepheliler, 2 Eylül`de topladığı yardımları Silopi’ye götürecek.
Bağcılar Halk Cephesi 30 Ağustos’ta Bağcılar Yeni Mahalle’de “Emperyalizmin maşası IŞİD, Ezidi halkını katlediyor. Ezidi halkıyla dayanışma için Silopi’ye gidiyoruz” yazılı
ozalitlerden 5 adet astı. Ayrıca kapı
kapı gezilerek halkların birbirleriyle
bir sorunu olmadığı, dayanışmayı büyütmek gerektiği anlatıldı. Onlarca kapı çalındı ve
malzeme getirme sözü alındı.
1 Eylül günü Bağcılar Yeni
Mahalle yürüyüş yolunda Ezidilerle dayanışma masası açıldı. Saat 18.00’de açılan masaya ozalit asıldı.
Yürüyüş Dergisi’nin de
tanıtımının yapıldığı masa 2
saat açık kaldı. 2 saat içinde
önceden bilgilendirilen esnaflardan paketlerini masaya
getirenler oldu, dayanışmanın önemi üzerine sohbetler
edildi. 2 saat boyunca sesli konuşmalarla “Katliama Sessiz
Kalmayalım, IŞİD Halkları
Katlediyor. Ezidi Halkıyla
Dayanışmayı Büyütüyoruz
Yarın Silopi’ye Gidiyoruz”denilerek yüzlerce kişiye kam-

panya anlatıldı. 60 bildiri ve 4 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Çalışma
sırasındaYeni Mahalle halkının hazırladığı yardım malzemeleri evlerine gidilerek alındı. Dayanışma kampanyası için Halk Cepheliler'e teşekkür edenler oldu.
Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi’nde Ezidi halkı için duyarlılık
çağrısı yapmak amacıyla masa açıldı ve ozalitler asıldı. Ayrıca masada
umudun sesi Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırılırken, Hasan Ferit Gedik’in 4
Eylül’deki mahkemesine çağrı yapıldı.
2 Eylül günü Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda “Emperyalizmin
Beslemesi IŞİD Ezidi Halkımızı Katlediyor, Ezidi Halkımızla Dayanışmaya Silopi’ye Gidiyoruz” yazan
bir ozalit asan Halk Cepheliler 2 saat
boyunca halka katliamı ve Halk Cephesi’nin Ezidi halkına yardım kampanyası başlattığını anlattılar. Masaya gelenler Halk Cepheliler’e telefon
numaralarını vererek yardım yapmak istediklerini söylediler. Ayrıca
derneğin adresini ve telefon numarasını isteyerek uğramak istediklerini
söyleyenler oldu.

Esenyurt

SALDIRILARINIZ, MAHKEMELERİNİZ HASAN FERİT’İN

Adana

Antalya

İzmir

Dersim

Berkin İçin Adalet Mücadelemiz Sürüyor
Polisin katlettiği Berkin Elvan’ın katilleri hala yargılanmadı, hala ellerini kollarını sallayarak geziyorlar.
Halk Cepheliler, adalet sağlanana kadar Berkin için adalet istemeye devam ediyorlar...

ADANA:

Akkapı Mahallesi’nde 1 Eylül günü saat
18.00’da bir yılı aşkın süredir her hafta olduğu gibi “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı. Yapılan
açıklamada katillerin hala yakalanmadığı ve er ya da geç
Berkin Elvan’ın hesabının sorulacağı vurgulandı. Eylem
gelecek hafta yine aynı yer ve saatte devam edileceği belirtilerek sonlandırıldı.

ANTALYA: 29 Ağustos günü saat 19.00’da Antalya
Halk Cephesi Attalos Meydanı’nda Berkin için adalet eylemi yaptı. Eylemde Berkin’in katillerinin biliniyor olmasına rağmen hala cezalandırılmadıkları ve bizzat devlet tarafından korundukları vurgulandı. “Adaletsizliğin olduğu yerde halkın adaleti tıpkı Hasan Ferit'te olduğu gibi
katillerden ve katilleri koruyanlardan hesap soracaktır” denildi. 15 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
DERSİM: 27 Ağustos günü “Berkin İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı. Saat 17.30’da Seyit Rıza Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler “Berkin İçin Adalet İstiyoruz” pankartı açarak ellerinde dövizleri ile açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada “Berkin’in katillerini, emri
verenleri yargılamadığınız, tutuklamadığınız sürece halkın
adaleti hesap soracak. Tıpkı Hasan Ferit Gedik’in katillerinin 14 Ağustos günü Kartal Adliyesi’nde mahkeme görülmeden ertelenmesi sonucu Cepheliler’in adliyeye yönelik
hesap soran eylemi gibi. Halkın adaleti işleyecek” denildi.
Yapılan açıklamadan sonra oturma eylemi yapıldı. Grup
Yorum’un Büyü ve Uyan Berkin türkülerinin söylendiği
oturma eylemi süresince sloganlar susmadı. 7 kişinin katıldığı eylemde bundan sonra da “Berkin için Adalet İstiyoruz” eylemlerine devam edileceği açıklanarak eylem
sona erdirildi.

İZMİR: Her hafta pazar günü Çiğli Güzeltepe’de “Berkin Elvan için Adalet İstiyoruz” yürüyüşü yapan Halk Cepheliler’e dört haftadır azgınca saldırıp gözaltına alan
AKP’nin katil polisi 1 Eylül günü de Halk Cepheliler’e
saldırıp işkencelerle 4 kişiyi gözaltına almıştır.
Katil polis saldırmadan önce mahalle muhtarını Halk
Cepheliler’in yanına göndererek “mahalleli polisten rahatsız oluyor burada eylem yapmanızı istemiyor”dedirtti. Halk Cepheliler de kendisini polisin gönderdiğini söyleyince yemin edip “bakın onlar çok kalabalık siz üç ki-

şisiniz, sizleri döverler, sizi mahvederler, ben sizi düşünüyorum” demiştir. Bunun üzerine Halk Cepheliler pankart açıp sloganlarla yürüyüşe geçince polis azgınca saldırmış ve Halk Cepheliler’e işkence yapmaya başlamıştır. Dört kişiyi ters kelepçe takıp gözaltına almıştır.
Gözaltına alınanları önce hastaneye götüren polis
daha sonra da güvenlik şubeye götürmüştür. Gece saat
24.00’a kadar güvenlik şubede tutulan Halk Cepheliler’i
saat 24.00’dan sonra kriminal şubeye götürüp üç kişiden
(Osman Kök, Hüseyin Sezgin ve Hasan Gündüz) zorla ve
işkenceyle parmak izi almıştır. Sabaha kadar güvenlik şubede tutulan Halk Cepheliler, 2 Eylül günü Karşıyaka Adliyesi’nde ifadelerinin alınmasından sonra saat 14.00’da
savcılıktan serbest bırakıldılar.

Halkın Mühendis Mimarları
Bu Hafta Nurtepe'deydi
Her hafta sonu İstanbul'un bir mahallesinde dağıtım
yapan Halkın Mühendis Mimarları 30 Ağustos'ta Nurtepe Mahallesi'nde “Halk İçin Mühendislik Mimarlık"
dergisinin dağıtımını yaptı. Kızıl baret ve önlüklerle toplu bir şekilde yapılan dergi dağıtımında iki saat içerisinde 88 dergi halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımına Nurtepe halkının ilgisi yoğun
oldu. Dergi dağıtımı sırasında halk için ürettikleri projelerini anlatan Halkın Mühendis Mimarları, halkla beraber bu proje örneklerinin arttırılacağı, yaygınlaştırılacağı ve daha da geliştirileceğini anlattılar. Bir sonraki sayıda tekrar buluşup sorunların çözümü ve Nurtepe'de halkın ihtiyaçları doğrultusunda örnekleri hayata geçirmek üzere dergi dağıtımını tamamladılar.

Berkin Elvan
Halk
Kütüphanesi
Kuruyoruz!
Her hafta Köseler Köyü’ne giden Halk Cepheliler köyün bir yerinde
terk edilmiş bir kütüphane
gördüler. Kütüphanenin
kullanılamaz halini değiştirmek için köylülerle görüşen Halk Cepheliler kütüphaneyi temizleyip, düzenledikten sonra kütüphaneye Berkin Elvan is-
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mini vermek istediklerini söylediler.
Önerileri halk tarafından kabul gören
Antep Halk Cephesi çalışanları; şimdi
‘Bilgi Güçtür’ diyen herkesten kitap bekliyor. Kitap bağışlamak isteyenler için adres;
Alaybey Mahallesi.
Gaziler Caddesi. Tolga
İş Merkezi. Kat:4
No:12 ŞAHİNBEYANTEP
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Avrupa’da

Sayı: 433

Yürüyüş
07 Eylül
2014

Anadolu Federasyonu Üyelerinin
Mahkemesi Başladı

Almanya’nın Stuttgart kentinde 2 Eylül’de başlayan
mahkemenin ikinci duruşması 4 Eylül’de görülecektir.
Anadolu Federasyonu üyeleri Yusuf Taş, Özgür Aslan,
Sonnur Demiray ve Muzaffer Doğan’ın yargılanmasına
2 Eylül günü Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde
(Oberlandesgericht-Stuttgart) başlandı.
Sabah saat 09.30’da başlayan duruşmaya, Özgür Tutsaklarımız kelepçeli elleriyle zafer işaretleri yaparak girdiler. İzleyiciler ayağa kalkarak “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganı ve alkışlarla karşıladı tutsakları.
Özgür Tutsaklarımızın yüksek morali duruşma boyunca
izleyicilerde de aynı coşkuyla karşılık buldu.
Duruşmaya başlandığında mahkeme heyetinin, sözde
isim-adres tespiti yapmak için sorduğu sorulara, tutsaklarımız, bilgilerin zaten mahkeme heyetinde bulunduğunu bunun keyfi bir tutum olduğunu belirterek bu sorulara cevap vermeyeceklerini söylediler. Savcının hazırladığı
iddianame tam bir acizlik örneğiydi. Anadolu Federasyonu
üyelerinin tamamen keyfi-gözdağı verme amaçlı tutuklandıkları bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Savcının, DHKP-C’nin tarihi boyunca yaptığı eylemlilikleri sayıp terör örgütü olduğunu, DHKP-C'nin tüm
bu eylemleri yayınladığı çeşitli tarihlerdeki açıklamalarıyla üstlendiği, Anadolu Federasyonu üyelerinin de terör
örgütüne, konser düzenleyerek, yaz ve kış aile ve gençlik kampları düzenleyerek, dergi dağıtarak vb... etkinliklerle destek verdiğini söyledi. Savcının, bu bilgileri internet

Anadolu Halk Konseri Çalışmaları
Damla Damla Akan Alın Terimizle Sürüyor
Bu yıl ikincisi Mamak’ta Kömür Deposu’nda düzenlenecek olan “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Grup Yorum Halk
Konseri’nin çalışmaları devam ediyor. Konser çalışmalarına
Mamak’ta sırasıyla: 30-31 Ağustos tarihlerinde Şirintepe Mahallesi’nde 135 afiş, Natoyolu ve Cumartesi Pazarı’nda 65 afiş,
ve Su Deposu’na 1 pankart asıldı. 1-3 Eylül günleri arasında Ege ve Cengizhan mahallelerinde 100 afiş, Mutlu, General Zeki Doğan, Natoyolu otobüs durakları, Tuzluçayır Meydanı’nda yapılan toplam 210 afiş ve Natoyolu üzerinde otobüste halkımıza dağıtılan 1200 adet bildiriyle sürüyor.

Umudun Adı Duvarlara Nakşedildi
Afyon'da 30 Ağustos'ta, kentin 3 noktasına CEPHE yazılamaları yapıldı. Umudun adı duvarlara nakşedildi.
Hatay Harbiye’de 29 Ağustos’ta 5 tane "Dev-Genç" yazılaması yapıldı. Toplamda 19 tane , “Suriye Halkı Yalnız DeğildirDev-Genç", "Uyuşturucuya, Fuhuşa, Yozlaşmaya Karşı Öğrenci
Meclislerinde Birleşelim!", "Uyuşturucuya Hayır de, Geleceğine Sahip Çık", "Öğrenci Meclislerinde Birleşelim!" ozaliti asıldı.
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üzerinden topladığını belirtmesi izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu. Mahkeme heyetinin öğlen saatlerinde verdiği arada, tutsak yakınları ve izleyicilerin katıldığı
bir basın toplantısı düzenlendi.
Anadolu Federasyonu'nun yaptığı açıklamadan sonra,
tutsak yakınları Türkçe ve Almanca olarak keyfi tutuklamaların öz olarak muhalif tüm kesimlere gözdağı verme amaçlı olduğunu belirten konuşmalar yaptılar. Atılan
sloganlarla basın açıklaması sonlandırıldı. Saat 14.00 gibi
yeniden başlayan duruşmaya tutsaklardan Muzaffer Doğan'ın Almanca olarak yaptığı ön savunmayla devam edildi. Muzaffer Doğan savunmasında özetle ırkçılığa karşı
mücadele etmenin, örgütlenme hakkının insan hakları olduğunu ve baskılarla, düzmece iddialarla, keyfi tutuklamalarla, tecritle bu hakları savunmaktan vazgeçiremeyeceklerini, bu ‘suçları’ işlemeye devam edeceklerini söyledi. Muzaffer Doğan'ın konuşmasından sonra duruşma
4 Eylül günü saat 09.30'da devam etmek üzere bitirildi.
Duruşma sonrası Anadolu Federasyonu, devrimci tutsaklarla dayanışmanın yükseltilmesi ve duruşmalara yoğun katılımın sağlanması için çağrıda bulundu.
Yeni duruşma tarihi:
Tarih: 4 Eylül
Yer: Stuttgart Yūksek Eyalet Mahkemesi (Oberlandesgericht Stuttgart)
Saat: 09.30
Adres: Olgastraße 2, 70182 (Olgaeck durağı)

Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası
Devam Ediyor
İdilcan Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara ve Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası’nın ikinci maçında Şahintepe
Spor, Arsız Spor’u 9-5 yendi. Oldukça çekişmeli geçmesine rağmen Şahintepe Spor gösterdiği yüksek kondüsyon sayesinde farkı yakaladı. 4 takımın daha katıldığı turnuvaya 31 Ağustos Pazar Günü;
20.00-21.00 SÜRGÜN 38 - ZİFİR SPOR
21.00-22.00 MESKEN SPOR - CEM SPOR
22.00-23.00 SİYAH BEYAZ SPOR- NATOYOLU
UNITED
23.00-00.00 HÜSEYİN GAZİ- ŞİRİNLER SPOR
1 Eylül Pazartesi günü ise;
21.00-22.00 SEYRAN SPOR - ŞİRİNTEPE SPOR
22.00-23.00 BATI SPOR - İDİLCAN
KÜLTÜR SPOR
maçlarıyla devam
edilecek.
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GÖREVİMİZ GENÇLİĞİ

ÖRGÜTLEMEKTİR
Avrupa'da, emperyalizmin göbeğinde, Anadolu Gençliği olarak bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye faşizmi ya da Avrupa emperyalizmi hiç fark
etmiyor. Avrupa’da da emperyalistler pervasızca saldırıyor.
Avrupa’da örgütlenip ülkemizde sıcak mücadelenin
içinde yer alan yoldaşlarımız bizi gururlandırıyor. Yozlaşmanın en yoğun yaşandığı, en somut sonuç ve başarıları elde eden kapitalist düzen içinde doğup büyüyen
nesillerden devrimciler çıkması, kuşkusuz örgütümüzün
verdiği emek, ödediği bedeller ve örgütlenmedeki ısrarın sonucudur.
Emperyalist Avrupa ülkeleri, Cephe'nin Türkiye sınırları dışında da kit- Yoldaşla rı Ol malı İnsanın
leleri etkilediği ve kitleselleştiğinin
yoldaşları olmalı insanın
farkındadır. 2014 yılında 3.’sünü düaçmalı önünü çıkmaz yollarda,
zenlediğimiz Irkçılığa Karşı Tek Ses
yıkmalı kafandaki duvarları,
Tek Yürek konserine 15 000 kişinin
''beni de götürsün''
katılması bunun pratikteki örneğidir.
Önceki yıllarda konser düzenlediği
umuduyla beklerken,
için yargılananlar varken, Avrupalı
tutmalı elini sıkıca..
emperyalistlerin tüm ülkelerde Cepyoldaşları olmalı insanın..
helilere saldırısı sürerken 15 bin büyük
bazen bırakmalı
bir rakamdır. Bu konser katılanların da
kendi
ayaklarının üstünde,
önemli bir kısmını gençler oluşturuyordu. Bu kitlesellik Anadolu Gençlik’e
bazen değnek olmalı
ne yapması gerektiğini göstermektedir.
sana attığın yeni adımlarında,
yalnız bırakmamalı,
Avrupa Gençliğinin
hep kalbinde taşımalı..
Özeleştiri Süreci
yoldaşları olmalı insanın..
Kendimizi yenileme sürecinde, kadrolaşma yolunda hızlı adımlar atmak
uzaklaşmanı istemeli,
için geçmişte yapamadıklarımızdan, ekseni korumak için..
sik bıraktıklarımızdan dersler çıkartao son kurşunlarını sıktığında,
rak yolumuzu belirlemeliyiz.
dalgalandırmalı umudun
Gelişmemizin önündeki en büyük
bayrağını senin en
engel, eğitimi süreklileştirmememiz.
Düzen karşısında bizi güçlü yapan, yemoralsiz anında
nilnez kılan sürekli eğitim, sürekli
devir almalı kavganı ardından
kendimizi geliştirmektir. Şehitlerimisana öğretmeli son
zi, tarihimizi, ideolojimizi, vatanımıza
nefesine dek direnmeyi
ait her şeyi iyi öğrenmeliyiz. Bir Cepheli’nin en büyük silahı ideolojisidir, taanlatmalı sana her şeyini,
rihimizdir, şehitlerimizdir.
bazen bilmeli tek kelime
Düzen bağlarımızdan kurtulmalıyız.
etmemeyi
Bu düzenin gençliğe verebileceği hiçseninle gülmeli,
bir şey yoktur. Bir ayağı düzen içinde
kahkaha atabilmeli
kalmış ve düzenin yarattığı alışkanlıklardan kurtulamayanlar, ayaklarına
ama yanlışı affetmemeli..
taş bağlayıp yürümeye çalışan birine
yoldaşları olmalıyız insanların.
benzer. Ayağımızdaki taşlardan kur-

tulmadığımız sürece yürümek için
harcadığımız tüm çabalar boşunadır.
Disiplinsizlik, sekterlik, rahatlık, tembellik vb. düzen alışkanlıklarından
kurtulmalıyız.
Gelişmek için eğitimi süreklileştirmek, bunu pratik içinde yaşatmak verebileceğimiz en güçlü özeleştiri olacaktır. Bu süreçte bazılarımız öne çıkacaktır, bazılarımız geride kalacaktır.
Bu gelişme-gerileme ise yine öne çıkan kadrolarımızın sorumluluğundadır.
Hiç kimseyi geride bırakmayacağız,
bıraktığımız her bir kişi düzene kazandırdığımız zaferdir.
Özeleştirimizi pratik içinde somutlayacağız. Avrupa Dev-Genç yolunda önümüzdeki hedefler kış kampımız, kurumsallaşmak ve 2015 yılında
gerçekleştirmek istediğimiz stadyum
konseri. Özeleştiriyi pratik içinde hayata geçirmek artık DEV-GENÇ'in
sorumluluğu altında olacaktır. Her
Dev-Genç kadrosu, bu hedeflere yönelik çalışmalarına dört elle sarılmalıdır.
Kış kampı hazırlığında önümüzdeki
faaliyetler için kadro yaratmalı DevGenç. 2015 yılına hızlı ve güçlü bir giriş yapmak için, gücümüzü seferber etmeliyiz. 2014 yılı konserinde çalışmaları yürüten gönüllülerimizi bir
araya getirmeliyiz ve pratik içinde yoğunlaşıp yanıbaşımızdaki potansiyeli
değerlendirip, kendimizi ve böylece
mücadelemizi geliştirmeliyiz. Yolumuz, önderlerimizin de dediği gibi zor
olacaktır, düşeceğiz ama yineden kalkmayı öğreneceğiz. Baş eğmeyeceğiz!
Avrupa'da Dev-Genç yapılanıyor!

KATİLLERİNİ KORUYAMAYACAK!
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“Ben örgütlendikten sonra, bütün insanları sevmek gerektiğini öğrendim. Bu örgütün bana kazandırdığı en büyük şey sevgiyi öğretmek oldu. Yani düzende kafamı bozan, herhangi bir
şeye kızdığım bir insanı çok kolay kaldırıp atarken, burada
hiçbir insanın kaldırılıp atılamayacağını, herkese harcanan
emeği, yüzyüze tanımadan halkım dediğimiz insanları sevmeyi
ve neden onlar için savaştığımızı öğrendim.”
Ümüş Şahingöz

14 – 20 Eylül

Ümüş Şahingöz

Ümüş, 1969 yılında Yozgat'a bağlı
Şefaatli İlçesi’nin Halaçlı Köyü’nde
doğdu. Lise yıllarında devrimcilere sempati duymaya başladı. 1992’de örgütlü
mücadeleye katıldı. Örgütlü olduktan
sonra, önce köyünde, Yozgat’ta mücadele
etti. Ardından değişik yerlerde görevler
üstlendi. Artık onun için aslolan müca-

deleydi.
1997 Mart ayında gözaltına alınarak tutuklandı.
Önce Kocaeli, sonra Sağmalcılar ve en son Ümraniye
Hapishanesi’nde kaldı. 330 gün boyunca açlığa, zulme,
katliamlara, işkencelere direndi. 330 gün boyunca,
rüşvetleri, düzenle uzlaşmayı elinin tersiyle itti. Onun
için yalnız direniş, yalnız zafer vardı. Ümüş Şahingöz,
ölüm orucunu sürdürdüğü Armutlu’da 14 Eylül 2001’de
şehit düştü.
“Kıyamet dedikleri/Ha koptu ha kopacak/Yoksuldan
halktan yana/Bir
dünya kurulacak”
1912’de Van'da
Ruhi Su
doğan Ruhi Su, “Ermeni Tehciri” zamanında anne-babasını kaybetti. Çocukluğu yetimhanede ve yoksul
bir ailenin yanında geçti. Düşüncelerini müziğe, müziğini düşüncelerine katan Ruhi Su, ülkemizde
müziğin, sanatçının sosyalizm mücadelesiyle bütünleşmesinin öncülerinden biri oldu. Ruhi Su, müziğinde ve yaşamında taviz vermediği
sosyalist tavrı nedeniyle iktidarların
baskılarıyla karşılaştı hep. 12 Eylül
cuntası yıllarında rahatsızlandı. Tedavisi için yurtdışına çıkması gerekiyordu ama “sakıncalı” bir sanatçı olarak pasaport verilmedi. 20
Eylül 1985 tarihinde aramızdan
ayrıldı.

1969 Samsun Vezirköprü doğumludur. Devrim mücadelesine üniversite yıllarında katıldı.
Mücadele Gazetesi’nin Sivas Temsilciliği’ni
yaptı. 2 Temmuz Sivas Katliamı sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleyen komite içindeydi.
15 Eylül 1994'te Hafik'in Ekinözü Köyü'nde
Rıfat Özgüngör jandarma tarafından tutsak edildi. Karakolda
işkencelerden geçirildikten sonra katledildi.
Şehit düştüğünde Ahmet Karlangaç Kır Birlikleri’ndeydi.
15 Ekim 1980'de Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde doğdu. Ortaokul yıllarından itibaren devrimcilere sempati duymuştu. İktidarın F tiplerini
gündeme getirmesi üzerine, TAYAD'lıların mücadelesinde yer aldı. İzmir'de hücrelere karşı
mücadelenin emekçisi oldu. Mücadelenin en
Abdulbari Yusufoğlu ön cephesinde yer almaya karar vererek İzmir'de Ölüm Orucu’na başladı. Daha sonra
Ölüm Orucu’nu Küçükarmutlu’daki direniş evinde sürdürerek
20 Eylül 2001'de ölümsüzleşti.

1972 İstanbul Kasımpaşa doğumludur. Ailesi
aslen Orduludur. Topraksızlık, ekmek kavgası,
onları İstanbul’a sürüklemiştir. Bir süre Bayrampaşa Hapishaneİbrahim Erler
si’nde tutsak kaldı. '94
Mart ayında tahliye oldu. 1997’de milis
komutanı olarak görev aldı. Bir süre
bu görevini sürdürdükten sonra tutsak
düştü ve şehit düşünceye kadar bir
özgür tutsak olarak, zindanlarda, hücrelerde mücadelesini sürdürdü. 19 Aralık
Katliamı sırasında Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. F tipi hapishanelerin hücrelerine atıldıktan sonra, şehit yoldaşlarının bayrağını devralmak için yeni
ölüm orucu ekiplerinin çıkarılması gündeme geldiğinde, o gönüllülerden biri
olarak yine en öndeydi. Ölüm Orucu 4.
Ekibi'nde ölüme yattı. 19 Eylül 2001
yılında, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde
feda eylemi yaparak şehit düştü.

Memleketim sarı,
Memleketim kızıla
kesmiş,
Tarlalarına insan ekilir.
En güzelinden,
en olgunundan
Bereketli olsun
diyedir toprağı.
Ve zafer biçilir
En görkemlisinden
Zafer tarlalarının
Boy veren
başaklarından...
İbrahim Erler

Anıları Mirasımız
Muharrem Karataş’tan
Yoldaşlarına
Silahımı kuşandım ve artık andım vardır ki, ben
toprağa düşünceye kadar silahım düşmeyecek elimden.
Bu yola gönüllülüğümle, isteyerek ve bu savaşın en
temel yasasını bilerek çıktım; ölmek ve öldürmek.
Bu köhnemiş düzene vurmak, halklarımızın, analarımızın, biriken öfkemizin, düşen her bir canımızın hesabını sormak cüreti ve onuruyla gidiyorum düşmanın
üzerine.
Amacım; ideolojimizden, inancımdan, sevgimden,
bu düzene kinimden aldığım güçle, halk düşmanlarına
vurmaktır.
Şehitlik de savaşın bir gerçeği. Şehit düşme onuruna
kavuştuğumda yüzümde bir gülümseme olacak. Cepheli
olarak savaşmanın, düşmana vurmanın, yare kavuşmanın
rahatlığıdır bu.
Partim-Yoldaşlarım;
Şehitliğimden sonrası için istediklerim: Hiçbir yoldaşımızın, analarımızın zorluklar yaşamasını istemem.
Şehit düştüğümde; köyüme gömülmektir isteğim. Olmadığında yoldaşlarımın uygun göreceği vatanımın bir
yerinde de olabilir mezarım, içim rahattır.
Mezarlarımızın örgütleyici olduğunu düşünüyorum.

Ve bizim köyde hiç devrimci mezarı yoktur.
Güzeldir köyüm, ülkemin her yanı gibi. Cenaze
töreni yapılabilirse eğer, Melek'in fotoğrafı da taşınsın
isterim. Sloganlarımızda da olsun, "Melek Serin
Ölümsüzdür" diye de sloganımız atılsın. Ve mezarından
bir parça toprak atılsın mezarıma, bunu daha önce ailelere de söyledim. Başım altında Melek'in mezarından
bir avuç toprak da olabilirse... Melek devrime inandı,
yoldaşlarını çok sevdi. Yanyana taşınmaktı ahtımız,
beraber şehit düşmek nasip olsun diyorduk, olmadı...
Şehitliğim, eylemim iki kişiliktir. Tetik parmağımda
bütün şehitlerimiz olacak, Melek de olacak, bunu iliklerime kadar yaşıyorum. Öfkemde, kinimde, bilincimde,
inancımda, sevgimdedir. Bende çok emeği vardır. Bir
Cepheli gibi sevmiştir, bir Cepheli gibi sevdim... Devrim
inancım, halkıma-vatanıma sevgim örgütümün yol göstericiliğinde, emeğiyle bilincimde yerli yerine oturmuştur.
Halkımızın içinden geldim, saflarımızda halkın değerleriyle devrim mücadelesinin birleştiğini gördüm.
Cepheli olmanın onurunu yaşadım.
Yapacak daha çok işim, öğreneceğim çok şeyim olduğunu her geçen gün daha fazla hissettim.
Keşkelerim oldu, yapamadıklarım, eksik-yanlış yaptıklarım. Hepsiyle ideolojimizin, devrim düşümüzün
gücüyle mücadele ettim.
Şimdi en büyük hayalim sorulacak hesabımızdan
bir parçasını yerine getirmek, düşmana iyi bir vuruş
yapmak ve çok sevdiğim memleketime onurluca gidebilmektir. Köyümde zorluk çıkarmayacakları inancındayım.

10 Şubat 1978 Çorum, Yoğunpelit Köyü doğumludur.
Alevi inancından yoksul bir halk çocuğudur. Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur.
Muharrem’in hareketimizle tanışması 1998 yılında
gençlik mücadelesi içinde olmuştur. Muharrem bir
Dev-Genç’liydi. Gençliğin demokratik, akademik mücadelesinde
defalarca gözaltına alındı. 8 Mayıs 2001
Muharrem Karataş
yılında gözaltına alınıp tutuklandı. Sivas E Tipi Hapishanesi’nde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. 16 Kasım
2003’te Çorum’da tekrar tutuklandı ve Sincan F Tipi’nde tutsak kaldı.
F Tipinden tahliye olurken şehitlerin hesabını sorma andı içerek mücadeleye koştu... 20 Eylül Cuma akşamı, saat 21.30 sıralarında Haziran
Ayaklanması’nda katledilen Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert,
Ethem Sarısülük, İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve
nişan alınarak beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12 insanımızın, 95
gündür komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın hesabını sormak
için, oligarşinin güvenliğinden sorumlu 250 bin polisin merkez
karargahı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 2 hedef, DHKC savaşçıları
tarafından roketatarla vuruldu. Eylemden 2 saat sonra 5 bin katil, halk
düşmanı polisin, helikopterlerle, köpeklerle katıldığı operasyonda,
ODTÜ ormanları ile Konya yolu mevkiinde Muharrem bir yoldaşıyla
birlikte kuşatmaya alındı ve çıkan çatışmada şehit düştü.

Şilili Sanatçı Victor
Jara, müziğiyle halkının
sesi olduğu için cuntacıların hedefi haline gelen sanatçılardandır. HalVictor Jara
kın acılarını, sömürüyü,
emperyalizmin politikalarını anlattı şarkılarıyla. “Marksist kanser sökülüp
atılacaktır” diyerek insan avına çıkan
Şili'nin faşist diktatörü Pinochet’in ilk
hedeflerinden biri oldu. Tutsak edilerek
Santiago Stadyumu'na doldurulan ve
orada 16 Eylül 1973'te işkencelerde
katledilen on binlerce Şilili'nin arasında
Victor Jara da vardı. Gitarını çaldığı
eli kırılır, şarkı söyleyen dili kesilir
ama pes etmez yüreği. Devam eder
ayaklarıyla, kırık parmaklarıyla ritim
tutarak halkın sesi olmaya

Ata Sözü
Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz
hatırlarım, yaptırırsanız anlarım.

Özlü Söz
Her Şeyi Öğreten Kötü Öğretmendir
Yani iyi öğretmen öğrencilerine her şeyi
öğretmez, bazı şeyleri onların araştırmasına bırakır.

Fıkra
Sana Düşen
Bektaşi'yi toplum içinde küçük düşürmek isteyen biri: -Bektaşi efendi, borcunuz var mı? diye sormuş. -Evet bakkala biraz borcum var. -Canım onu sormuyorum.
Namaz borcun var mı? Bektaşi kızmış:
-Onu ancak tanrı sorar, sana düşen bakkal
borcunu sormak.

Kıssadan Hisse
Etkin ideolojik mü cadeleyi destekliyoruz, çü nkü o, mü cadelemizin
yararına parti ve devrimci örgü tler içindeki birliği sağlamak için bir silahtır.
Her komü nist ve devrimci bu silahı kullanmalıdır.
Ama liberalizm ideolojik mü cadeleyi reddeder ve çökmü ş, cahil ve
zevksiz tavra sebebiyet veren ve parti içindeki bireylerde ve bazı birimlerde
ve devrimci örgü tlerde siyasal yozlaşmayı doğuran ilkesiz huzuru destekler. “Liberalizmle Savaşın”
Mao, Seçme Eserler, C. II., s. 31

Şiir
Vara vara vardım ol kara taşa
Hasret kodun beni kavim kardaşa
Sebep gözden akan bu kanlı yaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu
Nicelerin gelmez yola gönderdi
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Karac’oğlan der ki kondum göçülmez
Acıdır ecel şerbeti içilmez
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Karacaoğlan

Ö ğretmenimiz
Emperyalistler, işbirlikçi oligarşiler, burjuva
ideologları, burjuva ideolojisi ile yoğrulmuş
oportünistler, revizyonistler her şeyi tahrip edebilir,
bütün dünyanın bildiği gerçekleri çarpıtabilir ve
puslandırabilirler. Ama kanla yazılmış,
uğruna yüzlerce şehit ve binlerce tutsak verilmiş,
bunlarla halkın belleğine kazınmış bir tarihi
silebilecek güç yoktur.
Bu durum, yalnız devrim tarihleri için değil,
tüm toplum tarihleri için geçerli olan bir olgudur.
İşte biz, şehitlerimizle yazılmış bu tarih nedeniyledir ki,
içimizden ve dışımızdan gelen, hangi kılıfa ve söyleme
bürünürse bürünsün, özde emperyalizmin ve
oligarşinin saldırıları olan tüm saldırılara karşı
direnen, teslim olmayan, kuşatma altına alındığımızda
kuşatmayı yarmayı bilen bir inançta ve bilinçte
olmuşuzdur. Bu inanç ve bilinci yaratan,
Marksizm-Leninizme sonsuz inancımız,
halka ve kendimize olan güvenimizdir.

Saldırılarınız, Mahkemeleriniz
Hasan Ferit’in Katillerini
Koruyamayacak!

info@yuruyus.com

Hasan Ferit İçin, Onurlu Bir Yaşam
İçin, Adalet İçin 15 Eylül’de
Kartal Adliyesi’nde Olalım!

www.yuruyus.com

AKP’nin Katil Polisleri Hasan Ferit İçin
Adalet İsteyen Devrimcilere Her Yerde
Saldırıyor... Katletmek Serbest
Adalet İstemek Yasak!

