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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ABD’nin Ortadoğu’ya ait jeopolitik stratejisini açıkladı.
Biden, “Washington’un IŞİD ile
savaşmak için Sünni devletlere ihtiyacı var, çünkü ABD, bir daha
asla Müslüman ulusların gözünde
işgalci konuma düşmek istemiyor.
Dolayısıyla IŞİD ile mücadele meselesi Sünni İslam devletlerine düşüyor. Biz istesek bile bu savaş yalnızca bizim savaşımız olmayacak
ve bu savaş asla ABD’nin Ortadoğu’daki İslam ülkelerine karşı bir
kara harekatı olarak gerçekleşmeyecek.”
ABD’nin stratejisi açık: Kendi
askerlerini Afganistan’da, Irak’ta
olduğu gibi cepheye sürmeyecek.
İşbirlikçilerini maşa olarak kullanacak. Ki, bu konuda Amerika’nın
maşası olmaya aday çok...
AKP’nin geçen hafta içinde mecliste onaylanan tezkeresi bu açıklama ile birlikte değerlendirilmelidir.
Mecliste onaylanan Irak-Suriye
tezkeresi AKP’nin emperyalizme
uşaklık tezkeresidir.
Tezkere ile:
Birincisi; TSK’nın gerektiği
taktirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı
ülkelere gönderilmesine izin veriliyor.
Yani TSK emperyalistlerin bölgedeki kara gücü olacak.

İkincisi; Yabancı askerlerin de
aynı amaçlara yönelik Türkiye'de
bulunmasına izin veriliyor.
Yani, İncirlik üssü başta olmak
üzere topraklarımız emperyalistler
için savaş karargahı olarak kullanılacak.
Amerika ve diğer emperyalistlerin hedefi Esad iktidarını yıkarak
ya da ‘anlaşarak’ Suriye’yi teslim
almak ve bütün olarak Ortadoğu’yu
yeniden şekillendirmek...
IŞİD, emperyalistlerin Ortadoğu’daki amaçlarına ulaşmak için
kullandıkları sadece bir araçtır.
IŞİD’in katliamları sayesinde her
türlü emperyalist politikalarına meşruluk kazandırıyorlar.
IŞİD bunun için yaratılmış bir
örgüttür. IŞİD katliamları üzerinde
kendilerini dünyaya yeniden kurtarıcı olarak göstermeye çalışıyorlar.
Kobanê’de yaşananlara ibreti
alem için bakın:
ABD, adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.
IŞİD’e karşı bombardımanların
bir oyundan ibaret olduğunu artık
birçok kesim telaffuz ediyor.
ABD, IŞİD’in Kobanê’ye girmesini engellemek için hiçbir çabası
yok... Kobanê’de akan her damla
kanın sorumlusu ABD ve işbirlikçi
AKP iktidarıdır. ABD hava bombardımanlarıyla IŞİD’i durdurmak
bir yana adım adım önünü açarak
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Kobanê’de Kürt halkının üzerine
sürüyor. Kobanê’den yapılan açıklamalar da bunu doğrulamaktadır.

Amerika ve AKP İktidarı
Kobane’de
“Kurtarıcı” Rolünü
Pekiştirmek İçin
Kobane’de Bir Katliamın
Koşullarını Yaratıyor!
IŞİD yaşanacak katliamda sadece
kullanılan bir araçtır.
Onun için onbinlerce Kürt’ün katledilmesinin ABD için hiçbir önemi
yoktur.

Amerika’nın
Ilımlı İslam Projesi
Çöktükten Sonra
Yalnızlaşan AKP,
Emperyalizmin
Piyadeliğine Soyunarak
Yeniden Ortadoğu’da
Kullanılacak Güç Olmaya
Çalışıyor!
AKP de IŞİD’in katliamları üzerinden yeniden kendini emperyalistlere pazarlıyor. “IŞİD gibi radikal
dinci örgütlerin panzehiri biziz” diyor.
Bizi Suriye’de, Irak’ta kullanın diyor.
Ve her türlü kullanıma açık olduklarını söylüyor.
Bu konuda AKP’nin emperyalistlerden isteği birincisi, Esad iktidarının yıkılması... İkincisi, Suriye’nin
kuzeyinde iç savaştaki boşluktan doğan Kürt bölgesi Rojava’nın yıkılması
ya da Barzani çizgisinde uzlaşabilecekleri bir yönetimin hakim olmasıdır.
Bunun için sınır bölgesinde emperyalizmin onayıyla TSK askerinden
bir “güvenlikli bölge” oluşturulma-

sını istiyor.
“Güvenlikli
Bölge” demek
Rojava’nın TSK
tarafından işgal
edilmesi demektir.
Kobanê’de
Kürt halkı 15 Eylül’den
beri
IŞİD’in ağır silahlarına karşı direniyor.
Sözde IŞİD’e karşı ABD’nin öncülüğünde koalisyon güçleri kuruldu.
ABD’nin IŞİD’i durdurması bir yana
hava bombardımanlarıyla Kobane’de
Kürt halkının üzerine sürüyor.
Emperyalizmin de, işbirlikçi
AKP’nin de amaçları apaçık ortadadadır. AKP; “IŞİD de, PKK de bizim
için aynıdır” diyor.
Bu doğru değil, AKP için IŞİD
de PKK de aynı değildir. AKP,
IŞİD’e sadece söylemde karşıdır.
Gerçekte her türlü desteği vermeye
devam ediyor. AKP asla IŞİD’e karşı
olamaz. Çünkü AKP’nin tabanı büyük
oranda IŞİD ile aynı anlayışa sehiptir.
AKP’nin asıl çelişkisi Esad iktidarı
ve PKK çizgisindeki Rojava yönetimidir.
Gaziantep’te yaptığı miting konuşmasında “Sadece havadan bombalamak suretiyle bu terörü sona erdiremezsiniz. Bununla ilgili olarak
yerde, kara harekatında bu görevi
ifa edenlerle iş birliği kurulmadıkça
hava harekatı ile bu iş bitmez. Kobanê de düştü, düşüyor” diyor ve
konuşmasının devamında;
“3 şey istedik:
Bir, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım.
İki, o bölgeye paralel güvenli
bölge ilan edilmesi lazım.
Üç, eğit donat anlayışı ile Suriye
ve Irak'ta ılımlı muhalif kesimin hem
eğitilmesi hem de donatılması lazım"
diyor...
Erdoğan’ın bu üç isteği Rojava’nın
işgal edilerek orada oluşturulacak
“güvenlikli bölge”de “Ilımlı muhalifler” dediği ÖSO gibi dinci örgütlerin silahlandırılıp, eğitilip Esad iktidarı yıkılana kadar kullanılması demektir.

Sonuç olarak AKP’nin amacı önce
Rojava’yı bitirmek, sonra Esad iktidarı yıkılına kadar emperyalizme
uşaklık yapmaktır.
Onun için Erdoğan dört gözle
Kobane’nin düşmesini bekliyor.
Kobanê’nin düşmesiyle birlikte
IŞİD bahane edilerek Kürtlerin yaşadığı tüm bölgeler işgal edilecektir.
Oligarşinin Rojava’ya ilişkin politikalarının ne olduğunu Kürt milliyetçi hareketin kendisi de açıklamalarında ifade ediyor. Buna rağmen
Rojava’da hakim olan PYD Eşbaşkanı
Salih Müslim geçen hafta Ankara’da
AKP’den yardım istemek için görüşmeler yaptı.
AKP ise başından beri “yardım
istiyorsanız önce Esad’a karşı net
tavrınızı belirleyin” diyor.

Kürt Milliyetçi Hareket
‘Çözüm Süreci” Diye Diye
ABD’ye ve AKP’ye
Mahkum Olmuştur!
Kürt halkı sesini çıkarttığı anda
AKP hemen katliam politikalarını
devreye sokuyor. Kürt milliyetçi hareket bir kaç protesto eylemi yapıp
“süreç bozulmasın” diye halkı “sükunete” çağırıyor.
En son Kobanê’ye yönelik IŞİD
saldırılarını protesto eden Kürt halkına
yönelik tam bir katliam gerçekleştirildi. 10 kişi Diyarbakır’da olmak
üzere ülke genelinde tam 23 kişi
katledilmişti. Bu sayı perşembe günü
katledilenlerle birlikte 30 oldu. (Dergimiz yayına hazırlanırken ölü sayısı
artmaya devam ediyordu.) 12 Eylül’den beri 32 yıl sonra ilk kez bir
çok ilde sıkıyönetim ilan edildi.
AKP, Kürt milliyetçi hareketin
“Kobanê düşerse süreç bozulur”
tehdidine 30 kişiyi katlederek cevap
verdi.
Kürt halkının bütün ülke çapında
alanlara taşan öfkesini bastırmak ise
yine Kürt milliyetçi hareketin kendisine kaldı.
23 kişinin katledildiği 7-8
Ekim’den bir gün sonra bizzat Abdulah Öcalan İmralı’dan hem de bir
gece vakti HDP yöneticileri ile telefon
bağlantısı kurup “provokasyonlara
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gelmeyin”, “çözüm süreci bozulmasın” diyerek Kürt halkını “sükunete” çağıran mesajlarını iletti...
Sanki sinek ölüsü... Katledilen
30 kişinin adı bile anılmıyor. Kobanê’ye yardım etmek, IŞİD katliamlarını protesto etmek, katledilen 30
kişiyi anmak bile AKP tarafından
“çözüm sürecinini sabote etmekle”
tehdit ediliyor. Ve AKP, “çözüm sürecini sabote edene bedelini ağır
ödetiriz” diyor.
Kürt halkının düşmanı açık. Düşman kendini hiç gizlemiyor. Fakat
Kürt milliyetçi hareket düşmanına
mahkum olmuş durumda, hala 30
kişinin katledildiği anda bile ondan
medet umuyor. Yüzünü halklara değil,
düşmanına dönüyor.
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Amerika
Dünya Halklarının
Baş Düşmanıdır!
Irak’ta, Suriye’de,
Ortadoğu’da Akan
Her Damla Kanın
Sorumlusudur!
Kobanê düştü düşecek denilerek
adeta IŞİD’in Kobanê’de yapacağı
katliamlara, keseceği kellelere, kadınlara yapılacak tecavüzlere halk
çaresizlik içinde hazırlanmaya çalışılıyor.
Kürt halkı Kobanê’de 15 Eylül’den beri IŞİD’in tankına topuna
karşı direniyor. Fakat Kürt milliyetçi
hareket dahil öyle bir hava yaratılıyor
ki, emperyalistler ve işbirlikçi AKP
destek vermezse Kobanê’nin IŞİD’e
karşı direnme şansı yokmuş gibi gösteriliyor.
Hayır! Vatan savunmasında bir
halk için belirleyici olan düşmanın
gücü değildir; halkın kendi vatanına
sahip çıkma kararlılığı ve iradesidir.
Bunun onlarca örneği var dünyada...
Vietnam, Cezayir, Libya, Küba....
Dünyanın en güçlü silah gücüne
sahip orduları, halkların karşısında
en büyük hezimete uğramaktan kurtulamamışlardır.
Kobanê’de Kürt halkının direnişi
emperyalistlerin desteğine endekslenemez... Kobanê’deki Kürtlerin

katledilmesinden sorumlu olan Amerika ve işbirlikçileridir.
Kobanê düştü, düşecek söylemlerine karşı ABD Başkanı Barack
Obama’nın yaptığı açıklamaya bakın ve dostunuzu düşmanınızı görün. “Kobane’nin düşmesi öncelikli
kaygılarımızdan değil” diyor Obama...
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise “Kobane’nin düşmesine
ABD de, Türkiye de, Batı da sessiz
kalamaz, tavır almak zorundalar”
diyor...
Emperyalistler sessiz kalmıyor.
Tavırsız değiller... Kobanê’de IŞİD’in
katliam yapmasını bekliyorlar... IŞİD
katliam yapsın, kelle kessin, kadınlara
tecavüz etsin ki, herkes kurtarıcı olarak emperyalistleri görsün. Emperyalistlerin Suriye’ye “kurtarıcı” maskesi altında saldırıları meşrulaştırılsın.
Kürt halkı Amerika’nın kölesi haline
gelsin...

Kürt Milliyetçi Hareket
Amerikan Yetiştirmesi
IŞİD’e ve Emperyalistlere
Karşı Direnmek İçin
Yüzünü Ezilen
Dünya Halklarına
Dönmelidir!
Düşmanımızın kim olduğu belli.
Emperyalistler ve onun işbirlikçileri
dünyanın hiçbir yerinde halkların
kurtuluşunu sağlamamışlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun akan
her damla kandan doğrudan emperyalitler sorumludur. Onun için halkların baş düşmanı emperyalistlerdir.
Emperyalizme doğrudan tavır alamayan hiçbir hareket özgür olamaz.
Bugün emperyalistlerin desteğini alsa
bile -o da emperyalistlerin kendi çı-

karları için verilen bir destektir- yarın
işi bittiğinde yine aynı güçler tarafından yok edilecektir.
Yok etmeye çalıştıklarını söyledikleri IŞİD’e bugün yine her türlü
silahları veren emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Kürt milliyetçi hareket bu gerçekleri görmelidir ve emperyalizmden, işbirlikçi AKP iktidarından medet
ummaktan vazgeçmelidir.
Yüzünü ezilen dünya halklarına
dönmelidir. Asıl güç onlardır.
Kobanê’de günlerdir IŞİD’in saldırılarına karşı direnen Kürt halkının
onurlu direnişinin yanındayız.
Rojava’da Kürt halkının vatanını
işgal etmek isteyenler emperyalistler
ve işbirlikçi AKP’dir. IŞİD sadece
emperyalistlerin kullandıkları piyondur.
İŞİD, emperyalistlerin yarattığı
ve Ortadoğu halklarının başına musallat ettiği halk düşmanı bir piyondur.
Ülkemizde de AKP, IŞİD ideolojisini
halkımıza karşı tehdit olarak kullanmaktadır.
Okullarda, mahallelerde IŞİD adına yapılan her eylemin sorumlusu
bizzat AKP’dir.
AKP’den ve emperyalistlerden
başta Kobanê’deki Kürt halkına
yönelik katliam saldırılarının, Türkiye Kürdistanı’ndaki katledilen
30 kişinin ve İstanbul’da, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde IŞİD taraftarları adı altında yapılan saldırıların hesabını soracağız.
KAHROLSUN
EMPERYALİZM!
KAHROLSUN IŞİD VE
İŞBİRLİKÇİ AKP!
YAŞASIN KÜRT
HALKIMIZIN DİRENİŞİ!
YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Emperyalizm ve AKP’ye Karşı
Net Tavır Almayanlar
Kürt Halkının Katledilmesine
Ortak Olmaktadır!
Oligarşinin en son adımını attığı
"çözüm kurulu" Kürt milliyetçi hareketi teslim alma görevini üstlenen
bir kurul işlevi görecek. Oligarşi sözde çözüm için adımlar attığı havası yaratırken esas olarak gerillayı ve PKK
hareketini bitirmeyi amaçladığını çok
açık olarak hem gösteriyor ve hem de
ifade ediyor. “Çözüm kurulu” da bu
amaçla oluşturulmuş ve yapılanması,
hedefleri, içeriği her şeyiyle bu amacı taşıdığı belli olan bir kuruldur.
Öte yandan ise, Kobanê konusunda son yaşananlar hem oligarşinin
hedeflerini ortaya koymakta ve hem
de Kürt milliyetçi hareketin içine
girdiği çaresizliği tüm hatlarıyla ortaya çıkarmaktadır.

AKP’nin
"Çözüm Süreci Kurulu”
Tüm Kürdistan’da
Daha Fazla Katliamdır!
AKP iktidarı "Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi" ismiyle çıkardığı bir yasa doğrultusunda bakanlar kurulunda "Çözüm Süreci
Kurulu" oluşturdu... Bu kurul kendisine bağlı alt kurullar da oluşturacak... Kurulun kimlerden oluştuğuna
ve belirlediği onbir başlıktaki "esaslar"ın içeriğine bakıldığında kurulun
amacı da açığa çıkmaktadır.
Kurula, Başbakan ya da görevlendireceği Başbakan Yardımcısı
başkanlık edecek. Kurulda bütün
Başbakan yardımcıları, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları, Başbakanlık Müsteşarı, MİT
Müsteşarı bulunacak. Sekreterya görevi Kamu Düzeni ve Güvenliği Müs-

teşarlığı’nda (KDGM) olacak. Yani
kurul esasında bir asayiş kurulu olacak...
"Terörü sonlandırmak" amacıyla kuruluyor... Böyle bir amaç taşıyan kurulun ulusal sorunun çözümü
yönünde en küçük bir adım atmasını
beklemek kendini kandırmaktan başka bir şey değildir.

Kurulun Çalışma Esasları
da Şu Onbir Başlık
Altında Belirleniyor:
- Siyasi alana, siyasi kurum ve
aktörlere yönelik çalışmalar.
- Hukuki düzenlemeler ve insan
hakları.
- Sosyal programlar.
- Ekonomik tedbirler.
- Kültürel programlar.
- Toplumsal destek ve sivil toplum çalışmaları.
- Güvenlik ve silahsızlandırma.
- Sorunun parçası olan aktörlerle temas, diyalog ve benzeri çalışmalar.
- Eve dönüşler ile sosyal yaşama
katılım ve uyum alanında çalışmalar.
- Psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları.
- Kamuoyunu bilgilendirme ve
kamu diplomasisi çalışmaları.
Çalışma esasları kapsamında siyasi
esasları belirleyen başlık hali hazırda
yürürlüktedir. Bu kapsamda AKP
tüm siyasi yapıları kendi politikalarına
uyumlulaştırma çalışmasını yürütmektedir... Yapılan her itirazı, her tepkiyi "çözüm sürecine zarar veri-

yorsunuz" azarlamasıyla karşılayıp
kendisinin çizdiği çerçeve içinde hareket etmeye zorladığı esaslardan
ibarettir bu çalışma... Ki, Kürt küçük
burjuva milliyetçileri de büyük oranda buna uyumlu davranmaya çalışıyorlar. Öyle ki Kobanê halkının açıkça katledilmesi karşısında Kürt halkının gösterdiği barışçıl gösterilere
dahi tahammül göstermeyip saldıran
ve sonrasında tepkilerin büyümesi
karşısında açık tehditlere başvuran,
katliamlara girişen ve sıkıyönetim yasalarını hayata geçiren AKP iktidarının hala sorunu çözebileceğine inanabilmekte, en azından bu sürecin
hala devam etmesi yönünde bir beklenti içinde bulabilmektedirler.
Gerek Öcalan'ın İmralı'dan ve gerekse de Kandil ve BDP kanadından
gelen tepkiler ve "çözüm süreci biter" yönündeki tehditleri oligarşi
cephesi hiçbir biçimde kaale almamaktadır... Kaale almadığını da saldırılarıyla ve tehditleriyle açıkça göstermektedir.
Buna karşılık Kürt halkını Kobanê’ye destek için eylemli tepkiye çağırmak olumlu bir adım gibi görünse de gerçekte AKP'nin belirlediği ve
PKK'nin de peşinden sürüklendiği
"çözüm sürecini" bitirmeyip salt tehditler savurmak artık hiçbir anlam ifade etmemektedir...
Kürt küçük burjuva hareketi gerçekten de Kobanê halkına sahip çıkmak ve Kürt halkının ulusal haklarının kendisine verilmesini istiyorsa
AKP'nin attığı her adımı doğru bir şekilde görmeli ve tavırlarını da açık ve
net bir şekilde göstermelidir... Blöf olmanın ötesine geçmeyen ve artık posası çıkmış kuru tehditlerle hiçbir yere
varılmayacağını görmek durumundadır.
Oligarşi evet "çözüm" yönünde somut adımlar atıyor... "Çözüm süreci bizim milli politikamızdır" diyor
Başbakan Davutoğlu... Evet milli
politikalarıdır gerçekten de... Kürt halkının haklarının verilmesini içeren bir
milli politika değil. Oligarşinin ve emperyalizmin çıkarlarını güvenceye
alan bir milli politika... Ve öyle bir
milli politikadır ki, bu politikanın
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önünde engel olanları Erdoğan açıkça tehdit ediyor...
"Bedelini ağır ödersiniz"
diyor... İçişleri Bakanı “misliyle ödetiriz” diye katliam
tehditleri savuruyor... Kobanê'deki katliama karşı gösterilen tepkileri nasıl bastırmaya çalıştıkları, katliamları ve
sıkıyönetim uygulamaları da nasıl
bir bedeli öngördüklerini, nasıl ödettiklerini açıkça gösteriyor... Saldırıyorlar, katlediyorlar... Oligarşi işte
böyle dayatıyor kendi “çözümü”nü...
Çalışma esasları ekonomik tedbirlerlerden de söz ediyor... Nasıl
ekonomik tedbirler alacaklar? Kuşkusuz oligarşinin sözcüleri bunların
hepsini allayıp pullayarak ve halkın
çıkarınaymış gibi göstererek pazarlayacaklardır. Ancak biz "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" deriz.
Yani AKP'nin şu ana kadar yaptıkları yapacaklarını da bize gösterecektir..
Ekonomik olarak Kürdistan'da yapılanların en açık özeti Şırnak madenlerindeki kölece çalışma koşullarıdır...
Oligarşi bölgeye yatırımları anlıyor
ekonomik tedbirlerden... Evet yatırım
ama nasıl yatırım? İşte Şırnak madenleri bu yatırımın bir parçasıdır. Diyarbakır ve diğer illerde milyonlara
varan işsizler ordusu da bu yatırımların ucuz işgücüdür... Ekonomik yatırım yapacağız sözünün gerçeği sizi
daha fazla sömürecek, iliğinizi kemiğinizi kurutacağız demektir.
Sosyal programları da olacak...
Çalışma esaslarında bunlar da söyleniyor... Evet oligarşinin sosyal programlarını hep görür ve biliriz... İşte bu
sosyal programlar kapsamında ya
düzene uyumlu hale gelen, boyun
eğen bireyler oluruz ya da eziliriz...
Oligarşinin sosyal programları bugüne
kadar hep halkı susturma sindirme ve
kendine boyun eğen bireyler haline
getirme üzerine kurulmuştur. Bundan
sonrasının da böyle olacağı kesindir.
Hukuki düzenlemeler bir yanıyla
kendilerini yasalarla güvence altına
alma üzerine kurulu iken öte yandan
güvenlik ve silahsızlandırma başlıkları ile yine bunlara bağlı olan psikolojik savaş yöntemlerini belirleyen
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kültürel programlar, kamuoyunu bilgilendirme ve eve dönüş üzerine kurulu olan maddelerle birlikte gerillayı silahsızlandırma ve teslim almanın
esaslarıdır.
Kurulan "Çözüm Süreci Kurulu"nun esas amacını belirleyen de işte
bunlardır... Kurul tamamiyle oligarşinin, AKP iktidarının kurmaylarından
oluşturulmuş bir kurul... PKK tarafı
ise gerektiğinde görüşülecek, oligarşinin politikalarının halka benimsetilmesi için harekete geçirilecek bir
"taraf" durumundadır.
Evet ortada bir "çözüm süreci"
vardır gerçekten de.. Ancak bu çözüm
Kürt sorununun çözümü değildir. Bu
çözüm, oligarşinin kendisinin önünde engel olarak gördüğü silahlı Kürt
hareketinin bitirilmesi, teslim alınmasına dönüktür. Oligarşi tüm güçleriyle bu süreci kendisinin istediği
gibi yönetiyor ve pratik adımlarını da
atıyor... KCK'nın 30 Eylül tarihine kadar adım atılmasa süreç biter yönündeki tehditlerine karşı 30 Eylül günü
açıklanan bu çalışma esasları ve
"Çözüm Süreci Kurulu" oligarşinin
KCK'nın isteği yönünde attığı bir
adım değil, tersine adeta onunla alay
edercesine kendi çözümünü nasıl dayattığı ve kabul ettirdiğini gösteren bir
adımdır. Sözde muhatap olan bir hareketi açık hedef olarak gösteren ve
"terörist örgüt" diyerek bas bas bağıran AKP'nin attığı her adımda buna
uygun olmaktadır.
Bu kurulun başvuracağı yöntemler de belirleniyor... Kamuoyunu bilgilendirme üzerine kurulu olan esaslar kapsamında alt kurullar da oluşturulacak... Bu kurulların kapsamı anlatılırken bunların geçtiğimiz yıllarda oluşturulan "akil adamlar" heyeti
gibi oligarşinin politikalarını halka kabul ettirme üzerine kurulu olacağı da
görülüyor... Bu kurullarda küçük bur-

juva aydınların yer almasını ve "çözüm" adına oligarşinin politikalarının taşıyıcısı olacağını bekliyor
AKP... Bu beklentisi boş
bir beklenti de değildir...
Geçtiğimiz yıllarda AKP
kendine sol, sosyalist diyen
bir çok aydını, sanatçıyı da
kendi politikalarına endekslemeyi
başarabilmişti.. Şimdi de benzer bir
çalışma içindedir...
Bu kez tek farkı artık daha pervasız ve daha katliamcı ve Kürt silahlı
hareketini tamamiyle tasfiye ederek
ülke içinde ve bölgede emperyalizmin
önemli bir gücü olmaya soyunmaktadır.
Evet, oligarşinin önündeki hedefi ülke içinde Kürt küçük burjuva hareketi PKK'yi tasfiye edip tam olarak
teslim almaktır... Ama salt bununla da
sınırlı kalmayıp bölge genelinde emperyalizmin politikalarının uygulanması için daha aktif roller oynamaya hazırlanmaktadır. Son çıkarılan tezkere ve Kobanê'ye dönük
saldırılar ve IŞİD üzerine kurulu olan
politikalar bunun açık göstergesidir.

Kobanê Direnişi ve Kürt
Küçük Burjuvazisinin
Kafa Karışıklığı
Oligarşi bu kadar açık ve net bir
şekilde gerillayı tasfiye ederek kendi önünü düzlemek ve Kürdistan'daki tüm zenginlikleri kendi hesabına istediği gibi işletmenin hesapları içinde iken PKK çevresinin sorunları
ele alışı ve adeta göbekten bağlıymışçasına içinde debelendikleri "çözüm süreci"ne bakışları da Kürt halkının çıkarlarını korumaktan giderek
daha da fazla uzaklaşmaktadır... Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırıları ve
buna karşı alınan tavırlar ve yapılan
açıklamalar bunu çok açık olarak
gösteriyor aslında... Emperyalizm
bölgede IŞİD eliyle yeni bir düzenleme çabası içindeyken IŞİD'in
Irak'tan bir kez daha Suriye'ye saldırıya geçmesi ve hedefinin de öncelikle
Kürt bölgelerinden olan Kobanê olması hiç de tesadüfi değildir...

KOBANE’DE AMERİKAN BESLEMESİ IŞİD’İN KATLİAMLARINA

Bölgeyi elinde bulunduran en büyük güç durumundaki PYD hareketi yıllardır Öcalan'ın bizzat uyarmasına rağmen açık ve net
bir şekilde Esad yönetimine
tavır almayan bir hareket durumundadır... Bir yandan
emperyalizmle ilişkilerini
iyi tutmaya ve onların belirlediği
doğrultuda haraket etmeye çalışan
PYD diğer yandan ise Esad yönetimiyle de arayı bozmamaya çalışıyordu. Buna artık son vermesi tümüyle emperyalist cephede yer alması
için zorlanması gerekiyordu... Öte
yandan ise Türkiye açısından da PYD
tehlikeli bir sürece giriyordu... Bölgedeki bir Kürt özerk yapılanmasının giderek bölgede bir Kürt devletine doğru gideceği kaygısı taşıyan
Türkiye oligarşisi açısından da
PYD'nin bölgede güç olması istenmeyen bir durumdu.. Bu yanıyla da
PYD'nin tasfiyesi veya en azından hizaya çekilmesi önemliydi...
Hal böyle iken PKK hareketi adına yapılan tüm açıklamalarda oligarşiden Kobanê için destek istenmektedir... Kimden neyin desteğini istiyorsun... Oligarşi açıkça kara harekatından ve bölgede “güvenlikli bölge” kurulmasından söz ediyor... Erdoğan son açıklamalarında;
“Sadece havadan bombalamak
suretiyle bu terörü sona erdiremezsiniz. Bununla ilgili olarak yerde, kara
harekatında bu görevi ifa edenlerle iş
birliği kurulmadıkça hava harekatı ile
bu iş bitmez. Kobanê de düştü, düşüyor. 3 şey istedik:
Bir, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım.
İki, o bölgeye paralel güvenli
bölge ilan edilmesi lazım.
Üç, eğit donat anlayışı ile Suriye
ve Irak'ta ılımlı muhalif kesimin hem
eğitilmesi hem de donatılması lazım" diyor...
Yani Erdoğan hem Rojava’ya girmek istiyor ve hem de orada yerleşerek Esad yönetimini devirene kadar
da bölgedeki işbirlikçileri eğitip, donatmak istiyor...
Erdoğan’ın bu sözleri ve hedefle-

ri Rojava’nın bütün olarak yok edilmesidir. Bunu görmek yerine oligarşinin koridor açmasını, buradan yardımların gönderilmesini vb. söylemek
kendini aldatmak ve hedef şaşırtmaktır...
Evet, bugün Kobanê’de saldıran
IŞİD’tir. Ancak onun iplerini elinde
tutanın emperyalizm ve oligarşi olduğunu PKK ve çevresi de gayet iyi
biliyor... İşte Demirtaş’ın bir açıklaması;
“IŞİD, Suriye’nin her tarafından
yardım alabiliyor, lojistiğini sağlayabiliyor. IŞİD tank kullanmayı 20
gün içinde öğrenmedi. Onlara tank
kullanıcı eğitimi veren subayları var.
Onların tank ordusunu yönetecek
komutanları var. ...Türkiye, IŞİD politikasını düzeltmediği için Türkiye’nin desteğini alarak ilerliyor. Bu
kadar büyük destek alıyor olmasına
rağmen Kobanê’deki bir avuç direnişçiye buradan moral desteği vermek
isteyenlere bile her gün gazla copla
müdahale ediyor.”
Temkinli de olsa Türkiye’nin
IŞİD’in saldırılarındaki payını ifade
eden aynı Demirtaş oligarşiden Kobanê’ye yardım da isteyebiliyor...
Kürt halkını sokaklara çıktıkları için
katleden oligarşiden bunun hesabını
sormadan önce provokasyon diyerek
yapılan eylemleri şaibe altında bırakmaya çalışabiliyor...
Kürt halkı bugün Kobanê’de kanıyla canıyla sokak sokak direnişe
geçmiş durumdadır... Kürt halkını
katleden IŞİD’tir... Ancak dünya alem
biliyor ki IŞİD’in ipleri de emperyalistlerin, Amerika’nın elindedir...
Amerika adına IŞİD’i besleyip büyüten ve önünü açan, yol gösteren,
yardım eden “eğitip donatan”
AKP’dir... Türkiye oligarşisinin,
AKP’nin açık desteğine sahip olduğu artık açık açık telafuz edilmekte-

dir.. Demirtaş bile utangaçça da olsa bunu ifade edebilmektedir...
Bunu söyleyenlerin,
bunu görenlerin tavırlarının
da IŞİD’le sınırlı kalmayıp
onun iplerini tutan güçlere
karşı olması beklenen bir
durumdur. Ancak böyle mi
yapılıyor? Hayır!
Böyle yapılmaması Kürt milliyetçi hareketin çevresinde de tepkilere
yol açabilmektedir... Örneğin Özgür
Politika gazetesinden Murat Çakır
“Yanılgılar” başlıklı makalesinde
şunları söylüyor:
“Yazıya başlamadan önce haberleri okurken, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ahmet Davutoğlu’nun “Biz de Kobanê’nin IŞİD’in
eline geçmesini istemiyoruz” demesinden memnuniyet duyduğu haberi
dikkatimizi çekti. Aynı saatlerde HDP
MYK’sinde bir açıklamasında “Geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şekilde Irak’ta saldırıya başlayan DAİŞ’in...” biçiminde bir cümle dikkatimizi çekti. Davutoğlu’nun söylediklerinden memnuniyet duymak,
eğer parlamenter nezaket icabı sarf
edilen bir cümle değilse, büyük bir yanılgının göstergesidir. Salt söylem değerlendirmesine dayanan bir siyaset,
çıkmazdan kurtulamaz, çünkü siyasette belirleyici olan söylem değil, alınan kararlar, tarihsel koşullar, maddî şartlar ve çıkarlardır. Bölgesel emperyalizm heveslerinden vazgeçmeyen, DAİŞ’e hâlen dolaylı olsa da destek çıkan, savaş tezkeresi çıkaran,
“tampon bölge” hedefinden vazgeçmeyen ve yaptıkları yapacaklarının teminatı olan bir hükümetin başbakanının taktik söylemlerini siyasetin
temeli olarak ele almak, kusura bakılmasın ama, dünyaya at gözlüğü ile
bakmakla eş anlamlıdır. Diğer yandan bir siyasî partinin “beklenmedik
gelişme” diye bir açıklama yapması,
talihsizliktir. Hayır, tüm bu olanlar
“beklenmedik” değil, uzun zamandan
beri beklenen, öngörülen ve hesaplanabilir gelişmelerdir.”
Evet gerçekten de sorun bu kadar
açık ve net olmasına rağmen, kendi
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yayınlarındaki kimi yazarların dahi
bunu açıkça ortaya koymalarına rağmen hala daha sorunu emperyalistlere,
oligarşiye havale eden bir yaklaşım
içinde olmak Kobanê halkının daha
fazla katledilmesine ortak olmaktan
başka bir anlama gelmez... Kobanê
halkının yanında olmak, Kobanê halkını katleden IŞİD’e de IŞİD’i besleyip büyüten ve istediği gibi yönlediren, hedeflerini belirleyen güçlere,
yani emperyalizm ve oligarşiye de
açıkça karşı çıkmaktır.
Amerika açıklama yapıyor; "Kimse Kobanê'nin düşmesini istemez
ama bizim öncelikli hedefimiz
IŞİD'in bir güvenli bölgeye sahip olmasını önlemek"... Herkesin gözünün
içine baka baka yalan söylüyor... Hedefleri esas olarak IŞİD’in güvenli
bölgesi olmaması imiş... IŞİD’in güvenli bir bölgesinin olup olmaması
IŞİD için de çok önemli değil gibi...
Çünkü nasıl olsa emperyalizmin önünü açmasıyla tam bir hareket serbesSayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Emperyalizmin Saldırılarına Karşı
Halkların Dayanışmasını Büyütüyoruz
8 Ekim’de Ezidi halkıyla dayanışmak için Silopi’ye gidecek olan
Halk Cephesi, İstanbul’un birçok yerinde yardım kampanyası için çalışmalarını sürdürüyor.

Okmeydanı: Kampanya kapsamında; 1 Ekim’de 15 ozalit asıldı. 2
Ekim’de ve 3 Ekim’de açılan masalarda 650 bildiri dağıtıldı.
Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş
Yolu’nun girişine “Halkların Dayanışmasını Büyütmek İçin Silopi’ye
Gidiyoruz” yazılı pankart asıldı. 28
Eylül günü Fatih Mahallesi yürüyüş
yolunda, 30 Eylül günü Yenimahalle yürüyüş yolunda açılan masada 120
bildiri halka ulaştırıldı.
Esenyurt: 1 Ekim’de Halk Cepheliler Ezidilerle dayanışma amacıyla Silopi’ye gittiklerini duyuran bir
pankartı, Esenyurt Meydanı’na astılar.

Kartal: 4 Ekim günü Halk Cepheliler, Kartal Meydanı'na pankart
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tisi içinde bulunuyorlar... Fazla ileri
gittiklerinde ya da emperyalistlerin istemediği bir bölgeye yöneldiklerinde
önleri kesiliyor ve esas hedefleri gösterilerek yönlendiriliyorlar... Irak’tan
tekrar Suriye’ye böyle yönledirildiler...
İşte her şey bu kadar açık ve nettir... Bölgedeki çelişkiler de açık ve
nettir: Bir yanda emperyalizm ve işbirlikçileri ile onların beslemesi IŞİD
örgütü, diğer yanda ise Kürt halkı ve
bölgedeki Türkü, Arabıyla diğer tüm
halk güçleri... Bu çelişkide birinden
yanaysan diğerine karşısındır... Kobanê halkı için emperyalizmden ve
Türkiye oligarşisinden yardım istemek tarafını bilememektir, karıştırmaktır. Kobanê halkının yanında olmak isteniyorsa emperyalizme karşı çıkmak ve ona karşı savaşmak zorunludur... Bu savaşın tarafları bu kadar aleni iken bunu gözlerden ırak tutmaya çalışmak emperyalistlerden yana saf tutmaktır.

Kürt küçük burjuva hareketine
ve onun destekçisi durumundaki tüm
güçlere çağrımızdır: Saflarınızı net
olarak belirleyin, Kobanê halkı için
emperyalistler yardım etmezler, bunu
talep etmekten vazgeçin... Silahlarımızı emperyalizme ve işbirlikçilerine çevirelim... Kobanê halkının yanında olmak, onun katliamlardan
kurtulmasını sağlamak ancak böyle
mümkün olacaktır...
Bizim silahlarımız emperyalistler
ve işbirlikçilerine doğrultulmuştur, ya
sizin? Bu soruya hem söylemde ve
hem de pratikte açıkça cevap verilmek
zorundadır... Bu cevabı veremeyenler gerçeklerden kaçanlar ve Kobanê
halkı başta olmak üzere tüm Kürt halkını aldatanlardır...
Tüm Kürt ve Ortadoğu halklarının
kurtuluşu emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaştan geçmektedir...
Bu savaşta herkesin safı net olmak zorundadır...

Bahçelievler

asarak Ezidilerle dayanışma amacıyla Silopi’ye gittiklerini duyurdular.

Bahçelievler: Ezidi halkına yardım kampanyası kapsamında Yenibosna’da 3 adet pankart ve 20 adet
afiş asıldı.

Emperyalizme Karşı
Halkların En Büyük Silahı
Dayanışmadır!
Halk Cepheliler, Ekim ayının ilk
haftası içinde Alibeyköy, Çayan ve
Bağcılar Fatih Mahallesinde yardım
kampanyası için esnaflar gezildi.
Kampanyanın amacı ve dayanışmaOkmeydanı
nın öneminin anlatıldığı çalışmalarda, toplam 350 bildiri dağıtıldı. Alibeyköy’de temizlik malzemeleri ve
ihtiyaç olan ilaçlar toplandı. Ayrıca
maddi yardım yapıldı. Çayan Mahallesi'nde yardımlarını daha sonra
ulaştırmak üzere insanlardan söz
alındı. Bağcılar Fatih Mahallesi'nde
kuru gıda, ilaç, para ve ayakkabı
Esenyurt
yardımı toplandı.

KOBANE’DE AMERİKAN BESLEMESİ IŞİD’İN KATLİAMLARINA

Kobane Halkının Katili
Amerika ve AKP İktidarıdır!
i
Gaz

Amerikan beslemesi IŞİD
çetesinin katliamlarına karşı ülkemizde de Cepheliler Kürt
halkının yanında olduklarını
eylemleriyle gösterdiler.

Amed:
AKP ve emperyalizm beslemesi IŞİD çetesine karşı Kobane halkının direnişi sürmektedir. AKP eliyle bölgeye mühimmat silah ve cihadçı gericiler gönderilmektedir. Son gelişmelerle birlikte Kobane'de
yaşayan Kürt halkı katliamla
yüz yüzedir. Bu olaylar Kürdistan bölgesi olmak üzeri Türkiye'nin her yerinde çatışmalarla
protesto edilmektedir.
7 Ekim günü Cepheliler,
Amed sokaklarında Kürt halkıyla birlikte AKP'nin eli kanlı polislerine karşı çatıştılar.
Ofis bölgesinde 2 saat boyunca
çatışan Cepheliler düşmanın
geri çekilmesiyle Bağlar bölgesine çekilerek buradaki halkın
kurduğu barikata destek verdiler. Akşam saatlerinde Ofis ve
Bağlar bölgesine giden Cepheliler sık sık “Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak, Kobane IŞİD'e
Mezar Olacak” sloganları atıldı.
Polis halkın öfkesi karşısında sokaklara çıkamaz hale geldi. Cepheliler daha sonrasında
ara sokaklara çekilerek eylemi
iradi olarak bitirdiler.

Gazi:
Kobane’deki Kürt halkının
yanında olan Cepheliler, 7
Ekim'de Gazi Mahallesi’nde
korsan eylem yaptı. İlk olarak
Gazi karakoluna yürüyen Cepheliler daha sonra Gazi’nin ara
sokaklarında sesli olarak Kobane’yi halka anlattı. Eylemde
silahlı güvenlik alan Cephe milisleri, “Halkımız, Kobane’de

Sayı: 438

Kürt halkını katleden IŞİD çeteleri
ABD ve AKP’nin beslemeleridir.
Bunlardan hesap soracağız. Bizler
Kürt halklarının dün de yanındaydık
bügün de yanındayız. Diren Kobane
halkı, onurlu Gazi halkı da seninle”
dediler. Eylemde “Diren Kobane
Gazi Halkı Seninle", "Kürt Halkı
Yalnız Değildir", "Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor” sloganları atıldı. Evlerinden tencere tavalarla çıkan Gazi
halkı, Cepheliler'i selamladı ve kitlenin içine girerek yürüyüşe katıldı.
Eyleme 300 kişi katıldı.

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Sanat Meclisi:
Sanat Meclisi 7 Ekim günü, Ortadoğu’da ve Kobani’de yapılan katliamlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: “Sanat Meclisi olarak notalarımızla, tuvallerimizle, kameralarımızla, kalemlerimizle direneceğiz… Diren Kobane! Diren Kobane’nin mazlum Kürt halkı! Sizinleyiz, yanınızda, yanı başınızdayız!
Bizimle yaşıyorsunuz, sizinle yaşıyoruz! Direnişiniz direnişimiz, düşenleriniz bizim de şehidimizdir” denildi.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Gazi

Öfkemiz Hiç Sönmeyecek,
Söndükçe Yakacak, Harlayacağız!

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

21 yaşında, uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik, İstanbul ve Anadolu'da anıldı.
Şehitliğinin 1. yıldönümünde yapılan
eylem ve etkinliklerde düşmanın yozlaştırma politikasına ve uyuşturucu
çetelerine öfke vardı. “Hepimiz Ferit'iz Öldürmekle Bitmeyiz” sloganlarıyla mücadele kararlılığı, düzenden
adalet beklenmediği ve katillerden
hesap sorulacağı haykırıldı.

İstanbul-Gazi:
Hasan Ferit’imizin katledilişinin
1. yılı dolayısıyla Gazi'de Halk Cepheliler tarafından yapılacak yürüyüş
öncesinde afiş, el ilanı, pankart ve
ozalitler hazırlandı ve Gazi'nin en
çok kullanılan bölgesine 4 büyük
pankart asıldı. Yorum türküleri eşliğinde masa açılarak, bildiri dağıtıldı
ve sokaklarda megafonlu, davullu
sesli çağrılar yapıldı.
30 Eylül’de liseliler sabah erkenden Gazi Ticaret ve Şair Abay
liselerine giderek koridorlara afiş
yapıp, bildiri dağıttılar. Tahtalara
eyleme çağrı yapan yazılar yazdılar. Şair Abay öğrencileri kendi
pankartlarıyla eyleme geleceklerini söylediler. Gazi Ticaret
Lisesi’ndeki çalışma sırasında,
okula giren katil polisleri sloganlarıyla karşılayan, tartışan iki
liseli gözaltına alındı.
Akşam Gazi girişindeki yol
kesildi, yüzlerce insan yola indi.

Tek tipler geldi, biri kızıl sancak, diğerleri de meşale taşıdı. Hasan Ferit’in
açılan kocaman resmi altında "Seni
unutmayacağız!” yazıyordu. Yürüyüş
kolu ilerleyip kitle sayısı arttıkça basının ilgisi de arttı. Düz’de, Eski Karakol’da, Köşe Durağı’nda, Özgürlükler Derneği ve Nalbur'un önünde
katılanlar oldu. Nuray Anne'nin, Mustafa Dede'nin gururdan, coşkudan
yüzü gülüyordu.
Mezarlığın girişinde, uzun namlulu silahları, tektip kıyafeti ve bereleriyle iki milis havaya ateş ederek
selamladılar kitleyi. Milisler kitlenin
önünde yürüyerek Ferit'in mezarı başında yerlerini aldılar. Saygı duruşu
ve açıklamadan sonra, Neruda’nın
“Bir Ceza İstiyorum” şiiri okundu.
Umudun sloganları atılarak, “Bize
Ölüm Yok” marşı söylendi. Anmadan
sonra yine kortejlerle yol kapatılıp
aşağı inildi, sloganlar ve marşlar eşliğinde süren eylem akşam 21.30’da
bitirildi. Anmaya 4 bin kişi katıldı.

Gazi
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Ankara:
Halk Cephesi tarafından, 1
Ekim’de Hasan Ferit’in katledilmesinin yıl dönümünde Mamak, Natoyolu Tekmezar Parkı’ndan Tuzluçayır’a kadar meşaleli yürüyüş düzenlendi. Tuzluçayır Meydanı’nda Halk
Cephesi temsilcisi tarafından bir
basın açıklaması yapıldı. 30 Kişinin
katıldığı yürüyüşte sık sık sloganlar
atıldı.

Dersim:
2 Ekim günü, şehitliğinin 1. yılında Hasan Ferit Gedik anıldı. Yeraltı
Çarşısı üstünde bir araya gelen Halk
Cepheliler, 'Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür Hesabını Soracağız-Dersim
Halk Cephesi' yazılı pankart ve dövizler açarak, açıklama yaptı. Hesap
soran sloganların atıldığı eyleme 7
kişi katıldı.

Hasan Ferit Gedik
Adalet Çadırı
17. Gün - 1 Ekim 2014
Kahvaltı, kitap okuma ve rutin işlerimizi yaptık. Öğleden
sonra Halkın Hukuk Bürosu’ndan avukatlarımız ziyarete
geldiler… Dev-Genç bugün kalabalık bir grupla bizleri bir
buket çiçekle ziyarete geldi…
Nuray Anamız da aramıza katıldı.
Halkımız her zaman olduğu gibi
yine yanımızdaydı. Beraber ateş

KOBANE’DE AMERİKAN BESLEMESİ IŞİD’İN KATLİAMLARINA

Gazi

Dersim

Ankara

de duyuracağını dile getirerek çadırımızdan ayrıldı. Yine kalabalık bir
şekilde yemek yenildi. Yakılan ateş
etrafında sohbetler başlayarak nöbete
geçildi.
yakarak etrafında halaylar çektik,
türkü ve marşlarımızı söyledik.

18. Gün - 2 Ekim 2014
Çadırımızı ziyaret edenlere Hasan
Ferit Gedik ve 45 yıllık tarihimizi
anlattık. Sarıgazi’den, Bağcılar’dan
ziyaretçilerimiz geldi. Aynı zamanda
Anadolu'dan olduğu gibi yurt dışından
da telefonlar almaya devam ediyoruz… Bu akşam halkımız daha kalabalık gruplar halinde çadırımızı ziyarete geldiler, adalet talebimizi anlatmaya devam ediyoruz.

19. Gün - 3 Ekim 2014
Halkımız her eylemimizde devrimcileri sahiplendiğini, direnişin
çok güçlü bir silah olduğunu ve bu
silahın öncülüğünü Halk Cepheliler'in
yaptığını dile getirerek, bizleri desteklediklerini söylüyor. İzmir Karşıyaka'dan tatil amacıyla İstanbul'a
gelen bir ailemizle uzunca sohbet
ettik. Ailemiz, direnişimizi İzmir'de

20. Gün - 4 Ekim 2014
Armutlu'dan ziyaretçilerimiz geldi.
Bize Dayı’mızın ve İbrahim Erdoğan'ın mezarından çiçekler getirdiler.
Yunanistan'daki Özgür Tutsaklarımızdan Fadik Adıyaman ve Harika
Kızılkaya aradı... Öğleden sonra TAYAD'lı ailelerimiz bayramlaşmaya
geldiler... Kartal Cemevi 2 kurban
kesti direniş çadırımız için. Nuray
annemiz de aramıza katıldı... Gülsuyu’ndan bir haber geldi, çeteler
bir insanımızı daha katletti diye. İçimizi bir öfke dalgası kapladı. Gecenin
ilerleyen saatlerinde Nuray anne ve
birkaç arkadaşımız hastaneye geçti.
Nuray anne geldikten sonra ağır yaralanan arkadaşımızın yoğun bakımdan çıkarıldığı haberini aldık.

21. Gün - 5 Ekim 2014
Bayramın 2. günü halkımızla beraber halk kahvaltısı günüydü. Sabah
kahvaltımıza 50 kişi katıldı. Grup

Berkin Elvan İçin
Adalet Talebimiz Sürüyor
İzmir’de 27 Eylül günü, Doğançay Mahallesi'nde Berkin
için adalet talebiyle eylem yapıldı. 23 kişinin katıldığı
yürüyüş sloganlarla ve ajitasyonlarla sonlandırıldı.
Antalya Halk Cephesi Attalos Meydanı'nda 3 Ekim’de
“Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yaptı. Eylemde
okunan açıklamada; düzenin adaletsizliği ve adalet denilen
mekanizmanın yalnızca bir avuç asalağın çıkarları için
uygulandığı ifade edildi. Ezilen halkların adaletini de
yalnızca halkların kendisinin sağlayacağı vurgulandı.

Yorum'dan Ali Aracı da bizimle beraberdi. Kahvaltı sonrasında Yunanistan tutsaklarımızdan Fadik Adıyaman ve Harika Kızılkaya, Nuray
anne ile görüşmek için tekrar aradılar.
Halkımız bayramlaşmak için çadırımızı ziyaret etti. Çadırda duran bir
grubumuz Gülsuyu Mahallesi’nde
çeteler tarafından katledilen İsmail
Doğan’ın yürüyüşüne katıldılar. Akşam saatlerinde CHP Sancaktepe İlçe
Gençlik kolları, Tuğba Özay ve annesi
çadırımızı ziyarete geldiler. Meydanda
ateş yakılarak gelen misafirlerimiz
ile halaylar çekildi. Gece bizi desteklemek için Esenyurt bölgesinden
arkadaşlar geldi ve bizimle beraber
nöbet tuttular.

22. Gün - 6 Ekim 2014
Haluk Tolga İlhan ve Grup Emeğin Sesi çadırımızı ziyarete geldiler.
Haluk Tolga İlhan, Hasan Ferit'in
en sevdiği türküleri seslendirdi. Söylenen her türküde Hasan Ferit'in de
bizimle beraber türkülere eşlik ettiğini
hissettik. Ardından Grup Emeğin
Sesi Umudun türkülerini söyledi ve
halaylar çektik.

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Tarih Tanıktır Kazananlar Daima Direnenlerdir!
Abbasağa Forumu tarafından 30 Eylül akşamı Abbasağa Parkı'nda; BELTAŞ işçilerinin işe geri alınmalarını
kutlamak amacıyla bir program düzenlendi. Gecenin
açılışını yapan işyeri temsilcisi Ali Palabıyık konuşmasında
direniş sürecini anlattı. Sahneye gelen BELTAŞ işçileri
halkı selamladı. İşçilerden Rıdvan Çalışkan şiir okudu.
Sarıyer işçilerinden Güven Darcanlı da konuşma yaptı.
Konuk sanatçıların söylediği marşlar ve çekilen halaylarla
program sona erdi. 19 Kasım'da görülecek olan Hasan
Ferit Gedik'in mahkemesine çağrı yapıldı.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Uyuşturucu Çeteleri Gülsuyu’nda İsmail Doğan’ı Katletti!

Vura Öle Çetelerin Kökünü Kazıyacağız!

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014
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Gülsuyu’nda uyuşturucu
ğunda yenilmez bir güç olÇetelerin Halkımızı Sindirmesine
çeteleri bir kişiyi daha katletduğu belirtilerek Halk Meclİzin
Vermeyeceğiz!
tiler. 4 Ekim 2014'te Gülsuyu
islerinde örgütlenmeye çaEmek Caddesi üzerinde, Cephe
Ardından otobüslere
Ne AKP’nin Mahkemeleri Ne de Polisi... ğırıldı.
taraftarı olan İsmail Doğan,
binilerek cenazenin defneyine aynı cadde üzerinde karÇeteleri hiçbir güç koruyamayacak! dileceği Yayalar Mezarlıpuz satan uyuşturucu satıcısı
ğı’na gidildi. Halk CepheHalkımız! Çetelere Karşı Mücadelede liler mezarın başına giderek
bir çete artığı tarafından vuruldu. Ercan isimli satıcı, geçsloganlar atarak İsmail DoCephe’nin yanında yeralın!
tiğimiz günlerde Cepheliler tağan’ı son yolculuğuna uğurrafından uyarılmış; fakat ulu
ladılar. Birol Karasu gibi,
duyurulduğu eyleme yaklaşık 500
orta yerde uyuşturucu ve alkol almaya,
Hasan
Ferit
Gedik gibi, İsmail Doğan
kişi katıldı. Eylem, halkın cenaze töçevreden geçenlere küfretmeye devam
da
halkın
yozlaşmaya
karşı mücaderenine çağrılmasıyla bitirildi. Eylemin
etmiştir. İsmail Doğan olay günü
lesinde
yaşayacak.
Bu
halkın
evlatları,
ardından cemevine giden Halk Cepyine bu satıcıyı uyarmaya gittiğinde,
onursuzluğa boyun eğmeyecek. Düheliler aileye taziye ziyaretinde buErcan adlı uyuşturucu satıcısı İsmail
zen kirletir, çürütüp yok eder; devrim
lundu.
Doğan'ı silahla vurdu. Çeteci, İsmail'i
temizler, dayanışmayla emekle ayağa
şehit ederken kardeşi Mesut Doğan’ı
kaldırır. Cepheliler, tek bir insanımızı
İsmail Doğan'ın
ağır yaralayarak kaçtı. İsmail'in katbile oligarşinin baskısına yozlaştırHesabını Soracağız!
ledilmesini protesto etmek için, Halk
masına teslim etmeyeceğiz.
Uyuşturucu çeteleri tarafından
Cephesi akşam bir yürüyüş düzenledi.
katledilen İsmail Doğan’ın cenazesi
Sloganlarla Gülensu Son Durak’tan
Tüm Yoksul Mahalleler
defnedildi. Sevenleri ve yoldaşları 6
yürüyüşe başlayan kitle, Hasan Ferit
Bizim Olacak!
Ekim günü Gülsuyu Cemevi'ne geGedik (Heykel) Meydanı'na vardı.
lerek cenaze törenine katıldılar. Saat
Meydanda okunan açıklamanın arÇetelerden Hesap
13.00’te yapılan törenin ardından İsdından Emek Caddesi’ne, İsmail DoSorduk Soracağız!
mail Doğan’ın cenazesi evine götüğan’ın vurulduğu yere gidildi. İsmail
rülerek helallik alındı. Cenaze aracı
7 Ekim günü Antep Halk CepheDoğan’ın şehit düştüğü yerde 1 dayola
çıktıktan
sonra
Halk
Cepheliler
liler,
uyuşturucu çeteleri tarafından
kikalık saygı duruşunun ardından
kortej
oluşturarak
İsmail
Doğan’ın
öldürülen
İsmail Doğan için eylem
tekrar basın metni okundu. Basın
evine
doğru
yürümeye
başladı.
Sloyaptı. Antep’in Kırkayak Parkı’nda
metninin ardından herkese İsmail
ganlarla ilerleyen kitle öncelikle
bir araya gelen Halk Cepheliler, sloDoğan’ın hesabının sorulacağının
İsmail Doğan’ın vurulduğu yerde
ganlarla Yeşilsu Meydanı'na yürüdurakladılar. Burada İsmail Doğan’ın
yerek burada basın açıklaması yaptı.
hesabının sorulacağı tekrarlanarak
Yürüyüş esnasında katil polisler proyola devam edildi. Yaklaşık 750
vokasyon yaratmaya çalıştı. Halk
kişilik kitle, evin önüne vardığında
Cepheliler, halka ajitasyon ve slo1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
ganlarla polisi teşhir ederek yürüyüşe
Saygı duruşunun ardından kısa bir
devam etti. Yeşilsu Meydanı’nda yakonuşma yapılarak çetelerin bir avuç
pılan açıklamanın ardından bitirilen
ve aciz; fakat halkın örgütlü oldueyleme 14 kişi katıldı.

Öfkemiz Hiç Sönmeyecek,
Söndükçe Yakacak Harlayacağız!

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK

Çayan, Umudun Tarihidir...

6
GENÇLER…
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Ailenin yükü bir anlamda onların
üzerinde olurdu. Okul yaşlarında
başladıkları iş hayatı çoğu zaman
okulu terk etmeyle sonuçlanırdı. İlk
zamanlar iş olanakları sınırlıydı.
Sonrasında geniş iş alanları yaratılır
oldu.
Çayan’a yakın iş alanları yoğun
olarak Çağlayan denen bölgede
bulunuyordu. Tekstile dayalı konfeksiyon atölyelerinde emekleri
sömürülürdü. Tekstil dışında,
erkeklerin yoğun çalıştığı iş alanlarını mobilya, marangoz, döşeme,
cila atölyeleri oluştururdu. Bu
yanıyla Çağlayan gerek tekstil gerek mobilya atölyeleriyle İstanbul’un merkeziydi.
12 Eylül cuntasının ardından oluşturulan bu çalışma
ortamları, aynı zamanda arabesk yaşamın, tüketim kültürünün de hızla yaygınlaştırılmasını sağlıyordu. Ucuz iş
gücü, mesai saati belli olmayan çalışma süreleri, bitkin
argın eve dönen, kafasını
vurup yatan, sabahın erken
saati yeniden yollara düşen
gençlik, kapitalizmin çarkları altında ezilip gidebiliyordu. Nurtepe-Çayan gibi
mahallelerde bunun etkisi
zayıf olsa da genel anlamıyla
hâkim olan durum bu oluyordu.
İşe giden insanlar, çalıştık-

ları yere yürüyerek gidiyor yürüyerek geri dönüyordu. Gün ışımaya
yakın hazırlığı başlayan, ayrı ayrı
evlerden sokağa çıkan Nurtepe
Kâğıthane güzergâhında yokuş
yukarı Çağlayan’a tırmanan insanların her gün birkaç saati yolda
geçiyordu.
Erkekler boş vakitlerinde, genelde
hafta sonları, futbol ağırlıklı spor
yapıp bir araya geliyor, gezintiye
çıkıyorken; kızlar kendilerine daha
çok vakit ayırıp geleceğe dair düşler
kurmaya çalışıyordu. Bilinir ki,
insan, çevresi ve hayalleriyle vardır.
Oluşturduğu çevreye göre yaşar,
hayallerini de bunlar üzerine inşa
etmeye çalışır. Mahallenin yapısı ve
bileşenlerinin devrimci, demokrat
ağırlıklı olması gençliğin yozlaşmış
bir hayata sürüklenmesine engeldi.
Bu yanıyla 12 Eylül’ün yaratmak
istediği kültürel saldırı ve kuşatmalara karşı kişiliğini, değer ve geleneklerini korumayı başarıyordu.
Saygı, sevgi, birbirine olan bağlılık, dayanışma duygusu, arkadaş
ilişkileri gibi özellikler uzun yıllar

besleyici bir görev üstleniyordu. Bu
besleyicilik, emperyalist kültürün
kuşatmasına karşın yenilenmeyi,
üretip, gelişmeyle birlikte düzene
karşı uyanık ve örgütlü hareket
etmeyi getiriyordu. Bu bir zorunluluktu. Aksi takdirde, tüketilen pekçok şey gibi besleyici görülen o
değerler de tüketilmeye açık hale
geliyordu.
Devrimcileri tanıyan, onlardan
etkilenen ve ülke sorunlarıyla
yakından ilgilenenlerin yolu bir
şekilde devrimci örgütlenmelerde
hayat buluyordu. Bunun pratik karşılığını belirleyen kişinin kendisi de
olabiliyordu. Gençlerin arayış içinde olması, mücadelenin seyri de
bunu hızlandırabiliyordu. Sonuçta
her şey yürekte ve gönüllülükte bitiyordu. Bu gerçeğe ve örgütlenme
şekline göre, kimi zaman bir elin
parmağını geçmeyen aktif devrimcilik yapanlar ortaya çıkıyor, kimi
zaman ise daha kitlesel bir örgütsel
güç sağlanıyordu.
Gecekondular, mahalleler ve hatta
ufkunu genişletip bu ülke bizimdir
diyenler öne atılmanın, bir
şeyleri göğüslemenin ve ilerlemenin yolunu açarken,
durağanlık yaşayan, temelde
karşı olmadığı ama şu veya
bu kaygıyla geri duranlar ise
devrimci
mücadelenin
yanında yöresinde belki de
uzağında durabiliyordu.
Her şeye rağmen gençlik
gelecekti. Geleceği temsil
etmeye devam ediyordu.

ANNELER…
Yer, mekân, koşullar hiç
fark etmiyordu. Hayatın her
alanında en çok ezilen onlardı. Göç edilen köylerden
ayrılırken de; yaşamını,
geleneklerini bilmedikleri
şehirlerle buluşurken de bu
gerçek değişmiyordu.
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Yıkık dökük evler, bir
göz oda, çamur deryası
içinde kurulan gecekondular, yıkılan, darmadağın edilmiş eşyalar, gözü
yaşlı çocuklar, onlarca
şey onların yüreğinde
harlanıyor, çoğunlukla
sessiz ama yeri geldiğinde zapt edilemez bir isyana dönüşüyordu. Anne
olarak hayatlarını sürdürseler de pek çoğu on beşinde evlenmiş, çocuklarıyla çocukluklarını
yaşıyor, onlarla birlikte büyüyorlardı.
Sabah en erken onlar kalkardı.
Gece en geç onlar yatardı. Uyurken
bile derin bir uykuya dalamamışlardı yaşamları boyunca, böyle bir
beklenti içinde de olmamışlardı.
Koruma duygusu ile; çekilen acıların, yokluk ve yoksullukların en
katmerlisini de onlar yaşardı.
Çocuk mu hastalandı, işe, okula
birileri mi gidecek, ev mi soğudu;
çamaşır, bulaşık mı yıkanacak,
yemek mi yapılacak, ekonomik
olsun diye ekmek yerine hamur
yoğurup tandır-sac ekmek mi yapılacak, kömür odun mu taşınacak,
erken bir saatte çeşme başına gidip
su doldurup omuzlarda mı taşınacak, giysiler dikilip yama mı yapılacak; yeri geldiğinde boğazından
kısılıp yumurta için, tavuk, sebze
için bahçe işlerine mi girilecek?..
Hemen her şeyde ilk akla gelen
onlar olurdu.
Analar ki; yaşamın, sevginin,
haklı ve doğru olanın yüz akıydı.
Gecekondu evlerinin yaratılmasındaki en büyük emektarlardı... Tuğla,
briket, kum taşıyor, kalasları sırtlıyor, yeri geldiğinde elindeki taşla
ayağından çıkardığı terlikle, yıkımlara karşı direniyor, evini, ocağını
sahipleniyorlardı.
Yine de ağırlıklı olan koruma duygusuyla ortamı sakinleştiren, kaderimizdir deyip eşinin, çocuğunun
başına bir iş gelmemesini düşünendir. Annelik duygusu genelde böyledir. Çayan’ın yaratılma süreci
annelerin-kadınların kendi gerçeğini yeniden görmesini sağlıyordu.

Korku ve kaygılarıyla haklı olanı
elde edemeyeceğini gösteriyordu.
Sustukça, kader dedikçe, aman diye
geri çekildikçe daha yoğun baskılarla karşılaşıldığına tanık olunuyordu. Onların önünü açan, ufkunu
genişleten ve bilinç oluşmasını sağlayan ise henüz 20-22’sinde olan
genç devrimciler oluyordu.
Kadın olmanın, eşit haklara sahip
bulunmanın, söz ve kararlarda herkes gibi yer almanın örneğini ilk
kez yaşıyorlardı. Feodal zincirlerin
kırılabileceğine tanık oluyor, değişmez denilenlerin değişebildiğini
yaşayarak öğreniyorlardı. Böylece,
kadının özgürleşmesinin bilincine
varıyorlardı.
Bilinçlenen insan, hakkı olanı elde
etmek için bedel ödemeyi göze alabildiği gibi, korkularının üstesinden
gelmeyi de başarıyordu. Koruma ve
sahiplenme duygusuyla hareket
eden her kadın için bu çok daha
hızlı gelişiyor, dönüşüyordu.
Kaderimiz diyenler, “aman” diye
geriye çekilenler, böylesi anlarda
öne atılmanın örneklerini yaratıyorlardı.
Devrimcilerin varlığının hissedildiği, halk ile iç içe olunan her yerde
birkaç evladı olan annelerin,
zamanla onlarca evlada sahip olma
duygusunu yaşaması da bundan
ileri geliyordu. “Oğul gitme – kızım
gitme demedim. Omuz verdim kavgasına” şarkı sözleri de böyle yazılıyordu.

BABALAR…
“En son babalar duyar” sözü öylesine edilmiş bir söz değildir.
Gerçekte aile içinde yaşanmışlıklara dair hâkim olan duygu buydu.

Belki de bundan
dolayı babalar sıralamada sonda, reislikte
ilk sırayı alıyordu.
Elleri nasırlı, göz
hatları keskinleşmiş,
sevgiyle
otoriter
olma arasında gidip
gelen, aldığı bir kararı uygulamak için
tüm aileyi yol bilmez
iz bilmez yerlere göç
ettiren ama daha iyi bir yaşam sunmaya çalışan onlardır. Bunun için
kararlar alınması gerektiğinde
tereddüt etmezlerdi. Bir aileye
bakabilmek, çocuklarının geleceğini düşünmek tereddütsüz olmayı
dayatıyordu.
Önce babalar düşerdi yollara.
Şehir havasını ilk onlar solur. En
zor koşulların üstesinden gelme
savaşını ilk onlar başlatırdı. Bu
savaşta galip gelebileceğini düşünenler, aile özlemlerini de hesaba
katarak şehre yerleşmeye karar
verirlerdi. Kolay bir karar vermediklerinin farkındaydılar. Yine de
denemekle bir şey kaybetmeyeceklerine inanıyorlardı.
Deneme ve yanılma süreçleri
zorlu geçiyordu. Çoğu zaman “artık
yeter” deyip geri dönenler, pes
edenler oluyordu. Ama tam toparlanıp geri dönecekleri anda vazgeçip
yeniden sarılıyorlardı tek göz odadan yapılmış gecekondularına.
Kendilerine destek olanları tanıdıkça, çıkarsız ve hesapsız yardım
eli uzatıldığını görünce, umutları
daha bir yeşeriyor, kendilerini daha
bir güçlü hissediyorlardı.
Kurulan, yıkılan ve sonra yeniden
yıkılmak istenen evleri için direnirken çok şeyler öğreniyorlardı. Elde
edilen her kazanımla bileyleniyor,
ayakta kalma savaşında itici güç
sağlanıyordu.
Hayatları, sadece ev kurmak, yerleşmekle sınırlı değildi. Elde avuçta
olanları tükettikçe çalışmaları gerekiyordu. Çalışmak ise evlerin yıkılma süreçlerinde oldukça zordu. Zor
olan hayata geçiriliyordu. İş deyince, hiçbir tecrübe olmaması, şehir
merkezlerine uzaklık sorun oluyor-

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

17

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

du. Şoförlüğü erken öğrenenler, ehliyet alanlar biraz
daha şanslı sayılsa da, sömürü orada da sürüyordu.
Sonra, fabrikalarda, montaj
sanayinin sunduğu çarklar
altında ömür tüketmeler,
alın teri dökmeler ortaya
çıkar oldu. Nurtepe –
Çayan’da oturanların yazgısı da böyleydi.
İlk olarak inşaatlarda çalışmaya başladılar. En ağır
işleri üstlendiler. Altyapı
işlerinde kepçeler kadar
değerleri yoktu.
Kazma küreklerle kilometrelerce
yol kazan, sırtlarına yükledikleri
ağır eşyalarla hamallık yapan, 300500 derece sıcaklık altında cam ve
demir işleyen, çalıştıkları yerlere
yürüyerek gidip gelen, çoğu zaman
aç kalma pahasına yiyecek olarak
verilen malzemelerin kenarından
koparıp birkaç lokma yiyerek gerisini eve götüren onlardan başkası
değildi.
Sonrasında, örgütlülüğün de
gücüyle haklarını talep edip sendikalı olabilecekleri işlerde çalışmaya
koyuldular.
Çayan’a yakın Şişecam, Demir
Döküm, Sungurlar, İSKİ, Belediye
temizlik ve yol işleri, İETT gibi pek
çok iş kolunda, fabrikalarda daha
insani koşullarda çalışmaya koyuldular. Haklarının gasp edilmeye
çalışıldığında grev örgütlenmelerine, işgallere katıldılar. Sınıf bilinci,
gecekondu direnişleri ile iş yerlerindeki direnişlerle bütünleştiğinde
daha sağlam temellere oturtuldu.
Kimi aile fertlerinin soluğu
Almanyalarda almaya başlaması,
bu süreçte başlayarak göç politikasının ayrı bir yönünü de oluşturuyordu.

ULAŞIM…
Mahalleye, at arabalarından sonra
araçların girmesi 70’lerin sonunda
gerçekleşiyordu. Askeriyeye ait
araçlar ise öncesinde bulunuyordu.
Ulaşım
için
Kâğıthane
ve
Alibeyköy ilçe merkezleri kullanılıyordu. Toplu taşıma araçları zaman-
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la mahalleye çıkmıştır.
Köylerden göç edip gelenler önce
Haydarpaşa Garı’nda iniyor, oradan
vapurla ya da yeni yapılmış olan
Boğaziçi Köprüsü’nden karşıya
geçiyor, oradan Kâğıthane’ye ulaşıyordu. Nurtepe-Çayan’a ise at arabası ile ya da ufak tefek eşyaları
sırtlayarak yayan çıkılabiliyordu.
Mahalle kurulduktan sonra da yol
yapımı uzun yıllar gerçekleşmedi.
Dik yokuşlar, yağmur zamanı
çamur deryasına dönen yollar üzerinden hayat devam ettiriliyordu.
Yol yapımı için koşullar oluştuğunda ise mahallenin yapısı itibariyle gerekçeler öne sürülüyordu.
“Dik yokuş, araçlar için risk oluşturuyor. Çamurla kaplı...” denerek
zamana yayılıyordu.
Uzun uğraşlar sonucu araçların
kullanabileceği bir yol çalışması
yapıldı. Çöp arabaları, elektrik ve
İSKİ’ye ait araçlar belli bir yere
kadar ulaşıyordu. 80’lerin ortalarına
doğru, dik yokuştan oluşturulan
eğimle minibüslerin, halk otobüslerinin, en son ise İETT’ye ait otobüslerin ulaşımı sağlanıyordu.
Mahallenin asfaltlama çalışması
da aynı dönemlerde başlıyordu.
Kâğıthane’den Nurtepe’ye çıkış
yolu risk oluşturabileceği düşüncesiyle daha az eğimli olan Sular
İdaresi yolu açılarak mahalleye
toplu taşımacılık bu yol üzerinden
sağlanmaya başlıyordu.
Kâğıthane’de bulunan minibüs ve
otobüs son durakları önce Sokullu
Caddesi girişine sonra Nurtepe son
durağı olarak belirlenen köprübaşı-

na ve yıllar sonra
Güzeltepe’ye taşınıyordu. Alibeyköy’de son
bulan taşımacılık ise
Güzeltepe’ye taşınarak
gidiş-geliş bağlantıları
bir yerde buluşuyordu.
Elbette belediyenin
mahalle için tahsis ettiği
araçlar, kullanımda olan
araçlar içinde en eskileri oldu ve çok azdı.
Mahallenin işçi yoğunluğunun olması, uzun
yıllar mahalleye yakın
işyerlerinin bulunmaması ve yine üniversite öğrencilerinin bulunması nedeniyle sabah ve
akşam yolculukları balık istifine
dönüyordu.
Hak alma bilincinin geliştiği
mahallede, örgütlü mücadeleyle
haklar nasıl elde edilmişse bu konuda da kazanımlar elde ediliyordu.
Yol açılması, asfaltlama, kaldırım
düzenlemesi, araçların mahalleye
çıkarılması, ihtiyaca göre fazla araç
tahsis ettirilme, durak yaptırılması
bu sürecin bir sonucu olarak öne
çıkıyordu.
Elbette belediye her yerde olduğu
gibi burada da sık sık yol kazıyor;
elektrik, su, telefon, tesisatı döşeniyor diye hatları yeniliyor, seçim
dönemleri hizmeti arttırarak şirinlik
yapma yoluna gidiyordu. Hatların
yenilenmesi, yine kaldırımların
değişimi rant elde etmekten başka
bir anlam içermiyordu.
Mahallenin ilk zamanlarında kullanılan at arabalarının dışında özel
araç olarak tek tük Murat 124’ler,
Renaultlar, hayvanların kemirdiği
Anadollar öne çıkıyordu. Şoförlük
yapanlar iş yerlerinden kamyonet
ya da Ford minibüsler getiriyordu.
Mahallede hemen herkes, kimlerde
araç olduğunu bilir, gece-gündüz
tanıdık tanımadık hiç fark etmeden
acil bir durum olduğunda, birileri
hasta olduğunda arabası olanın
kapısı çalınarak ihtiyaç giderilirdi.
Hiç kimse bundan sıkıntı duymazdı.
Ulaşım yolları geliştikçe, yeni araçlar ortaya çıkmaya ve zamanla herkes araç sahibi olmaya başladı.
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Röportaj

AKP Halkı Zehirlemeye Çalışıyor
Buna Asla İzin Vermeyeceğiz!
AKP iktidarı döneminde Anadolu’nun birçok bölgesinde uyuşturucu
dağıtımı hat safalara ulaştı. AKP iktidarı, uyuşturucuyu yaygınlaştırarak
genç nesili düşünmeyen, üretmeyen
bir genç kesim yapmaya çalışıyor.
Devrimciler buna karşı yıllardır mücadele ettikleri için tutsak düştü ve
Hasan Feritler gibi ölümsüzlüğe uğurlandı. Gazi Mahallesi’nde uyuşturucunun nasıl yaygınlaştığı ile ilgili
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Uyuşturucu
mahallelerde nasıl
yaygınlaşıyor?
İsmail Uçar: (Yaş 52, Öğretmen) Uyuşturucuyu bütün olarak
düşünürsek, her türlü bilincin çarpıtılması, her türlü yozlaşma bir uyuşturucu görevi taşıyor. Uyuşturucu
meselesi de buna pratik olarak hizmet
eder.
Kapitalizm kendi kazanç noktasını
öne sürer. İnsanların hem çürümüş
olmasını ister, hem de buradan belli
insanların kazanç sağlamasını ister.
Bunu aynı zamanda işsizliği önleme,
kara parayı aklama... Uyuşturucuyu
genişleterek gençliğin sosyal sorunlardan uzaklaştırma yozlaştırma düşünceleri vardır.
Uyuşturucu son 10 yıldır daha
da artmaktadır. Devletin ne kadar
yozlaştığının, ne kadar kirlendiğinin
göstergesidir. Uyuşturucunun geniş
dağıtımı ile birlikte yozlaşmada hat
safalara ulaştığını gösteriyor.
Ben, Bahçelievler’de oturuyorum,
bizim oralarda 10-15 yıldır daha da
arttı. Uyuşturucu dağıtımı özellikle
işsiz gençler üzerinden devam ediyor.
Geleceksiz, işsiz gençler bırakılarak
böylelikle daha da yaygınlaştı. Bunları
gören işsiz gençlerde araba vb. alınca
diğer gençler de düşünmeden uyuşturucu bataklığına düştü. Gençlik

Geçen yıl 8. sınıfa giden kızımın okulunda bir
çocuğun cebinden bonzai çıkmış. Öğretmen buluyor
ve bir de öğretmeni tehdit ediyor. 5-6 ay önce çocuğun
biri polise günlük 400 tl para veriyormuş.
Uyuşturucu dağıtımının bire bir devlet de var içinde.
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üzerinden daha çok taraftar bulabiliyor. Kolay para kazandıkları için
de daha rahat çekim merkezi olabiliyor.
Toplumsal sorunlar arttıkça devlet
kendi eliyle sokaklara salıyor. Yani
uyuşturucu dağıtımının organize ediyor. Gazi Mahallesi’nde uyuşturucu
özel bir amaçla gençlerin yozlaşması
için devlet bilinçli olarak buralarda
daha çok serbest bırakıyor.

Cem... (18): Uyuşturucu bence
AKP’nin yaygınlaştırdığı bir şey. Eskiden Gazi’de böyle şeyler yoktu.
Uyuşturucuya karşı bugün yalnızca
Cepheliler bir şeyler yapıyor. Ben
de Cephe sempatizanıyım. Tabi bizleri
burada istemeyen kesim de var, bunlar
polis ve AKP yandaşları. Burası çok
güzel bir mahalleydi burayı da talan
etmeye başladılar.
Burada uyuşturucu dağıtımı yol
kenarlarında, daha çok arazi gibi
tenha yerlerde oluyor. Yani uyuşturucunun bulunması çok rahat burada.
Savaş Aydın, (serbest meslek):
Mahalledeki uyuşturucu dağtımı

AKP’nin işbirliğiyle oluyor. Tamamen
yozlaştırmak, tamamen insanları
uyuşturmak. Devlet benle uğraşmasınlar bir birine düşsünler, tek amacı
o devletin. Uzun zamandır bu mahallede uyuşturucu var. Özelikle son
zamanlarda daha da çoğaldı. Tam
olarak bilmiyorum ama yüzde yetmişi
uyuşturucu kulanıyor olabilir. Kurtuluş noktası insanları yalnızlaştırmaya başladılar. Bence insanların
bir araya gelip örgütlenerek, uyuşturucudan kurtulabilir. Tek başına
birey yeterli değildir uyuşturucudan
kurtulmak için.

Yürüyüş
12 Ekim
2014

İlyas Yücel (Esnaf): Uyuşturucu dağtımını ben hiç görmedim.
Satıldığını hep söylüyorlar. AKP’nin
uyuşturucu ile ilgili bir şey yaptığını
hiç görmedim, duymadım da.
İbrahim Kaya: (Esnaf): 6
aylık bir esnafım. Ama 1988 yılından
beri bildiğim bir mahalle. Uyuşturucu
ile ilgili ne iktidarın ne de polisin
bir önlemi yok. Sigara kaçakçılığı,
uyuşturucu almış başını gidiyor. Yanı
başımızda kaçakçısından uyuşturucu
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pıyormuş internete de atmışlar plakasını. Ben o aracı sigara satanların
arkasında da görmüştüm.

Eyüp Taş, (Esnaf): Uyuşturucu

satıcısına kadar var. Devlet önlem
alırsa bunları bitirebilir. Şu anki durum berbat bir durum.

yanımıza kadar geldi. Elini nereye
atsan bir torbacıya denk geliyor. Bu
devlet bu pisliği temizlemez çünkü
başı o.

Ali Başkan, (Serbest meslek):
Uyuşturucuya karşı çıkanların gözlerinden öpüyor, saygı duyuyorum.
Uyuşturucuya hepimiz karşıyız. Herkesin evladı var, buna herkes karşıdır.

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Buse Okur, (Esnaf): Uyuşturucu
dağıtımı devlet yolu ile oluyor. Devlet
istese bunu yok edebilir. Devlet aracı
ile dağıtım sağlanıyor. Uyuşturucu
satıcılarını toplayıp geri bırakıyorlar.
Bunları tutuklamıyorlar. Tutuklamaları
gerekiyor. Bir de uyuşturucudan gelen
para devlete başka bir yerden gelmiyor.
Özellikle AKP iktidara geldiğinden
bu yana uyuşturucu daha da fazlalaştı.
Daha önce bu kadar kullanan insan
yoktu zannedersem. Bizim gibi mahallelere uyuşturucu çok uzaktı. Bizim
ora küçük bir mahalleydi, biz kendimizden uzak görürdük, yalnız şimdi

Vural Doğan, (Esnaf): Uyuşturucu okul önlerinde, mahalle aralarında satılıyor. Uyuşturucudan belli
kesimler nemalanıyor. Bunlar Gazi
Mahallesi’nde de var. Küçücük çocuklara bunlar sattırıyor uyuşturucuyu. Burada en güzel şey burada ki
derneklerin bir araya gelerek, uyuşturucuya karşı birlikte mücadele etmesidir. En militan mücadele de
böyle olur, ben buna inanıyorum.
Bunların halkın çocuklarını zehirlemelerine izin vermemek gerekir.
Kamber... (Serbest): Uyuşturucuyu çeteler dağıtıyor. Devletin
kendisi bizzat dağıttırıyor, özellikle
sivil polisler dağıtımını yapıyor. Biraz
önce Son Durak’tan geldim. Bir tane
sivil araba uyuşturucu dağıtımı ya-

Halka Gerçekleri Ulaştırmaya Devam Ediyoruz!

Her Okur, Bir Dağıtımcı Olmalı!

Yürüyüş Dergisi okurları, ülkenin
tüm sokaklarına, evlerine, halkın olduğu her yere ulaşma hedefiyle kararlılıkla yürüyor. Dergi verdiğimiz
her okur, doğal dağıtımcımız olmalı...
Bu azim ve kararlılıkla milyonları
örgütleyeceğiz.
ANTEP: 30 Eylül günü Halk
Cepheliler Yeşilsu Meydanı'nda kitap
ve dergi standı açtılar.
Halk Cepheliler 1-2 Ekim’de Düztepe Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisinin 436. sayısının dağıtımında 45
dergiyi halka ulaştırdılar.
3 Ekim'de ise jandarmanın Köseler
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köyüne yaptığı baskıyı anlatan bildirilerin yanında Yürüyüş Dergisi’nin
436. sayısından halka 20 adet ulaştırdılar.
ELAZIĞ: Dev-Genç’liler 2 Ekim'de, Yıldız Bağları Mahallesi’nde yaptığı
Yürüyüş Dergisi dağıtımında 50 adet dergiyi okurlarına ulaştırdı.

dağıtımını yukarıda yapıyorlar. Bunlarda belli kesimlerin denetiminde
oluyor. Uyuşturucuyu neredeyse 5
yaşındaki çocuk bile kullanacak. 1112 yaşlarındaki çocukların elinde sigaralarla geziyor. Ben esnafım bu
durumdan utanıyorum valla... Bu çocuklara yine boş gezen serseriler
alıştırıyorlar. Geçen yıl 8. sınıfa
giden kızımın okulunda bir çocuğun cebinden bonzai çıkmış. Öğretmen buluyor ve bir de öğretmeni
tehdit ediyor. 5-6 ay önce çocuğun
biri polise günlük 400 tl para veriyormuş. Uyuşturucu dağtımının
bire bir devlet de var içinde.

Soydan Ay, (Esnaf): 2000’li
yıllara kadar burada pek uyuşturucu
yoktu. Burası devrimci bir mahalle...
Devlet kendi eli ile uyuşturucuyu
buraya soktu. Şu anda devletin politikası buradaki insanları sindirmek,
buradan göndermek. Orman tarafına
rant sağlayarak, TOKİ’yi getirmeye
çalışıyor. Bu şekilde de insanları
yozlaştırıyorlar. Devletin bilinçli yaptığı bir politika. Birçok kişi buradan
evini satıp gitmeyi düşünüyor. Her
türlü pisliği soktular buraya. Bunların hepsini devlet destekliyor.
açılan masa, ÖGB’lerin ve faşistlerin
engellemelerine rağmen açık kaldı.
4. gün Anadolu Üniversitesi’nde açılan masada 40 dergi öğrencilere ulaştırıldı.
MERSİN: Kazanlı Mahallesi'nde
7 Ekim'de 30 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR: Dev
Genç’liler 29 Eylül’de Osmangazi Üniversitesi'nde
masa açtı. 4 gün boyunca
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Arşiv

Halk Düşmanlarının Kullandığı
Kimyasal Bomba: BONZAİ
Halka zarar veren her şey, halk
düşmanlarının işidir. Bunu hiç unutmayacağız. Hayata bakarken tarihin
bu kuralı daima aklımızda olacak.
Ki gerçeği net olarak görelim.
Halk, o zarar veren uyuşturucu
gerçeğine de işte bu acıdan bakıldığında gerçek net olarak görülür. Ki
halkın başına bela edilen uyuşturucu
zehirinin kaynağı da halk düşmanlarıdır.
Halk düşmanları, emperyalistler
ve onların işbirlikçileridir.
Uyuşturucunun ülkemizde bu denli yaygınlaşmasının, sadece son üç
yılda ‘Bonzai’ adı verilen zehirin
kullanımının yüzde 800 artmasının
kaynağı da halk düşmanı emperyalistler ve işbirlikçileridir.
‘Bonzai’ denilen uyuşturucu zehiri
de emperyalistlerin halk düşmanı
politikalarının eseri olarak halkımızın
zehirlenmesi için başına bela edilmiştir.
Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği
(AYBUDER) Başkanı Yavuz Tufan
Kocak’ın ifadesiyle “gençlerimizin
başına atılmış kimyasal bomba”dır
Bonzai:
“… 20 yıldır alkol ve uyuşturucu
içindeyim. Bonzai gibi bir madde
görmedim. Buna ne uyuşturucu ne
de uyarıcı madde diyebiliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başına
atılmış kimyasal bomba…” (Aktaran:
Yürüyüş, Sayı: 428, syf: 29)
Peki, bu “bomba”yı halk çocuklarının başına kim atıyor ve neden?
Bu sorunun cevabı için, Amerikan
emperyalizmin akıl hocalarından
Zbignieu Brzezinsky’nin 21 yüzyılda
neyi nasıl yapmaları gerektiğine dair
kaleme aldığı “Yeni Strateji” kitabındaki şu satırlara bakmalıyız: “…
Şu anda ABD’nin hakimiyet emellerine karşı dünya üzerinde nüfusu
genç, eğitimsiz, işsiz ve yeni teknolojilerin verdiği imkanlar sayesinde

dünyada olan bitenden haberdar son derece öfkeli milyonlar
var. Onların başında
nükleer bomba patlatamayacağımıza göre
başka çareler düşünmeliyiz.”
‘Bonzai’ denilen
zehir, işte bu kirli düşüncenin ürünüdür.
Laboratuarlarında
üretmişler, yaygınlaşmasını organize etmişler ve sonuçlarını
da izlemektedirler. Ki
uyuşturucu, düzene öfkeli milyonlarca
genç insan başında patlatılan kimyasal
bir bombadır.
Halk çocuklarının düzene yönelik
öfkesinden korkan emperyalistler ve
işbirlikçileri, o öfkenin örgütlü mücadeleye dönüşmesini engellemek
için ‘Bonzai’ türü uyuşturucuları
hızla yaygınlaştırıyorlar.
Emperyalistler ve işbirlikçilerin
yok etmek istediği, milyonlarca genç
insanın düzene öfkesidir.
“Onların başında nükleer bomba
patlatamayacağımıza göre başka çareler düşünmeliyiz” derken kastettikleri “başka çareler”in içinde uyuşturucu ön sıralardadır. Ve işte bu
kapsamda ‘Bonzai’ türü kimyasal
uyuşturucular, son yıllarda hızla yaygınlaştırılmıştır.
‘Bonzai’ türü uyuşturucuların icatı
ve yayılması, emperyalistlerden ayrı
düşünülemez. Amaç, düzene öfkeli
milyonlarca genç insanın başında
nükleer bomba yerine ‘Bonzai’ türü
kimyasal bomba patlatarak onların
öfkesini yok etmektir.
‘Bonzai’ denilen zehirin üç temel
özelliği de bu amaca hizmet etmektedir:
İlki, Çok ucuz olması ve her
yerde bulunması…

İkincisi, hızla bağımlılık yaratması…
Üçüncüsü, sonuçlarının öldürücü
olması…
‘Bonzai’ zehirinin bu özellikleri
tesadüf değildir. Böyle olması istendiği için böyle üretilmiştir zaten.
Çok ucuz olacak ki, zaten yoksul
olan halk çocukları rahatlıkla alıp
kullansın.
Hızla bağımlılık yaratacak ki, kullananı hızla yaşayın bir ölüye çevirsin.
Ve böylece, milyonlarca genç insanın düzene öfkesinden korkan halk
düşmanları da, rahat bir nefes alsınlar.
İşte tam da bu nedenle, uyuşturucu
konusu, halk ile emperyalizm ve oligarşi arasındakı tarihsel kavganın
mevzilerinden birisidir.
Halk düşmanları, milyonlarca
genç insanın düzene öfkesinin örgütlenip devrimcileşmesinden korkuyorlar. Bu ‘tehlike’yi yok edebilmek için durmaksızın “çareler” planlayıp yaşama geçiriyorlar. Bu kapsamda halkın en genç ve öfkeli kesimlerini uyuşturup çürütmek için
piyasaya hem ucuz hem de hızla bağımlılık yapan uyuşturucu sunuyorlar.
Tesadüf mü?
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Değil…
Halk çocuklarını zehirleyip çürüterek düzene yönelik öfkelerini
boğmak, emperyalistlerin projesidir. Uygulayanlar ise işbirlikçi
faşistlerdir. Böyle olduğu içindir
ki, uyuşturucuya/yozlaştırmaya
karşı mücadele anti-emperyalist,
anti-faşist muhtevadadır.
Hiç unutulmasın: Halka zarar
veren her şey, halk düşmanlarının işidir…
Halk düşmanları, emperyalizm ve
işbirlikçileridir…
Halka zarar veren her şeyin karşısında ise Cepheliler vardır…
Son üç yılda ‘Bonzai’ kullanımının
yüzde 800 artması tesadüf değildir. Bu
tablo, bu yaygınlaştırma devrimci hareketin “milyonları örgütleyeceğiz” hedefine karşı, halk düşmanlarının verdiği

Sayı: 438

Yürüyüş
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karşılıklardan birisidir. Düzene öfkeli
milyonlarca genç insanın örgütlenmesini
engellemek amacıyla, son üç yılda
‘Bonzai’ kullanımı yüzde 800’e ulaşacak
denli yaygınlaştırılmıştır.
“Türkiye, yer altı kaynaklarından
dış ticaretine, ekonomisinden politikasına, kültüründen sanatına kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altında
bir ülkedir.” diyordu Mahir Çayan.
İşte o “denetim”in içinde uyuşturucu
kuşatması da vardır. Ve çok açık ki,

Çeteler Cezasız
Halk Adaletsiz Kalmayacak!
Çayan Mahallesi’nde başlayıp Gazi’ye sıçrayan çete saldırılarında, Nebi isimli uyuşturucu satıcısı Cepheliler'e
kurşun sıkmıştı. 3 Ekim gecesi Nebi'nin Gazi Mahallesi’ndeki
evi Cepheliler tarafından basıldı. Eve giren Cepheliler,
kimlik kontrolü yaptı, ardından Nebi’yi cezalandırdı.
5 Ekim akşamı ise Cepheliler ellerinde uzun namlulu silahlarıyla mahallenin farklı bölgelerinde devriye attılar.
Baraj bölgesinde araçları kontrol eden Cepheliler, bir araçta
bulunanlara kapıyı açmasını söylediklerinde araç içerisin-

Uyuşturucuya, fuhuşa, her türlü yozlaşmaya karşı mücadelemizi de ‘Milyonları Örgütleyeceğiz’ hedefimizin
basamağına, araçlarına çevirerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

dekilerin havaya ateş ederek kaçmaya çalışması üzerine
Cepheliler aracı taradılar. Delik deşik olan araçtakiler yaralı
halde, gaza basıp kaçtılar. Gecekondu bölgesinde bir eve
giren Cepheliler aradıkları uyuşturucu satıcısını bulamayınca,
ailesinden izin alıp uyuşturucu araması yaptılar. Evde
olmayan satıcının babasına “Oğlunuz uyuşturucu satıp gençlerimizi zehirliyor. Uyuşturucu satmaya devam ederse olacaklardan biz sorumlu değiliz” dediler. Bunun üzerine aile “
Eve gelir gelmez sizi bulup yanınıza getireceğim, orada size
bir daha bu pisliği satmayacağına dair söz verecek” dedi.
Cepheliler bu sözden sonra evden çıktılar.

Halkımız
Bize Halk Düşmanlarının Bilgilerini Getirin!
Cephe” ozalitlerini mahallenin birçok
yerine astılar. AKP’nin katil polisleri
akrep diye tabir edilen zırhlı araçlarla
geldi. Cephe milisleri silahlarıyla
Çayan Mahallesi’ne çekilerek havaya
ateş açtı. Açılan ateş sonucu katiller
mahalleden kaçtı. Cepheliler eylemÇayan lerini marşlarla, ajitasyonlarla iradi
olarak bitirdi.
İstanbul Çayan Mahallesi'nde 2
İstanbul Okmeydanı’nda 1
Ekim gecesi Cepheliler, halkla birlikte
Ekim'de Cephe milisleri silahları ile
halk düşmanlarından hesap sormak
birlikte afişleme yaptı. Okmeydanı
için çağrı yaptı. İki saat boyunca
sokaklarını “Katillerden Halkımızla
Çayan Mahallesi'nde ve Nurtepe’de
Birlikte Hesap Soracağız! Halkımız
sloganlarla, havaya ateş açarak “Adalet
Bize Halk Düşmanlarının Bilgilerini
Yok Mahkemeler Adalet Vermiyor.
Getirin! Cephe” ozalitleri ile donattıOnu Biz Kendi Ellerimizle Alacağız /
lar.
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son üç yılda yüzde 800’e çıkmasının
sebebi, devrimci iradenin “Milyonları örgütleyeceğiz” hedefine, karşı
devrimci iradenin verdiği karşılıklardan birisi olmasıdır.
Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Hasan Feritler’den
oluşan bir ordu olup uyuşturucu
bataklığı kurutulacak, zehirlenen
halk çocukları kurtarılacak ve halk
düşmanlarından hesap sorulacak…işte
bütün bunlar halkın örgütlü gücüyle
başarılacaktır. Halktan daha büyük bir
güç yoktur. Örgütlü halk, uyuşturucuyu
ve halk düşmanlarının diğer bütün politikalarını, dayatmasını, kuşatmasını
da ezip geçecektir.

Cepheliler
Torbacıyı Cezalandırdı
Kuruçeşme'de 28 Eylül'de uyuşturucu içilen ve satılan harabe bir
bina dağıtıldı ve
eşyalar yakıldı.
29 Eylül’de ise
Kuruçeşme’de
defalarca uyarılmış olan Mükremin adlı uyuşturucu satıcısını,
Cepheliler gece
geç saatlerde
yine satış yaparken yakaladı.
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Halk

Düşmanı

Bir: Uyuşturucu, neden
kadar
bu
yaygınlaştırıldı? Bonzai
denen zehir, neden bu kadar ucuz?
Bu soruların cevapları, bizi, emperyalistler ve işbirlikçilerinin halktan duyduğu korkuya ve halk düşmanlıklarına götürür.
Halkı ezip sömürenler, halkın bu
zulüm ve sömürü düzenine karşı örgütlenip mücadele etmesini engellemek için, uyuşturucu silahlarının ateş
gücünü yükseltiyorlar.
İşte bu yüzden, uyuşturucu hızla
yaygınlaştırılıyor… İşte bu yüzden,
Bonzai zehiri bu kadar ucuz…
Ve böylece, özellikle halkın genç
kesimlerini zehirleyerek, kendileri
için potansiyel bir tehdit oluşturan
halk çocuklarının düzene yönelik öfkesini nötralize ediyorlar. Gençliği zehirleyerek canlı cesetler haline getirip, kendilerine ve halka zarar verecek denli düşkünleştiriyorlar.
İşbirlikçi burjuvazinin bir üyesi,
yoksul halkımızı kastederek “Gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler” demişti.
Emperyalistler ise “21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespitinde bulunuyorlar.
Elbette, bu tespitleri yapan halk
düşmanları, sadece tespit yapmakla
yetinmezler hiçbir zaman. Kendileri
için halktan gelecek her türlü “tehlike”, “tehdit”i yok etmek için halk düşmanlığının en aşağılık ve alçakça
politikalarını da devreye sokarlar.
Halkı kuşatan, gençliği zehirleyen
uyuşturucu gerçeğine bakarken, bu
tablonun sorumlusunun emperyalizm
ve işbirlikçileri olduğu akıldan çıkartılmamalıdır.
O uyuşturucu çeteleri, Amerika ve
Avrupa emperyalistlerinin ve onların
işbirlikçilerinin en sefil maşalarından
başka bir şey değildirler.
O uyuşturucu çeteleri, emperyalistlerin çıkarları için halk çocukları-

AKP

Halk Düşmanları Zehirliyor,
Halk Cephesi Kurtarıyor!
nı zehirleyerek içinden çıktıkları halka ihanet eden sefillerdir. Ki halka zarar verenler, halk çocuklarını zehirleyenler halkın haklı ve meşru şiddetinden paylarına düşeni alırlar. Almışlardır ve alacaklardır.
İki: Emperyalistler ve işbirlikçiler, halkımızı zehirlemek istiyorlar ki
bu sömürü düzeni böyle devam etsin.
Halkımız ise bu aşağılık politikanın acı sonuçlarını görüp yaşadıkça
itiraz ediyor. Sokaklara çıkıyor, sesini duyurmak istiyor. “Bizi kurtarın”
diye feryat ediyor.
Görüldüğü gibi, halk ve halk düşmanları, uyuşturucu konusunda da
karşı saflardadır. Bu bir irade çarpışmasıdır. Ve hayata dair her konuda olduğu gibi, uyuşturucu konusunda da
halk ile halk düşmanları arasındaki çelişki uzlaşmazdır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri, halkımız devrimci mücadeleye katılmasın, örgütlenip hakkını aramasın,
sesini çıkartmasın diye bilinçli bir politika ile halkı zehirlemeye çalışıyor.
Bu dayatma karşısında ise halk
feryat ediyor. Kendiliğinden sokaklara
çıkıyor. “Uyuşturucuya Hayır!”,
“Bonzai’ye Hayır!”, “Kurtarın
Bizi…” diyerek çığlık atıyor.
Bunlar, halkın kendiliğinden ve örgütsüz tepkilerinin ifadesidir. Çaresizliğin ürünüdür.
Halkımız “Bizi kurtarın” diyor
ama bu düzende aradıkları kurtuluş
yoktur. Kurtulmak istedikleri zehirin
düzenidir bu. Halkımızı kurtaracak
olan kendi mücadelesi, örgütlenmesidir. Başka bir kurtuluş yoktur. Olamaz. Halkı zehirleyenlerden, tedavi
kurumlarını kapatanlardan medet
umulamaz. Kurtuluş, halkın kendi
eseri olacaktır.
Üç: Uyuşturucu konusundaki halk
ile halk düşmanları arasındaki irade
çarpışmasında, devrimci tavır nettir:
Binlerce, milyonlarca Hasan Ferit
olup bataklık kurutulacaktır!
Söz konusu olan, halk düşmanlarının karşı-devrimci iradesi karşısın-

da, Halk Cephesi’nin devrim iradesidir.
Bu bir irade çarpışmasıdır…
Bir yanda, emperyalizm ve oligarşinin halk düşmanı karşı-devrimci iradesi… Diğer yanda, halkın cephesinin devrimci iradesi…
Karşı-devrimci irade, özellikle
gençliğin devrimcileşmesini engellemek için halk saflarında uyuşturucuyu yaymaya çalışıyor.
Devimci irade ise hem Hasan Ferit olup uyuşturucu çetelerinin üzerine giderek, hem de ‘Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ gibi kurumlar yaratarak
halk çocuklarını uyuşturucu batağından çekip almanın faaliyetleri ile somutluyor kendisini.
Dört: Sonuç ortada: Düzen çürütüyor. Devrim temizliyor. Karşıdevrim zehirliyor. Devrim kurtarıyor.
Halk düşmanları, halk çocuklarını uyuşturucu bataklığında boğmak
için her şeyi yapıyor.
Halk Cephesi, uyuşturucu bataklığını kurutmak için mücadeleyi örgütlüyor. Bu bir irade çarpışmasıdır.
Çelişki keskindir. Uzlaşmazdır. Halk
kesimleri, uyuşturucuya tepkisini gösteriyor. Örgütsüz olduğu için, denize
düşen yılana sarılır misali, çaresizlik
içinde çırpınıyor. Feryat ediyor.
Bu çırpınışlar, örgütlendiği oranda güçlü dalgalara, direnişlere, mücadeleye dönüşürler. Bu feryatlar örgütlendiği oranda, bu kez hesap sormak için halk düşmanlarına uzanır eller.
Halkın feryatları, devrimciler için,
görev başına çağrısı ve harekete geçin talimatıdır. Ki ancak Cepheliler’dir bu çağrıyı yüreğinde hissedip
harekete geçenler.
Evet, alçaklığı baki olan halk düşmanları, hiç şüpheniz olmasın; zulümle teslimiyete, sömürüyle sefalete, uyuşturucu zehiriyle çürümeye
mahkum etmeye çalıştığınız o halk,
gecekondulardan gelip gırtlaklarınıza sarılacak.
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MLKP’NİN 20 YILLIK TARİHİ;
Keskin Devrimci Söylemlerin Ardına
Gizlenen Reformizme Evriliş Tarihidir!
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Geçmişin Özeleştirisinin Gücü, Geleceğin Ne
“20. Savaşım Yılında MLKP’ye Katıl,
Kadar Güçlü Kurulacağını Belirler
Haklı İnsani Mücadeleye Omuz Ver”
M-L olduğunu iddia eden, iktidarı hedefleyen
bütün devrimci örgütler için muhasebe, bir tercih Neden “devrim mücadelesi” değil de “İnsani
değil, olmazsa olmaz zorunluluktur. Çünkü geçmiş
Mücadele”? Devrim ve iktidar iddiası olan,
pratiğin eksik ve hataları, zaafları sorgulanmadan,
M-L bir örgütün çağrısı olamaz.
yanlışlarla hesaplaşmadan, çıkartılan dersler
Bu çağrı, reformist, sivil toplumcu bir
pratikte düzeltilmeden gelişmek mümkün değildir.
kurumun çağrısı olabilir ancak.
Bu anlamda denilebilir ki; geçmişin özeleştirisinin
gücü, geleceğin ne kadar güçlü kurulacağını
olarak da örgütsel olarak da başardılar.
belirler. Yanlışların ideolojik temellerine inilerek köklü
bir eleştiri-özeleştiri yapılmazsa ileride daha güçlü ve
MLKP’nin 20 Yıllık Tarihi Teoride
sinsi bir biçimde tekrar ortaya çıkar ve daha büyük
zararlar verir. Tarih bunun çokça örnekleriyle doludur.
Farklı Pratikte Farklı Olma Tarihidir!
Kastettiğimiz, genel geçer eleştirilerden ve günah
20. yıl açıklamalarının “Haklı İnsani Mücadeleye
çıkartmaya dönen özeleştiri değildir elbette. Stalin’in
Omuz Ver” başlığı, MLKP’nin savruluşunun ve yüzünü
deyişiyle “...işçi sınıfının kültür düzeyini yükselten,
devrimden reformizme çevirdiğinin göstergesidir. Neden
mücadele ruhunu geliştiren, zafere inancını pekiştiren...
“devrim mücadelesi” değil de “İnsani Mücadele”?
bir özeleştiri”dir. (Leninizm Nedir, Stalin, Syf:107)
Devrim ve iktidar iddiası olan, M-L bir örgütün çağrısı
MLKP, Eylül ayı başında, kuruluşunun 20. yılı neolamaz. Bu çağrı, reformist, sivil toplumcu bir kurumun
deniyle; “20. Savaşım Yılında MLKP’ye Katıl, Haklı
çağrısı olabilir ancak.
İnsani Mücadeleye Omuz Ver, Onuru Ve Özgürlüğü
MLKP, 20 yıl boyunca tüm keskin söylemlerine
Yükselt!” çağrılı bir açıklama yaptı. 5 Eylül 2014
rağmen, politikaları, eylem biçimleri, reformizmden
tarihli ve MLKP Genel Sekreteri K. Gökdeniz imzasıyla
kopmamıştır. Teoride ve söylemde tüm keskinliğine
yayınlanan bu açıklamada yukarıda bahsettiğimiz
rağmen pratikte yıllara yayarak 20 yıl boyunca reformizmi
devrimci muhasebe, eleştiri ve özeleştiriden, yanlışlarla
örgütlemiştir. MLKP bugünkü “İnsani Mücadeleye”
hesaplaşmadan zerre kadar eser yoktur. Tam tersine,
çağrısının özünde bu vardır. Bu yalnızca bir üslup
övgü ve methiye manzumesidir. MLKP’nin en önemli
sorunu değil iddiasızlaşma, iktidar hedefinin, devrime
özelliklerinden birisi de abartıcılığıdır. MLKP’nin 20.yıl
inancın kaybedilmesinin sonucudur. Bu nedenle “biz
açıklaması, yine kendilerine olmadık, abartılı misyonlar
orduya ancak fındık toplamaya gideriz” sloganlarıyla
biçtikleri ajitasyonla doludur. Öyle ki kendilerini;
barış için vicdani red kurultayı yapmaya başladılar. Bu
“Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin” aklı ve
nedenle “ölmek ve öldürmek istemiyoruz” demeye
eylemi ilan etmişler. Yetmemiş “1995 Gazi Ayaklanbaşladılar. Bu nedenle kadınları sahiplenmek adına bir
ması’nda ve 2013 Haziran Ayaklanması’nda ışıldayan
yandan erkekliği reddederken diğer yandan eş cinselliği
hücum ruhu ve zafer perspektifi” olduklarını yazmışlar.
keşfedip LGBT’yi devrimci örgütlere tercih eden, bozMLKP’nin reklamcı tutumu bilinen bir gerçektir fakat
guncu bir noktaya geldiler.
bu tespitler reklamın çok ötesinde hayal dünyasında
2009 Eylül’ünde toplanan 4. Kongrelerini “MLKP
yaşamaktır. Bu abartıların, bu keskin söylemlerin pratik
ile
sömürgeci faşizm arasında sürmekte olan bu irade
ile hiçbir ilgisi yoktur.
savaşının” politik zaferi ilan ettiler. 2006’dan sonra
MLKP’nin keskin lafızlarıyla pratiği arasında hep
oligarşinin operasyonlarını, gözaltı ve tutuklamalarını
uçurum olmuştur. Bolca sosyalistlikten, komünistlikten,
“ayakta karşıladıklarını” yazdılar. MLKP’nin “Politik
devrim ve iktidardan bahsedip, pratikte, yasallaşmayı,
zafer”den anladığı; illegalitede, silahlı eylemde ısrar
legalleşmeyi, reformizmle birlikte olmayı, seçim takdeğil, saldırılara karşı bir politika geliştirmek değil,
tikleriyle, ittifaklarıyla parlementerizme yakın durmayı
yasal particilik kulvarına savrulmaktı. Kongreden 5 ay
seçmiştir. MLKP, Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna tasonra ESP’yi ilan ettiler. Bu legal particiliğe savruluşun
kıldığı yıllardan bu yana, bedel ödemeyi göze alan münedeni sadece baskılar ve operasyonlar değildi elbette.
cadeleyi terk eden bir kulvara girdi. O gün bugün
ESP’nin ilanı, ideolojik çürüme, yıllardır gizlenen
düzene dönmenin yollarını yapıyorlar. Bunu ideolojik
reformist özün dışa vurumuydu.
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MLKP, 20. Yıl Değerlendirmesinde;
15 Yıldır Politikalarını
Kürt Milliyetçilerine Endekslediğini
Neden Anlatmıyor?
Açıklamada; “MLKP, yalnızca hazır gündemlere
müdahalede bulunmakla yetinmedi, gündem belirledi.
Mücadelenin ön saflarında yer aldı, öncü parti olarak
mevzilendi” diyorlar. Türkiye sınıflar mücadelesinde;
MLKP’nin öncülüğünde kazanılan kitle mücadelesi,
direniş yoktur. MLKP’nin belirlediği tek bir politik
gündem yoktur. 1997 sonlarından bu yana Kürt milliyetçi
hareketin gündemi neyse MLKP’nin gündemi de o olmuştur. Siyasi pratiklerinde adeta onlardan ayrı ve bağımsız yürüttükleri ciddi faaliyetleri yok gibidir. MLKP,
ideolojik bağımsızlığını, eski ideolojik çizgisini büyük
oranda yitirmiştir. Tamamen Kürt milliyetçi hareketine
ve onun uzlaşmacı politikalarına tabi olmuşlardır. Adları
“Marksist-Leninist Komünist”tir, ancak Kürt halkının
mücadelesine bakışları devrimci değildir.
Kürt milliyetçilerine yedeklenmeleri konusunda
MLKP’ye yaptığımız bu eleştiriler, Ağustos 1998’de,
MLKP, MK Genişletilmiş Toplantısında alınan kararlarda
ve Sınıf Pusulası dergisinde açıkça itiraf edilmiştir. Ancak
devrimci muhasebe ve özeleştiri geleneği olmayan MLKP,
buna rağmen çizgisinde bir değişiklik yapmamış, aynı
yolda yürümeye devam etmiştir. 20 yılın değerlendirmesinde
16 yıl önce yaptıkları bu özeleştirilerden eser yoktur.
16 yıl önce MLKP Merkez Komitesi’nin, Kürt milliyetçilerinden etkilendiklerini, savrulduklarını, kuyrukçuluk
yaptıklarını, ideolojik bozulma yaşadıklarını, sosyalizmden
uzaklaştıklarını itiraf ettikleri değerlendirmede;“Kitle
ajitasyon aracımız ve daha az olarak da teori aracımızda
önemli içerik hataları, Parti çizgisinden önemli savrulma
örnekleri görülmektedir. Ulusal harekete karşı uzlaşıcı
davranılmakta, ulusalcı hareketin derinleşmekte olan
reformcu eğilimi deşifre edilememekte, yer yer kuyrukçu
pozisyonlara sürüklenilmekte, ulusalcı söylemlerden
ciddi bir etkilenme görülmekte, proleter sosyalist sınıfsal
bakış açısında ısrarcı davranılmamaktadır. ... Sosyalist
perspektifimiz zayıf kalıyor, yazılara yeterince sindirilemiyor. Bu durum, Partinin ideolojik-siyasal yönü ve
doğrultusunda bir bozulmayı ifade ettiği gibi, savrulmalara
açık bir zemin de yaratıyor, oportünizmi besliyor”
denildi. Ancak, somut gerçeğin bir ifadesi olan bu eleştirilerden MLKP hiçbir ders çıkarmadı. Yine aynı
dönemde, MLKP’nin, özeleştirisi Sınıf Pusulası adlı
dergilerinde şöyle devam etti;
“Partimiz ... PKK’ye karşı belli ölçülerde ideolojik
savaşım da yürüttü. Fakat ne var ki, ideolojik savaşım
cephesinde belirgin tutukluk sergilendi. Teoriye, tarihsel
deneyime, program ve stratejisine bağlı olarak PKK ile
ayrım çizgilerini yeterince ortaya koyamadı. PKK’nin
zaaflarına karşı etkin bir savaşım yürütemedi. Önemli

oranda da ezilen ulus milliyetçiliğinden etkilendi. Yer
yer yedeklendi, sürüklendi... Kuşkusuz ki, bu bir zaafiyetti.”
MLKP’nin, PKK ile ayrım çizgilerini yeterince
ortaya koyamama ve zafiyete düşme durumu bu gün 16
yıl öncesinden onlarca kat daha fazladır. Ancak, pratiklerinden anlaşılacağı üzere, bu durumdan bir şikayetleri
olmadığı gibi, Kürt milliyetçi hareketin barış ve uzlaşma
politikalarının en keskin savunucusu, onların sözcüsü,
temsilcisi durumundadırlar.

MLKP’nin 20 Yıllık Tarihi,
İdeolojik-Politik Tutarsızlık,
İstikrarsızlıkTarihidir!
Kendisini M-L olarak adlandıran bütün örgütlerin
kendine ait bir ideolojisi, devrim stratejisi, gelenekleri,
yarattığı değerleri vardır. Eğer bunlar yoksa, o örgütün
sağa sola savrulması, kendine güvensiz, güce tapan, günü
birlik gelişmelerin arkasından giden bir örgüt olması kaçınılmazdır. Güce tapanlar, ideolojik, siyasi, örgütsel bağımsızlıklarını koruyamayanlar kendilerine güvensizleşir,
sürekli dayanacak yer, tutunacak dal ararlar. Birilerine
yaslanmadan ayakta duramazlar. Kendine ait bağımsız
politikalar üretmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı
da başka güçlere yedeklenirler. Türkiye solunda, MLKP,
bunun en tipik örneklerindendir. MLKP’nin tutarlı bir
devrim anlayışı, devrim stratejisi yoktur. MLKP’nin 20
yıllık tarihi ideolojik-politik zig zaglarla doludur. Bu
hemen bütün politikalarına yedeklendikleri Kürt milliyetçi
hareket üzerine yaptıkları tespitler de böyledir.
MLKP’nin bu 20 yılda devrimci tarzda yarattığı bir
özgünlüğü yoktur. Her fırsatta, parti, kadro ve örgütlenmeleri
için devrimci literatürdeki bütün olumlu sıfat ve nitelemeleri
kendileriyle anarlar ancak gerçek bütün bunlardan çok
uzak oldukları, bu sıfatların ajitasyon olmaktan öteye
geçmediğidir. Onlara kalırsa en Marksist, en Leninist, en
komünist, en proleter onlardır. Öncüdürler, önderdirler.
MLKP Genel Sekreteri imzalı 20. yıl açıklamaları da bu
abartılı, yaldızlı tanım ve tespitlerle, ideolojik yozlaşmayı
gizleme çabalarıyla doludur. Ancak 20 yıllık tarihlerine
baktığımızda Türkiye devrim mücadelesinde yarattıkları
tek bir gelenek, değer yoktur. MLKP, için bir özgünlükten
bahsedilecekse; çizgisizliği, taklitçiliği, fırsatçılığı, rekabetçiliği, kuyrukçuluğu, birlik bozgunculuğu söylenebilir. Fırsatçılık ve rekabetçilik hedeflerin küçüldüğü,
devrim iddiasının kaybolduğu yerde hayat bulur. MLKP’nin
fırsatçılığının, rekabetçiliğinin kaynağında da kendi
çizgisiyle güç olamama ve devrim iddiasının zayıflaması
vardır. MLKP’nin güç olmaktan anladığı, emperyalizme
ve oligarşiye karşı güç olmak değil, başka örgütlerle
rekabet içine girmektir. Bunun için birlikleri bozar, bunun
için ortak eylemleri provake eder. MLKP, 20 yılın değerlendirmesini yaparken bu gerçeği; “MLKP, grupçuluk
kültüründen ve mezhepçi tarzdan devrimci kopuş, birleşik
mücadele ve devrimci yoldaşlık bilinciydi” diyerek giz-
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lemeye çalışıyor. Ancak MLKP
içinde bulunduğu politik açmazı
hiçbir demagojik söylemle gizleyemez.

MLKP’nin Tarihiyle
Yüzleşme ve
Yanlışlarıyla
Hesaplaşma Cüreti
Yoktur!
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MLKP’nin 20 yılının değerlendirilmesinde, kendisiyle en
radikal muhasebeyi yapması gereken ‘96 ve 2000 Ölüm Orucu
direnişleri yoktur. Yoktur, çünkü
MLKP’nin tarihiyle yüzleşme
ve yanlışlarıyla hesaplaşma cüreti yoktur. Türkiye devrim mücadelesinde, saflaşmada bir turnusol işlevi gören Ölüm Oruçları
açıklamada, “MLKP, ... ölüm
oruçlarında, zindan direnişlerinde... mayalandı.” şeklinde
paye çıkarmak için ve referans
olarak kullanılıyor. Zindan direnişleri yoktur. 7 yıl süren Büyük Direniş’in dışında kalan,
ölümler, şehitler devam ederken
bu süreci seyreden ve direnmemeyi teorileştirmeye çalışan
MLKP’nin buna hakkı yoktur.
MLKP; Büyük Direniş sürecinin
ve şehitlerinin altında kalmıştır.
Kendi direnememesini, yenilgisini Büyük Direniş için “siyasi
yenilgi” diye tespit yapmıştır.
Hayır yenilen direnmeyenlerdir, devrimciler değil...
20 yılın değerlendirmesinde
direnişi bırakmalarının yol açtığı
sonuçlar yoktur. MLKP, 19-22
Aralık Katliamı sonrası mecburen
ölüm orucuna başlamış ve 28
Mayıs 2002’de direnişi bırakarak
düşmanı bir kez daha cesaretlendirmiştir. Tarihsel olarak ödenen bedelin ağırlığından da sorumludurlar. 19 Aralık Katliamı’nda devrimcileri düşman karşısında yalnız bırakan Kürt milliyetçi hareketi eleştirme iradesini
bile gösteremediler. Bugün, Cephe’ye saldırısının köklerinde, bir-

lik bozgunculuklarında bu zaaflı
tutumun etkileri vardır.

MLKP’nin Abartı,
Yalan, Demagoji
Dolu 20 Yıl
Değerlendirmesinde
Gerçekler Yoktur!
Partinin adının Marksist-Leninist olması, devrim ve örgütlenme anlayışının, çalışma tarzının
devrimci olduğu, ittifakların doğru
seçtiği anlamına gelmiyor. Bunun
en somut örneği MLKP’dir.
MLKP’nin pratiği adındaki
Marksizm-Leninizmi ile büyük
çelişki halindedir. Devrim iddiasını ve iktidar perspektifini kaybeden, devrimci değer ve ilkelerden uzaklaşan MLKP’nin 20
yıl değerlendirmesinde devrimci
bir muhasebe ve özeleştiri yoktur.
20 yılın doğru değerlendirmesini
yapmak, Türkiye halklarına karşı
dürüst olmak için önce geçmişin
güçlü bir muhasebesini yapmalıdır. Yanlışlarıyla hesaplaşmalı
ve Türkiye halklarına sözde değil
devrimci özeleştiri yapmalıdır.
İdeolojik-politik ve örgütsel olarak düzenin kulvarında oynamaktan, düzenle bütünleşmekten
vazgeçmek zorundadır.
Kürt milliyetçiliğinin kuyruğuna takılmaktan, emperyalizm
ve oligarşiden Kürt sorununa
çözüm beklemekten, sol içi ilişkilerde faydacılıktan, rekabetçilikten vazgeçmek zorundadır.
Yalan ve demagoji üzerine politika yapmaktan, kitleleri kandırmaktan, uzlaşmacı, icazetçi,
medyatik, düzen içi, sivil toplumcu politikalardan vazgeçmek
zorundadır. Bunun için, siyasi
cüret, ideolojik ve örgütsel bağımsızlık ve politik tutarlılık gereklidir. MLKP’de eksik olan
tam da budur. Bu eksiklerle 20.
yıl açıklamasında olduğu gibi,
gerçek hayatta karşılığı olmayan
sıfatlarla methiye düzmenin, şişinmenin ötesine geçemezler.

Arşiv

Tüm Sorumlular Cezalandırılsın!
Halk Cephesi ve EHP tarafından Ali İsmail
Korkmaz Adalet Nöbetinin 52.'si 3 Ekim'de
yapıldı. Bir yılını tamamlayan adalet nöbetinde
pankartlar açıldı. Açıklamada 9 Ekim'de Kayseri'de yapılacak mahkemeye çağrı yapıldı.

☆
Ortadoğu’daki Tüm Halklara
Özgürlük!
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
4 Ekim günü, Ortadoğu’da yaşanan emperyalist
saldırılar ve IŞİD’in yaptığı vahşi katliamlarla
ilgili bir açıklama yaptı. Bu saldırının "Arap
Baharı" vb. süslü sözlerle sundukları emperyalist
politikaların Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiği
belirtildi.

☆
Halkı,
Devrimcileri Sahiplenmekten
Vazgeçiremeyeceksiniz!
Dersim Halk Cephesi 1 Ekim günü, bir
eve yapılan polis baskınıyla ilgili açıklamaya
yaparak "Bu saldırılarla halkı, devrimcileri
sindiremeyeceksiniz. Halkın örgütlü gücüyle
karşınıza dikilmeye, adalet istemeye ve hesap
sormaya devam edeceğiz" dedi.

☆
Emperyalistlerin
Beslemesi Gerici, Yobaz
IŞİD Çetesine Karşı
Beyazıt Meydanı’ndayız!
IŞİD, dünya halklarının baş düşmanı
ABD’nin ezilen dünya halklarına kan kusturan,
Ortadoğu’yu kan gölüne çevirme planlarından
biridir. Ortadoğu halklarının baş düşmanı emperyalizmden ve emperyalizmin kendi elleriyle
yarattığı İŞİD çetesinden hesap sormak için
tüm halkımızı hesap sormaya çağırıyoruz!

Tarih: 13 Ekim Pazartesi
Saat: 13.00 - Yer: Beyazıt Meydanı
Dev-Genç
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Beşiktaş Belediyesi’nde BELTAŞ İşçileri
Sendika-İşveren El Ele Aldatılıp Sendikal Hakları
ve İş Güvenceleri Ellerinden Alındı!

İşçilerin kazanması için çalışan,
müdahale eden Devrimci İşçi
Hareketi’ni (DİH) karalamak,
anti-propagandasını yapmak
için gece-gündüz oradaydılar.
Pek çok kez DİH’lilerle direnen işçileri karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bilfiil fiziken
saldırmaya yeltendiler.
Grevlerde, direnişlerde destek ve dayanışma çok önemliydi. Ancak Genel-İş Sendikası yöneticileri de tıpkı işçi
düşmanı Belediye Başkanı
Murat Hazinedar gibi destek ve
dayanışmaya karşı tahammülsüzdüler.
Sarıyer işçileri BELTAŞ işçilerine destek ziyaretine gittiler
defalarca, sendika yöneticileri Sarıyer işçilerinin BELTAŞ işçilerine
karışmaması için her şeyi yaptılar.
DİH’lilere saldırdılar. Grev kararının asılacağı ilk akşam BELTAŞ’a saldırı olacağının haberini
alan DİH’liler Belediye önüne gittiler. İşçilerin hepsi çadırın önünde
kol kola girmiş bekliyorlardı.
DİH’liler de işçilerle yanyana direnmeye çalışıyordu. Sendikacılar
DİH’lileri oradan uzaklaştırmaya
çalışıyordu. İşçilerle kitleyi birbirinden ayırmak istiyorlardı.
Grup Yorum’un ziyaretine ve
işçilere destek için konser vermeye
gelmesine de tahammülsüzdü sendika yöneticileri.
Direniş çağrısı yapan, sonuna
kadar direnilmesi gerektiğini belirten, patron sendikacılığına karşı
uyaran konuşmalar karşısında Genel-İş Sendikası yöneticilerinin
adeta elleri ayaklarına dolaşıyordu.
Destek ve dayanışma istemiyordu patron sendikacıları. Onların
asıl istemedikleri devrimci işçilerdi. Devrimcilerin varlığını pro-

İŞÇİ DÜŞMANLARINA
PATRON SENDİKACILARINA KARŞI
ÇÖZÜM DİRENMEKTİR!
İŞÇİ MECLİSLERİNİ ÖRGÜTLEMEKTİR!
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı
BELTAŞ şirketinde çalışan 230
işçi işten atılmıştı. Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li başkanı, Murat
Hazinedar işçileri taşerona devretmeye kararlı idi. Belediye ile
sendika arasındaki toplu sözleşme
görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
İşçiler, belediyenin iş fesih bildirim kararını geri çekmesini,
toplu sözleşme haklarını kullanmayı ve başka bir taşeron firmaya
geçmeden belediyenin kendi taşeron firması olan BELTAŞ işçisi
olarak çalışmaya devam etmeyi
istiyorlardı.
Belediyenin taleplerini kabul
etmemesi karşısında 22 Temmuz
tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesi önüne kurdukları grev
çadırıyla direnişe başladılar.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Polen adlı taşeron
şirketi getirmeye çalışıyordu. İşçiler belediyenin taşeron ihalesini
almak isteyen Polen şirketinin işçi
alımı için açtığı masayı birkaç
kez dağıttılar. Belediye Başkanı
Murat Hazinedar’ın grevi kırmak
ve boşa çıkartmak çabasına karşı
park ve bahçelerde taşeron işçilerinin çalışmasını engellemek

için nöbet tuttular . Belediye Başkanının direnişi boşa çıkarmak,
Beşiktaş halkını aldatmak için
“Temiz Beşiktaş” vb. sloganlarıyla
düzenlediği park temizleme etkinliklerini teşhir ettiler, buna
karşı protesto eylemleri yaptılar.
CHP Kurultayı sırasında, kurultayın yapıldığı yerde oturma
eylemleri yaptılar. Aynı günlerde
CHP Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal
ettiler.
Greve öncülük eden DİSK’e
bağlı Genel-İş Sendikası idi. DİSK
ve sendika yönetiminin niteliğini
çok iyi bilen devrimciler, işçilerin
satılmaması için direnişe müdahale
etmeye çalıştılar. Ancak gerek direniş içinde gerekse de sonrasında
ortaya çıkan gerçek, devrimcilerin
haklılığını ikiyüzlü patron sendikacılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Başta bir kısım DİSK yöneticisi
olmak üzere Genel-İş Sendikası’nın merkez yöneticileri ve şube
yöneticiler direnişin başından itibaren Belediye önünde, grev çadırında, işçilerin yanında oldular.
Gece gündüz işçilerin yanındaydılar. Fakat bu grevin başarısı, işçilerin taleplerinin kabul ettirilmesi
için değil, işçileri aldatmak için.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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vokasyon olarak göstermeye gayret
ettiler. Amaçları işçiyi yalnız bırakıp direnişi sessiz sedasız bitirmekti. Böylelikle gerçek yüzlerini
de gizlemiş olacaklardı.
Devrimcilere, devrimci işçilere
karşı saldırgandı, tahammülsüzdü
sendika yöneticileri. Ancak işçilerin üzerine zabıtalarını, çete artıklarını saldırtan, CHP Beşiktaş
İlçe Binası’nı işgal eden işçilerin
üzerine polisi saldırtan Murat Hazinedar’a karşı alabildiğine hoşgörülüydü.

taşeronlaşma engellenmişti.
1 hafta sonra patron sendikacılığının işçileri sattığı gerçeği ortaya çıktı.
İşçilere tazminatları ödenip çıkışları verilmeye ve taşeron şirket
olan POLEN şirketine geçişleri
yapılmaya başlandı.
İşte patron sendikacılarının örnek toplu sözleşme dedikleri büyük
satış! BELTAŞ’la yaptıkları ve işçilere açıklamadıkları İYİ NİYET
SÖZLEŞMESİYLE işçileri sattılar.

60 Gündür Direnen
BELTAŞ İşçileri Şimdi
Ne Kazandılar?

İşçiler, Emekçiler
İşçi Düşmanlarına,
Patron Sendikacılarına
Karşı Çözüm Direnmekte,
Çözüm İşçi Meclislerinde!

18 Eylül günü BELTAŞ’ta direnişin kazandığı ilan edildi. Genel-İş Sendikası 60 gündür Belediye önünde direnişte olan BELTAŞ işçilerinin direnişinin kazanımla sona erdiğini ilan eden açıklama yaptılar. Belediye Başkanı
Murat Hazinedar örnek bir toplu
sözleşme yaptıklarını, işçilerin
haklarını verdiklerini açıkladı.
ANCAK GERÇEK BÖYLE
DEĞİLDİ! GERÇEK OLAN İŞÇİLERİN SENDİKA TARAFINDAN SIRTLARINDAN HANÇERLENDİKLERİDİR.
Grevin son günü sendika yöneticileri REMZİ ÇALIŞKAN,
MEHMET GÜLERYÜZ…. İşçilere açıklama yaparak Beşiktaş
Belediyesi ile toplu sözleşme yapıldığını grevin bittiğini açıkladılar.
Yaptıkları açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi ve BELTAŞ ile
toplu sözleşme yapılmış, işçilere
çok iyi maaş zamları alınmış, yılda
çift ikramiye alınmış, işçilerin
2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar
BELTAŞ’ta kalmaları sağlanmıştı.
PATRON SENDİKACILARININ
açıklamasına göre Türkiye’de örnek bir toplu sözleşme yapılmış,
işçiler büyük haklar kazanmıştı,

İşçiler haklı olarak soruyorlar:
60 gün direndik. Taleplerimizi kabul edildiği söylendi. Sendika da
yanımızdaydı. Şimdi ne kazandık?
Boşuna mı direndik?
Örgütlü, sendikalı olmak da
mı çare değil?
Elbette gerçek bu değildir. Sadece somut kazanım yanıyla bakıldığında evet elde hiçbir kazanım
yoktur. Tersine kazanılmış haklarını kaybetti işçiler. Polen denilen
taşeron şirkete geçirilecekler. Bu
şirkete geçen işçiler toplu sözleşme
hakkına sahip olamayacak, sendikal haklarını kaybedecekler. Polen şirketine geçmek istemeyen
işçiler ise kapı önüne konulacak.
Bu durumun nedeni işçilerin
direnmiş olmaları değildir.
Bu durumun, bu tablonun tek
açıklaması patron yanlısı sendika
yöneticilerinin tutumudur. İşçilerin
iradelerini tanımadılar, onların kararlarına uymadılar, onları hiçe
saydılar. İşçilerin direnme kararlılığını görmezden geldiler. Kendi
çıkarlarını düşündüler. Sonuç, direnişi sattılar.

Sendika yöneticileri ve Beşiktaş
Belediye Başkanı Murat Hazinedar
dışında emeğiyle geçinen hiçbir
işçinin bu durumdan memnun olmadığı bu durumu istemeyeceği
açıktır.
İşte üzerinde durmamız gereken
nokta buralardadır. Bunun için
ısrarla işçi meclislerini kurmak
gerektiğini söylüyoruz. Çözümün
burada olduğunu söylüyoruz.
“Bir Araya Gel. Çözümü Tartış. Ortak Karar Al. Hep Birlikte
Uygula.” diye özetlemiştik işçi
meclislerini.
Patron yanlısı sendikanın bize
yaptırmadığı bunlardır. Onlar bizi
biraraya getirmezler. Kararlar aldırtmazlar. Bizi buna ortak etmezler. Kapalı kapılar ardında kararlar alıp uygularlar.
Meclisler tüm işçilerin içinde
kararlar alır. İşçiyle uygularlar.
Birlikte karar verirler.
Örnek mi işte BELTAŞ direnişi,
işte Sarıyer Belediye işçilerinin
direnişi. Direnişin başından sonuna
bakılsın, gözönüne getirilsin. Sarıyer Belediye işçilerinin direnişinin neden kazandığı Beşiktaş’taki
direnişin neden kaybettiği çok iyi
görülecektir.
Kanımızı emen patron sendikacılarına mahkum değiliz. Haklarımızı, işimizi sadece ve sadece
kendimiz koruyabiliriz. Bunu sağlamanın tek yolu örgütlenmektir.
İŞÇİ MECLİSLERİ işçilerin haklarını korumalarının, yeni haklar
kazanmalarının tek yoludur.
İŞÇİ MECLİSLERİNDE
BİRLEŞELİM,
ÖRGÜTLENELİM,
DİRENELİM, KAZANALIM!

DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ

KOBANE’DE AMERİKAN BESLEMESİ IŞİD’İN KATLİAMLARINA
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3-)

SORUDA

UYUŞTURUCU

Uyuşturucu
nerelerde
üretilir, nasıl
pazarlanıp
dağıtılır?

Uyuşturucu
üretimini belli
Bilgi Tarihten, bilimden,
başlı ülkelerle ve yerönderlerimizden, geleneklerimizden
lerle
sınırlanarak
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
mümkün değildir. Bazı
maddeler belli ülkelerUyuşturucu nedir?
de daha fazla üretilse de uyuşturucu
üretimi ve tüketimi tüm dünyada bir
Hareket veya düşünme gücünün
ağ gibi yayılmıştır.
ya da duyarlılığının yitirilmesine
Eroinin ham maddesi afyonun
neden olan maddelere uyuşturucu
%92'si
Afganistan'da üretilmektedenir.
dir. Kokain ham maddesi koka bitkiGenel olarak üç gruba ayırmak
sidir ve Latin Amerika üretimin
mümkündür. Birincisi, bitkilerin yoğunlaştığı bölgedir. Yine esrar,
işlenmesiyle elde edilen esrar, dünyanın her tarafında üretilebileroin, kokain gibi uyuşturucular. mektedir.
İkincisi, uçucu madde denilen tiner,
Sentetik-kimyasal uyuşturucubali, çakmak gazı gibi uyuşturucularla, uçucu madde denen uyuşturular. Üçüncüsü, uyarıcı nitelikte kimcuların maliyetleri daha düşük, ulayasal-sentetik uyuşturucular, ecstasy şımları daha kolay olduğundan üreve bonzai gibi.
timleri de yayılmıştır. Bugün her
yerde kısıtlı kimya bilgisi ile bonzai
gibi kimyasal zehirler üretilebilUyuşturucunun
mektedir.
İnsan Sağlığına Zararları
Uyuşturucu üretimini, pazarlanıp
Nelerdir?
dağıtılmasını, organize eden emperUyuşturucu madde, ilk kullanıl- yalizmdir. Nerede nasıl üretileceğidığı anda insan sağlığına zarar ver- ni, nasıl işlenip hangi ülkeye hangi
meye başlar. Kullanım sürdükçe ve uyuşturucu maddenin pazarlanacasıklaştıkça zararları artar. Bağımlı ğını emperyalistler organize ederler.
yapma özelliği nedeniyle insan iraDaha nadir bulunan, daha pahalı
desini yok ettiğinden insanı ölüme olan eroin, kokain gibi maddeler
sürükler. Bonzai gibi son dönemde Avrupa, Amerika gibi gelişmiş kapigeliştirilip yaygınlaştırılan uyuştu- talist ülke halklarına pazarlanırken,
rucu maddeler bir defa kullanmayla daha ucuz, kolay ulaşılabilen, bu
nedenle yıkıcı etkisi daha yaygın
dahi insanı öldürebilir.
olan
bonzai gibi uyuşturucular yeniUyuşturucu insanın düşünme,
sömürge
ülkelerde daha yaygın
karar alma yetkisini yok eder. Motor
pazarlanır.
sinir hareketlerini sakatlar. Kalp rit-

1-)

2-)

mini bozar, kan basıncını yükseltir,
kasılmalara, felç ve sakatlıklara yol
açar. Solunum rahatsızlıklara neden
olur, insanı karamsarlaştırır, sinirliagresif hale getirir. Duygularındaki
keskin iniş ve çıkışlar saldırganlaştırdığı gibi kişiyi intihara kadar
sürükler.

4-) Uyuşturucunun
hedef kitlesi kimlerdir ve
nerelerdir?
Emperyalistler uyuşturucu ile
dünya halklarını daha rahat, sorunsuz sömürebilmeyi amaçlarlar.

Temel olan budur, uyuşturucunun
yarattığı rant ise talidir.
Bu nedenle uyuşturucunun hedef
kitlesi bu düzenden memnun olmayan
kesimlerdir diyebiliriz. Emperyalistler
uyuşturucu maddelerle halkları direnemez, karşı koyamaz, savaşamaz
hale getirmeye çalışırlar. Tarih bunun
örnekleriyle doludur. İngiliz emperyalizminin Çin'i sömürgeleştirmesi tüm
Çin halkını afyona bağımlı haline
getirmesi ile mümkün olmuştur.
Emperyalistler aynı yöntemi bugün de
uygulamaktadır.
Yeni-sömürge ülkelerde büyük
şehirlerin gecekondu mahalleleri
uyuşturucu çetecilerinin işgali altındadır. Örneğin Brezilya'da hergün
onlarca kişi uyuşturucu çetelerince
katledilmektedir. Ülkemizde gecekondu mahallelerinde bakkallar dahi
uyuşturucu satar duruma gelmiştir.
Özellikle devrimcilerin çalışma yaptığı mahalleler özel hedeftir.
Uyuşturucu çetelerine karşı mücadele kararlılıkla verilmeden ülkemizin
de Brezilya’dan farkı kalmayacaktır.
Gençlik başlı başına uyuşturucu
ile teslim alınması gereken kesim
olarak görülmektedir. Üniversiteler
ve liselerden sonra ortaokullar ve
hatta ilkokullar dahi uyuşturucu kullanımıyla anılmaktadır. Gençliği
işsiz-geleceksiz hale getiren emperyalistler, onların çaresizliğinden
yararlanarak onları birer uyuşturucu
satıcısı haline getirmektedir.
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5-) “Bir defa
kullanmayla bir şey
olmaz” mı?
Uyuşturucunun yaygınlaşması
için emperyalizm özel çaba sarfeder.
Bunun üzerine filmler, diziler hazırlanır, kitaplar basılır. Uyuşturucunun
yaygın reklamı yapılır. Uyuşturucu
kullanımı merak edilen, ilgi çekici
bir madde haline getirilir.
Genel olarak kişinin tercihini
bağlıymış algısı olsa da düzen, kişi
iradesine kaçacak yer bırakmadan
kuşattığından uyuşturucuya karşı
tek başına karşı koymak olanaklı
değildir. Bu nedenle, “ben kendimi

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ
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biliyorum”, “bir defa kullanmakla bir şey olmaz” denerek başlanan
uyuşturucu kullanımı kişiyi hızla
bağımlı hale getirmekte, geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklemektedir. Biz “bir defadan bir şey
olur, uyuşturucu öldürür” demeliyiz.

6-)Birinin uyuşturucu
kullandığı nasıl anlaşılır?

Sayı: 438
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Uyuşturucunun etkilerini bilmiyor olabiliriz ama iyi bir gözlem
uyuşturucuya başlayan ve uyuşturucu kullanan birini ayırt etmemizi
sağlar. Özellikle aileler bu konuda
daha hassas ve dikkatli olmalı, yaşamı ortaklaştırarak ve uygun bir
diyalog kurarak çocuklarının
yaşamlarına, hal ve hareketlerine
vakıf olmalı, herşeyi paylaşabilmenin zeminini yaratmalıdırlar.
Uyuşturucu kullanan kişilerin
bakışları donuklaşır, gözleri kayar.
Uyku düzeni bozulur, sinirli, kaygılı, agresif davranışlar sergilenir.
Gerçeklik algısı değişir, kurguyla
gerçeği karıştırabilir, anlama yeteneği düşebilir. Nefes alışverişi sıklaşır, nefes darlığı, terleme, genel bir
sıkılma hali, üşüme hali görülebilir.
Fiziksel etkilerinin yanında yaşam
şeklindeki değişiklikler de uyuşturucu kullanımına bağlı olabilir.
Mesela para harcama ve zamanı
kullanma rejimindeki değişiklikler
uyuşturucu kullanımına dair veriler
olabilir.
Kullanma sonrası gözbebeklerinin aşırı büyümesi ya da küçülmesi
görülebilir. Uyuşukluk görülür. Kişi
dalgın olur. Kusma, kasılma hali
görülür. Ağız kuruması, açlık hissi
(yemesine rağmen), çarpıntı şikayetleri, kızarık gözler, sakarlık, unutkanlık, ilgisizlik gibi işaretler uyuşturucu kullanımı gösteriyor olabilir.

7-) Uyuşturucu yasak
olmasına rağmen nasıl
yaygınlaşıyor?
Uyuşturucunun yasak olması
sadece görüntüdür. Uyuşturucu
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yasak değildir. Emperyalistler ve
işbirlikçileri uyuşturucu bizzat üretip pazarlamaktadırlar.
Uyuşturucu ticareti bir devlet
örgütlenmesi ve organizasyonudur.
Polis, büyük uyuşturucu sevkiyatına
korumalık yapmaktadır. Avrupa
uyuşturucu pazarı Türkiye oligarşisi
aracılığıyla doyurulmaktadır. En
tepeden en aşağıya kadar devlet bu
işin içindedir.
Rant paylaşımından kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerçekleşen
operasyonlarda ortaya çıkan odur ki
içinde polis, asker, bürokrat, mafyacı olmayan bir uyuşturucu şebekesi
yoktur.
Hasan Ferit GEDİK'i katleden
uyuşturucu çetesi elebaşlarının
Mehmet Ali AĞCA ve AKP GebzeDilovası parti yöneticileriyle AKP
Gebze-Dilovası parti binasında birlikte çektirdikleri fotoğraf hatıralardadır.
Yoksul mahallelerde uyuşturucu
satan, torbacıları organize eden onları koruyup ranttan pay alan polistir.
Uyuşturucunun yasak olması bir
aldatmacadır. Uyuşturucuyu kat kat
arttıran AKP'nin polislerinin bazı
zamanlar operasyonlar, devrimcilerin uyuşturucuya karşı mücadelesi
sonucu zor durumda kalan AKP'nin
göz boyama operasyonlarıdır.

8-) Son dönemde
uyuşturucuya karşı halkı
harekete geçiren nedenler
nelerdir?
Birincisi, bıçak kemiğe dayanmış
hatta
kesip
atmıştır.
Kaybedecek vakit yoktur. Özellikle
bonzai, halkın üzerine atılmış kimyasal bir bombadır. Temmuz 2014
verilerine göre son 1 ayda bonzaiden 300 kişi ölmüştür. AKP'nin son
5 yılında esrar kullanımı 262 kat
artmıştır. Son 3 yılda (2011-2014
arası) bonzai kullanımı yüzde 800
artmıştır. Uyuşturucu kullanım yaşı
9'a kadar düşmüştür.
İkincisi, artık halk, düzenin
uyuşturucuyu önlemek gibi bir derdinin
olmadığını
anlamıştır.

Uyuşturucu çetelerini koruyan,
uyuşturucuya karşı mücadele eden
devrimcilere saldırıp tutuklayan
devletin maskesi düşmüştür.
Üçüncüsü, devrimcilerin mücadelesi, bedel ödeme kararlılığıyla
ortaya koydukları mücadele. Hasan
Ferit GEDİK'in şehitliği ve onu
sahiplenen halk kitlelerinde somutlanan irade uyuşturucu belasının def
edilebileceği düşüncesini halka
kazandırmıştır. Hasan Ferit GEDİK
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi'nin açılışı, devrimci şiddet
de dahil, devrimcilerin ortaya koyduğu güven veren politikalar ve
kazanımlar halka umut olmuştur.
Tüm bu nedenler konunun ne
kadar hayati olduğunu göstermektedir. Halkın sabrı kalmamış harekete
geçmiştir.

9-) Uyuşturucu nasıl
bir rant yaratır?
Uyuşturucu nasıl bir rant yaratır?
Tam bir sayı ortaya koymak zordur. Daha çok kayıtdışı yapılıp
başka alanlarda aklanan bir rant
sözkonusudur. Dünya uyuşturucu
piyasasının yıllık 600 milyar ile 1
trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 1,7
milyar dolar uyuşturucu rantı vardır.
Bu, öyle büyük bir ranttır ki,
Amerika'nın Afganistan’ı işgal
etmesinin nedenlerinden biri olarak
da uyuşturucu rantına tam hakim
olma isteği gösterilmektedir.

10-) Uyuşturucuya
karşı nasıl mücadele
etmeli, neler yapmalı?
Düzen, uyuşturucu silahıyla
halkı çürütmeye çalışıyor. Yenisömürge bir ülkede iktidar iddiası
olan devrimci bir örgütün uyuşturucuyla/yozlaşmayla
mücadeleyi
önüne bir görev olarak koyması bir
zorunluluktur.
Örgütlü olunan her yerde uyuşturucuya karşı mücadele bir programa bağlanmalıdır. Hedefler belirlenmelidir. Hedef nettir: Örgütlü
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bulunduğumuz her yerde uyuşturucu üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını sonlandırmak. İnsanlarımızın uyuşturucu batağına saplanmasını önlemek, saplanmış olanları ise
bataklıktan kurtarmak ve nihayetinde halkı bataklığı kurutma
mücadelesinin bir parçası
yapabilmek.
Bugün uyuşturucuya karşı
genel bir duyarlılık oluşmuştur.
Bilinçlendirme çalışmalarıyla
halk bilinçlendirilmeli; komiteler ve meclislerde örgütlenmeleri sağlanmalıdır.
Sokak sokak, ev ev uyuşturucu satan, kullanan, üreten tespit edilmeli; vazgeçirmek için
ikna edilmelidir. Torbacılık
yapanlar, uyuşturucu sattıranlar
devrimci zor kullanılarak cezalandırılmalıdır.
Uyuşturucu kullanımının
yoğun olduğu mahallelerde
uyuşturucuya karşı mücadele
ve kurtuluş merkezlerimizin
kuruluşu sağlanmalıdır. Sosyal,
kültürel faaliyetler örgütlenerek halkın yaşamı devrimcileştirilmeli halkı uyuşturucuya
sürükleyen zemin ortadan kaldırılmalıdır. Spor faaliyetleri
kültür-sanat faaliyetleri, film
gösterimleri, halk kitaplıkları,
festivaller, şenlikler, kültür
geceleri
örgütlenmelidir.
Uyuşturucuyu ve uyuşturucudan kurtulmayı konu olan üretimler için kısa film-belgesel
atölyeleri, tiyatro atölyeleri,
edebiyat-şiir atölyeleri örgütlenmelidir.
Devlet destekli uyuşturucu
çeteleri katletmek için saldırmaktadır. Halkla birlikte halkın
güvenliğini sağlayarak, devrimci şiddeti uygulayarak,
mahallelerinde nöbete çıkıp
denetim yaparak örgütlenmeler
yaratılmalı.
Hasan
Ferit
GEDİK Uyuşturucu İle Savaş
ve Kurtuluş Merkezleri yaygınlaştırılmalıdır.

Halkın Sorunlarını Halkla ve Örgütlenerek Çözeceğiz!
Wan Anadolu Konteynerkent
Halk Meclisi, 1 Ekim’de yaptığı
10. toplantısıyla halk meclisi çalışmalarının büyümesi için bir ihtiyaç
haline gelen 'Sorun Çözme Komisyonu'nu kurdu. Yapılan toplantıda tek
tek gündemler sıralandı, gündemler
tartışılıp öneriler sıralandı. Ardından
Ezidi halkımız için 27 ailenin getirdiği giyecek ve battaniye yardımları için ne yapılacağı, Ezidi halkına nasıl bu yardımların ulaştırılacağı üzerine konuşuldu. Ezidi halkı için 8 Ekim’de Silopi’de
olacak Halk Cephesi komisyonu ile görüşülüp Van’a uğramaları istenerek yardımların ve gitmek isteyen ailelerin Halk Meclisi adına verilmesi kararlaştırıldı.

☆
Antep Öğrenci Meclisi Girişimi Anket Çalışması
Öğrenci Meclisi Girişimi 2
Ekim’de, Antep Şehit Şahin Ticaret
Meslek Lisesi’nde anket çalışması
yaptı. Okulun özel güvenliği, çalışmayı
engellemeye çalışmasına rağmen yarım saat süren çalışmada 10 anket yapılırken, Öğrenci Meclisleri’nin ne olduğunu anlatan bildiriler öğrencilere
ulaştırıldı.
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İdil Halk Tiyatrosu Kurslarına
Tüm Halkımızı Bekliyoruz
İdil Halk Tiyatrosu kurs kayıtları Okmeydanı, Gazi Mahallesi ve Esenyurt-Kuruçeşme Mahallesi'nde başladı. Kurslar ücretsiz ve her yaş grubuna açık olarak gerçekleştirilecek.

Bilgi için: 0 212 238 81 46
idilkultur@gmail.com
www.facebook.com/idilhalktiyatrosu

☆
Halkın 1 Liralarıyla Çay Bahçemiz
Yeniden Kuruluyor
Gazi Halk Meclisi yazılı bir açıklama yaparak, çetelerin yakıp yıktığı
çay bahçesini yeniden yaptıklarını duyurdu. Gazi Halk Meclisi, aldığı kararla
çay bahçesini yeniden yapmak için bir
kampanya başlatarak halktan birer
lira topladı. Düzenin yakıp yıktığını
halk birleşip yeniden yaratır.
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ÇHD’DE DEVRİMCİ ÇİZGİYİ TASFİYE ÇABALARI
AKP’NİN DEVRİMCİLERE SALDIRISININ SOL’DAN SÜRDÜRÜLMESİDİR!

DEVRİMCİ ÇİZGİNİN TASFİYESİNE
İZİN VERMEYECEĞİZ!
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ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu
18 Ocak 2013’de kapıları AKP’nin
katil polisleri tarafından ellerinde
koçbaşları ile kırılarak basıldı. Aynı
gün İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş
Dergisi, Gençlik Federasyonu ve Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği basıldı...
İçinde HHB avukatları ve ÇHD
üyesi avukatların da olduğu 100’e
yakın devrimci gözaltına alınıp 56’sı
tutuklandı. Tutuklananlar aylarca hapishanelerde kaldı.
Devrimciler faşizm için her zaman
yok edilmesi gereken bir güçtür.
Devrimci kurumların basılması, devrimcilerin tutuklanması için başka
bir neden aramaya gerek yoktur.
Çünkü devrimciler doğrudan faşist
düzeni hedef alıyorlar.
Devrimci kurumların basılmasının
yanında ÇHD’nin de hedef alınmasının nedeni, ÇHD’nin mevcut yönetiminin devrimci bir çizgide olmasından kaynaklıdır...
AKP’nin işkencelerinin karşısında
ÇHD vardır, katliamların karşısında
ÇHD vardır. İş cinayetlerinde katledilen işçilerin yanında, işten atılan
işçilerin yanında ÇHD’deki devrimci
avukatlar vardır. Nijerya uyruklu
Okey’in Beyoğlu Karakolu’nda işkenceyle katledildiğini Halkın Hukuk
Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci avukatlar ortaya çıkartmıştır. Engin Çeber’i işkenceyle katleden işkencecilere
devletin tüm korumalarına rağmen

ceza verilmesini sağlayan Halkın
Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li avukatlardır.
Antalya’da polisin katlettiği Çağdaş Gemik davasında katil polislerin
cezalandırılmasını sağlayan Halkın
Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci
avukatlardır.
Hapishanelerde katledilen devrimcilerin davalarını sahiplenen Halkın Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci avukatlardır.
Hapishanelerde tecrit saldırısına
karşı direnen devrimci tutsakları sahiplenen Halkın Hukuk Bürosu’ndan
ÇHD’li devrimci avukatlardır.
Gözaltında kayıpların peşini bırakmayan, kemikleri de olsa bulunana
kadar müvekkillerine sahip çıkan
Halkın Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li
devrimci avukatlardır.
Faşizmin gözaltına aldığı herkese
sahip çıkan Halkın Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci avukatlardır.
İşten atılan, hakları gasp edilen
işçinin, sürgün edilen memurun, okuldan atılan, uzaklaştırılan, soruşturma
açılan öğrencilerin yanında olan Halkın Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci avukatlardır.
Kentsel Dönüşüm adı altında kondusu yıkılan, evi-arsası elinden alınan
halkımızın yanında olan Halkın Hukuk Bürosu’ndan ÇHD’li devrimci
avukatlardır.

ÇHD’li devrimci avukatlar faşist
AKP iktidarının halka yönelen her
türlü saldırısının karşısında olmuştur.
AKP’nin katliamlarını, işkencelerini,
adaletsizliklerini gün yüzüne çıkartmıştır. ÇHD’den devrimcileri tasfiye
etme nedenleri buydu... 18 Ocak
2013’deki HHB’li ÇHD üyesi avukatlara yapılan operasyonun nedeni
buydu...
Ancak AKP’nin tutuklamaları,
yalan ve demoğojileri devrimci avukatlığın meşruluğuyla boşa çıkartıldı.

AKP’nin Tasfiye Saldırısı
AKP Faşizmiyle
Uzlaşmak İsteyen Kürt
Milliyetçileri ve Onların
Yedeğinden Kopamayan
Reformizm Tarafından
Sürdürülmektedir!
AKP, komplolarla, tutuklamalarla
ÇHD yönetimindeki devrimci çizgiyi
tasfiye etmeyi başaramadı. Tutsak
devrimci avukatların binlerce avukat
tarafından sahiplenilmesiyle, ÇHD
yönetimindeki devrimci çizgiyle daha
da güçlendi. Bu, AKP faşizmi kadar
Kürt milliyetçileri ve reformizmi de
korkuttu. Çünkü ÇHD yönetiminindeki devrimci çizgi, Kürt milliyetçileri, oportünizm ve reformizmin düzenle uzlaşma politikalarının önündeki engel olarak görülmektedir.

İlk Tasfiye Saldırısı
AKP’nin “Akil Adamı”
Olmayı Kabul Etmeyen
DİSK ve Genel-İş
Yönetimlerinde
Olmuştur!
Çünkü DİSK Genel Başkanı Erol
Ekici, AKP’nin “Akil adamı” olmayı
kabul etmedi. “Çözüm” adı altında
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işçi sınıfının tüm haklarını gasp eden,
köleleştiren AKP faşizmiyle uzlaşmayacağını, DİSK’i politikalarına
yedeklemeyeceğini, AKP’nin emir
eri olmayacağını söyledi.
Bunun için ilk tasfiye saldırısı
DİSK ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nda başladı.
Devrimci İşçi Hareketi patron
sendikacılığına karşı savaş açarken
Kürt milliyetçileri patronlarla kol
kola girip Devrimci İşçi Hareketi’ne
saldırdı. Devrimci İşçi Hareketi’ni
sendika yönetimlerinden tasfiye etmek
için hile, işbirlikçilik vb. her türlü
işçi düşmanlığını yaptı.
Genel kurullarda işçilerin gösterdiği adayların karşısına patronun çıkarttığı adayı desteklediler. Devrimcileri DİSK ve Genel İş yönetiminden
tasfiye ettiler. Bugün DİSK ve Genel
İş’in geldiği durum ortada: Kürt milliyetçilerin uzlaşma politikalarının
hizmetinde patron sendikacılığı yapmaktadır.

İkinci Tasfiye KESK’de
Kamu Emekçileri
Cephesi’ne Konulan
“Kırmızı Çizgi”
Kürt milliyetçilerin ve reformizmin yönetime hakim olduğu KESK
yıllardır AKP’nin onca saldırısına
rağmen sendikal alanda, hak alma
mücadelesinde göstermelik, günü
dahi kurtarmayan eylemlerin dışında
yoktur. Oysa KESK, devrimci memurların öncülüğünde alanlarda yapılan mücadeleyle kendi meşruluğunu
dayatarak kurulmuştur. Fakat, Kürt
milliyetçileri ve reformizmin uzlaşmacı politikalarının sonucunda grevli,
toplu sözleşmeli sendikal hakları
gasp edilmiştir. Memurların iş güvencesi gasp edilerek taşeron işçisine
çevrilmektedir. AKP’nin bütün bu

saldırıları karşısında KESK yoktur...
KESK’in tek faaliyeti “çözüm” politikaları çerçevesinde AKP’ye hizmet
etmektir.
KESK Başkanı Lami Özgen bırakın üyelerinin ne düşündüğünü
KESK yönetiminin dahi onayını almadan KESK Genel Başkanı sıfatıyla
AKP’nin “Akil adamı” olmayı kabul
etmiştir.
Kamu Emekçileri Cephesi
KESK’teki bu uzlaşmacı, reformist
anlayışın hep karşısında olmuştur.
KESK’in suskunluğunun aksine
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
AKP saldırılarına karşı kampanyalar
örgütledi.
2013 yılında 18 Ocak’ta ÇHD
üyesi devrimci avukatların da içinde
olduğu Halk Cepheliler’e yapılan
saldırı 19 Şubat’ta bütün yurt çapında
Kamu Emekçileri Cephesi’ne de yapıldı. 185 devrimci memur gözaltına
alındı. 70’in üzerinde devrimci memur
komplolarla tutuklandı.
KESK içindeki devrimciler önce
AKP’nin komplo ve tutuklamalarıyla
tasfiye edilmek istendi. Fakat başaramadı, AKP’nin Kamu Emekçileri
Cepheli memurlara yönelik komplosu
da bozuldu.
AKP’nin tutuklamalarla tasfiye
edemediği Kamu Emekçileri Cepheli
memurlara Kürt milliyetçileri saldırmaya başladı.
KESK’e bağlı bütün sendikaların
genel kurullarında Kürt milliyetçileri,
Cepheliler’in yönetimlere alınmasını
engellemek için “kırmızı çizgi” ilan
etti... Cephe’ye karşı oportünist, reformist bütün sol ile birleştiler... Tek
kırmızı çizgileri Cepheliler’i KESK
yönetimine almamak oldu.
AKP’nin memurlara yönelik saldırıları karşısında kılını kıpırdatmayan
Kürt milliyetçilerinin KESK’teki tek

mücadelesi kirli ittifaklarla devrimcileri KESK yönetiminden tasfiye
etmek oldu.
ÇHD’de yaşanan tartışmalar bu
tasfiye saldırılarından bağımsız değildir. Çayan’da HDP’lilerin saldırısıyla başlayan olaylar tamamen bahanedir.
AKP’nin devrimcileri tasfiye aldırılarının devamıdır. Saldırılar AKP
faşizmiyle uzlaşma politikalarının
parçasıdır.
Çünkü; ÇHD yönetimindeki devrimci çizgi, birincisi AKP faşizminin
önündeki engeldir, ikincisi uzlaşma
politikalarının önündeki engeldir.

ÇHD’de
Devrimci Çizginin
Tasfiyesine
İzin Vermeyeceğiz!
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ÇHD 40 yıllık tarihi olan devrimci,
demokrat, ilerici avukatların kurduğu
örgütlenmedir.
Yönetimde devrimci çizginin hakim olduğu bu dönem AKP’nin her
türlü faşist terörüne karşı mücadelesiyle, halkın yanında yer almasıyla
40 yıllık tarihine onurlu sayfalar eklemiştir.
Tasfiyecilik bu mücadeleye karşı
AKP faşizmiyle birleşmiştir. Bugün
ÇHD ile uzaktan yakından ilişkisi
olmayan, ÇHD üyesi dahi olmayan,
hatta avukat olmayanlar ÇHD içindeki
devrimci çizgiyi tasfiye etmekte birleşmişlerdir.
Hayır, sorun Halk Cephesi’ne basın açıklaması için yer vermek sorunu
değil. Tasfiyecilik ve devrimci çizgi
Kızıldere’den bu yana bir ölçüdür...
Hatırlayın Büyük Direnişi. Sorun
hücre midir? Değil... Sorun NATO
toplantılarında MGK’da otuz kez
görüşülen Demirel devrederken “devlet mirası gibi devrettiği cezaevleri
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sorunu var... otuz kere konuştuk...
çözülmedi” dediği sorundur... Ya düşünce değişikliği ya ölümdür...

Tasfiyeye Karşı
Direneceğiz!
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Bu tasfiye 19 Aralık 2000’deki
tasfiye saldırısından politik olarak
farklı bağımsız değildir.
AKP faşizmi Kürt milliyetçileri,
reformizm ve oportünizmle birleşmiş
devrimcileri her alanda tasfiye etmek
istemektedir...
Tasfiyeci çizginin devrimcilere
saldırısı ve tasfiyeciliğe karşı-devrimci
çizginin mücadelesi Kızıldere’den
beri sürmektedir...
Kurumlardan, yönetimlerden devrimcileri tasfiye ederek devrimciler
tasfiye olmayacaktır. Devrimciler
devrim mücadelesini çeşitli araçlarla
sürdürmeye devam edecek; fakat düzenle uzlaşan tasfiyeci çizgi, düzenle
bütünleşerek mücadele arenasından
kendisi tasfiye olacaktır.
Emperyalizm, politikalarının
önünde engel olan, teslim almak istediği güçleri önce tecrit edip yalnızlaştırmakta sonra TERÖRİZM demagojilerini de kulanarak İMHA’ya
yönelmektedir.
Bu politikanın temelinde fiziki
imhadan çok BEYİNLERİN İMHA
EDİLMESİ vardır.
Fiziki imha buna hizmet eden bir
araçtır. Direnişi seçenler yenilseler
de yok olmazlar. Yeniden ayağa kalkarlar. Bu nedenle düşüncelerin teslim
alınması egemen sınıflar açısından
belirleyicidir ve bu tasfiyenin ideolojik ve politik öncülüğünü emperyalizm yapmaktadır...
Kızıldere’de devrimciler teslim
alınamadığı için. THKP-C ideolojisi
hapishanelerde teslim olmuş tasfiyeciler tarafından yok edilememiştir.
12 Eylül’ün cunta hapishanelerinde devrimciler teslim alınamadığı
için 12 Eylül Cuntası devrimcileri
tasfiye edememiştir.
‘90’lı yıllarda sosyalist devletlerdeki karşı-devrimlerden etkilenen
sol, sosyalist, Kürt milliyetçi hareket

ideolojik olarak sağa savrulurken
devrimci hareket sosyalizmin değerlerini ölümüne savunmuş, emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı
savaşı büyütmüştür.
Bu süreçlerde tasfiyeci çizgi hep
oligarşinin politik etkisinde kalarak
devrimcilere saldırmıştır. Bugün olduğu gibi devrimcileri sendikalardan,
derneklerden, odalardan tasfiye etmeye çalışmışlardır.
Düşman saldırıları karşısından direnmeyen reformist, oportünist sol
devrimcilere karşı saldırı cephesinde
birleşmişlerdir.
2000’lerin başında başlayan F tipi
saldırısı oportünizm, reformizm ve
Kürt milliyetçileri tarafından tam bir
turnusol olmuştur. 19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nda reformist sol
“devrimci demokrasinin tasfiyesidir”, “Aynı mahalleden değiliz”,
“Cepte keklik mi sandınız” diyerek
tafiye edildiğimizi düşünerek adeta
göbek atmışlardır. Kürt milliyetçileri
ise “Farkımızı koyduk, iyi oldu”
diyerek oligarşiyle uzlaşmanın temellerini o günden atmışlardır. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan oportünizm, faşizme karşı direnişte iş başa
düşünce “kaymak tabakayı” koruma
derdine düşmüştür. Ancak bırakalım
“kaymak tabakayı korumayı” ideolojik ve fiziki olarak çürümekten, yok
olmaktan kurtulamamışlardır.
Bütün bu kesimler aynı düşmanlıkla ÇHD yönetimindeki devrimci
çizgiye saldırmaktadırlar...
Amaç, ÇHD’den de devrimci çizgiyi tasfiye etmektir. Bu saldırılar düzenle uzlaşma içinde olan Kürt milliyetçilerinin bir yanıyla da emperyalizme ve oligarşiye güven verme saldırılarıdır.
Dünyada ve ülkemizde M-L, sosyalist, devrimci ve yurtsever geçinen
birçok örgüt, ya örgütsel varlıklarına
tamamen son vererek teslim olmuş
ve düzene dönmüşler ya da sömürge
ülke egemen sınıfların ve emperyalizmin kapılarında barış dilenmeye
başlamışlardır. Bir kısım örgütler ise
emperyalizmin yürüttüğü ideolojik
bombardımanın etki sahasına girmekten kurtulamayarak, geçmişte

savundukları devrimci çizgilerinde,
devrimci ilke ve değerlerde ağır tahribatlara uğrayarak, faydacılığı bayrak
edinmeye ve özünde birincilerle aynı
yolu izlemeye başlamışlardır.
Bugün ülkemizde hala mücadele
arenasında tutunmaya çalışan oportünist solun da ağırlıklı karakteri budur... Emperyalizm tüm örgütüleri,
evet istisnasız tüm ÖYLE YADA
BÖYLE SAVAŞAN örgütleri etki sahası içine alarak sonuca gitmeye, bu
örgütlere de tasfiyeciliği dayatmaya,
tasfiyecilikte başarılı olamadığı takdirde en azından bölüp parçalayarak
güçten düşürmeye çalışmaktadır...
Bugün genel sola egemen olan,
ideolojik-politik öncülüğünü emperyalizmin yaptığı bu tasfiyecilik ve
inkarcılık eğiliminin yansımasından
başka bir şey değildir ÇHD’de yaşananlar. Emperyalizmin, oligarşinin
şekillendirdiği bir sol var, milliyetçi
hareket var karşımızda..
BİZ NASIL BİR DÜNYADA YAŞADIĞIMIZI VE NASIL BİR ÜLKEDE SAVAŞTIĞIMIZI ÇOK İYİ
BİLİYORUZ. DİRENECEĞİZ, SAVAŞACAĞIZ!

Sonuç Olarak;
1- Kürt milliyetçilerinin öncülüğünde ÇHD yönetimindeki devrimci
çizgiye karşı sürdürülen saldırı
AKP’nin devrimcileri tasfiye saldırısının soldan sürdürülmesidir.
2- Kürt milliyetçilerin, oportünizmin, reformizmin tasfiyeciliğine
için vermeyeceğiz.
3- Herkes uzlaşabilir, umutlarını
emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye
bağlayabilir, biz asla uzlaşmayacağız.
4- Kürt milliyetçilerin uzlaşmacılığını, oportünizmin, reformizmin
kuyrukçuluğunu, çürümüşlüğünü eleştireceğiz. Çünkü; çürüyene vurulacak
neşter, solun devrimci değerlerini sahiplenmekten başka bir şey değildir.
İdeolojide ve savaşta dik duramayanlar HİÇBİR İDDİANIN sahibi
olamazlar. Büyük saldırılar bedel
ödemeden savuşturulamaz. Bir direnişte, savaşta, mücadelede siyasi
kararlılık zorunludur.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

ÇHD GENEL MERKEZİNİN DÜZENLEDİĞİ
SOL İÇİ ŞİDDET KARŞISINDA DERNEĞİMİZİN
TAVRI KONULU KONFERANSA DAİR
DEĞERLENDİRMELERİMİZ!

20 Eylül tarihinde sol içi şiddet konusunda ÇHD’nin tavrının konuşulacağı önceden ilan edilen ve çerçeve metni üyelerin ve ilgililerin bilgisine sunulan bir konferans gerçekleşmiştir.
Konferans sonuç bildiriminde sol
içinde bir saldırı ya da çatışma olması
durumunda ÇHD’nin daha etkin bir
rol oynamasına karar verildi.
Bu rol saldırıyı durdurabilmekten
ibaret görülmemeli aksine mevcut sorunun nasıl çözüleceğine işaret etmelidir.
Somut olayla sınırlı kalmadan çözüm mekanizmaları üretmek gerekir.
Daha önce örnekleri görülen sol içi
hukuk komisyonlarının işlerliğini
sağlamak çözüme hizmet edebilir.
Bu komisyonun da tabi olacağı bir
hukuk olmalıdır. Bu da ilke ve kuralların tespit edilmesinden geçer.
ÇHD bu konuda da etkin rol alabilir.
Bu durumda sorunu çözmenin yanında sorun çıkmasını engelleyen
bir işlev gören mekanizmalar yerleşir.
Konferansta kabul gören bu gelişmenin yanında kabul etmediğimiz
bir tespit daha yapılmıştır. Basın toplantısı yapılmak üzere “yer vermeyi”
taraflardan birinin yanında görünme
kaygısı sebebiyle “hata” olarak değerlendirmiş olmanın kendisi büyük
bir hatadır.
Olayları incelemek ve gerçeğe
ulaşmak, şiddeti durdurmak, çözüm
sunmak ve diyalog ortamı geliştirmek
yerine olaylara ilgisiz kalmak, yer istendiğinde yer vermek ve “istenirse iki
tarafa da yer veririm” demek etkisiz
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çözüme
hizmet etmez. Genel merkez yöneticileri bu konuda bir özeleştiri verirlerse buna bir diyeceğimiz olmaz.
Yani bizce dernek yaptıklarından

ötürü değil yapmadıklarından, yapamadıklarından ötürü hatalı olabilir.
Yoksa Halk Cephesi’nin yer talebini
karşılamış olmakta bir hata bulunmamaktadır.
Olayları çözmek noktasında rol almayı reddedenlerin “Biz hukuk derneğiyiz bizim işimiz bu değil” şeklinde bir açıklama getirmesi ne kadar
yanlışsa “biz yalnızca devlet şiddetiyle
ilgiliyiz” demek de o kadar yanlıştır.
Çünkü ÇHD; devrimcilerin, sosyalistlerin, ezilenlerin avukatlarının üye
olduğu bir dernektir. Dernek üyelerinin büyük çoğunluğu şu ya da bu düzeyde örgütlüdür, siyasal bir aidiyetleri vardır ya da en azından ÇHD’de
örgütlüdür.
Dernek üyeleri en azından “aydın”
sorumluluğunu yerine getirmelidirler.
Bizce bu aydın, sosyalist aydın olmalıdır. Hele ki karşımızda 200 kişinin yaralandığı, bir insanın öldüğü,
kurumların içinde insanlar olduğu
halde yakılmaya çalışıldığı, halkın ekmek kapılarının zarar gördüğü, genel
olarak da halkın örgütlü güçlere güvenini zedeleyen bir olay duruyorsa
bu sorumluluk bir kat daha ağır bir sorumluluktur.
Aydın tarafsız olamaz. Hele ki
Marksist-Leninist, sosyalist, devrimci gibi sıfatları da taşıyorsa hiçbir
şekilde tarafsız olamaz.
“Dernek üyelerimiz içinde HDP
bileşeni olan arkadaşlarımız vardır”
şeklinde bir açıklama da ikna edici bir
açıklama değildir.
Dernek etkili bir tutum aldığı zaman hepimiz maddi gerçeğe biraz
daha yaklaşma ve olaylarda sorumluluğu olan anlayışı tespit etme olanağına kavuşuruz. Bu durumda herkes kendi iç mekanizmalarına dönecek ve eleştirecek, tartışacaktır. Bizce korkulan tam da budur.

Saldırıya uğrayan tarafa yer vermenin taraf olduğumuz izlenimini yaratacağı yolundaki saptama yanlış
ve abartılıdır. Hele bu durumu, yer veren şubeye “özeleştiri vermelisin”
dayatmasına dönüştürmek, aksi halde basında imzalı ilan yayınlamak, istifa örgütlemek asla kabul edilemez.
Bu tutum konferansta mahkum edilmiştir. Ancak bu sorumsuzluğun mutlaka bir yaptırımı olması gerektiği görüşündeyiz.
Sonuç olarak, bizi birleştiren
mücadeledir mücadeleden vazgeçecek
değiliz. Mücadele edenlerle yürünecek yol daha çok uzun ve zorlu mesailer yaptıracaktır hepimize...
Çağdaş Hukukçular Derneği emperyalizme ve faşizme karşı haklar ve
özgürlükler mücadelesi vermek isteyenlerin bir mevzisidir. Biz bu mevziyi güçlendirmeye, büyütmeye devam edeceğiz.

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Konferansa Dai̇r Notlar!
Konferansın daha başında konferansa katılamayacağını söyleyenlerin
yazılı tebliğlerinin yanı sıra bazı konferans katılımcılarının da yazılı tebliğleri sunulmuştur.
Konferansa katılanların da katılmayanların da çerçeve metnin dışında kendi görüşlerini dile getiren tebliğler sunmalarında doğal olmayan bir
şey yok elbette. Ancak metinlerin bütününde olay yanlış kavranmış ya da
kavratılmış, tespitler de bu yanlış
bilgiler üzerinden inşa edilmekteydi.
Bu sebeple daha toplantının başında söz alarak bazı bilgi yanlışlarını ya da isteyerek yanlış bilgiler üzerine inşa edilen tespitleri düzeltmek
istedik.
Bunlardan ilki özne belirtmeksizin
kullanılan muğlak ifadelerdi. “Nurtepe’de başlayan ve diğer mahallele-

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Vatan onur demektir, namus demektir. Vatanı vatan eden
bizleriz. Ezilenler, sömürülenler, kendi topraklarımızda,
uğruna canımızı verdiğimiz vatanımızda tutsak edilen, katledilen, açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ediliriz. Ve
bizler, yani binler, milyonlar, bir avuç asalak işbirlikçinin
sömürü düzenine mahkum değiliz.
Bizler, onurlu bir tarihin sahibi ve sürdürenleriyiz. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Anadolu'da; fedakarlıklar, yoksulluklar içinde direnmiş, teslim olmamış bir geleneğe sahibiz. Çünkü bizler Anadoluyuz, Anadolu ihtilalinin öncüleriyiz... Ve 44 yıldır emperyalizme, oligarşiye karşı ihtilalimizi sürdüren, her geçen gün daha da büyütenleriz. Bu kültür ve inançla, vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için savaşan savaşı halklaştıranlarız. Halkın her eyleminde, ayaklanma ve hak alma
mücadelesinde biz varız ve olmaya devam edeceğiz. Halka yapılan her saldırının, zulmün, katliamın hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bu halk ve vatan sevgimizin gereği ve tarihsel sorumluluğumuzdur.
Haziran Ayaklanması'nda yitirdiğimiz, şehit verdiğimiz canlarımızın hesabını sorduk! Muharrem Karataş faşizmi hedef alarak, bu hesabı mahşere koymayarak, Haziran şehitlerinin, beyni sokağa akıtılan Berkin’imizin hesabını sordu.
Berkin'in eline sapan veren, yüzüne kırmızı fuları takre yayılan çatışma” şeklinde özetlenebilecek bu ifadeler öznesiz muğlak
ve haklı haksız ayrımı gözetmeyen
ifadelerdi. Bu yanlış bilgi ve tanımlamalar üzerinden varacağımız yer de
doğru olamazdı.
Doğrusu şudur: Bir Alevi yapılanması olduğunu söyleyen grup Selahattin Demirtaş’ın seçim propagandası yapılan standına gelerek konuşmak isteyen Halk Cepheli kişilere saldırmıştır.
Saldırgan grup önceden satırlı ve
bıçaklı bir şekilde hazırlanmış olup
kalabalıktırlar.
İkincisi, olaylar mahallelere kendiliğinden ya da rüzgar yoluyla yayılmamıştır. Hızlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştiği açık olan saldırı-
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VATAN VE HALK SEVGİSİ DEMEK
EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK
İÇİN BERKİN’LE, MUHARREM’CE
KAVGANIN İÇİNDE OLMAKTIR!
tıran halk ve vatan sevgisidir, fedadır; ekmek, adalet, özgürlük uğruna savaşıp canını feda etmektir.
Halk ve vatan sevgisi, adalettir, fedadır, hesap sormaktır.
Yoldaş sevgisidir... Muharrem’ce savaşmak, savaşı halklaştırmak, aynı zamanda sıra neferi olmaktır.
Onlarca insanımız katledildi. Berkin’imizin beyni
sokaklara akıtıldı. Ve tüm bunları yapan, bir avuç asalak
olan oligarşinin iktidarının devamını isteyen, halk düşmanı
AKP'dir. Berkin’imizi katledenler, ülke topraklarımızı emperyalistlere peşkeş çekenlerdir. Rant uğruna "Gezi Parkı"nı tahrip etmeye çalışan, halkın direnişiyle karşılaşınca da, onlarca insanımızı katleden faşizimdir.
Hesap Soracağız!
Vatan topraklarımızı satanlardan, halkımızı, kendi
topraklarında köle bir halk haline getirip; açlık, yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edenlerden, katledenlerden
HESAP SORACAĞIZ! Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için, vatan ve halk sevgisiyle; ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz ve Muharrem
olup, Berkin olup kavganın içinde olacağız! Vatanımızın
bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü bu kavgadadır ve sonunda kurulacak olan Devrimci Halk İktidarındadır!

lar HDP bileşenlerince yapılmıştır. Ayrıca YDG-H ismindeki grup mahallelerde halka ait işyerlerine ve devrimci kurumlara saldırmıştır.
Saldırıyı “çatışma” olarak değerlendirmek hatalı ve kasıtlı bir yaklaşımdır.
Konferansa katılmayıp yazılı bir
tebliğ yayınlayan eski genel başkan
Kazım Bayraktar ise tarihi hıncını kağıda dökerek HHB’ yi hedef tahtasına oturtmuştur. O’na göre Halkın
Hukuk Bürosu ÇHD içinde demokrasinin işlemesine engel olmaktadır.
Bunun örneği ise yıllar önce Ergenekon davasına müdahil olunmaması konusunda Halkın Hukuk Bürosu’nun ısrarlı davranmasını örnek
olarak göstermektedir.

Halkın Hukuk Bürosu gerek Ergenekon ve devamı davalarda oynanan oyuna ÇHD’nin de dâhil edilmesine karşı çıkmıştır evet. Ortada
oligarşi içi bir çatışma varken halk
güçlerinin çıkarı ise birkaç kontrgerilla artığı sanık durumunda olacak
diye AKP’nin arkasını doldurmak
değildir. İktidarın tarih boyunca egemen güçler birbirlerine karşı savaştıklarında kendi sınıf çıkarları için halkı arkalarına almaya çalışmışlardır.
AKP de solun çeşitli kesimlerinden
destek alarak büyümüştür. Tasfiye ve
yargılama oyunlarında AKP’nin arkasında saf tutmamış olmamız gayet
isabetli davranış olmuştur. Bugün
hayat bizi doğrulamış olmaktadır.
HALKIN HUKUK BÜROSU
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KATİLLERE SINIRSIZ KORUMA
ADALET İSTEYENLERE
SORUŞTURMA, DAVA, CEZA!
Berkin’in başından gaz fişeğiyle
vurulup komaya sokulmasının üzerinden 1 yıl 4 ay, ölümünün üzerinden
6 ay geçti ama katilleri hala yargılanmıyor, adaletten hala eser yok…
AKP hala katillerini korumaya devam
ediyor.
AKP’nin Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Berkin Elvan'ı vuran polisler
hakkında halen işlem yapılmamasına
ilişkin CHP Denizli Milletvekili İlhan
Cihaner'in verdiği önergeye geçtiğimiz hafta verdiği yanıtta "Soruşturma yetkisi savcılığa ait, bakanlık
müdahalede bulunamaz" demiş.
Önergeyi yanıtlayan Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ, "Başkalarının hak
ve özgürlüklerine dokunan veya içeriği başka suçların konusunu oluşturan suçlarla ilgili ya da suç isnatlarına dayalı olarak soruşturma
yürütülmesi ve sonucuna göre kamu
davası açılıp açılmaması hususlarında tüm yetki ve sorumluluk ilgili
Cumhuriyet Başsavcılıklarına ait
bulunmaktadır. Kamu davası açılması halinde yargılamalar, bağımsız
mahkemelerce sürdürülüp sonuçlandırılmaktadır" diyerek açıkça yalan söylemiş.
Bozdağ, açıklamasında yargının
yetkilerini kullanmasında, bakanlığın
müdahalede bulunmasının söz konusu
olmayacağını belirtmiş! Yargı bağımsızmış, bakanlık müdahalede bulunamazmış!..
Hem Berkin’in vurulmasıyla ilgili
soruşturmada hem de Haziran Ayaklanması boyunca katledilenlerle ilgili
diğer soruşturma ve davalarda hakim
ve savcıların AKP’den bağımsız hiçbir adım atamayacakları, hiçbir karar
veremeyecekleri gün gibi ortaya çıkmıştır. Zaten faşizmle yönetilen bir
ülkede aksini düşünmek, yargının
bağımsız olduğu yalanına inanmak
olacaktır ki bu en hafif deyimle safdilliktir. “17 Aralık Yolsuzluk Ope-

rasyonu”ndan sonra Türkiye’de yargının ne kadar bağımsız ve tarafsız
olduğunu kör gözler bile görmüş,
sağır sultanlar bile duymuştur!
Bekir Bozdağ’ın bu açıklamasının
bir başka anlamı daha vardır. “Berkin
için adalet” talebinin muhatabı doğal
olarak siyasal iktidardır. Bekir Bozdağ
da bu açıklamasıyla bizden adalet
istemeyin demekte, yargının bağımsız
olduğu yalanının arkasına sığınarak
katilleri korumaktadır. “Kim ne derse
desin biz polisimizi kimseye yedirmeyiz” demektedir Bozdağ. Berkin’in
öldürülmesine ilişkin soruşturmada
yaşananlar da bunun somut ifadesidir.
AKP’nin adaleti budur. AKP bir
yandan yargı bağımsız, biz karışamayız
diyerek katillerini korurken diğer yandan Berkin için adalet isteyenlere soruşturmalar açıp cezalar vermeye devam etmektedir. Berkin’in katillerini
bulup yargılamakta acele etmeyen, 16
ay boyunca bir arpa boyu yol alamayan
“bağımsız yargı” Berkin için adalet
isteyenlere jet hızıyla davalar açıyor,
Berkin için adalet isteyen memurlar
ve öğrenciler hakkında da soruşturmalar açıyor, cezalar veriyor. Bunun son örneği de geçtiğimiz hafta
basına yansıyan bir soruşturma haberi
oldu. Eskişehir'de Yunus Emre Devlet
Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Şenel hakkında Berkin Elvan eylemine katıldığı
için hastane yönetimi soruşturma açtı.
Daha önce de Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi'nde araştırma görevlisi
olarak çalışan Nuriye Gülmen hakkında Berkin Elvan eylemlerine katıldığı gerekçesiyle rektörlük tarafından
soruşturma başlatılmıştı. Siyasi şube
polisinin yönlendirdiği Osmangazi
Üniversitesi Rektörlüğü'nce açılan soruşturma sonucunda Nuriye Gülmen
hakkında geçtiğimiz hafta iki yıl kıdem durdurma cezası verildi.

Berkin vurulduktan günler sonra,
ancak avukatlarının suç duyurusu
üzerine başlayan soruşturmada aradan
geçen 16 aylık süreye rağmen neredeyse bir arpa boyu yol bile alınamadı.
Savcılıkla emniyet arasında gidip gelen evraklar, yazışmalar, ‘lütfen’ talep
edilen bilgiler, aylar sonra ‘lütfen’
alınan ifadeler… Tam soruşturma bitiyor, dava açıldı açılacak derken savcının başka bir yere tayin edilmesi,
yerine aylarca savcı atanmaması,
aylar sonra gelen savcının görev yerinin bir gün sonra değiştirilmesi…
Aradan geçen 16 ayın sonunda
“soruşturma” namına yapılan tek şey
hala klasik yazışmalar, bürokratik
işlemlerle “eksik hususların giderilmesi”! Oysa her şey çok açık,
eksik husus filan yok. Katillerin eşkâlleri bile belli. Ama yine de ellerini,
kollarını sallayarak gezmeye, yeni
Berkinler yaratmaya devam ediyorlar.
Yani görevlerinin başındalar!
AKP faşizmi için esas olan da
budur zaten. Katil polisler görevlerinin başında olmaya devam etsinler;
kim sesini çıkarır, hakkını arar, adalet
isterse copla, gazla, silahla sustursunlar… Faşist düzenlerinin devamının ancak bu şekilde mümkün olduğunun, “devletin bekası” için bunu
yapmak zorunda olduklarının bilincindedir AKP. Bunca çabaya, ödenen
onca bedele, ısrarla adalet istenmesine
rağmen “Berkin için adalet” talebine
kulaklarını tıkamalarının, oyalamaların, hatta açıkça katilleri korumalarının başka bir izahı yoktur.
Haziran Ayaklanması günlerinde
başbakan olan Tayyip Erdoğan ülkeyi
gaza boğan, TOMA’larla, akreplerle,
meydanlarda terör estiren, 8 insanımızı katleden polis için “Polisimiz
destan yazıyor…” sözleriyle ifade
etmişti bunu. Bugün de Bekir Bozdağ
söylüyor aynı şeyi.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Röportaj

Halkımızla Birlikte, El Ele, Kol Kolayız!
Hasta Tutsakları Zulmün Elinden Çekip Alacağız!

Mehmet Güvel

TAYA D ’ l ı
Aileler Hasta
Tutsaklar Serbest
Bırakılsın talebiyle başlattıkları
kampanya kapsamında Çayan
Mahallesi’nde bir
direniş çadırı
açtılar. Çadırda
b u l u n a n
TAYAD’lılar ile
yaptığımız röpor-

tajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Merhaba kendinizi
tanıtır mısınız? Çadır direnişinize
neden başladınız? Neden çadır
kurdunuz bunu anlatır mısınız?
Mehmet Güvel: Ben TAYAD’lı
Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
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Mehmet Güvel.
Biz, TAYAD olarak Tutuklu
Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneğiyiz. Ve bizim birincil görevimiz hapishanedeki tutsakların
sorunlarıyla ilgilenmek. Şu anda en
büyük sorunlardan biri F tipi tecrit
koşullarında evlatlarımızın hastalığı
ve birçoğu da ağır ve ölümcül hasta
durumda. Onların dışarıya çıkıp tedavi
edilmesi gerekir. Bu yasalarda da
var; fakat bir türlü bu konuda adım
atılmıyor. Bu adımı attırabilmek için
çadır kurduk. Birinci vazifemiz bu.
Diğer yönden, çadır halkımızın
ilgisini çekti ve burada sürekli bir
sahiplenme oldu. Zaten biz biliyoruz,
eylem örgütler. Ve biz sadece sözde
değil pratikte de bunu gördük ve hal-

kımız sahiplendi ve sahiplenen insanlar
örgütlendi, TAYAD’lı olmaya başladılar. Buranın her türlü ihtiyaçlarını
karşılıyorlar. Yemeğimizi getiriyorlar,
çayımızı getiriyorlar ne gibi ihtiyaçlarımız olduğunu sürekli soruyorlar.
Bizimle birlikte burada durup eylemliliklerimize katılıyorlar. Tabi ki burada
çeşitli etkinliklerimiz oluyor, çeşitli
söyleşiler yapıyoruz. Ve aynı zamanda
müzik dinletileri yapıyoruz, film gösterimleri yapıyoruz. İnsanlarımızın ve
halkımızın buna da ilgisi büyük. Her
bakımdan seyrediyorlar ve dinliyorlar.

Yürüyüş: Çadırınızı ilk açtığınızda bir saldırı, operasyon
oldu. Bunu anlatır mısınız?
Mehmet Güvel: Tabi ki.
Düşman bizim her eylemimize karşı
saldırılar yapıyor. Çadırı bahane edip
'Çadırı hiçbir yerde kurdurmayacağız' diye söylemleri oluyor. Önce
gözdağı verdiler. TOMA’larla, akreplerle geziyorlar. Gece yarısı olduğunda
da burada az insan olduğunda bu
sefer saldırıya geçtiler. Çadırımızı
söküp aldılar. İnsanlarımızı gözaltına
aldılar. Fakat bu kendi yasalarında
bile suç olmayan bir eylemdir ve
ertesi gün bırakmak zorunda kaldılar.
Tabi ki biz gözaltına alınanlardan
sonra tekrar çadırımızı açtık. Bizim
deneyimlerimizde mevcut, Ankara’da
Abdi İpekçi’de polisler bizim çadırımızı aldığında, 4 seneden fazla
çadır eylemimizle devam ettik. Bunlar
bizim bu durumumuzu da bildiklerinden kaynaklı çok da fazla üzeri-

mize gelemiyorlar. Gözdağı vermeye
çalışıyorlar, halkı korkutmaya çalışıyorlar. Burada sürekli sessiz de
olsa tacizler sürüyor. Ama biz buraya
bir program içerisinde geldik ve burada bir ay çadırımızı açacağız. Yaz
kış, soğuk demeden bunu götüreceğiz.
Buna hiçbir güç engel olamayacak.

Yürüyüş: Son olarak çadırla
ilgili söylemek istediğiniz bir şey
var mı?
Mehmet Güvel: Aslında başta
da belirttiğim gibi çadırın görünen
amacı hasta tutsaklar ve tutsaklar.
Bunun yanı sıra da imza kampanyası
için. Ama esas olarak halkı örgütlemek… Yani bu bizim tüm eylemliliklerimiz için. Zaten amacımız halkı
örgütleyebilmek. Bizim irademizi,
bizim görüşümüzü, bizim ilkelerimizi
anlatabilmek. Onları örgütlü hale getirebilmek… Örgütlü bir halk hiçbir
zaman yenilmez. Bu bilinçle, bu eylemlerle sadece burada değil İstanbul’un
çeşitli yerlerinde de devam ettireceğiz.
Ve milyonları örgütleyeceğiz diyoruz.
Bunu pratikte de göstereceğiz.

Gericiler Bağcılar'dan Kovuldu!
Bağcılar Halk Cephesi, AKP’nin ve emperyalizmin beslemesi
gericilerin mahalledeki faaliyetlerini engelleyip teşhir etti. 2
Ekim’de takım elbiseli, kendisine mağdur görüntüsü veren bir
şahıs “Noter tasdikli” makbuz ve nerede çekildiği belli olmayan
resimlerle para toplarken Halk Cepheliler tarafından fark
edildi. Tokatlanıp, kovulan bu kişilere karşı halkın uyanık
olması gerektiğini ifade eden Halk Cepheliler, dini istismar
edenlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söylediler.
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Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
Liselerde Her Öğrenciyle İlişki Geliştirmek,
Her Liseliyi Başta Kendi Sorunları Olmak Üzere;
Öğrenci Meclislerinde Birleştirmek Mi İstiyoruz?

O ZAMAN HAREKETE GEÇELİM
Örgütlenme çalışmalarında kullanacağımız araçlardan, kullanacağımız
dile kadar her şey o lisede çalışma yapan arkadaşımızın yaratıcılığına, deneyimine ve devrimciliğindeki tercihlerin netliğine bağlıdır.
Deneyim konusunda elbetteki biz liseliyiz, aslında hak ve özgürlükler
mücadelesinde bugüne kadar çevremizde gördüklerimize karşı somut
olarak mücadeleye başladığımız zaman
şimdidir.
Liseliyken gördüklerimize karşı
mücadele etme deneyimi kazanmaya
başlarız.
Yani lise sıraları, sınıfları, kantinlerimiz yani okullarımız hak ve özgürlükler mücadelesi verirken ilk deneyim kazandığımız yerlerdir. İlk
adımlarımızdır mücadeledeki... İlk deney ve tecrübelerimizi burada kazanırız. İlk coşkuyu, ilk hatayı, ilk başarıyı her şeyi ama her şeyi ilk burada tadarız... Ve bu yıllar bizim için unutulmaz yıllar olur.
Aradan on sene de, 40 sene de geçse bu yılları, bu ilk yıllarımızı coşku,
sevinç, yerimizde duramadan gözümüzü açtığımız yılları unutmayız.
Devrimcilik konusunda; yani vatanı
ve halkına duyduğu sevgi, anne-babası,
kendi ailesi olmak üzere mahalle halkına bu topraklarda yaşayan tüm halklara çektirilen açlık ve zulüm kadar da
burjuvaziye onun temsilcilerine kiniöfkesi olmalıdır.
Bunlar istemek ve yapmak için
yeterlidir.
O zaman yoğunlaşmak ve yaratıcılığı somutlayacak, geliştirecek kolektif çalışma içerisinde bulunmalıyız.
Bunun da tabii en temel başlangıcı komitelerdir... komite toplantılarıdır...
Yani yaratıcılıkta devrimci tercihlerin gelişmişliği de hepsi birbirine bağ-

lı sonuçlardır.
Tercihleri konusunda bilinçli olan
arkadaşlarımız şüphesiz ki diğer örgütsüz liseli arkadaşlarımıza politikalarımızı taşımak, halka-vatana sevgiyi, halk düşmanlarına öfkeyi büyütmek için elinden geleni yapacaktır.
O genç, tertemiz beyinleriyle bunun için deneyimsizliklerine rağmen
en uygun yolu yöntemi de bulacaktır.
Çünkü biz liselileriz, çünkü biz
kendimizi örgütleyeceğiz...
Bizi bizden başka kimse iyi tanıyamaz....
Bizi bizden başka kimse örgütleyemez...
Bizi biz örgütleyeceğimiz için sorunlar kadar çözümleri de, ikna olmamaya karşı ikna etmenin yolunu da
yöntemini de bizim kadar kimse iyi bulamaz, yapamaz.
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Örgütlenmek İçin
Ajitasyon ve Propaganda
Nedir?
Ajitasyon yüreklere seslenir; bir
duygu yoğunluğu, coşku oluşturur
ama bu coşku propagandayla birleşmediğinde soyut kalır ve uzun ömürlü olmaz. Propaganda ise beyinlere hitap eder. Propaganda araçlarıyla ikna
ederiz, neyi ne için yaptığını ayrıntısıyla ona anlatırız...
İkna olan... yüreğini ve beynini örgütlediğimiz her genç, kuşkusuz ki birşey yapmadan duramayacaktır.
Biz bunun en somut kanıtı değil
miyiz zaten?..
Ajitasyon- propagandayı bu yüzden
beraber ele alırız çalışmalarımızda...
Yazılı, görsel her türlü yöntemle yanı
başımızdaki liseli arkadaşlarımıza gitmeliyiz.
En temel araçlarımız bellidir.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Afiş, bildiri, pullamalar, yazılamalar ve kuşlamalar...
Bunlar bizim mücadelemizdeki en temel araçlarımız olmalıdır. Her tarafı afişlerimizle, yazılamalarımızla, pullarımızla donatmalıyız. Her liseliye bildirimizi verdirmeli,
bununla da kalmayıp okumasını sağlamalıyız.
Bunları yaparken kolektif bir şekilde yakınımızda kim
varsa onları da çalışmalara katmalıyız. Sınıfları gezerek
yaptığımız konuşmalar, okul önlerinde açacağımız masalar, okul kantininde, okul önlerinden girişlerinde yapacağımız bildiri dağıtımları... bunlar bizim en temel çalışma şekillerimiz olmalıdır.
Bu çalışma şekillerinde de asıl hedefimiz kendimiz
yapmak değil... kendimizle birlikte hergün yeni yeni
arkadaşlarımızı da çalışmalarımıza katabilmektir.
Öğrenci meclisinin adımlarını oluşturacağımız komitelerle atabilmektir.

Suya Değil, Beyinlere Yazmalı;
Hak ve Özgürlüklerimiz İçin
Mücadeleye Çağırmalıyız!
Örgütlenme olmadan ajitasyon ve propagandanın suya
yazılmış yazı gibi etkisi bir anda kaybolacağı gibi, ajitasyon-propaganda olmadan da örgütlenmenin zeminini ve ilişkilerini yaratmak imkansızdır. Bu nedenle aitasyon-propagandanın tamamlayıcısı örgütlenme, örgütlenmenin tamamlayıcısı ise daha ileri düzeyde ve daha
yaygın ajitasyon ve propaganda olmak durumundadır.
Sivil toplum örgütleri kitleleri örgütlememe, var
olan örgütleri işlevsizleştirme ve dağıtma konusunda son
derece kararlıdırlar. Bütün çalışma biçimleri, programları, ideolojik-siyasi anlayışları buna yöneliktir. Bu, sivil toplum örgütlerinin, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin birer maşası olduklarını gösteren en önemli şeydir.

Ajitasyon ve Propagandaya
Yaklaşımda Bazı Yanlış Anlayışları
Düzeltmeliyiz
Bu konuda en yaygın zaaflı anlayış, her şeyi silahlı
mücadelenin belirleyeceği anlayışıdır. Bu anlayış silahlar
patladığında kitlelerin kendiliğinden saflara akacağını hayal etmektedir.
Bu konuda düşülen ikinci yanlış ise, her alanda , her
durumda, basma kalıp, alışılmış bir ajitasyon ve propagandaya başvurmaktır. Oysa ajitasyon-propaganda ala-
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nın, birimin özgün yapısını, tarihi, sınıfsal, sosyal özelliklerine ve daha da önemlisi somut, elle tutulur, kitlelerin canlı olarak yaşadığı, tartıştığı gerçeklere uyarlanmadan başarılı sonuç alınamaz.
Üçüncü yanlış, ajitasyon ve propagandada kitlelerin
ileri kesimlerini kriter almaktır. Daha çok onların anlayacağı, onların sorun ve taleplerini baz alan bir muhtevada ajitasyon ve propaganda yapmaktır. Oysa ajitasyon
ve propagandada baz alınması gereken kitlelerin geri kesimleridir. Sıradan dediğimiz kesimlerdir.
Örneğin kitleler birçok konuda devrimcilere ve devrimcilerin düşüncelerine karşı şartlanma içindedir. Ön yargılarla donatılmıştır. Oligarşinin yoğun olarak yürüttüğü karşı propagandanın etkisi altındadırlar. Bu nedenle
bizim ajitasyon ve propagandamıza karşı çoğunlukla savunmaya geçerler. Amiyane tabirle savunma kalkanlarını
çalıştırırlar. Ajitasyon propagandamızın etkili olmasını
istiyorsak öncelikle bu savunma kalkanlarının ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Aksi taktirde bırakalım etki yaratmayı kitlelerle düzgün bir iletişim dahi kuramayız.
Öncelikle hiç unutmamamız gereken şey; ajitasyon ve
propagandadaki amacımızdır. Ajitasyon ve propagandada
amaç daima, kitlelerin duygu ve düşüncelerini kazanmak,
bilinçlendirmek, örgütlü mücadeleye katmak ve eyleme
geçirmektir.
Bu nedenle planladığımız her hangi bir eylemi gerçekleştirirken, kitleleri buna katmaya çalışırken temel aracımız ajitasyon olmalıdır. Yani kitlelerin ağırlıklı duygularına hitap edilmelidir. Propaganda ise düşünceye hitap etmektir. Kitlelerin düşüncelerini istediğimiz doğrultuda değiştirmektir.

Liselerde Ajitasyon-Propaganda da
Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar
- Liseli gençliğin kendine özgü şekillenişi nasıldır?
Olaylara nasıl yaklaşır? Yaşadığı somut sorunlar nelerdir? Tek tek birimlerin sınıfsal, kültürel, ulusal özellikleri, tarihi nasıldır? Vb. gibi sorulara doğru olarak yanıt
veriyorsak, ajitasyon propagandanın da nasıl şekillenmesi
gerektiğini tespit etmemiz zor olmayacaktır.
- Birinci nokta; Liseli gençlik somut olarak içinde
yaşadığı eğitim kurumlarının nasıl olduğu ve alternatifinin nasıl olacağına her zaman daha ilgilidir. Demokratik
Halk Liselerinin kendi özlediği eğitim kurumu olduğunu anlamakta zorlanmayacaktır.
- İkinci nokta, sadece genelde liselerde yaşanan sorun ve taleplere bağlı kalmadan, somut olarak yaşanan
günlük gelişmeler etrafında bir ajitasyon propaganda yürütmek gerekir. Bilinmelidir ki kitleler herşeyden çok bunları tartışırlar.
Bu iki nokta özellikle liseler açısından diğer alanlardan çok daha önemlidir. Çünkü liselilerin düşünce,
duyguları ve ahlaki değerleri henüz yerleşmiş, kalıplaşmış değildir. Soyut düşünce ve bakış açısı gelişmemiştir. Bu nedenle yaşadığı olayların daha çok etkisi altın-
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da kalır.
- Üçüncü olarak, eğitim ağırlıklı bir ajitasyon ve propaganda yapmak gerekir. Liseli gencin henüz hayatı yeni
yeni kavrayan biri olduğu asla unutulmamalıdır. Yetişkin
insanlar için basit gibi görünen bir çok şey onların nezdinde öğrenilmesi gereken şey konumundadır.
- Dördüncü olarak, duyguları daha ön planda olduğundan, duygulara daha çok hitap eden bir ajitasyon ve
propaganda yürütmek gerekir. Yani ajitasyon ağırlıklı bir
çalışma içinde olmak gerekir. Örneğin, heyacanı arttırıcı, coşkuyu yükseltici sloganlar bulmaya özel önem vermek gerekir.
- Beşinci olarak, tiyatro, müzik, sinema vb. gibi araçlarla, görsel propagandaya önem vermek gerekir.
- Altıncı olarak, Liseli gençliğin mücadele tarihini,
her birimin mücadele ve direniş tarihini, şehitlerini propaganda etmeye özel önem vermek gerekir. Devrim mücadelesinde şehit vermiş bir çok lise vardır. Bu şehitlerimizin ölüm yıl dönümlerinde okuduğu lisede mutlaka
anmalar düzenlenmeli, mücadelesi ve kahramanlıkları kitlelere anlatılmalıdır.
- Yedinci olarak, liselerde diğer alanlar göre daha basit, daha anlaşılır, daha özendirici bir propagandaya ağırlık vermek gerekir. Bu doğrultuda gerekirse sloganlar etrafında bir anlatımdan ve şemalaştırmalardan da kaçınmamak gerekir. Slogancı olmamak lazım gibi aydınca anlayışlardan uzak durmak gerekir. Evet slogancılığın
mahsurları vardır. Ama bunlar liseli genç hayatı kavradıkça yok olacaktır.
- Sekizinci olarak, kendine güveni geliştirici bir propagandaya önem vermek gerekir. Liseli gençte bu yön henüz zayıftır. Ama kendine güven duyulmasını da tutku derecesinde ister.
- Dokuzuncu olarak, sorular etrafında şekillenen bir
propagandaya özel önem vermek gerekir. Liseli genç kavramaya çalıştığı hayata ve somut gelişmelere ilişkin kendine bir çok soru sorar ve cevap arar. Biz onun doğru, gerekli ve etkili sorular sormasını sağlamalıyız.
- Onuncu olarak, Liseli gençlere yönelik yaşam tercihi propagandası yapmak oldukça önemlidir. Nasıl bir
hayat yaşayacağına bu dönemde karar veren gence biz,
"devrimci bir yaşam" propagandasıyla gitmeliyiz.
Devrimciliğin sıradan insanların eylemi olduğu, her
insanın devrimci olabileceği, olması gerektiği kavratılmalıdır. Yoksa geniş kitleleri devrimcilik yapmaya ikna
etmek mümkün değildir.

Propaganda ve Ajitasyondan
Örgütlenmeye...
Buradan çıkan sonuç şudur; kitle çalışmasının temeli kişiden kişiye ilişkidir. Bütün örgütlerimiz, militanlarımız, taraftarlarımız kitlelerle somut ilişki kurmak
için yoğun çaba içinde olmalıdırlar. Bilmelidirler ki bunun yapılmadığı yerde kitle çalışması da, örgütlenme faaliyeti de yoktur.

Somut ilişki ise sadece bir ilişki olarak bırakılmamalı,
süratle örgütlü bir ilişkiye çevrilmelidir.
İnsanlara gidenler kesinlikle hazırlıksız gitmemeli, gönderilmemelidir. Önceden neyi nasıl anlatacağı, gideceği
kişinin sosyal, siyasal, ulusal, dinsel özelliklerini nasıl dikkate alacağı, ne önereceği belirlenmelidir. Bu da yetmez,
kişilere gidecek insanlarımızın eline somut bir araç, bir
gerekçe vermek gerekir.
Sıradan bir ilişki olarak başlayan ilişkiler giderek militan bir görev ilişkisine dönüştürülmelidir. İlişki geliştirdiğimiz her kişiyi örgütlü hale getirmek için imkanlar
azami ölçüde zorlanmalıdır.
Örgütlenme konusunda en çok düşülen hata, kitlelerin ileri kesimlerini örgütlemek düşüncesinin dışına çıkamamak ve buna bağlı olarak siyasi örgütlenme dışında örgüt kurmaya gereken önemi vermemektir. Bu yanlıştır.
Bir birimde ilk düşüneceğimiz bir Liseli Dev-Genç
komitesini ortaya çıkarmaktır.
Sonuç olarak, liselerdeki çalışmalarımızda bugün temel şiarımız: "HER LİSEDE AJİTASYON VE PROPAGANDAYI YÜKSELTMEK, HER LİSELİYLE
İLİŞKİ GELİŞTİRMEK VE HER LİSEDE ÖĞRENCİ MECLİSİNİ OLUŞTURABİLMEK" olmalıdır.
BUGÜN BU ÇALIŞMAYI ÖRGÜTLEMEK ÖNÜMÜZDE DURAN 6 KASIM BOYKOTU’NDA TÜM LİSELİLERİ BU BOYKOTLA BİRLEŞTİRMEK,
YARIN İSE LİSELİLER OLARAK YAPACAĞIMIZ
KURALTAYDA BİRLEŞTİRDİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZLA SORUN VE ÇÖZÜMLERİMİZİ SOMUTLAYIP,
ÖĞRENCİ MECLİSLERİYLE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ İÇİN MÜCADELE ETMEK, GENÇLİK
CEPHESİNDE TÜM GENÇLİĞİ BİRLEŞTİRMEK
OLMALIDIR!
HAYDİ LİSELİ ARKADAŞLAR,
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ GEREĞİ,
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ İÇİN
DEMOKRATİK LİSE,
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN
6 KASIM'DA ZULMÜN KALESİ
YÖK'E KARŞI BOYKOT'TA
VARLIĞIMIZI GÖSTERELİM,
BİZ VARIZ DİYELİM...

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Liseliyiz Biz
Yoksul Halk Çocuklarının Okuduğu
Tüm Liseler Bizim Olmalıdır!

DEVRİMİ BUGÜNDEN ÖĞRENCİ
MECLİSLERİYLE ÖRGÜTLEYELİM!
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Liseli gençliği ancak biz örgütleyebiliriz Neden?
Düzen gençliğe ucuz işgücü olarak bakar;
Biz devrimin geleceğini onlara emanet ediyoruz.
Düzen, gerici yoz bir gençlik yaratmak ister;
Biz vatanını ve halkını seven, emperyalizme ve faşizme karşı savaşan ve bunları yapabilecek güçte bir
düşünme sistemi olan devrimci bir gençlik isteriz.
Düzen, ahlaksız, uyuşturucu kullanan, başını dizilerden kaldırmayan, burjuvazinin pespaye "sanatçılarına"
özenen bir gençlik ister;
Biz kitap okuyan, film izlerken bile bilimsel bir süzgeci olan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, politika
üreten, düşünen bir gençlik isteriz.
Düzen, istediğinde disiplin cezalarıyla, yasaları, cezalarıyla korkutabildiği bir gençlik ister;
Biz cüretli, halk düşmanlarından hesap sorma kararlılığı yüksek, düşmanının gözünün içine bakabilen,
militan bir gençlik isteriz.
Düzen, itaat eden, tembel, asalak bir gençlik ister;
Biz disiplinli, moralli, çalışkan, emekçi, halkının
tüm sorunlarını çözmeye talip örgütlü bir gençlik isteriz.
Düzen, gençliği, yeri geldiğinde eli silahlı çeteleri haline getirebilmek ister. Dizi karakterleri, gerici eğitim sistemi, tüm kurumlarıyla buna zemin hazırlar;
Biz, emperyalizme ve faşizme karşı feda ruhuyla
savaşan gençlik isteriz.
Düzen, sorunların çözümünün düzen içinde olduğuna inanan, yasal sınırları zorlamayan beyinler ister;
Biz ise meşruluk bilinciyle hareket eden, temel hakları için mücadele eden bir gençlik isteriz.
Düzen, eğitimi paralı hale getirip, sınavlarla elediği
gençliği kendi ihtiyacına göre istihdam etmek ister.
Yoksul halk çocuklarını sadece fabrikalarında işçi olarak
görmek ister;
Biz ise, vatanımızın bağımsızlık mücadelesinde en
önde koşan, demokratik halk iktidarını kurmaya ve
yönetmeye aday gençlik isteriz.
Düzen, gençlerini Amerikan emperyalizminin maşası olan bir orduya hizmet etmeye zorlar;
Biz ise, gönüllülük temelinde, halk ve vatan sevgisi,
sınıf kini ile sınıf düşmanlarından hesap sormasını
isteriz.
Düzen, örgütsüz, beyni dağınık, olaylar arasında bağ
kuramayan, apolitik, yoz bir gençlik ister;
Biz ise öğrenci meclislerinde örgütlenmiş, parasız

eğitim sınavsız gelecek, demokratik lise talebi uğruna mücadele eden bir gençlik isteriz.
Yani bizim ve düzenin gençliğe sundukları arasında
dağlar kadar fark vardır. Biz geleceğin yeni insanını bugünden yaratmak için, demokratik halk iktidarını kurmak
için gençliğe gideceğiz, vatansever gençliği örgütleyeceğiz.
Nasıl bir dünya hayal ettiğimizi ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi liseli gençliğe anlatmalıyız. Düzenin onlara
dayattıklarını gözler önüne sermeliyiz. Ve bunun için her
türlü ajitasyon ve propaganda aracını kullanabiliriz.
Açık olmalı, gençliği mücadeleye çağırmalıyız.
Örgütlenmek için çok meşru bir zeminimiz var. Nerede zulüm varsa, açlık ve yoksulluk varsa, hak gasbı varsa direniş de olacaktır. Bu yüzyıllardır, bin yıllardır böyle olmuştur. Bugün zalimden hesap sorma sorumluluğu
liseli dev-gençlilerin omuzlarındadır.
HER LİSELİ DEV-GENÇ'Lİ, GİRDİĞİ HER ORTAMDA NASIL BİR DÜNYA, NASIL BİR GELECEK
İSTEDİĞİNİ ANLATMALIDIR.
BULUNDUĞUMUZ LİSELERİ KENDİ DEVRİMİMİZİ YAPACAĞIMIZ ALANLAR OLARAK
GÖRÜP, PLANLI PROGRAMLI BİR ŞEKİLDE
DEVRİMİ ÖRGÜTLEYELİM, ÖĞRENCİ MECLİSLERİNİ KURALIM!
BUNUN İÇİN ÖNCE LİSEMİZİ TANIYALIM...
Kaç sınıf ve kaç öğrenci var... Nitelikleri nedir?
Aileleri çoğunlukla nerelerde çalışır, ne iş yapar?
Memleketleri nedir?
Sorunları ve talepleri nedir?
Uyuşturucu kullanımı yaygın mı, fuhuş var mı?
Gerici, ilerici öğretmenler kimler?
Çeteler var mı, durumları nedir?
Lisemizi tanıdıktan sonra nereden ve nasıl örgütlenmeye
başlayacağız bunu tespit etmeliyiz. Liselileri bir araya getirecek bir faaliyetimiz olmalıdır. Birlik ruhu yaratmalıyız.
Okulun en temel sorununu tespit edip, ona yönelik süresi
belli, sonuç alıcı bir çalışma yürütmeliyiz. Bunu yaparken
liselilere görev vermeli, örgütlemeli, harekete geçirmeliyiz.
Unutmayalım, HERKES DEVRİMİ KENDİ BULUNDUĞU YERDE ÖRGÜTLEYECEKTİR. DEVRİM BÖYLE GERÇEKLEŞECEKTİR.
YOKSUL HALK ÇOCUKLARININ OKUDUĞU
TÜM LİSELER BİZİM OLMALIDIR. BU HEDEF VE
İNANÇLA HAREKET ETMELİYİZ. KENDİMİZE,
YANİ İDEOLOJİMİZİ GÜVENELİM, İNANALIM...
ÖĞRENCİ MECLİSLERİNİ KURALIM…
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Ülkemizde Gençlik

Beşiktaş

Okmeydanı

Hatay

45. Yıl Coşkusuyla Şenliğimizi Örgütlüyoruz!
Mahir’den Dayı‘ya Dev-Genç 45. Yılında!
Dev-Genç'in 45. yılını selamlayan
çalışmalar Dev-Genç ruhu ve coşkusuyla yayılmaya devam ediyor.

İSTANBUL
Beşiktaş: Dev-Genç'liler 4
Ekim'de Beşiktaş'ta bildiri dağıtımı
yaptı. 6 kişinin katıldığı çalışmada
1000 adet bildiri halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Dev-Genç'liler 6
Ekim'de Okmeydanı sokaklarında
Dev-Genç’in 45. yılını selamlayan ve
tüm gençliği 16 Ekim’de Caferağa’ya çağıran yazılamalar yaptı.

ANKARA: Dev-Genç'liler tarafından 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de
ODTÜ’nün bölümlerinde, yemekhane ve kütüphanede toplamda 100
adet afiş asıldı.
Afişte “20 Ekim’de olacak 45. Yıl
Dev-Genç Şenliğine Sen de Emek
Ver” çağrısı yapıldı.

HATAY: Dev-Genç’liler,
Dev-Genç’in kuruluşunun 45. yılı
dolayısıyla yapılacak şenliğin duyurusu için afiş astı. 30 Eylül ve 1
Ekim günleri Armutlu Mahallesi’nde 200'ün üzerinde afiş yapıldı.
2 Ekim'de Sümerler Caddesi’ndeki Necmi Asfuroğlu Lisesi
duvarlarına ve Armutlu caddelerine yazılamalar yapıldı.
3 Ekim’de Aşağı Okçular, Harbiye ve Samandağ bölgelerinde
yapılan ve toplam 350 afişin asıldığı
çalışmada, şenlik bildirisinden de
150 adet dağıtıldı. Ayrıca düzenleyecekleri şenliğin onur konuğu
olarak seçtikleri Tutsak DevGenç'lilere şenlik davetiyesi gön-

derdiler. Elektrik Mahallesi’nde ise
“Dev-Genç 45. Yılında!” yazılaması
yapıldı.
Dev-Genç'liler 6 Ekim'de Samandağ pazarında masa açtı. Masada 2500 şenlik bildirisi halka ulaştırıldı. Aynı gün Armutlu Mahallesi
Ahmet Atakan Sokağı’nda açılan
masada 1000 üzerinde şenlik bildirisi dağıtıldı ve şenlik biletleri ile Yürüyüş Dergisi satıldı. Çalışma sonunda 14 Ekim’de Hatay'da yapılacak
şenliğe çağrı yapıldı.
7 Ekim’de Dev-Genç'liler ve Grup
Yorum Hatay Korosu, Samandağ
Köprüsü’nden Antakya Uğur Mumcu Meydanı’na, Sümerler Caddesi’nden Harbiye Yolu boyunca ve
Çekmece Mahallesi’nde 14 Ekim'de
yapılacak Grup Yorum konser afişlerinden yaklaşık 600 afişi astılar.

8 Ekim'de ise Dev-Genç'liler okula ve işe giden halka Dev-Genç’in 45.
yılının duyurusunu yapmak için
200'ün üzerinde bildiri dağıttı.

MERSİN: Kazanlı Mahallesi'nde 7 Ekim'de "Söylenecek Sözün,
Emperyalizme Öfken Varsa DevGenç'te Yerin Hazır" kampanyası dahilinde 50 afiş asıldı.
Dev-Genç
45. Yıl Şenlik Programı
-14 Ekim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
14.00: Sinevizyon
15.00: Panel (Adalet Konulu)
17.00: Tiyatro
19.00: Sarıgazi Müzik Grubu
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-15 Ekim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü
12.00: Halk Sofrası-Sergi
14.00: Halk Oyunu
15.30: Hasan Ferit Gedik Savaş
ve Kurtuluş Merkezi Tiyatro ekibi
17.00: Grup Abdal
19.00: Dilek Feneri Uçurma
-16 Ekim Caferağa Kapalı Spor
Salonu Kadıköy
Programımız saat 19.00'da başlayacaktır.
Tiyatro Simurg
Sinevizyon
Dev-Genç adına konuşma
Şiir Dinletisi
Konuk Sanatçılar
Dev-Genç Korosu
Grup Yorum
DEV-GENÇ

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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EN BÜYÜK BEDEL SESSİZ KALMAKTIR;
HAKLARIMIZI KAZANMAK VE ELİMİZDE
TUTABİLMEK İÇİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN
BAŞKA YOLUMUZ YOKTUR!
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Yürüyüş
12 Ekim
2014

Haklarımızın hiçbirisini sadece
ekonomik-demokratik mücadele ile
kazanamayız. Emperyalizme bağımlı,
faşizmle yönetilen bir ülkede, haklarımızın elimizde kalacağı düşüncesi
bir hayaldir. Faşizmde haklar her an
gasp edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta çoğu gasp edilmiştir
bile.İktidarı hedeflemeyen hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Bu bir basın
açıklaması yaparken de böyledir,
sendikal faaliyet yürütürken de... İktidarın istediği sendikalı tipi, statükocu, düzeniçi, yasal sınırlara hapsolmuş, basın açıklaması yapmaktan
öteye gitmeyen bir sendikacılıktır.
Basın açıklamaları, mektup gönderme, şölen vb. göstermelik faaliyetlerle
memurların mücadelesi yükselmez.
Buna örgütlülük denmez; örgütlülük
mücadele olmaksızın bir şey ifade
etmez. Zaten düzenin istediği de bu:
Bir çatı altında bir araya gelebilirsiniz,
ama bir şey yapmayın, mücadele etmeyin, diyor. Politika ile uğraşmayın,
çatınızın dışına çıkmayın, diyor. Örgütlülük bu değildir. Böyle bir örgütlülük, faşizmin istediği statükoculuktur. Yani bulduğunla yetin, ha-

line şükret, demektir. Fakat
biz bunu istemiyoruz. Süreci
aşacak olan militan bir mücadeledir. Memurların üzerindeki
ölü toprağını atmanın yolu hak
alma mücadelesini meşruluk
temelinde yükseltmektir. AKP,
eğitimi gericileştirirken gözümüzü kapatacak mıyız? Mesleğimizi yapma hakkımızı
sözlü sınavlara hapsederken susacak
mıyız? Maaşlarımız performansımıza
göre belirlenmek istenirken duracak
mıyız? Yolumuzun bankalar ve icra
mahkemelerinin kapısında geçmesine
izin mi vereceğiz? Geleceğimizin
güvencesiz olmasına sessiz mi kalacağız? Sözleşmelerimiz keyfen feshedilirken, sözleşmelerimizin iptal
edilmesiyle tehdit edilirken birer
robot gibi kafamızı mı sallayacağız?
Rotasyon belasıyla bizi yıldırmak

isterlerken daha ne kadar yerimizde
duracağız? Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok... EN BÜYÜK BEDEL,
HAK GASPLARINA KARŞI SESİNİ ÇIKARTAMAMAKTIR... EN
BÜYÜK BEDEL, AŞAĞILANMAYA, HORLANMAYA, EZİLMEYE,
SÖMÜRÜLMEYE, EMEĞİMİZİN
ÇALINMASINA SESSİZ KALMAKTIR. BU BEDELİ ÖDEMEKTENSE, ÖRGÜTLÜ MÜCADELE
İLE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ. TARİH DİRENENLERİ
YAZACAKTIR, TESLİM OLANLARI DEĞİL...

Berkin Elvan İçin Adalet İsteyenler Değil, Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın
Eskişehir’de Kamu Emekçileri Cephesi (KEC), 1
Ekim'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
önünde Nuriye Gülmen için eylem yaptı. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak
çalışan Gülmen, Haziran Ayaklanması sürecindeki
eylemlere ve Berkin Elvan’ın katledilmesinin protesto
edildiği eyleme katıldığı için çalıştığı kurumda iki
kez soruşturma geçirmiş; ilk soruşturma sonucunda
kademe ilerlemesinin bir yıl süreyle durdurulması,
ikinci soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin
iki yıl süreyle durdurulması cezasını almıştı. Gülmen
üzerindeki baskılara son verilmesi için birçok yerde
imza masası açılmıştı. Toplanan imzalar Rektör Yrd.
Adnan Konuk'a teslim edildi. Berkin Elvan ve Nuriye
Gülmen için adalet istemeye devam edileceği belirtilen
açıklamaya 28 kişi katıldı.
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Emekçi̇ye Mücadeleden Notlar
MEMUR MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM; BURJUVAZİYE DE,
REFORMİZME DE BİRLİKTEN DOĞAN GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM!
Bugün ve önümüzdeki süreçte memur hareketinin
kendini yenilemesi, uzlaşmacı, reformist etkiden kurtulması, halk hareketinin, devrimci halk cephesinin bir
parçası olabilmesi için memur meclislerini oluşturmak
zorundayız.
Memurları da devrimcileştirmeli ve devrimci mücadele
içerisinde olmalarını sağlayarak düzen dışına çıkarmalıyız.
Kapitalizmde sorunlarımızın düzeniçi çözümleri aslında
sorunu çözmek bir yana daha da büyütmekten, kangren
haline getirmekten başka işe yaramıyor. Sorunlarımızın
ve sorunlarımızı yaratanları ile birlikte yok olması için
halk hareketinin bir parçası olmalı ve bizde memur alanından meclisleri oluşturmak için emek harcamalıyız.
Memur hareketinin bu süreçte önündeki yolu aşabilmesi
doğru devrimci bir rotada mücadeledeki yerini alabilmesi
için komiteler ve meclisleri hızla yaratma sorumluluğu
sürecin ertelenemez görevidir.
Burjuvazi tarafından, sendikaların düzen içine çekilmesinin başarıldığı bir süreçte ciddi bir tıkanma var.
Sendikalar yeni hak kazanmayı bırakın bir tarafa var
olan haklarını bile koruyamadığı, devrimcileri tasfiye
eder haklarımzı burjuvaziye peşkeş çektiği bir süreçte
yaşıyoruz.

Hakim olan anlayışların yapısına baktığımızda gerek
hedefleri gerekse de ideolojik çarpıklıklarından kaynaklı
çabaları olmayacak, var olan konumlarını korumaya çalışacaklardır. Bunun için emekçilerin hepsinin söz ve
karar hakkını kullandığı öz örgütlülüklerini tüm kurumsallığı ile birlikte oluşturma sorumluluğu bize aittir.
Nasıl zor süreçleri, yaşanılan ideolojik savrulmaları
1990'larda kararlı, militan mücadelemizle aşmış, emekçiler
için mevziler yaratmışsak. Biz devrimci memurlara düşen
görev de bugün aynı görev ve sorumluluğu üslenmektir.
Emekçiler bizi bekliyor, bizi ve emekçileri burjuvazi
ve burjuva ideolojisinden beslenen reformizmin ve oportünizmin saldırılarından koruyacak tek şey MÜCADELEDİR....
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ İÇİN MÜCADELEDE YERİMİZİ ALALIM!
MEMUR MECLİSLERİNİ ÖRGÜTLEYELİM, TÜM
MEMURLARI, MEMUR MECLİSLERİNDE BİRLEŞTİRİP BİRLİKTEN DOĞAN GÜCÜNÜ GÖSTERELİM!
HADİ DURMAYALIM, BEKLEMEYELİM!
YETERİNCE SOLUKLANDIK ŞİMDİ KAVGAYI
MEMUR ALANINDA DA BÜYÜTME ZAMANIDIR!
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Birlikte Öğreneceğiz, Birlikte Üreteceğiz

Amed Halk Cephesi
Film Gösterimi Yaptı!

3 Ekim günü İstanbul Gazi Mahallesi'nde, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde
Halk Okulu çalışması yapıldı. Konu olarak Ortadoğu'daki
gelişmelerin ele alındığı çalışmaya 15 kişi katıldı.

Amed Halk Cephesi Bağlar Kaynartepe mahallesinde bir evin duvarını boyayarak burayı mahalle halkı
için Halk Sineması haline getirdi. Mahalle de halk için
film günleri yapılacağı duyuruldu.Mahallede çocuklar
için çizgifilm gösterimi yapmaya karar verilince
çocuklarla izlenecek filme karar verildi. 21 eylül günü
için sözleşildi.
21 eylül pazar günü akşam 19:00 da film gösterimine hazırlık yapan çocuklar işbölümü yaptılar; bir
kısmı mısır patlattı , kimisi evlerinden kilimleri getir-

di. Saat 19:00 da hepberaber Kungfu Panda filmini
izlediler. Animasyonu izlerken mahallede filmi gören
çocuklar arkadaşlarını ailelerini alıp sokağa doluştular. Aileler Halk Sinemasının çok iyi bir fikir olduğunu söylerken bu durumdan en memnun olanlar ise
mahallenin çocukları oldu. Haftaya da şu filmi izleyelim diye plan yapıp boyanan duvarı nasıl koruruz diyenler oldu. Film ' i 70 e yakın çocuk izlerken , mahalleli de ara ara gelip çocuklarla beraber film izledi.
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gütler, şekillendirir,
dönüştürür ve devrim
safında biraraya getirir.
Meclis politikası hem
devrimin ve iktidar
perspektifimizin yarattığı bir zorunluluk
hem de ideolojimize
duyduğumuz güvenin sonucudur.

Ders: Halk Meclisleri
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba...
Meclisler tarihimizde pekçok defa
hayat bulmuş, uygulanmış bir örgütlenme biçimidir. Pek çok mahallede
halk meclisi ya da halk meclisi girişimi kurulmuş; gençlikte, işçi alanında
kamu emekçileri içinde çok
sayıda meclis veya meclis girişimi örgütlenmiştir.
Yine 1996-1997 yıllarındaki "Bir Dakika Karanlık"
eylemlerinde sürece mahalleler, mahallelere de Halk Meclisleri damgasını vurmuştur.
Halk meclislerinin de ilk güç
bulduğu alan mahalleler olmuştur. Bu
tesadüf değildir. İşçi, memur, yoksul
halk gençliğinin yoğun olarak yaşadıkları yerler mahallelerdir. Çelişkilerin en yoğun olduğu yerdir. Mahallelerin katılımı olmaksızın kalıcı
bir halk hareketi yaratılamaz.

Meclisler hayatın her alanında bir
ihtiyaçtır. Halk muhalefeti açısından varolan örgütsüzlük ya da işbirlikçi, uzlaşmacı örgütler gerçeğini aşmak için
kitlelerin iradesini açığa çıkarmak için
zorunluluktur.

karşı mücadele komiteleri, grevlerle dayanışma komiteleri de buna benzer örgütlenme biçimleridir.
Tüm bunlar somut birer ihtiyacın
ürünü olmuştur. Ama mevcut örgütlenme biçimleri, patron sendikacılığının
yıllardır işçilerin önüne ördükleri setler,
alışkanlıklar, bürokratik engeller aşılamamıştır. Bu örnekler gerçek birer taban örgütlülüğüne dönüşememiştir.
İşçi sınıfının örgütlülüğü denilince
sendikalar akla gelmektedir. Oysa patron sendikacıları işçi sınıfını toplu sözleşme masalarında pervasızca satabiliyor, düzen partileriyle açık işbirliği yapılabilecek şekilde davranıyor.
İşçilerin yüzde 20’sinin bile örgütlü olmadığı, örgütlü kesimin ise bu tarz sendikalara sıkıştığı bir işçi alanı gerçeği karşımızda duruyor.
Sendikalar içinde devrimci
faaliyet sürer, ancak işçi tabanının iradesi temelindeki örgütlenmelerin oluşturulması için ne sendikaların devrimcileşmesi beklenebilir ne de kitle iradesi sendikaların yasal kalıpları içine sokulabilir. Sendikalı
ve sendikasız işçi sınıfının en geniş kesimini oluşturan işçiler için İşçi Meclislerinde örgütlenmek tek alternatiftir.

HALK MECLİSLERİ
TÜM ALANLAR İÇİN
GEREKLİDİR
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Meclislerde Yeralmak
Halka Güvenmektir
Başından itibaren meclislerde
halk örgütlenmiş, biraraya gelmiş,
kendi yönetim organlarını seçmiş, ne
yapacağına, nasıl yapacağına kendisi
karar vermiştir. Meclisler bunun zemini
olmuştur. Meclis toplantıları kapalı
kapılar ardında yapılmamış, salonlarda, meydanlarda, herkesin gözü önünde, isteyen herkesin söz aldığı ortamlarda aleni bir şekilde tartışılarak yapılmıştır.
Cepheliler bu tarzı hayata geçirmiş;
kendileri de çekincesizce bu tür birlikteliklerin içinde yeralmışlar; meclis
işleyişine harfiyen uymuşlardır. Çünkü halka güven duyulmuştur, halkın
doğru düşüncelere, politikalara karşılık vereceğine inanılmıştır.
Bu özünde ideolojimize duyduğumuz güvendir. İdeolojimiz halkı ör-
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"İsrail güçleri özel birliklerle
kampa girebiliyor fakat
örgütlenmeyi sekteye
uğratamıyordu. İşte bu
komiteler Halk Komitelerinin
temeli oldu. İNTİFADA öncesi
ve sonrasında da gelişerek
kurtuluş mücadelesinin
altyapısını oluşturdular."
(İntifada Dersleri nden....)

İşçi Meclisleri
İşçi sınıfına yıllardır büyük oranda
örgütsüzlük egemendir. Örgütlü olan kesim de düzen ya da patron sendikacılığının etkisi altındadır. İşçi alanı, işçinin
doğrudan söz ve karar hakkını kullanabileceği örgütlenmelerin ihtiyacını en
somut olarak duyan kesimdir.
Geçmişte "grev komiteleri", "toplu sözleşme komiteleri" gibi işçinin, tabanın iradesini en azından grev ve toplu sözleşme süreçlerinde hakim kılmak
için başvurulan örgütlenme biçimleri
hayata geçirilmiştir. Keza farklı dönemlerde, farklı biçimlerde gündeme
gelen işyeri komiteleri, özelleştirmeye

Memur Meclisleri
Örgütlenme açısından kamu emekçilerinin koşulları işçi sınıfına göre
farklılıklar gösterir. İşçi sınıfı içindeki
düzen sendikacılığıyla kıyaslandığında
kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmesi daha "sol" bir görünümdedir. Ancak bu "sol" kamu emekçileri sendikalarının en tepesine çöreklenen tasfiyeci;
reformist, uzlaşmacı, icazetçi bir soldur.
Böyle olduğu içindir ki, kamu
emekçilerinin sendikalarındaki işleyiş, karar alma mekanizmaları sarı
sendikacılarınkinden çok da farklı değildir. Bürokratik, kitleleri yalnızca "katılımcı" "kararları uygulayan" bir konumda görmek bürokratik sendikacılık tarzının özelliklerinden birisidir.
Sendikalar ve meclisler mutlaka birbirlerine karşı olmak zorunda değildirler. Ancak memur hareketinin kitleselliğinde sorunlar yaşanıyorsa bunun te-
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mel olarak iki nedeni vardır. Birincisi; KESK yönetimine hakim
olan mücadele çizgisi, ikincisi
eski örgütlenme tarz ve anlayışıdır.
Bu noktadaki zaaf ve yanlışlar kamu emekçilerinin mücadelesini kendisini tekrar eden bir kısır döngüye sokmuştur. Ayrıca
devlet güdümlü bir sendikacılığın
da kamu emekçileri arasında etki
ve örgütlenme alanı bulabilmesine yol açmıştır.
Kamu emekçileri en geniş
kitlenin iradesini, inisiyatifini açığa çıkarabilecek bir örgütlenmeye ihtiyaç
duymaktadır.

Öğrenci Meclisleri:
Gençliğin birliği ne çeşitli gençlik
örgütlerinin ittifakıyla ne de derneklerle
sağlanır. Gençlik kendisini ifade edebileceği, YÖK’ün ve diğer faşist kurumların, yasaların gasp ettiği söz ve
karar hakkını kullanabileceğ; örgütlülükler arayışındadır. Gençliğin gerici
eğitim sisteminden yozlaşmaya, paralı
eğimden örgütlenme hakkı gasplarına
kadar çok çeşitli sorunları vardır.
Gençlik akademik-demokratik sorunlarının çözümü için mücadeleyi
yönlendirecek, düzenin baskıları karşısında kendisi için bir savunma mevzisi olacak; kendi talepleriyle, yaratıcılığıyla, dinamizmiyle yön verebileceği
kendi örgütlenmelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu örgütlenme meclislerdir.

Köylü Meclisleri
Köylülük örgütsüzdür. Hatta halkın
en örgütsüz kesimidir. Varolan kooperatif, oda türü örgütlenmelerin pekçoğu "demokratik bir kitle örgütü" kapsamında dahi değerlendirilemezler.
Yoksul köylülük aracı-tefeci sömürüsüne, düşman baskısına karşı topluca direnmek için, ekonomik-demokratik
haklarını savunmak için, yaşadığı köyü
yaşanılır hale getirmek için örgütlü olmaya muhtaçtır. Köy meclisleri öncelikle düşmanın çeşitli nedenlerden halkın arasında yarattığı düşmanlıkları
çözüp halkın birliğini sağlayacak, aradaki düşmanlıklara son verecektir.
Köylülüğün yaygın bir örgütlenme

Kitlelerin olduğu her yerde
canlılık ve dinamizm vardır,
üretkenlik ve sahiplenme
üst seviyededir. Ancak kitlenin
söz ve karar sahibi olmadığı
örgütlenmeler her zaman
hantallaşmaya, giderek düzeniçi
olmaya başlayacaktır.
Kitlelere güven duyanlar
her zaman sürecin önünü açarlar.
geleneği yoktur. Ama ortak yaşamı
paylaşmak, ortak iş yapmak, ortak
kararlar almak konusunda halkın diğer
pekçok kesimine göre köklü alışkanlıkları vardır.

Meclislerde Gerçek
Anlamda Halk
"Söz ve Karar Hakkı"nı
Kullanacaktır
Reformist uzlaşmacı sendikacılar
kadar devrimci sendikal anlayışa sahip
sendikacılar da bürokratizme düşmektedirler. Çünkü kitlelerden uzak,
kitlelerin dışında karar alma süreci
oluşturuluyor. Karar alma süreçlerine
halk kesimleri katılamıyor. Kararlar
sendika yönetim mekanizmalarında
ya da KESK toplantılarında sendika
yöneticileriyle alınıyor.
Çoğunlukla kitlenin düşünceleri
bu kararlarda yoktur. Toplantıya katılanların sayısı da önemli değildir.
Sendikacıların masa başında aldıkları kararlardır bunlar... Oysa kararımızın doğru bir politikanın ürünü olduğuna, kitlelerin taleplerine denk düştüğüne inanıyorsak bu süreç kitlelerle birlikte yaşanabilir. Hatta kararlar
meclisler aracılığıyla alındığında, kararların daha güçlü sahiplenilmesi de
söz konusu olacaktır.
Tek başına herhangi bir örgütlenme
biçimi mücadelenin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. Birbirini tamamlayan, tıkanıklıkları açan, kitlelere ulaşma kanalları
olabilecek farklı örgütlenmeleri sürecin
ihtiyacına göre oluşturmak gerekir.
Bugün mevcut dernekler, sendikalar kitleleri örgütleyecek, harekete geçirecek durumda değildirler. Kitleler bu

yapılara karşı güvensizleşmiştir. Bu yapılar devrimci demokratik mücadelenin birer
mevzisi olarak varlıklarını
sürdüreceklerdir. Bunları devrimcileştirmek de gerekir.
Ama sorun bu değildir. Sorun
kitlelerin iradesini bu tür sınırlamalara, güvensizliklere
hapsetmeyen örgütlülükler yaratabilmektir.
Ayrıca şu da bir gerçektir;
bugün özellikle işçi ve memur
sendikalarını devrimcileştirmek de bu
tür meclis örgütlülükleriyle mümkün
olabilir. Kitlelerin iradesi, örgütlülüğü
olmadan reformist sendikacılık ya da
patron sendikacılığı aşılamaz. Meclisler sendikaların tepesindeki bu
uzlaşmacı, bürokratik yapıların çözülmesine hizmet edecek, işyerlerinde meclislerin oluşması sendikalardaki bu yapının değişmesini de zorlayacaktır.

Meclisleri
Örgütleyeceğiz; Çünkü
Kitlelere Güveniyoruz
Kitlelerin olduğu her yerde canlılık ve dinamizm vardır, üretkenlik ve
sahiplenme üst seviyededir. Ancak
kitlenin söz ve karar sahibi olmadığı
örgütlenmeler her zaman hantallaşmaya, giderek düzeniçi olmaya başlayacaktır. Kitlelere güven duyanlar her
zaman sürecin önünü açarlar.
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Gençliğin ‘87 Nisan direnişleri,
kamu emekçilerinin ‘90 Temmuzu, işçilerin Paşabahçe, Eminönü direnişleri
kitlelerin neler yapabileceğinin göstergesidir. Bu direnişlerin her biri kitlelere güven duyularak yaratılmıştır.
Devrimci hareket önderliğinde bu direnişlerle süreçlerin önü açılmıştır.
Elbette halkın gerilikleri vardır...
Ancak bu gerilikler ya da olumsuzluklar da mücadelenin içinde, yine halkı örgütleyerek aşılır. Sorunun özü;
kendine ve halka güvenmektir...
Sevgili Okurlar; haftaya başka bir
halk meclisleri yazısıyla devam edeceğiz.
Görüşmek üzere... Hoşça kalın...

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Soluğunu Savaşanlara Emanet
Eden Şair: Semih El-Kasım...
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Filistin halkının, dünya halklarının ve devrimci sanatçıların başı sağ olsun.
Filistinli şair Semih El-Kasım’ı, 19 Ağustos 2014’te
halkların yüreğindeki ölümsüzlük yerine uğurladık.
Halk ozanlarının ölümü bir ayrılık sayılmaz. O artık
şiirlerinin döküldüğü dudaklarda direnişi haykırmaya
devam edecek.
Filistin halkının direniş şiiri Semih El-Kasım, “Şafağı
Beklerken” şiirinde bakın ne diyordu:
“Bizim doğduğumuz gün
Direniş de doğdu.
Sen sevin gökyüzü…
Biz buradayız. İçin rahat olsun
Sen sevin gökyüzü”
Halkın direngenliğine ve o direnişin yenilmezliğine
güvendir bu dizeleri yaratan.
Semih El-Kasım, Filistin halkının mücadelesini
yansıtan direniş şiirlerini üreten Mahmud Derviş,
Tevfik Zeyyad gibi şairlerle birlikte ‘Direniş Şiiri’ni
yaratanlardandı.
Zulme direnen bir halkın şiiri, elbette direnişin şiiri
olacaktır. Ki, İsrail siyonizmine karşı direnen Filistin
halkının acısını, öfkesini, kavgasını, uzlaşmazlığını
içeren direniş şiirlerini yaratan şairlerdendi Semih ElKasım.
İlk şiir kitabı on sekiz yaşındayken yayınlandı. O
günden sonra da, halkının direnişini haykırmaktan geri
durmadı. Bu uğurda, İsrail’in zulmüne uğradı. Şiirleri,
aydın duruşu ve sözünü esirgememesi yüzünden İsrail’in
baskı ve saldırılarına uğradı. Tutsak alındı, hapishanede
kaldı. Ama onu yıldıramadılar. Zulme baş eğmedi.
Diyordu ki Semih El-Kasım:
“ Bir şairden başka bir şey değildim
Yüzyıllar boyunca
Tanrıdan medet uman.
Oysa şimdi ben
Bir volkanım,
Yirminci yüzyılda.
Patlayan bir volkan…”
Halka yaşatılan acılardır, şairi “Parlayan bir volkan”
yapan. Ve şiir, o volkandan süzülen lav olur.
İsrail tarafından şiirleri yasaklansa da, Lübnanlı
sanatçı Marcel Khalife, Semih El-Kasım’ın şiirlerini

besteleyerek dünya halklarına ulaştırır.
Semih El-Kasım’ın şiirlerinde direniş vardır, halka
güven vardır, geleceğe umutla bakmak vardır. Yılgınlık
ve teslimiyet yoktur. İşte bu yüzden, Semih El-Kasım’ın
adını “Nobel Edebiyat ödülü” sıralamasında hiç geçirmedi emperyalistler. Çünkü, Semih El-Kasım halkın
sanatçısıydı. Bizim sanatçılarımızdandı ve hep öyle kalacak.
Bakın, ne diyordu “Haykıracağım” isimli şiirinde:
“Bana bir karış toprak kalana kadar,
bir tek zeytin ağacı kalana kadar,
bir tek portakal ağacı,
bir tek kuyu,
bir ufak kara kalana kadar,
anılar kalana kadar…
bir de bu soluk
bendeki bu soluk…
Haykıracağım dünyanın suratına
özgür insanlar adına savaşı.
Doysun varsın utancın ekmeğiyle
alçak domuzlar,
güneşin düşmanları.
Soluğum kesilene kadar
kalacak soluğum.
Ekmek olacak,
silah olacak,
savaşan ellerde,
soluğum…”
Semih El-Kasım’ın soluğu, direnen dünya halklarının
cephaneliğinde yerini almıştır.
Selam olsun direnen Filistin halkına ve onun direnişinin şairlerine...
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“Gerçekçi Sanat, Mücadeleci Sanattır”
Burjuvazi, gerçeğe düşmandır. Ki hayata dair her
gerçek, burjuvazinin halk düşmanı yüzünü gösterir.
Burjuvazi işte bu yüzden gerçeğe düşmandır.
Sömürü ve zulüm düzeninin kanlı ve kirli gerçeğini
örtbas edebilmek için her şeyi, bu kapsamda sanatı da
kullanır. Burjuvazinin sanatı, bir tür kiralık katil gibi
gerçeği öldürmeye çalışır. Bunu en iyi yapan “sanatçılar”
ödüllendirilir, önleri açılır.
Burjuvazi için, “en iyi sanat”, gerçeği en çok öldüren
sanattır. İşte bu yüzden, Hollywood filmleri zombiler,
vampirler, uzaylılar, konuşan hayvanlar
ve arabalar, Terminatörler, Karayıp
Korsanları, büyücüler ve pornografiyle
doludur. Amacı, bu tür zırvalarla
gerçeğin üzerini örtmektir.
Devrimci sanat ise gerçeğin dile
geldiği, kendisini gösterdiği ve
bunu yaşarken, burjuvazinin yapan ve
yaptıklarını ezip geçen gerçekçi sanattır.
Devrimci sanatımız,
gerçeğin estetik biçimlerde dile getirilmesiyle
sınırlamaz kendisini. Bununla birlikte, olması gerekeni de gösterir. Halkın hasretlerini, gelecek özlemini ve
bu özlemleri uğruna verdiği mücadeleyi de içerir. Bu yanıyla, devrimci sanat, sosyalist gerçekçi sanattır.
Devrimci sanatımızın ustalarından
Bertolt Brecht, sanatımızın ölçüt noktalarını, hayli sade
ve 10 madde halinde, şu şekilde özetlemiştir:
“…1)- Gerçekçi sanat, mücadeleci sanattır. Gerçekliliğe ve derindirici güçlere ilişkin olarak, insanlığın
gerçek çıkarlarıyla çelişen yanlış görüşlere olarak sağlar
ve yapıcı itkileri güçlendirir.
2)- Gerçekçi sanatçılar, somut duyumsal olanı, “dünyasal” olanı, büyük anlamda tipik olanı (tarihsel anlam
ve önem taşıyanı) vurgularlar.
3)- Gerçekçi sanatçılar, gideni ve gelmekte olanı
vurgularlar. Tüm eserlerinde tarihsel düşünürler.
4)- Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası
ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler ve bunlar hangi
koşullar altında gelişiyorlarsa onları da gösterirler.
5)- Gerçekçi sanatçılar, insanlardaki ve ilişkilerdeki
değişimlerle ilgilenirler, gerek sürekli ve gerekse bu

sürekliliğin vardığı sıçramalı değişimlere eğilirler.
6)- Gerçekçi sanatçılar, fikirlerin
maddi gücünü sergilerler ve bunların
maddi temelini de sergilerler
7) - Sosyalist gerçekçi sanatçılar, insancıdırlar, yani insan
dostudurlar ve insanlar arası ilişkileri, sosyalist ilişkileri güçlendirecek tarzda sergilerler. Bu güçlendirmeyi, toplumsal işleyişin pratik
olarak görülüp farkına varılmasını
sağlayarak ve sosyalist ilişkilerin
sevk vermesini sağlayarak yaparlar.
8)- Sosyalist gerçekçi sanatçıların, yalnızca ele
aldıkları konulara değil, seslendikleri izleyici topluluğuna
da gerçekçi bir yaklaşımları vardır.
9)- Sosyalist gerçekçi sanatçılar, seslendikleri izleyici
topluluğunun kültür düzeyini ve sınıfsal niteliğini gözetirler ve sınıf mücadelelerinin durumunu da gözetirler.
10)- Sosyalist gerçekçi sanatçılar, gerçekliği, emekçi,
halkın ve onun bağlaşığı olan sosyalizmden yana aydınların bakış açısından işlerler…”
(Müzik Üzerine Tartışmalar_Syf:95,96_Evrensel Basım Yayın)
Devrimci sanat, Bertolt Brecht’in de vurguladığı bu
eksende, burjuvazinin yalan ve yaygarasına taarruz
eder. Gerçeğin sesini yükseltip halka ulaştırır.
Devrimci sanat, gerçekliliği, halkın çıkarlarına ve
devrimci bakış açısına göre işleyerek burjuvazinin yalan
kuşatmasını parçalar. İşte bu yüzden, burjuvazi, devrimci
sanata düşmandır. Burjuvazinin düşmanlığını kazanmak,
devrimci sanatçının görevi ve onurudur.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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İzmir-Gökhan Özocak İstanbul-Karacaahmet

Açlığın, Sömürünün Olmadığı Bir Ülkede Bayram
Kutlayabilmek İçin Halkın Umudunu Büyütüyoruz!
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Şehitlerimizin mezarlarını sahipsiz
bırakmayacağız!
Vatanımızın bağımsızlığı, halklarımızın özgürlüğü için toprağa düşenler unutulmaz. Onlar; dünümüz,
bugünümüz, yarına dair umutlarımız,
mücadelede kılavuzumuzdur. Ülkemizin dört bir yanında umut fidanları
olarak, yattıkları yerden örgütlemeye
devam ediyorlar. Cepheliler, bu bayramda da şehit yoldaşlarının mezarı
başındaydı.

İSTANBUL
Gazi: Halk Cephesi, bayramın 1.
gününde Gazi Mezarlığı’nı ziyaret
etti. Dayı'nın mezarı başında tüm
devrim şehitleri nezdinde 1 dakikalık
saygı duruşunun ardından bütün şehitlerimizin mezarları ziyaret edilip
temizlendi. Mezarlığa gelen DevGenç'lilerle beraber Hasan Ferit Gedik'in mezarı başında “Bize Ölüm
Yok” marşı söylendi.
Bahçelievler: Halk Cephesi tarafından, Arife günü Kocasinan Mezarlığı’nda şehitlerin mezarları ziyaret
edildi.
Bağcılar: Halk Cephesi, 3
Ekim’de Radarlar mezarlığında Levent Doğan ve Güler Ceylan’ın mezarlarını ziyaret etti. Kayabaşı Mezarlığında ise Cemal Uçan ve Aydın
Yıldırım’ın mezarları ziyaret edildi.
Sarıgazi: Kurban Bayramı vesilesiyle Halk Cepheliler, 6 Ekim günü
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mezar ziyareti yaptı. Şehitlerin mezarı
başında okunan metinden sonra bir
de şiir okundu. “Bize Ölüm Yok” ve
“Bağcılar’da Üç Karanfil” marşları
söylendikten sonra mezar ziyareti
bitirildi.
TAYAD’lılar, 4 Ekim’de Karacahmet Mezarlığı'ndaki bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen kahramanların mezarlarını ziyaret etti.

Adana

İZMİR: Kurban bayramı arifesinde Örnekköy mezarlığında Ercan
Özçeken; Kaynaklar Mezarlı’ğında
Müjdat Yanat, Gökhan Özocak, Ümit
Doğan Gönül, Gürsel Akmaz; Pınarbaşı mezarlığında Hamiyet Yıldız;
Gaziemir mezarlığında Berrin Bıçkılar’ın mezarları ziyaret edildi.
ANKARA: Halk Cepheliler, 4
Ekim'de Karşıyaka ve Cebeci Mezarlığında şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Bahçelievler-Kocasinan
İstanbul-Gazi

ANTEP: Halk Cepheliler ve DevGenç’liler 5 Ekim’de Ölüm Orucu
direnişçisi ve feda şehidi Bekir Baturu’nun mezarını ziyaret etti. Anma,
slogan ve türkülerle bitirildi.
DERSİM: Halk Cephesi ve TAYAD Komite tarafından bayramın
1. ve 2. gününde; Hasan Beyaz, Gülseren Beyaz, Hüsniye Aydın, Haydar
Aydın, Cihan Taçyıldız, Adalet Yıl-
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Dersim-Veli Güneş DİH Bayramlaşma

Halkımızın Bayram Kutlama Mesajları!
İstanbul
Kuruçeşme Kültür Dernegi halkımızın geleneksel
kurban bayramını kutluyoruz. Açlıgın ve yoksullugun
olmadı bayramları halkımızın örgütlü gücüyle kazanacagız.
3 Ekim günü mahallenin girişine 1 adet bayram mesajı
pankartı asıldı.
Esenyurt Halk Cepheliler 3 Ekim'de Esenyurt Meydanı’na Esenyurt Özgürlükler Derneği imzalı pankartla,
birlik, beraberlik ve dayanışmayı simgeleyen halkın
kurban bayramını kutladı.
1 Mayıs ve Kartal Halk Cephesi, halkımızın geleneksel
bayramı olan kurban bayramını mahallelerinde astıkları
pankartlarla kutladılar. 1 Mayıs Mahallesi'nde bayramda
ayrıca Dayı'nın mezarı başında anma gerçekleştirdi.
Devrimci İşçi Hareketi, 5 Ekim bayramın 2. günü
bir program düzenledi. Bayram kahvaltısının yapıldığı
programa 40 kişi katıldı.

İstanbul-Kuruçeşme
Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

İstanbul-1 Mayıs

BURSA Halk Cephesi, yayınladığı mesajda "Büyük
Ailemizin daha da büyüyüp halklarımıza hayatı bayramlaştıracağı inancıyla tüm halkımıza iyi bayramlar"
diyerek halkın Kurban Bayramı'nı kutladı.
ANKARA Halk Cephesi; halklarımız için birlik
olmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı temsil eden
Kurban Bayramını kutlayan bir mesaj yayınladı.

dırım, Fatma Ersoy, Devrim Aslan
Güler’in mezarlarına karanfiller konuldu. Daha sonra Dersim merkeze
bağlı Kocakoç / Feran Mezrası’nda
Veli Güneş’in mezarı ziyaret edildi.
Ovacık’ta Halk Cepheliler bayramın ilk günü Cem Güler, Figen
Yalçınoğlu, Kenan Gürz, Zehra Öncü,
Doğan Genç ve Cihan Gürz’ün mezarlarını ziyaret ederek temizlediler.

KOCAELİ: Dev-Genç’liler 3
Ekim günü, Komutan Hasan Selim
Gönen'in mezarını ziyaret etti. DevGenç’liler anma yapmak için mezara
gittiğinde mezar taşının yine halk
düşmanları tarafından kırılmış olduğunu gördü. Halk düşmanlarından
hesap sorulacağı söylendikten sonra
yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından anma bitirildi.

İstanbul-H.Hüseyin Boyraz
ADANA: Bayram dolayısıyla Halk
Cepheliler, tutsak ve şehit ailelerini
ziyaret etti. Bayramın 4. günü Osmaniye
ve Düziçi'nde bulunan şehit mezarları
ve şehit aileleri ziyaret edildi. Hüseyin
Deniz, Ali Tarık Koçoğlu, Mehmet
Mart ve Halil Önder’in mezarı ziyaret
edilerek anma yapıldı.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014
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Ekmek Adalet ve Özgürlük İçin
Halk Kültürünü
Yaşatıyor ve Büyütüyoruz
Pazar sabahı son hazırlıkların tamamlanarak
konser alanında yoğun bir
çalışma ile alanda yapılması gereken hazırlıklar
tamamlandı. Stantlar kuruldu, görevlilere görev
alanları ve görevleri anlatıldı. Bu süre içinde
Grup Yorum da son provalarını aldıktan sonra saatin 15.00”a yaklaşmasıyla
birlikte insanlar da yavaş
yavaş alana dolmaya başladılar.
Saat 16.00’da insanların alanda
yoğunlaşmasıyla birlikte program da
başlayabilirdi artık. Programa Halk
Cephesi temsilcisinin gündeme ve
konsere dair konuşmasıyla başladı.
Konuşmada; Tüm devrim şehitlerinden, Haziran Ayaklanması Şehitlerinden, Suriye ve Filistin Halklarının
direnişlerinden bahsedildi ve Halk
Cephesi’nin misyonunun emperyalizmin ve faşizmin olduğu koşullarda
her türlü bedeli ödemek pahasına
gerektiğinde birer Hasan Ferit Gedik,

birer Hasan Selim Gönen, Birer İbrahim Çuhadar, birer Ayçe İdil Erkmen olarak mücadele geleneğinin
devamcısı olunacağı vurgulanarak
halkımız saygıyla selamlandı.
Halk Cephesi temsilcisinin konuşmasından sonra sahne artık Grup
Yorum’undu ve vakit direniş türkülerini hep beraber söyleyip omuz
omuza halaya durma vaktiydi. Halkın
duygularını coşturma sırası Yorum’daydı. Marşlarıyla türküleriyle
halkı coşturan Grup Yorum’dan sonra
sahneye bendir grubu Taj ve klam-

larıyla Dengbej Ömer
Huseyni kitleyi coşturdu.
Tekrar sahneyi alan Yorum, yeni evlenen bir
gelin ve damada Cemo
türküsünü armağan etti
ve son olarak Cephe
marşı ve ona eşlik eden
havai fişek gösterisiyle
konser bitirildi. Konserin
bitirilmesinden sonra ise
İdilcan Kültür Merkezi’nin uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve yozlaşmaya karşı düzenlediği “Hasan Ferit
Gedik Futbol Turnuvası”nın ödül töreni yapıldı. Törende üçüncülük kupası Halkın Mimar ve Mühendislerine, ikincilik kupası Sokak Spor’a
birincilik kupası ve birincilik madalyaları da Şahintepe Yamadı Spor’a
TAYAD’lı Aileleri temsilen Mehmet
Yılmaz tarafından verildi.
Geçmişteki yapılan Yorum konserlerine katılan kitlelerden oldukça
farklı bir kitlenin gözlemlendiği konsere yaklaşık olarak 35 bin kişi katıldı.
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Avrupa’da
İsviçre TAYAD Komite, 8 ay önce başlattığı
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” imza kampanyasını sonlandırdı. Toplanan 2160 imza, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu'na verilirken, TAYAD’lılar pankart, döviz ve afişlerle bina önünde eylem
yaparak Türkiye'deki hasta tutsakların durumunu anlattı.
TAYAD'lılar; kendilerini dünyada insan haklarını
temsil eden en üst kurum olarak niteleyen BM ve Komisyonları, insan haklarını gerçekten savunacaklarsa ha-

Hasta Tutsaklar İçin Toplanılan
İmzalar BM'ye Gönderildi!
rekete geçmeleri ve hiç değilse kendi hukuklarına uymaları
çağrısı yaptı. TAYAD’lıların topladığı imzaların direk olarak sunulmasına tahammül edemeyerek randevuyu engellemeye çalışmasını ısrarıyla boşa çıkardı. Toplanan imzalar; İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komisyonu,
Adalet ve Hukuk Komisyonu, Hasta Haklarını İzleme Komisyonu'na da verildi. Strasbourg’daki İnsan Hakları Divanı'na ise postayla gönderildi.

Cengiz Gündoğ Anıldı!

Belçika’da Irkçılığa Karşı
Biz Varız
Vottem Hapishanesi önünde her hafta yaptığımız eylemin 8.si
bu hafta yapıldı. CRACPE’li 16 yıldır her hafta sürdürdüğü cumartesi eylemine Anadolu Federasyonu da 8 haftadır katılıyor.
Tutsak edildiği günden beri Türkiye’ye iade edilmeye çalışılan
Müslüm GENLİK 2.5 aydır hapishanede, özgürlüğü için açlık
grevi yapıyor. Vottem Hapishanesinin varlığı da uygulamaları da
ırkçıdır, derhal kapatılmalıdır.

Devrimcilerin dostu, Cengiz Gündoğ, ölümünün 1. Yılında Paris'te anıldı. Bundan bir yıl
önce geçirdiği iş kazası sonucu kaybettiğimiz
dostumuz Cengiz Gündoğ, Paris Melun bölgesinde
bulunan, Melun Alevi Kültür derneğinde düzenlenen bir törenle anıldı. 500'ü aşkın kişinin katıldığı anma ve yemekte halk için mücadele edenlerin,
devrimcilerin dostu olanların unutulmayacağı bir
kez daha görüldü.
Sayı: 438

Şehitlerimizi Dünyanın Hiçbir
Yerinde Unutturmayacağız!
5 Ekim Pazar günü, İngiltere AHKM’de şehitlerimiz
için yapılan anma töreni kısa bir konuşma ve saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşundan sonra Halk Cephesi'nin
uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı yürüttüğü mücadelesi ve
Hasan Ferit Gedik anlatıldı. Şehitlerimizin okunan özgeçmişlerinden sonra Grup Yorum'un Engin Çeber için
yaptığı “Hakikat Savaşçısı” adlı şarkı dinletildi, Hasan Ferit Gedik’i anlatan videolar izlendi. Anma sırasında

Bayramlar Bizimde

Değerlerimizdir!
Almanya’nın Mannheim
kentinde bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Kolonya ve şeker ikramının ardından bayramlaşmanın önemi anlatıldı.
Ortak yenilen yemeklerin ardından, önceden belirlenen gündemler üzerine tek tek değerlendirmeler yapıldı. Anadolu Federasyonu’nun başlatmış olduğu "Irkçılığa Karşı Biz Varız" kampanyasının
duyurusu yapılırken ne gibi eylemler yapılacağına ilişkin öneriler alındı. 2 saat süren bayramlaşma etkinliğine 65 kişi katıldı.

“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür, Engin Çeber Ölümsüzdür, İsmet Güvenç Ölümsüzdür, İsmail Doğan Ölümsüzdür” sloganları atıldı.
43 kişinin katıldığı anmadan sonra 9. Halk Toplantısı Yapıldı. Halk toplantısında bu hafta; taraftarlık,
sempatizanlık nedir, görevleri nelerdir konusu işlendi. 12 Ekim'de gerçekleşecek olan Grup Yorum
konser çalışmasına dair konuşuldu.

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Yunanistan Devleti Hukuk
Tanımıyor!
3 Ekim 2014 günü, yıllardır Yunanistan’da ilticacı
olarak yaşayan Mustafa Lafçı, Selanik’te çalıştığı simit
tezgâhından gözaltına alındı. Başlangıçta tezgâhın yasal işlemleri ile ilgili sorunlardan alındığı söylense de
ardından Triandria davasından yakalama kararı olduğu açıklandı. Yunanistan devleti bu gözaltı ile fütursuzluğunu açık şekilde göstermiştir. Yıllardır simit satarak geçimini sağlamaya çalışan ilticacıyı dahi hiçbir
dayanağı olmadan gözaltına alarak terör havası estirmektedir. Baskılar, gözaltılar Yunanistan'da da devrimcileri sindiremeyecek!

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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Asimilasyona Karşı
Alternatif Sıcak
Bir Ev “DAYEV”

Sayı: 438

Yürüyüş
12 Ekim
2014

Dortmun'da, 3 Ekim günü DAYEV'in açılış etkinliği
yapıldı. İlk olarak derneğin açılışı için emek harcamış olan
Dortmund Halk Komitesi ve tek tek insanlara teşekkür edildi. Dernekle ilgili konuşmalarda “Gelin birlik olalım. Gelin paylaşma ve dayanışmaya yeniden hayat verelim. Unutmayalım gücümüz birliğimizdir” denildi.
Dortmund Halk Komitesi adına derneğin amacına ilişkin bilgiler verilirken, yapılacaklar sıralandı. Dayanışma
Evi'nde Bağlama, Keman, Halk Dansları, Halk Korosu,
Çocuk Korosu, Tiyatro, Matematik, Fizik ve İngilizce kursları Avukat eşliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak.
Açılışta yerini Dortmund Halk Korosu aldı. Türküler hep
birlikte söylendi. Yine devrimcilerin dostu Zülfikar hem
kendi yazdığı şiirler hem de şairlerden şiirlerle kısa bir dinleti sundu. Köln Sanat Atölyesi Müzik Grubu da şarkı ve
türküleriyle programda yerlerini aldılar. Ardından birlikte
hazırlanan yemekler yine hep birlikte yenildi. Kurs kayıtları
yapıldı. Açılışa 150 kişi katıldı.
DAYEV'İN ADRESİ: UHLANDSTR. 54
HAFEN DORTMUND
İLETİŞİM: 023179905813
dortmunddayev@gmail.com

Gerekli Bilgi Güçtür!
İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan Boran Kültür Merkezi'nde “Çocukları Kazalara Karşı Koruma” toplantısı yapıldı. Türkçe dilinde yapılan toplantıya katılım yoğundu.
Uzman eşliğinde ve görsel ve teorik olarak kazalar ve kazalardan korunma konusu anlatıldı.

Tecrit Sürdükçe F Tipi
Filmi Göstereceğiz
Atina’da 2 ve 5 Ekim tarihleri arasında yapılan 4 günlük SYRIZA (Radikal sol birlik)
festivalinin ikinci gününde F Tipi Film'in gösterimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kişinin seyrettiği Yunanca alt yazılı film, izleyicilere hücre tipi hapishane gerçeğini bir kez
daha yaşatmış oldu.
İlk iki günde Yunanistan’daki baskıları ve Türkiyeli
politik tutsaklarla dayanışma çağrısını içeren yaklaşık 4
bin bildiri dağıtıldı.

Umudun Türkülerini
Hep Birlikte Söyleyelim!
Avusturya'nın Linz Şehrinde yapılacak olan "Umudun Türküleri Konseri" çalışmaları başladı.
Viyana, Neunkirchen, Ternitz, Wiener Neustadt, Mattersbrurg, Graz, Leoben, Linz, Wels, Salzbrug, St.Pölten, İnnsbruck, Vörgl, Bregenz şehirlerinde de konser
çalışmaları devam ediyor.

"Irkçılığa Karşı Biz Varız"
Kampanyası Başladı!
Anadolu Federasyonu, 4 Ekim Cumartesi günü, Köln
Keupstrasse´de "Irkçılığa Karşı Biz Varız" kampanyasıyla
ilgili olarak eylem yaptı. Eylemin yapıldığı Keup Caddesi,
Türkiyeliler'in yoğun olarak bulunduğu, Küçük İstanbul
diye anılan bir semt. Faşist NSU çetesi, Alman Devleti'nin
desteğiyle bu sokakta da bombalı eylem yapmıştı. Sürekli
ırkçı tehdit altında bulunan caddede yapılan ve 20 kişinin katıldığı eylemde, Almanca ve Türkçe ırkçılığa ve faşizme karşı omuz omuza ve uluslararası dayanışma sloganları atıldı.

Gerçeğin Sesi'ni Halka Ulaştıranlar

SiyonistleriTeşhir Etti!
Haftalık Yürüyüş Dergisi standı halklara gerçekleri ulaştırmaya devam ediyor.
29 Eylül günü Yürüyüş standının yakınında gerici dinciler de vardı. Irkçı papaz
kürsüye çıkıp, İsa’yı kullanarak halkların katili İsrail ve ABD katliamlarını meşrulaştıran, tüm sosyalistlere ve müslümanlara yönelik ırkçı, hakaret içeren, aşağılayıcı konuşmalar yaptı. Halkların inançlarını kullanarak “kader”dir deyip katliamları meşrulaştıran ırkçı İsrail misyoneri papaz, Yürüyüş okurları tarafından sloganlar atılarak, İngilizce konuşmalar yapılarak çevrede biriken
halklara teşhir edildi. Stant boyunca 4 Yürüyüş dergisi
ve 12 Ekim'de yapılacak Grup Yorum Londra Konserinin el ilanları dağıtıldı.
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Halk Toplantıları Örgütlülüğümüzü

Güçlendiriyor
Londra’da, 28 Ekim günü, halk
toplantısının 8.si yapıldı. Halk toplantısında, Grup Yorum konseri çalışmaları
hakkında bilgi verildi. Yürüyüş dergisinin son 5 sayısındaki öğretmenimiz köşeleri ve 430.sayıdaki Devrimci Okul'un
"Komiteler ve Meclisler" yazısı okundu.
Irkçılık, mültecilik ve yozlaşma konularının da dile getirildiği toplantı, sorunlarımızın çözümünün örgütlenme ve
komiteleşmede olduğu vurgulanarak bitirildi.
Toplantıya katılan 19 kişiye, satmaları için konser bileti verildi ve 10 komite daha oluşturuldu.
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Yüreğimiz Anadolu’da Atıyor

Gençliğimizin Yozlaşmasına
İzin Vermeyeceğiz!
Bizler, yani Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş olanlar. Daha doğrusu bizim dedelerimiz, babalarımız,
analarımız farklı farklı nedenlerden dolayı buraya göç etmiş olanlar, gurbet
elde bir sürü zorlukları aşmaya çalışıyorlar. Gerçekten aşabiliyorlar mı?
Yoksa sadece karın tokluğuna çalışmak
uğruna, bütün Avrupa’da günlük hayatımızda yaşanan aşağılayıcı, emeğimizi hiçe sayan ırkçı yaklaşımları
görmemezlikten mi geliyor veya sineye
mi çekiyorlar? Yarım yüzyıl kadar
biz Avrupa topraklarında yaşıyoruz ve
yaşamaya devam edeceğiz. Avrupa’da
yabancı olduğumuzdan dolayı bize
canları istedikleri gibi davranamazlar.
Örneğin, gençlerimiz okullarda bir
sürü sorunlar yaşıyor. Size Alman
okullarında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatmak istiyoruz. Yaşanan olayı okuduktan sonra kesin siz de başınızı sallayacaksınız. Anlatılanları ya
kendiniz de okul hayatınızda yaşamışsınızdır, ya da başka birinin anlatımlarından biliyorsunuzdur. Bilgi güzel birşey tabi ki. Bilmek yetmiyor. Bilgimizi pratiğe dönüştürmemiz gerekiyor. Yani biz, bu tür ırkçı yaklaşımlara karşı ne yapıyoruz?
Hikayemize gelince: Olay, Türkiye’nin ortaokuluna denk gelen Almanya’nın ‘Realschule’ denen okulunda yaşanmıştır.
Derslerden tarih dersi, konu 2.
Paylaşım Savaşı. Almanlar tabi 2.
Paylaşım Savaşı demiyor, derslerde 2.
Dünya Savaşı şeklinde geçiyor. Tarih
öğretmeni, her zamanki gibi, Almanların suçlu olmadığını belirtirken, “2.
Dünya Savaşında biz dersimizi çıkarttık ve önümüze artık bakıyoruz”
dedi. Koskoca savaşı bir ‘deliye’ mal
ediyorlar ve kendilerince tarihi sorumluluklarından kaçmaya çalışıyorlar. Kendilerinin ne kadar çalışkan ve
displinli olduklarını sürekli dile geti-

rirler. 2. Paylaşım Savaşı sonrası bu
özellikleri sayesinde ülkelerini kalkındırdıklarını söyledi öğretmen.
Bunları size anlatırken aslında Almanya’da hakim olan bakış açısını,
zihniyeti size aktarmak istiyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bizim atalarımız: dedelerimiz, babalarımız, analarımız Türkiye’deki kötü yaşam koşullarından dolayı Almanya’ya, ya da
Avrupa’nın başka bir ülkesine göç etmişlerdir. Binbir türlü çileler ve zorluklar yaşamışlar. Ki günümüzde de artık Almanya’da doğup büyüyen gençlerimize de aynısını yaşatılmak isteniyor. Diyorlar ki: “Aynısını yaşamak istemiyorsan, kendi kültürünü
üzerinden at ve asimile ol. Alman
gibi düşün ve yaşa... O zaman ne horlanırsın, ne aşağılanırsın.” Ama asıl
olarak yabancılara okullarda uyguladıkları politikayı size anlatmak için hikayemize dönersek... ki gerçek, yaşanmış bir olay olduğunu hatırlatalım...
Kendilerini öven, suçlu olarak görmeyen, Alman tarih öğretmeni bir
Türk gence şunları çok rahat söyleyebiliyor...
Alman öğretmen: Sen büyüdüğünde ne olmak istersin?
Türk gencin cevabı: Bilmiyorum.
Alman öğretmen: Bilmemen önemli değil zaten. Fazla düşünmene gerek
yok. Senden olsa olsa iyi araba tamircisi olur. Başka bir şey yapma sen
zaten.
Evet, bu diyalog, Almanya’da bir
ortaokulda Alman tarih öğretmeni ile
Türk öğrenci arasında, derste geçiyor...
Sanırım aklınızdan geçen ilk soru
genç neden karşılık vermedi. Evet,
genç bir şey demedi. O birçok Türkiyeli gençlerimiz gibi susmayı tercih
etti. Anlatılanlar 90’lı yılların sonunda yaşanıyor. O genç tıpki dedeleri, babaları, anaları gibi susmayı seçti. Yaptığı şey bilinçli değildi. Aslında orada

kendisine ırkçılık yapıldığının hiç farkında değildi. Çünkü daha önce başına buna benzer bir şey gelmemişti. Asıl
olarak ırkçılığın ne olduğunu bilmiyordu. Ne öğrenmişti ne de farkına varmıştı. İşte böyle, daha çocuk yaşlarında, anaokullardan başlayarak ta ki
üniversite hayatına kadar, bütün eğitim boyunca Türkiyeli çocuklarımız,
gençlerimiz böylesi ırkçılığa maruz kalıyor. Ki bunlar bilinçli uygulanan
politikalar. Almanya’da doğup büyüyen gençlerimize çok genç yaştan itibaren alıştıra alıştıra ‘bir hiç oldukları’ kafalarına yerleştiriliyor. Bu da
gençlerimizin kendilerini küçük görmesine ve aşağılık kompleksiyle dolmasına neden oluyor.
Böylesi küçük yaşanmış anılar aslında hiç de küçük sayılmacak büyük
sorunlar doğuruyor. Gençlerimizin
kendi dillerini, vatanlarını, kültürlerini, örf ve adetlerini unutmasına yol açıyor. Kendi özünü unutan yeni nesiller
yetişiyor Avrupa’da. Buna izin vermemeliyiz. Dedelerimizin, babalarımızın, analarımızın da aşağılanmasına izin vermemeliyiz. Kendi dillimize, kültürümüze, vatanımıza sahip çıkacağız. Geleceğimize asimile olmadan sahip çıkacağız. Bunun için hep
birlikte mücadele edelim. Anadolu
Gençlik saflarında buluşalım.

KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!
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“Yaptığın işten zevk al, işte o zaman yapacağız devrimi!”
Ahmet Öztürk

19 Ekim - 25 Ekim
Yüksel BABACAN:
Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refahiye doğumlu. 1979'un Mayıs'ında
yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz ay
tutsak kaldı. Devrimci Sol'la ilişki kurması da bu döneme rastlar. Tahliye olYüksel Babacan duktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak düştü
ve 5 yıl ceza aldı. Metris, Davutpaşa,
Selimiye hapishanelerinde kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra 1986'ya kadar hareketle ilişki
sağlayamadı. 1986'da yurtdışına çıktı. Hemen hareketi
buldu. Bir an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle
kendini sundu ve tam bir görev adamı olarak küçük
büyük demeden verilen her görevi yerine getirdi.
Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye
savaşçı olarak katılmak için bekliyordu. 20 Ekim
1994’de Fransa’da bir halk düşmanının açtığı ateş
sonucu katledildi.
Gazi ARICI,
Selhan TOP:
20 Ekim 2003’te Çorum’un İskilip
İlçesi’ne bağlı Ferhatlı Köyü yakınlarında, devrimcilerle jandarma birlikleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştüler.
1980 Çorum Ferhatlı köyü doğumlu
Gazi Arıcı
olan Gazi, Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının mücadelesi
içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla
birliklerinde bir savaşçı olarak, halkın
adaletinin uygulanması idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı. 1977 Çorum
doğumlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi.
Çorum’da mücadelenin her alanında
Selhan Top
yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı.
Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi. Şehit
düştüğünde , memleketinin dağılarındaki birliklerde
bir halk kurtuluş savaşçısı idi.

Düzgün Tekin

KAYBEDİLDİ
Düzgün TEKİN:
DİSK, Tekstil Sendikası 2 Nolu şube
delegesi, devrimci bir işçiydi. 21 Ekim
1995’te evinden işyerine gitmek üzere
çıktı ve sivil polisler tarafından kaçırılarak kaybedildi. O günden itibaren bir
daha kendisinden haber alınamadı.

Yunus GÜZEL:
1969 Antakya Harbiye doğumlu olan
Yunus, lise yıllarında devrimcilere sempati duymaya başladı. 1987’de Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisiyken
devrimci tercihini netleştirerek, örgütlü
Yunus Güzel
mücadeleye katıldı. Diyarbakır Komitesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Hatay
ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çalışmaları
yürüttü. Son olarak, İstanbul’da yeraldığı silahlı birliğin
komutanıydı. 23 Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledilerek, “Hücrede intihar
etti” diye açıklandı.

Tülin Aydın Bakır

Kamer Güneş

Tülin Aydın BAKIR:
1963, Kars Sarıkamış doğumlu olan
Tülin, YTÜ öğrencisiyken, 1983’de mücadele saflarında yerini aldı. EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların örgütlenmesinde, EMO bünyesinde, mimar
ve mühendislerin devrimci mücadelesinde yer aldı. 24 Ekim 1999’da kanser
hastalığı onu aramızdan aldı.
Kamer GÜNEŞ:
Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt
milliyetinden bir devrimciydi Kamer.
1991’de milis örgütlenmesi içinde yer
aldı. 1994’te tutsak düştü. 1995’te özgürlüğüne kavuşup milis örgütlenmesi
faaliyetini sürdürürken kontrgerilla tarafından 24 Ekim 1996’da kaçırılıp katledildi.

Selhan Top’a ...
Hey gidi Selhan hey,
Demek sen de çıktın dağlara,
Sen de halkın için kurşun sıktın zalime
İhanetin bini bir para ederken,
Onlara asıl devrimciliği öğrettin.
Değmez hiçbir şeye diyenlere,
Bir lokmaya onurunu satanlara,
Yılgınlara, icazetçilere,
Düşmandan af dileyenlere,
En güzel cevabı verdin.
Söz veriyoruz sana Selhan
Sözümüz söz
Bize bıraktığın bu değerleri sonuna
kadar
Sonsuza kadar, sonuncumuza kadar
Yaşatacağız!

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşının
Anlatımından:

Zeynep Gültekin:
“Ben Hazırım”
Onu ilk tanıdığımda Çukurova Üniversitesi Mersin
Meslek Yüksek Okulu öğrencisiydi. Öncelikle
cana yakınlığı ve samimiliği etkilemişti
beni. Okulda pek çok şeyden rahatsız
oluşumuz yan yana getirmişti bizi.
Israrla kendimizi eğitmeye çalışıyor, hemen hemen okulda ilk
kez yapılacak eylemliliklere
hazırlıyorduk kendimizi.
Zeynep, Antep’li yoksul bir
ailenin kızıydı. Ailesiyle
sürekli ilgilenir, özellikle
annesine mücadelemizi
anlatır, yaşadığımız hemen hemen her şeyi
onunla paylaşırdı.
TÖDEF'li olmanın
getirdiği sorumlulukla
okulda olumsuz giden
her şeye müdahale etmeye başladık. İdare
bizi yıldırmaya çalışıyordu. Zeynep geri
adım atmadı. Hep ilerisini düşündü, daha
büyük görevleri hedefledi.
Yorum'un türkülerini
çok severdi. Yorum’un
konserinde birlikte ilk kez
dinlediğimiz 'Mısri Kız’ı
dilinden hiç düşürmezdi.
Şiir okumayı ve özellikle şiir
yazmayı çok seviyordu. Adana’da ve Mersin’de yapılan tüm
mitinglerde, gösterilerde birlikte
adımladık caddeleri. Evinde de bazı
sorunlar yaşıyordu aynı dönem. "Net
bir karar vereceğim, o zaman görün beni"
demişti. Kendini geliştirmeye büyük özen gösteriyordu. "Haklıyız Kazanacağız"dan çeşitli bölümleri
çalışıyorduk o dönem. Sınırlı sayıda cildimiz olduğu
için Zeynep’e evine götürmesi için kitap verememiştik.
Çok sinirlenmişti. "Kitabı okuyup sizi geride bırakmamdan

korkuyorsunuz" demişti. O günü hiç unutmuyorum.
Kararlılığını net bir şekilde ilk kez o gün görmüştüm
gözlerinde. Sonra 16-17 Nisan Direnişi’ni izledik televizyonda. İlkin gözlerimiz dolmuştu. Ama Sabo'nun,
Eda’nın çağrısına yanıt vermek için vakit kaybedemezdik.
Okulu direnişe layık bir şekilde donatmalıydık. Halk
düşmanlarına karşı cevabımız net olmalıydı. Bir gün
sonra okulu "Devrimci Sol Savaşçıları Ölümsüzdür DEV-GENÇ", "Haklıyız Kazanacağız - DEV-GENÇ"
yazıları süslüyordu. Marşlarımızla, sloganlarımızla "Bayrağımız Ülkenin Dört Bir Yanında Dalgalanacak" diyen
önder yoldaşlarımıza bir soluk da Mersin'den
katmıştık. Gösterinin her aşamasında Zeynep'in büyük emeği vardı. Artık Zeynep vereceği kararı vermişti. O
yaz ayrıldım Mersin'den. Giderken fotoğrafımı istedi benden. "Ya sen ya ben. Belki
de ikimiz. Biliyorsun savaşta bazen sağ kalınmaz" diye başladığı konuşmasını hiçbir soru
işaretine yer bırakmayacak şekilde tamamlamıştı: "Ben
hazırım."
O günden sonra
görüşemedik Zeynep'le. '92'nin sonlarına doğru bir
kart aldım ondan.
Kartın ön yüzünde CHE vardı.
Arka yüzünde sıcacık bir ifadeyle
savaşta kararlı olduğunu yazmıştı
Zeynep. Sonra ölümünü duydum Zeyne’'in... Çukurova’nın
köylerinin, mahallelerinin çok iyi tanıdığı
Ahmet ile birlikte Halk
Kurtuluş Savaşçısı olarak
şehit oldu Zeynep.
Çukurova özgürlüğü Zeynep’le, Ahmet’le, Tarık’la, Mustafa’yla, Bedii’yle öğreniyor, Mersin’in Demirtaş’ının, Akbelen’inin,
Çay-Çilek Mahallesi’nin gençleri onların
bıraktığı mirası sahiplenip daha ileriye götürmenin
onurunu taşıyordu. Zeynep, diğer kadın yoldaşları gibi,
Esma, Güner, Özlem, Gülnaz ve Sibel gibi özgür kadın
olarak yolumuzu aydınlatıyor.

Ferhat Gerçek Yürüteci’ni çok daha fazla
insanımız için üretme hedefindeyiz!

Bilgi ve Birikimimizi
Halkımızın Hizmetine Sunuyoruz!
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Düzen bugün milyonlarcamızı kendi
çarkları içerisinde öğütmeye çalışmakta,
halkın tüm kesimlerine "daha çok kar"
edebilmek için zulüm politikası uygulamaktadır. Bu zulümden en çok etkilenen kesimlerden biri de engellilerdir.
Kapitalizm için ancak sömürebildiği
ve üzerinden kar edebildiklerinin bir
değeri olur. Engelli halkımız da kapitalizm için "değersiz"dir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine
göre Türkiye'de kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 milyon engelli insanımız yaşıyor. Düzen için engelliler o
kadar değersizdir ki engellilerin sayısıyla ilgili son yıllarda yapılmış ciddi
bir araştırma yoktur, birçoğu kayıt altında olmadığı için sayıları bile belli
değildir. Engellilerin tek hatırlandıkları
zamanlar da 10-16 Mayıs Sakatlar
Haftası ve 3 Aralık Engelliler Günü'dür.
Bugünlerde engelliler hatırlandığında
sözler verilir, engelliler
üzerinden reklamlar
yapılır ve bir sonraki yıla kadar
unutulan-unutturulan tüm bu
sözler hiç gerçekleşmediği
halde yalnızca, bir avuç
sömürücü
asalağın
kendi reklamlarını
yapmasına
yarar.
Engellilere böyle
bakan asalaklar için de
e n g e l l i l e r,
"sosyal sorumluluk projesi" adı altında
vicdanlarını rahatlattıkları; yamuk yu-

muk sarı engelli yollarıyla onların tüm
sorunlarını çözebileceklerini sandıkları;
hayatın içine girmelerini, sosyalleşmelerini engellemek için ellerinden
geleni yaptıkları, çünkü görmeye dayanamadıkları insanlardır.
Durum böyleyken, Türkiye'de engelliler için eğitim; onların bireysel çabalarına, sağlık vb. sorunlar ise yalnızca
maddi güçlerine kalmıştır. Engellilerin
sorunları esas olarak bireysel çabalarla,
parayla vb. değil hayatın içine katılmalarıyla çözülebilir. Üretimin dışında,
evlere hapsedilmiş değil üretim süreci
ve toplumsal yaşama katılabilen; ekonomik, demokratik, sosyal haklarını
elde edebilmiş insanlar oldukları noktada
sorunlar çözülecektir.
Bu düzende engellilerin sosyal hayata katılmaları ancak "zengin" olmalarıyla mümkün. Her şeyin halk için,
halkın elinde olduğu bir düzendeyse
engelliler de halkın tüm kesimi gibi
tüm ekonomik, demokratik, sosyal
haklardan yararlanabilir. Örneğin, Sovyetler Birliği Anayasası'nın 120. maddesi şöyledir: "SSCB yurttaşları, yaşlılıklarında, hastalık ve çalışma gücünün kaybı durumunda bakım hakkına sahiptir. Bu hak, işçi ve memurların sosyal sigortasının devlet tarafından ödenmesi, emekçiler için ücretsiz sağlık hizmeti ve emekçi halkın
kullanabileceği geniş bir sağlık bakım
evlerinin bulunması ile güvence altına
alınmıştır."
Yine Halk Cephesi’nin çıkardığı
Halk Anayasası Taslağı’nın ilgili maddesinde de sağlık hakkıyla ilgili olarak
şöyle denilmiştir; “Herkes doğuştan
başlayarak sağlıklı ve güvenlikli bir
yaşam hakkına sahiptir. Devlet bu
amaçla insan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak her türden sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılar. (…) Tüm
sağlık hizmetleri ticaret aracı olmaktan
çıkartılır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, ilaç sanayinin em-

peryalist tekellerin denetiminden kurtarılması, tıp eğitiminin halkımızın ve
ülkemizin koşullarına göre yeniden biçimlendirilmesi, işyeri hekimliğinin kurumlaştırılması, tüm emekçi semtlerine
sağlık kurumları götürülmesi sağlık
politikasının öncelikli hedefleridir.”
Hal böyleyken, emperyalizmin tüm
zulmü ortadayken biz Halkın Mühendis
Mimarları da engelli halkımızın sorunlarına bir çözüm bulabilmeliyiz diyerek "Ferhat Gerçek Yürüteci"ni ürettik. Yeniye dair olanı, mühendisliğinmimarlığın dönüştürücü etkisiyle ortaya
koyan projelerimizden sadece bir tanesidir Ferhat Gerçek Yürüteci. Ferhat
Gerçek, 7 Ekim 2007’de Yenibosna’da
Yürüyüş Dergisini halkımıza ulaştırırken polis tarafından sırtından vurularak felç edilmişti. Ferhat, vurulduğunda 17 yaşındaydı.
Ferhat'ın rahatsızlığına tıbbi bir çözüm bulunamadığı noktada önce Ferhat'ı sonra aynı durumdaki binlerce
insanımızı ayağa kaldırabilecek olan
Ferhat Gerçek Yürüteci’ni ürettik.
Kara dayalı olan kapitalist düzenin
engellilere "çözüm" olarak sunduğu
benzer özelliklerdeki yürüteçler 30 ila
100 bin lira arasında değişirken, "düzen
felç ederse biz yoldaşımızı ayağa
kaldırırız" diyerek, yaklaşık 5 bin
lira maliyetle binlerce insanımızı yaşamın içine katacak olan yürütecimizi
yaptık. Engellilerin birçok fiziki ve
psikolojik sorununa çözüm olabilecek
olan Ferhat Gerçek Yürüteci'ni bugün
çok daha fazla insanımız için üretmek
hedefindeyiz.
Bilgi birikimimizi halkın yararına
kullanabilmenin tek yolu halkın içinde
olmak ve halkla birlikte çalışmaktır.
Halkın sorunlarına pratik çözümler
üretmeden bilgi birikimimizin bize bir
katkısı yoktur. Tüm meslektaşlarımızı
ve halkımızı beraberce hayatı ve yeniyi
örgütlemeye, sorunlara çözüm bulmaya
çağırıyoruz.

Ö ğretmenimiz
HALKLARI KURTULUŞA
GÖTÜRECEK OLAN,
BU DÜZENİN KÖKTEN
DEĞİŞTİRİLMESİNİN
HEDEFLENMESİDİR.
EMPERYALİST SİSTEME KARŞI
SAVAŞMAYAN,
EMPERYALİST SÖMÜRÜYÜ REDDETMEYEN
HİÇBİR HALK ÖZGÜR OLAMAZ.
ÖZGÜRLÜK, EMPERYALİST SÖMÜRÜ
ALANININ DIŞINDADIR.
KAPİTALİST SİSTEMİN
KÖKTEN YOK EDİLMESİNDEDİR.
KURTULUŞ SOSYALİZMDEDİR.

Çetelerin, Halkımızı Sindirmesine
İzin Vermeyeceğiz!
Ne AKP’nin Mahkemeleri Ne de Polisi!
Çeteleri Hiçbir Güç Koruyamayacak!
Halkımız! Çetelere Karşı Mücadelede
Cephe’nin Yanında Yer Alın!

info@yuruyus.com

VURA ÖLE ÇETELERİN
KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ!

www.yuruyus.com

Uyuşturucu Çeteleri Gülsuyu’nda
İsmail Doğan’ı Katletti!

