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AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ
TESLİM ALAMAYACAK!
HATAY

6 Kasım’da Dev-Genç Liselerde,
Üniversitelerde Boykottaydı

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN
ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
Edirne’den Van’a, Amed’e,
Çanakkale’den Hatay’a, Dersim’e...
Anadolu’da 14 İlde, İstanbul’da 9 Lise,
3 Üniversitede...

İSTANBUL

DERSİM-OVACIK
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KOCAELİ
İZMİR
TEKİRDAĞ

DEV-GENÇ’LİLER,
AKP FAŞİZMİNİN SALDIRILARINI
PROTESTOLARLA DEĞİL, İŞGALLERLE, BOYKOTLARLA
DİRENİŞLERLE DURDURABİLİRİZ!






14 İLDE BOYKOT
3 LİSE VE 1 ÜNİVERSİTEDE İŞGAL
İSTANBUL’DA 9 LİSEDE VE 5 ÜNİVERSİTEDE BOYKOT
100’ÜN ÜZERİNDE GÖZALTI
2 TUTUKLAMA

DEV-GENÇ’LİLER 45 YILLIK ŞANLI TARİHLERİNE
YENİ SAYFALAR EKLİYOR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK UZLAŞMAMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK YENİ GELENEKLER YARATMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK CÜRETLİ OLMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK DÜZENİN İCAZET SINIRLARINI AŞMAK,
STATÜLERİ PARÇALAMAKTIR!
 DEV-GENÇ’LİLER GENÇLİĞİN ONURUDUR!
İŞGALLERLE, BOYKOTLARLA, DİRENİŞLERLE
BU ONURU BÜYÜTECEĞİZ!
 YÖK Faşizmin Kurumudur; Dev-Genç’liler Faşizmin Kalelerini Dövmeye Devam Edecekler!
 YÖK Üniversitelerdeki Faşizmdir!
 YÖK'e Karşı Mücadele Gençliğin Onuru, Gururu, Görevidir!...
 YÖK'e Karşı Mücadele, Gençliğin Örgütlenme Hakkını, Halk İçin Bilimsel Eğitimi Savunmasıdır...
 YÖK'e Hayır! Halk İçin Bilim, Halk İçin Eğitim İstiyoruz!
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Sosyalist Rekabeti Örgütleyelim!
Tüm Yürüyüş dağıtımcılarına, okurlarına çağrımızdır:
Dergimizin dağıtımında sosyalist rekabet başlatıyoruz.
Hedefimiz dergi dağıtımımızı 2 katına çıkarmak.
Yılbaşına kadar en çok dergi dağıtacak olan alan ve
kişilere yılbaşı kutlamasında ödül vereceğiz. Tüm
okurlarımızı sosyalist rekabete davet ediyoruz.

H ASAN FERiT iÇiN... ADALET iÇiN...
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Kartal Adliyesi'ndeyiz!...

43 Kamu Emekçileri Cephesi:

45

Meslek ahlakımıza sahip
çıkmanın yolu mücadeleden
geçiyor!
Düzene Dönen, Düşmana
Döner: Devrim iddiasıyla
yola çıkanlar, emperyalizmin
ve faşizmin sınırlarına
hapsolmazlar!

48 Halka yürüyüşümüzle ulaşmaya
49
50
51
53

devam ediyoruz
Aşure; halkın tarih bilincinin,
kültürünün bir ürünüdür
Cepheliler baz istasyonunu
imha etti
Yozlaşmaya karşı türkülerimizi
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Halkın Avukatları
Sorunlarınızı Dinliyor
Her Cumartesi Saat 16.00 -18.00
Her Pazar Saat 13.00 - 17.00
Halkın Avukatları Her Türlü Sorununuz İçin
Gazi Halk Meclisi’ndeler...

Aşure Programına Davet
12'sini Düzenleyeceğimiz Aşure Programımıza Sizleri
ve Tüm Halkımızı Davet Ediyoruz.

Tüm halkımızı Hasan Ferit için adalet istemeye ve
davanın kaçırılmasını engellemeye çağırıyoruz..

Halk C eph esi
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’ndan 19 Kasım günü
sabah saat 8.00'da araç kaldırılacaktır...

Yer: Mersin Haklar Derneği
Saat: 13.00
Tarih: 30 Kasım 2014, Pazar
Mersin Haklar Derneği
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Halk; Meclisleriyle
Yönetecek, Milisleriyle
Hesap Soracak

Kapitalizmde iki sınıf var, ezen
ve ezilen. Sosyolojik anlamıyla sınıf;
bir toplumda aynı görevi yapan, aynı
menfaati sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu.
İki sınıf var, ezen ve ezilen. İki
ideoloji, iki kültür, iki ahlak, iki demokrasi, iki sanat, iki hukuk var.
Yani her şey sınıfsaldır.
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Nasıl Bir
Dünyada Yaşıyor,
Nasıl Bir Ülkede
Savaşıyoruz?
Emperyalistler, dünyanın bütün
zenginliklerini elinde toplamak için,
ülkeleri işgal ediyor, iç savaşlar çıkarıyor, işkencehaneler kuruyor, çapulculardan ordu kurup kelle kestiriyor, kundakta bebeleri katlediyor… Kendi zenginliklerine zenginlik
katarken halkları ezmek için vahşette
sınır tanımıyor.
Ülkemizde de bir avuç sömürücü
asalak, milyonlarca insanın kanını,
iliğini kurutuyor. Aç, işsiz, yoksul
ve umutsuz bırakıp yozlaştırıyor. İsyan etmesin diye yasalar, ordu, polis,
mahkemeler, hapishaneler aracılığıyla
baskı kuruyor, yetmediği yerde infazlar ve toplu katliamlar yapıyor.
Efendilerini memnun etmek için askeri üsler, füze kalkanı kurduruyor,
toprağımızı, suyumuzu, dağlarımızı,
madenlerimizi satıyor, baskı yasaları
çıkarıyor. Devlet halkın değil, emperyalizmin işbirlikçisi tekellerin
yani ezenlerin devletidir.
Başa dönersek, devlet de bir sınıfa
aittir, sınıflar üstü ya da herkesin
devleti değildir. Ezen ve ezilen ara-

sında ara sınıf yok. Halkın safında
savaşmıyorsan halk düşmanlarının
safındasındır. Ya birinden yanasın
ya da diğerinden, ara yol yok. Çıplak
gerçek budur.
Biz halkız, yolumuz da sınıfımız
da bellidir. Biz 3 kuruşa emeği sömürülenleriz. Biz 15 saat inşaatta
çalıştırıldıktan sonra asansör boşluğundan yere çakılan, yıkım kararı
olan ağaç sökülmedi, kanalizasyon
kapağı kapatılmadı diye öleniz. Çok
basit önlemler alınmadığından, depremlerde binlerce, trafikte, madenlerde yüzlerce, sellerde onlarca katlediliriz. Devlet, ölümlerimizle bile
dalga geçer, ‘doğa olayı, işin fıtratı,
başka ülkelerde de oluyor’ deyip
sıyrılır, soruşturma bile açmadan sorumluları aklar.
En temel haklarımızı talep ettiğimizde ‘terörist, vatan haini, dış mihrakların uzantısı’ ilan edilir, cop,
gaz, işkence, hapishaneyle karşılaşırız.
Bu da yetmez; 19 Aralık’taki gibi
skorsky helikopterler, kimyasal gazlar,
Roboski’deki gibi bombalar, Haziran
Ayaklanması’ndaki gibi kurşunlar
girer devreye. İnsanlarımızın diri diri
yakıldığı, 14 yaşında çocuklarımızın
polis kurşunuyla katledildiği bir ülkede halk için demokrasi, hak, hukuk
yoktur. Direnme hakkını 7 yıl boyunca 122 şehitle savunmak zorunda
kalınan yerde, en temel haklarımız
için bile ölümüne mücadele etmek
zorunludur.
Ülkemiz faşizmle yönetiliyor, ulusal ve sosyal kurtuluş sorunu devam
ediyor. Sivil toplumcular, sarı sendikalar, iktidar iddiasını yitirmiş sol,
sonuç alıcı bir pratik ortaya koyamaz.

Faşizmi hedefine oturtmayan hiç bir
mücadele emekçileri, halkı bir yere
götürmez. Bulgaristan devriminin
önderi Dimitrov, faşizmi; “finans
kapitalin en gerici, en şoven ve en
emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür” diye tanımlamıştır. Tekeller, devleti elinde tuttuğu halde neden bu kadar azgınca
saldırır?
Oligarşinin, yönetememe krizi
süreklidir, krizi aşamayacağını, sonunun geldiğini bildiğinden daha
fazla baskıyla halkı teslim almaya
çalışır. Halktan korkusundan, iktidarın
elinden gideceğini bildiğinden vahşice
saldırır. Oysa tarih, zulüm arttıkça
başkaldırının da o oranda arttığını
yazar. Bu nedenle yukarıdaki tablo
bizi korkutmuyor, aksine umutlandırıyor.
Adalet, hak, hukuka uygunluk,
hakkı gözetme; herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı vermektir (TDK sözlüğü). Peki ülkemizde ve dünyada adil bir paylaşım,
zenginliklerden payına düşeni alma
var mıdır? Elbette yoktur, olamaz
da. Çünkü düzenin kendisi soygun
ve sömürü düzenidir. Devletin sahipleri paralarını ne yapacaklarını
bilemezken bizim çocuklarımız ekmek parası için çöp yığınları arasında
yitip gidiyorsa adalet yoktur. Adaleti
biz sağlayacağız, halkın adaletini
yalnızca devrimciler uygular.

Faşizmi Yenmenin Onuru
Yalnız Devrimcilerindir
Dünyanın neresinde kan, gözyaşı
ve suç varsa, kaynağında sömürü
düzeni vardır. Sınıfları, sınıf savaşını
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biz yaratmadık. Baskı ve şiddet ile
devrimlerin objektif koşullarını kapitalizm hazırlar. Gayrı yeter dediğinden beri halklar, elindeki her aracı
silaha çevirmiştir. Egemene karşı silahlı mücadele, zorunlu ve meşrudur.
Hayatta kalmak için tek umudumuz
silahlarımızdır, onu bırakmak aptallık
ve suçtur. Bizim savaşımız, haklının
haksızla savaşıdır. Emperyalizme
karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm
savaşıdır. Anadolu topraklarında bu
tarihi görev Cepheliler’in omuzlarındadır.
Düzen yalnız fiziki olarak saldırmaz, ideolojik olarak da bombardımana tutar. Emperyalizmin gücünün
yenilmez olduğunu ve düzenle uzlaşma dışında bir çare yokmuş gibi
gösterir. Beyinleri dumura uğratır,
yozlaştırır, inançsızlaştırır, dostunu
düşmanını ayıramaz hale getirir. Bugün örgütler bile bu açmazı yaşamaktadır. Emperyalizme emperyalizm, faşizme faşizm diyemeyen sol;
ölümle sonuçlanan saldırıları mahkum
edeceğine devrimci harekete tavır
alıyor.
Sadece Türkiye solu değil, dünyada da sol ideolojik bunalım içindedir. Reformizm, oportünizm halka
umut olamaz. Dün hainleri alınlarından öpenler, bugün elde silah düşmana teslim oluyor. Direnmeyen çürür, savaşmayan ölür. Zulme de çürümeye de vurmaya devam edeceğiz.
Halk gerçeğinden kopan, burjuvaziye
kendini ispat etmeye çalışan sol iktidar iddiasını kaybetmiştir.
Halktan beslenmeyen bir silahlı
mücadele gelişip yayılamaz. Kitleler
sadece silahlı mücadele ile örgütlenmez. Silahlı mücadeleyi diğer
mücadele biçimleriyle destekleyip
savaşı halklaştıracağız.
Dünyada ve ülkede M-L ideolojinin tek savunucusu biziz.
Marks: Zor devrimin ebesidir diyor. Lenin’den öğrendik: Devrim kitlelerin eseridir, hep ileri... Biz halkın
içinde, halktan beslenip halkın öncüsü
ve adaleti olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Stratejik hedefimiz; antiemperyalist, anti-oligarşik halk dev-

rimidir. Bu stratejik hedefe varmada
silahlı mücadele temel, diğer ekonomik-demokratik-ideolojik mücadele biçimleri silahlı mücadeleye tabidir. Dolayısıyla legal, illegal tüm
çalışmalar bu stratejik hedefe bağlı
kalıp, asıl olarak silahlı mücadeleyi
geliştirmeye hizmet etmelidir.
Halktan beslenmeyen bir silahlı
mücadele gelişip yayılamaz. Kitleler
sadece silahlı mücadeleyle de örgütlenmez. Silahlı mücadele diğer mücadele biçimleriyle desteklenip güçlendirilmedikçe savaşı halklaştıramayız. Ancak böyle bir anlayış tüm
halkın güçlerini harekete geçirmeyi
ve örgütlemeyi mümkün kılar.
Emperyalizmin işgali ve işbirlikçilerinin şiddeti, her ülkede silahlı
yerel milis örgütlenmelerinin gelişimini zorunlu kılıyor. Ayaklanma sürecinde yaşadığımız gibi; faşizmin
şiddeti karşısında taş, sopa ve türlü
araçlarla gelişen halkın mücadelesi,
şimdi silahlı milislerin örgütlenmesiyle daha da gelişmelidir. Milislerin
temsil ettiği adalet, burjuvazinin adaletsizliğini silip süpürecek, yeni kültürü, yeni ahlakı ve yeni insanın
adalet anlayışının yaratılmasını sağlayacaktır.
Milis, zaten halktır; mahallenin
gencidir, esnafı, öğrencisi, liselisi,
işsizidir… Halkın çocukları, adaletiyle
güven veren eylemleriyle halkın yüreğine su serpecek, halk düşmanlarını
adaletle tanıştıracaktır.

Sonuç Olarak;
1- Dünyadaki 1milyar aç, 4 milyar

yoksul insan savaşma nedenimizdir…
2- Ülkemizde, açlık sınırı 1.121
TL iken asgari ücret 900 TL bile
değil, yani çalışsak da açız… Çalınan
emeğimiz, onurumuz için silaha sarılmaktan başka yol yoktur.
3- 18 maden işçisi hala sular altındayken “hayatta kalmaları becerileri ve tecrübelerine bağlı” diyenlere
karşı her türlü şiddet meşrudur. Biz
hakkımız olanı istiyoruz ve alacağız!
4- Katillerimizle uzlaşmayacak,
affetmeyeceğiz.
5- Aldığımız her nefes, yaptığımız
her faaliyet, silahlı mücadeleyi büyütmeye hizmet edecek. Daha çok
savaşçı, daha çok silah, daha çok
kitle temel şiarımızdır.

Halkımız;
Gençlik, işçi, memur, avukat, gecekondulu, köylü, mühendis, mimar,
emekli, işsiz… Milislerimizi oluşturup, Mecidiyeköy’de 10 inşaat işçisini katledenlere ait Torium’daki
gibi hesap soralım. Soğumayan acılarımızı, dinmeyen öfkemizi; evlerini
yıkanlara, yozlaştıranlara, Berkin’i,
Hasan Ferit’i katledenlere, katilleri
koruyup kollayan devlete yöneltelim.
Kendi meclislerimizle sorun çözmeyi
ve yönetmeyi öğreneceğiz.
Bugün temel görevimiz, halkı savaştırmak savaşı halklaştırmaktır.
Her alanda milisleri, her yerde meclisleri örgütleyeceğiz. Tüm Cepheliler
görev başına!
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Sorunlarımızı Birlikte Düşünecek
Birlikte Çözeceğiz
Alibeyköy Halk Komiteleri dört yıldır vermiş oldukları mücadeleyi
daha da büyütmek için çalışmalarına devam ediyorlar. İki hafta önce
yaptıkları toplantıda aldıkları karar doğrultusunda sokak toplantıları yapan
halk komitesi bu hafta Çırçır Mahallesi’ndeydi. Yaklaşık 100 kişinin
katıldığı toplantıda mahalle sakinlerine önümüzdeki süreçte yapacakları
mücadele ve eylemler ile ilgili bilgi verildi. Kendi değerlerimize sahip
çıkmanın tek yolu birleşerek, mücadeleden kopmayarak yapacağımız çalışmalarla ulaşabiliriz denildi.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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Faşizm Gençliği Teslim Alamayacak
DEV-GENÇ; GENÇLİĞİN, DİRENİŞİN ONURUDUR!

BOYKOT-DİRENİŞ-ZAFER
FAŞİZMİ YIKACAĞIZ

 DEV-GENÇ’LİLER
45 YILLIK ŞANLI TARİHLERİNE
YENİ SAYFALAR EKLİYOR!

 YÖK BOYKOTLARI, İŞGALLER,
DİRENİŞLER TÜM TÜRKİYE’YE YAYILDI!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK
UZLAŞMAMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK
YENİ GELENEKLER YARATMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK
CÜRETLİ OLMAKTIR!
 DEV-GENÇ’Lİ OLMAK DÜZENİN
İCAZET SINIRLARINI AŞMAK,
STATÜLERİ PARÇALAMAKTIR!
 DEV-GENÇ’LİLER
GENÇLİĞİN ONURUDUR!
İŞGALLERLE, BOYKOTLARLA,
DİRENİŞLERLE
BU ONURU BÜYÜTÜYORUZ!
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Reformistlerin, oportünistlerin
hepsi bir araya gelip “şenlik havasında” YÖK protestosu yaparken
Dev-Genç’liler geçen yıl 6 Kasım’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlık Binası’nı
işgal ettiler.
Faşizm koşullarında hiçbir hakkın mücadelesi bedel ödemeyi göze
almadan verilemez..
DTCF Dekanlık işgali eylemine
katılan Dev-Genç’lilerden 7’si tutuklandı.
Dev-Genç’liler işgalin arkasından yaptıkları değerlendirmede “İşgalimiz mücadele hattını çiziyor.
Bundan sonra böyle” demişlerdi.
DEV-GENÇ’Lİ OLMAK YENİ
GELENEKLER YARATMAKTIR!
DÜZENİN İCAZET SINIRLARINI
AŞMAK, STATÜLERİ PARÇALAMAKTIR.
Dev-Genç’liler bedel ödemekten
hiç korkmadılar. Ödenen bedel ne
olursa olsun DTCF işgalinde çizilen
yolda ilerlediler. Mayıs 2014’te
Berkin Elvan’a adalet için boykot
ve işgal eylemleri çizilen bu hat
üzerinde yükseldi.
İstanbul Gazi Şair Abay Konanbay Lisesi’nde, İstanbul Ticaret
Odası Lisesi (İTO)’nde, Dersim ve
Hatay’daki liselerde, İstanbul Mimar
Sinan Üniversitesi’nde, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde, Ankara
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde
ve İzmir Ege Üniversitesi’nde boykot ve işgaller yapıldı.
AKP’nin faşist polisleri İTO’daki
Liseli Dev-Genç’in boykotuna saldırdı ve Okmeydanı’nda süren direnişte cemevi bahçesinde cenaze

kaldıran halktan bir kişi olan Uğur
Kurt’u başından vurarak katlettiler.
İzmir Ege Üniversitesi’ndeki
boykot ve işgal eylemine katılan
öğrencilere yüzlerce yıl hapis istemiyle ceza davaları açıldı.
Özellikle Haziran Ayaklanması’ndan sonra faşist AKP iktidarı
katliamlara varan faşist terörüyle,
yeni çıkarttığı baskı ve terör yasalarıyla halkı teslim almaya çalışıyor...
En son Kobane protestolarında
sivil faşist, gerici katillerini de devreye sokarak 50 kişiyi katletti. Bu
konuda 40’ın üzerinde insanı katledilen HDP tam bir sessizlik içinde.
“Çözüm süreci” bozulacak diye
katledilen insanlarının ciddi anlamda
adını bile ağzına almaktan çekiniyor.
Her türlü hak alma mücadelesini
“terör” sayan, engelleyen faşist terör
ve baskı yasaları meclisteyken DevGenç 6 Kasım 2014’te “YÖK
KALDIRILSIN, BERKİN’İN
KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN! DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE, BAĞIMSIZ TÜRKİYE VE
BERKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!” diyerek
boykot, işgal ve direnişleri bütün
ülke çapına yaydı.
Bu sene 6 Kasım’da DevGenç’liler Edirne’den Van’a,
Amed’e, Dersim’den Çanakkale’ye,
İzmir’e, Muğla’ya, Ankara’ya, Hatay’dan, Kocaeli’ye, Tekirdağ’a...
kadar 12 ilde liselerde işgaller,
boykotlar direnişler gerçekleştirdi.
İstanbul’da 9 lisede, 3 üniversitede
boykot ve işgaller yapıldı. Ülke genelinde yapılan boykot ve işgallerde
70 Dev-Genç’li gözaltına alındı,
ikisi tutuklandı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Biliyoruz, daha büyük bedelleri
göze alacağız ve alıyoruz... Ama
AKP faşizmine gençliği teslim etmeyeceğiz... AKP gençliği teslim
alamayacak.
Gençliğin mücadelesi DevGenç’in açtığı bu yolda boykotlarla,
işgallerle, direnişlerle büyüyecek.

Düzenin
İcazet Sınırlarından
Çıkamayan Reformizm,
Oportünizm Çürümeye
Devam Edecek!
Geçen yıl 6 Kasım’da DevGenç’liler DTCF’yi işgal ederken
reformistler ve oportünistler birleşmiş
Ankara Abdi İpekçi Parkı’ında “Şenlik Havası”nda YÖK protestosu yapmıştı. “Şenlik Havası” burjuva medyanın çok hoşuna gitti. “Demek ki
cam çerçeve kırmadan da protesto
gereçekleştirilebiliyormuş” diyerek
bütün medyanın gözde haberi oldu.
Medyanın gözde eylemcileri reformistler, oportünistler bu sene
YÖK’ü portesto etmek için ise İstanbul’da akşam saatinde Taksim
Tünel’den Galatasaray Lisesi’nin
önüne yürüyüş yaptılar.
Faşizmle halklar arasındaki mücadele keskinleştikçe bu anlayış yok
olmaya mahkumdur. Faşizm tırmandıkça reformizme, oportünizme icazetli alan da kalmıyor. Ya direnirsiniz
ya da teslim olup yok olursunuz.
Reformizmin-oportünizmin durumu
budur: “Şenlik havası”ndan YÖK
protestoları Galatasaray Lisesi önünde
günü de kurtarmayan protestoya dönüşmüştür.
Ya dişe diş bedel ödemeyi göze
alan bir mücadelenin içine girersiniz
ya da yok olur gidersiniz. Faşizm
ara yol bırakmıyor.

HDP “Çözüm” Adı
Altında Teslimiyetçi
Politikalarla Faşizmin
Terörünü, Katliamlarını
Meşrulaştırıyor!
Kobane protestolarında 50 kişi

öldürüldü... Bunlardan 40’ı HDP’li...
Bugüne kadar protestolara yapılan
saldırılarda en fazla insanın katledildiği saldırıdır. HDP ve onların
kuyruğundan kopamayan oportünizm
“çözüm süreci” bozulacak diye bu
katliamı oldu bittiye getiriyor.
Son günlerde birbirlerine karşılıklı
tehdit savurmaları bu durumu değiştirmiyor. AKP 50 kişinin öldürülmesinin suçunu Kürt milliyetçi hareketin üstüne yıktı. HDP’de suçluluk
psikolojisiyle tam bir suskunluk var.
AKP’den hesap soracağı yerde ona
mahkum olmuş durumda.
1 Kasım’da HDP bütün ülke çapında Kobane’ye destek eylemleri
yapma kararı aldı. Kobane protestolarında 40 HDP’liyi katleden sanki
AKP iktidarı değilmiş gibi adeta
AKP’den özür dilercesine HDP Grup
Başkan Vekili Pervin Buldan 1 Kasım
öncesinde İçişleri Bakanı Efkan Ala
ile telefonda görüşerek “1 Kasım’ı
birlikte yönetelim, yerellerde bizim
yöneticilerimiz ile mülki amirler,
valiler ya da emniyet müdürleri
ortak kararlar alıp, belli güzergahlar
belirleyip o güzergahlarda yürüyüşlerin gerçekleştirilmesi yönünde birbirimize yardımcı olarak süreci yönetebiliriz” dedi.
AKP ile birlikte yönetecekseniz
eylemleri siz kimi protesto ediyorsunuz? Kim katletti 40 kişiyi? AKP
ile yönetecekseniz bu eylemleri, 1
Kasım eylemini niye yapıyorsunuz?
Halkın öfkesini dindirmek yani halkın
“gazını almak” için mi yapıyorsunuz?
Bu anlayış faşizmin terörünü, katliamlarını meşrulaştırmaktır.

Cephe Tarzı İle İşgalleri,
Boykotları, Direnişleri
Tüm Ülkeye Yayacağız!
AKP halkı teslim almak, sindirmek için sadece polisi, askeri, mahkemelerini, yasalarını kullanmıyor.
Eli palalı, satırlı, bıçaklı, pompalı
tüfekli gerici sivil faşist çetelerini
de kullanıyor. Berkin Elvan’ın cenazesinden sonra, cenazenin bütün
ülke çapında, milyonlar tarafından
sahiplenilmesinin psikolojik yenil-

gisiyle "Kasımpaşa 1453" gibi çetelerini de devreye sokmuştu. Cephe
AKP’nin bu saldırısını hakettiği cevabı vererek boşa çıkartmıştı. Kobane
protestolarında bu çetelerini çok daha
etkili kullandı. Onlarca kişiyi katlettiler. Şimdi okullarda gençliğin
mücadelesini bastırmak için de AKP
bir çok okulda eli satırlı, sopalı,
silahlı katil çetelerini devrimcilerin
üzerine saldırtıyor.
AKP’nin bu saldırılarını Cephe
tarzımızla boşa çıkartacağız.
Hep savunmada durarak gerici
faşist güçlerin saldırmasını beklemeyelim. Meşru olan faşizm değil,
biziz. AKP’nin gerici faşist çetelerine
bulunduğumuz hiçbir yerde yaşam
hakkı tanımayalım.
Dev-Genç milislerini üniversitelerde, liselerde her okulda büyütelim.
Cephe tarzını her alanda hakim
kılacağız... Faşizme anladığı dilden
cevap vermeliyiz. Ellerinde satır,
tekbir getirerek gençliği teslim almasına, sindirmesine izin vermemeliyiz.

Cephe Tarzı;
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Yürüyüş
16 Kasım
2014

En temelde militanlıktır.
Militanlığın temelinde ideolojimizin gücü ve cüret vardır.
Bu cüret kör bir cüret değil, akılla
birleşen cürettir.
Cephe Tarzı; uzlaşmamak, teslim
olmamak, direnmektir...
Cephe Tarzında, imkansızlıklara,
olanaksızlıklara yer yoktur. Bir işin
başarıya ulaşması için her yol, yöntem
denenir. Gerekirse taştan su, balçıktan
gül çıkarılır yine başarıya ulaşılır.
Cephe Tarzında; sonuç alana kadar
ısrar ve kararlılık vardır.
Cepheli tarzı yaratmanın anahtarı,
savaşı büyütme ve geliştirme isteğidir.
Devrim iddiamızdır. Bu duygu ve
düşüncelerle hareket eden her devrimci Cephe tarzını bulunduğu heryerde hayata geçirir.
Büyük Direniş boyunca 7 yıl tek
kişilik tecrit hücrelerinde, hastane
odalarında bu anlayışla ölüme direndik. Tüm dünyaya imparatorlu-

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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ğunu ilan eden Amerika’ya, onların
uşaklarına karşı direndik.
Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için diyerek yoldaşlarımızı zulmün elinden bu anlayışla çekip aldık.
Halkımızın öfkesini, kinini direniş
çizgimizle büyüttük... Haziran Ayaklanması’nın önünü açtık. Halkı “itidal”e değil, ayaklanmayı büyütmeye
çağırdık.
Burjuva medya ne kadar görmezlikten gelirse gelsin, ne kadar sansürlerse sansürlesin oligarşinin korkusunu büyüteceğiz. Halkımız reformizmin-oportünizmin burjuva medyanın şişirdiği “şenlik havası”ndaki
eylemlerini örnek almayacak. Cephe
tarzıyla faşizme karşı direnecek. Cephe’nin boykotlarını, işgallerini, direnişlerini kendine örnek alacak.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

YÖK boykotları, işgal ve direnişlerin sansürlenmesi olgarşinin korkusunun büyüklüğünü göstermektedir.
AKP ülkemizi satıyor, yağmalıyor,
ne yasa tanıyor ne kanun... Tam bir
haydutluk düzeni. Bizler madenlerde,
inşaatlarda onar onar, yüzer yüzer
katlediliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan
katrilyonlar harcayarak saraylar yaptırıyor. Şu haydutluğa bakın, yasalara,
mahkeme kararlarına rağmen bir gecede Soma-Yırca köylüsünün 6 bin
zeytin ağacı iş makinaları ile sökülerek AKP’nin yandaşı Kolin İnşaat’a
yağmalattırılıyor. AKP’yi arkasına
alan Kolin İnşaat özel güvenlik görevlileri ile köylülerin üzerinde terör
estirirken zeytin ağaçları sökülen
Yırca köylüleri hakkında soruşturma
başlatıldı.

İktidar her türlü haydutluğu yaparken Dev-Genç’liler YÖK’ü boykot
ettiği için saldırılara uğradı, gözaltına
alındı, tutuklamalar oldu...
Bu haydutluğa karşı boykotlar
işgaller ve her direniş yöntemleri
meşrudur.
İŞGALLER MEŞRUDUR! BİZ
AKP GİBİ YAĞMA YAPMIYORUZ! İŞGALLERLE HAKKIMIZ
OLANI ALIYORUZ! GASP EDİLEN HAKLARIMIZIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ! HER ALANDA İŞGALLERİ DİRENİŞLERİ
BÜYÜTELİM...
Faşizmin saldırıları böyle geriletilecek. Uzlaşarak değil, icazetle değil
direnerek yeneceğiz faşizmi... Mücadeleyi böyle büyüteceğiz.

Dev-Genç Milisleri ÖSYM’nin 1. Levent’teki
Binasına Silahlı Eylem Gerçekleştirdi!
MEHMET BÜÇKÜNLER’DEN HASAN SELİM GÖNENLER’E
ADALET DEV-GENÇ MİLİSLERİNİN ELLERİNDE!

YÖK’Ü YIKACAK, FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
06.11.2014 tarihinde saat 02.45' te, 12 Eylül' ün
gayrı-meşru çocuğu YÖK'ün kuruluşunun yıldönümünde DEV-GENÇ MİLİSLERİ olarak 1.Levent'te bulunan ÖSYM Binası’nı tarama eylemi
gerçekleştirdik. Eylem sonrasında güvenli şekilde
geri çekilirken o esnada yolun sonunda bulunan
ekip otosundaki polisler, bizleri fark etti ancak farkettikten sonra karşılık vermeden, kaçarak uzaklaştılar.
12 Eylül'den bu yana soruşturmalar, polisle
işbirliği, okuldan atılmalar ve işkenceler ile öğrenci
gençliğin üzerinde terör estiren YÖK kaldırılmalıdır.
Biz biliyoruz ki Karaman'da 18 işçiyi diri diri
madene gömen, 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın beynini
kaldırımlara akıtan, tüm bu katliamlar için adalet isteyen, Türkiye'nin dört bir yanında boykot yapmak
isteyen devrimcileri işkencehanelere taşıyan bu bozuk
düzenin YÖK gibi kurumlara ihtiyacı vardır.
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1968'lerden devraldığımız miras, 12 Eylül faşizmine yenilmedi, yenilmeyecek. Siz her geçen
gün halkın karşısına yeni baskı yasalarıyla çıkmaya
devam ettiğiniz sürece, halkın çocuklarını katlettiğiniz, liselere ilkokullara uyuşturucuyu sokmaya
devam ettiğiniz sürece bu mirasın ışığıyla tüm kalelerinizde vuracağız sizi.
Yozlaştırmaya çalıştığınız gençler sizin kabusunuz olacak. İşçi, işsiz, köylü, madde bağımlısı,
öğrenci... Bütün gençleri örgütleyecek, silahlandıracak ve bozuk düzeninize son vereceğiz...

DEV-GENÇ MİLİSLERİ
Not: Dev-Genç Milisleri’nin ÖSYM eyleminden
sonra AKP’nin polisi 1. Levent’te 2 gün boyunca GBT
kontrolü yapıp ÖSYM binasına Türk bayrağı astı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Gazi/Şair Abay Lisesi

Gazi Ticaret Lisesi

Faşizmin YÖK’ünü Tarihin Çöplüğüne Atacağız!
Edirne’den Wan’a, Amed’e, Çanakkale’den Hatay’a, Dersim’e
Anadolu’da 14 ilde, İstanbul’da 9 Lise, 3 Üniversitede...

BOYKOT İŞGAL DİRENİŞ ZAFER!
 14 İLDE BOYKOT
 3 LİSE VE 1
ÜNİVERSİTEDE İŞGAL
 İSTANBUL’DA
9 LİSEDE VE
3 ÜNİVERSİTEDE
BOYKOT
 100’ÜN ÜZERİNDE
GÖZALTI
 2 TUTUKLAMA
 DEV-GENÇ'liler
YÖK'ün Baskıcı,
Gerici Eğitim Sistemini
Boykot Etti
 Berkin'in Katillerinden
Hesap Soruyoruz!
 Berkin’e Adalet Yoksa
Ders de Yok!
12 Eylül 1980 askeri faşist cuntasının ürünü olan YÖK, öğrenci
gençliği baskı altına almak için kuruldu. Devrimci Gençlik, her yıl
YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu)'ün
kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım'ı
eylemlerle karşılıyor. Bu yıl DevGenç’liler YÖK'ün kaldırılması talebini, Berkin Elvan'ın katillerinin

cezalandırılması talebiyle birleştirerek boykot örgütledi. İstanbul ve
Anadolu'nun birçok lise ve üniversitesinde boykot ve işgal eylemleri
yapıldı, meydan ve caddelerde Umudun sloganları yankılandı.

İSTANBUL
Gazi: 6 Kasım günü Gazi Ticaret Lisesi, Dev-Genç'liler tarafından işgal edildi. Boykot %100 katılımla gerçekleşti. Küçükköy Ticaret
Lisesi’nde boykot için okuldan çıkan
öğrenciler oldu. En az 4 kişi gözaltına
alındı.
Gazi Ticaret Lisesi’nde yaklaşık
bir ay boyunca 6 Kasım boykot çalışmaları yapıldı. 6 Kasım’da KATEM (Küçükköy Anadolu Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi) Lisesi
ve Şair Abay Konanbay Lisesi öğrencileri sloganlar atarak dersten
çıkmaya başladılar. Hedefleri Gazi
Ticaret Lisesi’ne yürüyüp ortak boykot yapmaktı. KATEM Lisesi öğrencileri Gazi Ticaret Lisesi’ne doğru
yürürken önlerini Berkin Elvan’ın
katilleri kesti ve 16 öğrenciyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınmayan öğrenciler
Gazi Ticaret Lisesi’ne yürümeye devam etti. Bu sırada Gazi Ticaret Li-

sesi’ndeki öğrenciler de “15’inde Bir
Fidan Berkin Elvan! Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız’’ sloganları atarak
sınıflarından çıkmaya başladılar. Sınıflarda bir tek öğrenci bile kalmadı.
Bu sırada 3 Liseli Dev-Genç'li müdür
odasını işgal ediyordu. Liseli DevGenç’lilerin, daha iyi bir eğitim için
yaptıkları işgal, okulun öğrencileri
tarafından desteklendi. KATEM Lisesi, Şair Abay Konanbay Lisesi ve
Gazi Ticaret Lisesi öğrencileri okul
bahçesine toplanmışlardı. Camlarda
asılı olan pankartları ve işgali gören
liseliler, alkışlar ve sloganlarla karşıladılar. Odayı işgal eden Liseli
Dev-Genç’liler, öğrencilere ajitasyon
çekerek işgali neden yaptıklarını anlattılar.
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Bağcılar: Yavuz Sultan Selim
Lisesi’nde derslere girilmeyerek boykot yapıldı. Liseli Dev Genç'liler 6
Kasım'da Yavuz Sultan Selim Lisesi
öğrencileri, ders başlama saati olan
07.00’da okul kapısını kapattılar. Sınıfları dolaşarak boykota çağrı yapan
Liseli Dev Genç'liler müdür yardımcısı ve öğretmenler Faik Ünlü, Habib
Ciğerci ve Nadir Güven’in engellemeleri ile karşılaştılar. Ancak Liseli
Dev Genç’lilerin ve onları sahiplenen
öğrencilerin kararlılığı karşısında

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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Bağcılar

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014
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geri adım attı. Boykota çağrılar devam
ederken, faşist okul idaresi polisi
okula soktu. Katil polislerin okula
girmesinin ardından Liseli Dev
Genç'liler bir sınıfı işgal ederek barikat kurdu. Camdan “YÖK Kaldırılsın Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın/Liseli Dev Genç” yazılı pankart
sallandırdı. Sloganlarla, marşlarla 45
dakika direnen Liseli Dev-Genç'lilere
polis azgınca saldırdı. Barikat kuran
öğrencilerden İsmail Korkmaz’ın,
baygın bir şekilde sürüklenerek götürüldüğünü gören öğrencilerin öfkesi
daha da arttı. Bahçeden, camlardan
polisi yuhaladılar. Plastik mermi ve
gaz bombasıyla saldıran aciz ve korkak polislere attıkları gaz geri gönderildi. Öğrenciler, gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürüldüğünü
öğrenince karakol önünden ayrıldılar.
Gözaltındakilerden isimleri öğrenilenler; Hazal Yılmaz, Hazal Seçer,
İsmail Korkmaz, Baran Karadaş,
Okan…, Ömürcan…
Bağcılar’da bulunan Yavuz Sultan
Selim Lisesi’nde 6 Kasım'da polisin
öğrencilere azgınca saldırısından sonra, Karanfiller Kültür Merkezi önünde
toplanan Halk Cepheliler “Liseli Dev
Genç'liler Değil Berkin’in Katilleri
Yargılansın, Baskılar Bizi Yıldıramaz/Liseli Dev Genç” pankartıyla
yürüyüşe geçti. Kitle, 6. Sokak’tan
Mevlana Caddesi’ne indi; sloganlar,
alkışlar, zılgıtlarla cadde trafiğe kesilerek yürüyüşe devam edildi. Balkonlardan alkışlarıyla, araçlarından
kornayla destek verenlerin olduğu
yürüyüş Tavukçu Köprü Caddesi’nde
devam etti. Barbaros Fırını’nın önüne
gelindiğinde akrep aracının olduğu
sokağa doğru “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganlarıyla Turna Sokağı’ndan Yavuz Selim Mahallesi’ne
geçildi. Mahalle içinde ajitasyonlar
çekilerek işkenceci polisin saldırıları
halka anlatıldı. Yürüyüş yolu üzerinde

Sarıgazi

Okmeydanı

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ MECLİSLERİ’NE

basın açıklaması okundu. Yavuz
Selim Lisesi'nde yaşananların anlatıldığı açıklamada İsmail Korkmaz
ve Enis Öskan’ın tutuklandığı anlatıldı. Tutuklananlar için atılan sloganlarla açıklama bitirildi. Marşlarla
Kültür Merkezi'ne geri dönüldü. Katil
polisin tacizlerine rağmen yürüyüş
ve eylem planlandığı gibi gerçekleştirildi. Yürüyüşe 40 kişi katıldı.
Akşam saatlerinde Bağcılar Liseli
Dev-Genç'liler, boykota AKP’nin
katil polislerinin azgınca saldırmalarını ve İsmail Korkmaz’ın tutuklanmasını protesto için "Liseli Dev
Genç'liler Değil Berkin’in Katilleri
Yargılansın! Baskılar Bizi Yıldıramaz!
/ Liseli Dev-Genç" imzalı ozaliti
Yeni Mahalle'ye astı.

Boğaz Köprüsü: Liseli DevGenç’liler 6 Kasım'da Boğaz Köprüsü'nde “YÖK Kaldırılsın Berkin’in
Katilleri Cezalandırılsın/Liseli DevGenç” yazılı pankart
açarak yolu kestiler.
Yaklaşık 10 dakika boyunca sloganlar atan 2
Liseli Dev-Genç’li gözaltına alındı.

sesi'nde boykota katılan öğrencilere
ve Liseli Dev-Genç’lilere polis saldırdı. Okmeydanı sokaklarında çatışmalar yaşandı. Okmeydanı Liseli
Gençlik Komitesi; öğrenci meclisi
kurulan Halil Rıfat Paşa Lisesi'nde,
faşist okul yönetimi 6 Kasım’da Berkin Elvan boykotuna katılan öğrencilere soruşturma açacağı ve disiplin
kurumuna sevk edeceğini öğrendi.
Komite; "Berkin’in okuyamadığı
okulda size ders işletmeyiz! Buradan
Halil Rıfat Paşa Lisesi yönetimini
uyarıyoruz: Eğer öğrenci yoldaşlarımıza tek bir soruşturma açılır ya
da disiplin kurumuna yollarsanız bunun bedelini ödersiniz" denildi. Gün
boyunca süren çatışmalarda polis,
18 yaşındaki Burak Öztürk'ü kafasından gaz fişeğiyle vurdu. Mahallede
yeni Berkinler'i katletmeye çalışan
polis, 4 liseliyi daha gaz bombası ve
plastik mermi ile yaraladı. Liseliler,
taşlara torpil patlayıcılarını bantlayıp
atarak katil polise direndi.

Sarıgazi: Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi’nde 6 Kasım’da YÖK’ün
kaldırılması ve Berkin’in katillerinin
cezalandırılması için Liseli DevGenç’liler boykot yapmak istedi.
Polis engel olmaya çalıştıysa da,
Demo Lisesi, TOKİ Lisesi öğrencileri buluşarak 60 kişi ile Sarıgazi

Okmeydanı:
Okmeydanı Halil Rıfat
Paşa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
boykota %100 katılım
oldu. İTO Meslek Li-

Esenyurt

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!
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Gazi Ticaret Lisesi
Ticaret Lisesi'ne doğru yürüyüşe
geçti. Öğrenciler, Sarıgazi Ticaret
Lisesi'nden çıkan 60 kişilik grupla
birleşti. Katil polis gözaltı yapmaya
başlayınca çatışma yaşandı. Kaymakamlığa kadar yüründü ve ajitasyonlarla polis saldırısı anlatıldı. Daha
sonra cadde yola kesilerek havai
fişek atıldı ve halaylar çekildi. Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Liseli Dev-Genç’liler tekrar
Ticaret Lisesi'ne çıkmak istedi. Lise
etrafında yaşanan çatışmayı gören
okul öğrencilerinin desteğini hazmedemeyen katil polis, azgınca saldırarak Furkan Muskaya, Nurgül
Yarkaya, Çiğdem Şenyiğit, Alican
Topbaş'ı gözaltına aldı.
Sarıgazi Mehmetçik Lisesi’nde
de boykota polis saldırdı. Polisle çatışmalar yaşandı.
7 Kasım'da Halk Cepheli Mesut
Yavuz Kartal Köprüsü’nde otobüsten
yaka paça indirilerek gözaltına alındı.

İkitelli: İkitelli’de 4 Kasım’da
Liseli Dev-Genç’liler, 1. Sokakta ellerinde pankart ve kızıl maskeleriyle
yürüyüş yaptılar. Sık sık Umudun
sloganlarının atıldığı yürüyüşte, yollara barikatlar kurularak, molotoflarla

Okmeydanı

ateşe verildi. Ajitasyonların çekildiği
ve 25 dakika süren eylem iradi bir
şekilde bitirildi.
İkitelli’de 6 Kasım boykotunda
gözaltına alındıktan sonra tutuklanan
Liseli Dev-Genç'li Enis Öskan için
1 adet "Enis Öskan Onurumuzdur"
yazılaması yapıldı.

Esenyurt:

6 Kasım’da Esenyurt Lisesi’ne boykot için giden
Liseli Dev-Genç’lileri AKP'nin katil
polisleri işkence yaparak gözaltına
aldılar. Okul önüne giden DevGenç’liler kapıdan engellenmek istendiyse de, liseliler sloganlarıyla
okulun içerisine girerek üst katta bulunan bir sınıfı işgal ettiler. DevGenç’lilerin bu kararını hazmedemeyen polis ve okul yönetimi sınıfın
içine çevik kuvvet ve sivil polisleriyle
girerek tekme tokat coplarla liselilere
saldırdı. Daha sonra tek tek işkence
yaparak okulun dışına çıkardı. Kararından vazgeçmeyen liseliler daha
sonra okulun giriş kapısında oturma
eylemi yapmaya başladı. Bunu hazmedemeyen AKP’nin katil polisleri
toplam 16 öğrenciyi işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri şöyledir: Gamze Yılmaz (fenalaşarak bayıldı, daha sonra kendine
geldi), Ezgi Doğan, Bünyamin Kılıç,

Birkan Lale, Cem Altışmışkara, Fırat
Gedikoğlu, Erdem Demirağ, Sergen
Kızgın, Servet Şimşek, Yağmur Gürenin, Gönül Kurt, Cem Yüksel,
Faruk Çaylar, Sami Akdemir, Çağdaş
Ulaş Karataş, Behice Metin.

Marmara Üniversitesi: 6
Kasım günü Marmara Üniversitesi’ne
giden öğrenci meclisi üyeleri yoğun
polis ablukasıyla karşılaştı. Her fakültenin önünde, kantininde kimlik
soran polis ve ÖGB’yi atlatan öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi'nde
saat 12.00’de “YÖK Kaldırılsın Berkin'in Katilleri Cezalandırılsın - Öğrenci Meclisleri“ yazılı pankartlarını
astı. Öğrencilerin alkışlarıyla karşılanan pankart ÖGB tarafından 10
dakika sonra indirildi ve kimlik kontrolü yoğunlaştırıldı. “Marmara Öğrenci Meclisleri” olarak okulumuzda
karakol istemiyoruz denildi.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Mimar Sinan Üniversitesi: Bomonti Kampüsü’nde pankart
asıldı. Boykot gün içinde devam etti.

İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi: İstanbul
Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler 6
Kasım’da dekanlığın IŞİD çetelerine yol vermesi polisi üniversiteye
sokması vb. suçlarından kaynaklı…
Ve de İstanbul Üniversitesi’nde şehitlerimiz İçin… işgali başlattı.
Daha sonra Dev-Genç’liler pankartı
asıp sınıfları boşalttılar işgal boyunca marşlarıyla, türküleriyle, halaylarıyla, ajitasyonlarıyla öğrencilere yalnız olmadıklarını gösterdiler. İşgal daha sonra iradi olarak bitirildi. Dev-Genç’liler okulun her
tarafında 6 Kasım’ı duyurdular.
ÖGB amirleri ve sivil polisler fakülteye yaklaşamadılar uzaktan
baktılar.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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Ankara

Adana

Faşizmin YÖK’ünü Tarihin Çöplüğüne Atacağız!
Trakya’dan Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Ege’ye, Marmara’ya...
Anadolu’nun dörtbir yanında lise ve üniversitelerde

BOYKOT İŞGAL DİRENİŞ ZAFER
ANKARA - Beytepe:
Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014
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Dev-Genç’liler 6 Kasım’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde fakültelere girip öğrencilere
ajitasyon çekti. “YÖK'ü ve onun üniversitelere ve liselere getirdiği faşizm
artığı politikalarını istemediklerini,
Berkin’in, Uğur’un, Ceylan’ın katilleri hala ellerini kollarını sallayarak
dolaşıyorken, bilimsel eğitimden söz
edilemeyeceğini” anlattı, “Berkin
Yoksa Ders de Yok!” diyerek boykot
çağrısı yaptı. Edebiyat Fakültesi'nden
yemekhaneye topluca yürüyerek,
Beytepe'nin en büyük sorunu olan
ÖGB'ler uyarıldı. Bundan sonra DevGençliler, eylemlerde ya da kampüs
içinde güvenlik ve polis istemediklerini, devrimci öğrencilerin fotoğraflarını çekip siyasi şube polislerine
vermemelerini söyleyerek uyardı.
100 kişinin katıldığı eylem halaylarla
sonlandırıldı.

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ MECLİSLERİ’NE

eliyle baskı altına alınmaya çalışıldığını anlattı.
Hukuk Fakültesi’nden başlayan
eylem, Berkin Elvan’ın katillerinin
bilindiği halde hala yargılanmadığı,
aksine katillerin korunduğu, bu sistemin katilleri yargılamayacağı ama
katillerin halkın adaletinden kaçamayacakları Anadolu Üniversitesi
öğrencilerine anlatıldı. Eyleme 8 kişi
katıldı.

ESKİŞEHİR:

SİVAS:

6 Kasım günü, Anadolu Üniversitesi’nde YÖK boykot edildi. Fakültenin amfilerine girip ajitasyon
çeken Dev-Genç'liler; 12 Eylül darbesinin faşist uygulamalarının YÖK
tarafından sürdürüldüğünü, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin YÖK

Dev-Genç’liler 6 Kasım'da Kent
Meydanı’nda eylem yaptı. Eylemde
Dev-Gençliler “YÖK'e ve Faşizme
Karşı DEV-GENÇ” yazılı pankart
açarak sloganlar attı.
Yapılan açıklamada; YÖK’ün 33
yıldır üniversitelerde uygulamış ol-

duğu baskı politikalarına, üniversitelerin ticarethane olarak görülmesine
ve Berkin Elvan’ı vuran polislerin
belli olduğu halde hiçbir soruşturma
açılmamasına değindi. Daha sonrasında Kent Meydanı’nda yoğun polis
baskısı altında olan öğrenciler, bu
durumu aldırış etmeden Grup Yorum
şarkıları ile halay çekerek eylemi
sonlandırdılar.

HATAY-Antakya:
Armutlu Mahallesi’ndeki Ahmet
Atakan Sokağı’nda toplanan Öğrenci
Meclisleri Girişimi üyelerini katil
polisler kamera çekimi yaparak taciz
etmeye çalıştı. Dev-Genç’liler oturma
eylemine geçip, ajitasyonlar çekip
sloganlar attı ve basın açıklaması
okudular. Katil polis alandan kovulunca eylem sloganlarla iradi olarak
bitirildi.
Ayrıca Samandağ Jan ve Suphi
Beyluni Anadolu Lisesi ve Harbiye
Cemile Süleyman Oduncu Anadolu
Liselerinde “Berkin için Adalet, Faşist
YÖK’e Hayır” talebiyle 6 Kasım'da
boykot yapıldı. Her iki lisede de %
100 katılım sağlandı.

İskenderun:
Boyacılar Parkı'nda toplanan Öğrenci Meclisleri Girişimi eylem yaptı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Antalya
Eylemde okunan açıklamada "Faşizmin YÖK’üne karşı, Berkin’imiz
için adalet istemeye adalet mücadelesinde Hasan Selimler, Muharremler
olmaya devam edeceğiz. Berkin’in
katillerinin karşısına yılmadan çıkacağız. Kızıl fularlarımızla, halkımızın
adalet özlemini dindirmeye devam
edeceğiz. Bizler Dev-Genç olarak
45. kavga yılımızda da Mahirce vuruşmaya, Dayımızın yolunda yürümeye devam edeceğiz." denildi..
Açıklama okunurken halkın yoğun
ilgisi vardı. Halk araçlardan korna
çalarak eyleme destek verdi. DevGenç'liler eylemi sloganlarla bitirdi.

ADANA:
6 Kasım günü Dev-Genç'liler,
Akkapı Endüstri Meslek Lisesi'nde;
adalet için, devletin Berkin'in katili
olduğunu haykırmak için boykot örgütledi. Ancak devlet o kadar korktu
ki Türkiye’nin her yerinde olduğu
gibi Adana’da da saldırdı. Okulda
boykotu engellemeye çalışan iki öğretmen, Dev-Genç’lilerden gerekli
cevabı alıp susmak zorunda kaldı.
Gözaltına alınan Dev-Genç’liler gözaltında polisleri yaptıklarına pişman
etti.
Akşam saat 17.00'da ise gözaltılar
İnönü Parkı'nda protesto edildi. Gözaltılar, baskılar adalet istememizin
önüne geçemeyecek denilen açıklamada 'Berkin Elvan Ölümsüzdür'
sloganı en gür haykırılan slogandı.
Açıklamada adaletin olmadığı ülkemizde Berkin'in ve tüm şehitlerimizin
hesabının bu şekilde sorulacağı vurgulanırken 'Bekleyin katiller boykotlarla, işgallerle geliyoruz. Kafanızı
çevirdiğiniz her yerde bizi göreceksiniz, Berkin'leri göreceksiniz' denildi.
Gözaltına alınan Erdinç Dinçer,
Hasan Farsak, Tuğçe Can, Ali Olcay,

Eskişehir
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Elif Kaya, Yağmur Aktaş para cezası
kesildikten sonra serbest bırakıldı.

ANTALYA:
Olbia Çarşısı/İş Bankası önünde
toplanan Öğrenci Meclisleri Girişimi
üyeleri “YÖK Kaldırılsın, Berkin'in
Katilleri Cezalandırılsın!” yazılı pankartla yürüyüşe geçti. Çarşı içinden
sloganlarla yürünüp rektörlük yolu
kesildi. Eylemden habersizliğinin şokunu yaşayan bir sivil polis telaşla
çevik kuvvet ekiplerini çağırdı, fakat
öğrenciler çevik kuvvet ekipleri gelene kadar hedefledikleri yer olan
rektörlük önüne ulaşmıştı. Barikatın
önünde basın açıklaması okundu.
Aynı saatte okulun bir diğer çarşısı
olan Yakut Çarşısı'ndan rektörlük
önüne yürümek isteyen diğer soldan
öğrencilere polisin saldırı ihtimali
öğrenilince desteğe gidildi.

Hatay
9 Kasım günü Dev-Genç’liler
Kışlahan Meydanı’nda, 6 Kasım’da
işkenceyle gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşları için eylem yaptı.
Yapılan eylemde;"6 Kasım’da Burak
Öztürk adlı arkadaşımız İstanbul Okmeydanı'nda hedef gözetilerek gaz
fişeği kapsülüyle katil polisler tarafından alçakça vurulmuştur. Burak
Öztürk hala hastanede yoğun bakımda
bulunmaktadır. Katiller her daim karşısında adaletin ve onurun simgesi
kızıl fularlıları bulacaktır! YÖK Kaldırılsın, Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın diye direniş ruhunu büyüteceğiz." denildi. Eylem sonunda hep
birlikte Dev-Genç marşı söylendi.
Sayı: 443

Yürüyüş

DENİZLİ:
Denizli’de 6 Kasım YÖK protestosu için bildiri dağıtan DevGenç’lilere, okul güvenliği tarafından
çağrılan AKP’nin katil polisi kimlik
kontrolü yapmak istedi. Keyfi muameleye karşı Dev-Genç’lilerin direnişi
üzerine 3 Dev-Genç’li işkence yapılarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülen
Dev-Genç’liler 4 saat keyfi olarak
bekletildikten sonra hiç bir işlem yapılmadan serbest bırakıldı.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!

16 Kasım
2014

İzmir
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Kocaeli

İZMİR:
İzmir, Çiğli Güzeltepe’de Necip
Fazıl Kısakürek Lisesinde boykot yapan Dev-Genç'lilere AKP’nin katil
polisi azgınca saldırarak 12 DevGenç'liyi işkenceyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar Yusuf Dut, Mustafa
Özüsağlam, Ulaş Arslan, Saffet Coşkun, Turgut Onur, Hakan Aris, Umut
Altındağ, Umut Yalım, Cemali Ulu,
Hasan Dut, Fırat Kay, Çayan Bari…

MUĞLA:

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde ve Muğla Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün önünde 3 adet pankart
asıldı. Saat 15.00'da Fen Fakültesi'nde; 17.30'da da rektörün çıkış
saati planlanarak rektörlük önünde
pankart eylemleri gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki
pankart eyleminde ajitasyon çekilerek
halkın desteğinin alınması sağlandı.
Yapılan konuşmalarda "Berkin Elvan'ın katillerini cezalandırmamak
için ne kadar çabalasanız da halkın
adaletinden kaçamayacak ve halka
hesap vereceksiniz. Faşist gerici örgütlenmenin temelini oluşturan YÖK
kaldırılacak. Sizi gerici eğitim sisteminizde boğacağız. Anti-demokratik
üniversiteler bizimle demokratikleşecek, bizimle özgürleşecektir." denildi.

KOCAELİ:
Dev-Genç'liler 6 Kasım'da, Sabancı Endüstri Meslek Lisesi’ndeydi.
Okul 3 gün polis ablukası altında
kaldı, tüm girişler tutuldu. DevGenç'liler arka sokaklardan dolanarak
okulun tellerinden içeri girmeyi denediler; fakat her adım başı bir polis
vardı. Bunun üzerine Dev-Gençliler
okulun ön kapısına doğru ilerleyerek
pankartlarını açıp slogan attılar. Bunu

14

Eskişehir

Edirne

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ MECLİSLERİ’NE

hazmedemeyen eli kanlı polisler koşarak pankartı almaya çalıştılar. DevGenç'liler pankarta sarıldı ve son
ana kadar teslim etmedi. Bunun üzerine katil polisler 5 Dev-Genç'liyiyerlerde sürekleyerek, işkencelerle
gözaltına aldılar. Sena Erkal çocuk
şubeye sevk edilip ardından serbest
bırakıldı. Sinem Sezer, Ayşe Genç,
Ufuk Sayaroğlu, Ferhat Tan adlı öğrenciler de gözaltına alındı.

BURSA:
6 Kasım sabahı Dev-Genç’liler,
Nuri Erbak Anadolu Lisesi önüne
“Berkin Elvan İçin, Adalet İçin, 6
Kasım'da, Tüm Liselerde YÖK’ü
Boykot Edelim - Öğrenci Meclisleri
Girişimi” yazılı pankartı açtı. DevGençliler, boykot çağrısında bulunduğu sırada okul çevresini ablukaya
alan katil polisler tarafından apar
topar saldırıya uğrayarak gözaltına
alındı. Sabah saat 9.00’da gözaltına
alınan 2 Dev-Gençli, öğle saatlerinde
karakoldan serbest bırakıldı.

BALIKESİR:
Bandırma Dev-Genç’lilerin Ayyıldız Lisesi'nde yaptığı 6 Kasım
boykot eylemine, katil polis saldırarak
öğrencileri sindirmeye çalıştı ama
başaramadı. Bandırma’da yapılan
saldırıları protesto etmek için iki
Dev Genç’li Bandırma merkezde bulunan Pizza House çatısından pankart

sallandırdı. Ajitasyon ve sloganlarla
YÖK'ü protesto eden Dev-Genç’liler,
Berkin’in katillerinin hala yargılanmadığını da haykırdı. Bunun üzerine
katil polis iki öğrenciyi de gözaltına
aldı. Bir buçuk saat sonra yine aynı
yerde iki Dev-Genç’li daha aynı taleplerle pankart açmaya çalıştı. Katil
polis Dev-Genç’lilere alçakça saldırarak, işkenceyle karga tulumba yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri
şöyledir: Eda Kaya, Erkan Yıldız,
Mehmet Manyas, Seda Kaya.

TEKİRDAĞ – Çerkezköy:
Çerkezköy'de Öğrenci Meclisleri
6 Kasım günü, Çerkezköy Sanayi
ve Ticaret Odası Lisesi'nde basın
açıklaması ve ardından oturma eylemi
yaptı. Okul, polis tarafından ablukaya
alınıp öğrenciler sınıflara hapsedildi,
camlara çıkmaları bile engellendi.
Çerkezköy Belediyesi önünde 6 Kasım ve polis saldırısıyla ilgili oturma
eylemi yapıldı. Sloganlar atıldı, ajitasyonlarla eylem bitirildi.

EDİRNE:
Faşizmin öğrenciler üzerindeki
baskı aracı olan YÖK’e karşı, Edirne’de pankartlı eylem yapıldı. YÖK
kurulduğu zamandan beri öğrencilerin
okuldan atılmasına, disiplin cezaları
almalarına, soruşturmalara sebep olan
bir kurumdur. Öğrencilerin apolitikleşmesine, yozlaşmasına, çürümesine,
kültüründen uzaklaşmasına sebep
olur, bunu amaçlar. Edirne’de Liseli
Dev-Genç'liler faşizmin katlettiği
Berkin’imize adalet için ve faşizmin
kurumu olan YÖK’e karşı Sosyal
Bilimler Lisesi’ne pankart astı. “Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın YÖK
Kaldırılsın- Liseli Dev-Genç” yazılı
pankart öğrencilerin okul çıkışı saatinde çıkış kapısına asıldı.
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Faşizmin YÖK’ünü Tarihin Çöplüğüne Atacağız!
Kürdistan’da Lise ve Üniversitelerde

BOYKOT İŞGAL DİRENİŞ ZAFER
Faşizmin YÖK’ünü Kürdistan’da
da Amed’ten Van’a, Erzincan’dan
Dersim’e, Ovacık’tan Antep’e DevGenç’liler protesto ettiler.
Hemen her okulda aldıkları “önlemler” faşizmin korkusunun da göstergesiydi... Daha boykot günü gelmeden bazı okullar polis işgaline
uğradı. Boykot günü Anadolu’nun
diğer illerinde olduğu gibi Kürdistan’da da polis terör estirdi. Boykot
yapan öğrencileri gözaltına aldı. Kürdistan’da YÖK boykotu yapılan okullar şöyle:

AMED:

Amed, KİPTAŞ Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi’nde 6
Kasım’da YÖK’ün kaldırılması ve
Berkin’in katillerinin cezalandırılması
talebiyle, Amed Liseli Dev-Genç’liler
tarafından yapılan boykota AKP’nin
katil polisleri saldırdı. Dev-Genç’liler
“YÖK’ün Kaldırılması Ve Berkin Elvan İçin Adalet Boykotu Var-Liseli
Dev-Genç” yazan pankartlarını okul
duvarına asarak, öğrencilere boykota
katılma çağrısı yaptı. Kısa sürede
50’yi aşkın öğrencinin boykota katılmasını hazmedemeyen okul idaresi
polis çağırarak eylem yapan öğrencileri
dağıtmak istedi. Polisin gelmesiyle
boykota katılan öğrenci sayısı da artarak 150’ye ulaştı. Bu esnada okul

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ’NE

duvarına asılan pankartı çıkarmaya
çalışan polislere engel olmaya çalışan
öğrencilerin arasından Güven Usta’yı
gözaltına almaya çalıştılar. Yapılan
saldırıya “Bizler burada Berkin Elvan
için, Uğur Kaymaz için, Ceylan Önkol
için ve katledilen kardeşlerimiz için
adalet boykotu yapıyoruz. AKP’nin
katil polisleri bizi gözaltına almak istiyor. Bugün adalet için derslere girmiyoruz, boykot yapıyoruz.” diyerek
ajitasyon çekti. Dev-Genç'liler “Berkin
Elvan Ölümsüzdür, Liseliyiz Haklıyız
Kazanacağız, Kürdistan Faşizme Mezar Olacak, Yaşasın Halkları Kardeşliği” sloganları attı, ardından öğrenciler
“KİPTAŞ DIŞARI” şeklinde slogan
atarak okuldaki öğrencileri boykota
çağırdı. Okul idaresi kapıları kapatarak
içerdeki öğrencilerin dışarı çıkmasını
engelledi. Bunun üzerine destek için
ekip çağıran katil polisler, öğrencileri
tehdit ederek azgınca saldırdı. Mert

Kani Yılmaz, Mustafa Meyman Tekdağ, Rojin Önen, Rozerin Ayaz, Sidal
Polatır, İrfan Karataş, Devrim Kılıç,
Görkem Özdal, Güven Usta’yı zorla,
yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Yaşı 18’den küçük olan 8 öğrenci
çocuk şubeye, 1 kişi ise siyasi şubeye
götürüldü.
Yeni Diyarbakır Lisesi önüne giden
Liseli Dev-Genç'liler, öğrencilerin
gelmesiyle boykotu başlattı. Okul kapısına pankart asıldı, sloganlarla YÖK
ve Berkin'in katilleri protesto edildi.
Okul önünde öğrencilerin çoğalmasını
hazmedemeyen okul müdürü, katil
polislere haber verdi. İşkenceciler eylemin bitirilmezse saldıracaklarını
söylediler. Oturma eylemine devam
eden Liseli Dev-Genç'lilere polis saldırdı ve 5 öğrenci gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğrenciler, ertesi gün
savcılığa çıkarıldı. Rojda Yalınkılıç
ve Güven Usta mahkemeden adli
kontrolle serbest bırakılırken diğerleri
savcılıktan bırakıldı.
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ERZİNCAN: Dev-Genç'liler
6 Kasım'da çarşı merkezinde eylem
yaptı. Sloganlarla yapılan açıklamada,
YÖK’ün gençlik üzerindeki baskıları,
kuruluşundan bugüne gençliğe yönelik faşist politikalarından bahsedildi.
Dev-Genç’lilerin 45 yıllık onurlu ta-
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rihinde YÖK’ün kuruluşundan itibaren her zaman mücadele ettiği,
baskılarla gözaltılarla yıldırmaya çalıştıkları gençliğin kavgaya daha sıkı
sarıldığı söylendi. Eylem sloganlarla
sona erdi. Aynı gün, Erzincan DevGenç’liler, Ulalar Beldesi ve Erzincan
Merkezde "YÖK Kaldırılsın, Berkin'in Katilleri Cezalandırılsın DEVGENÇ" pankartını astılar.

DERSİM: Katil polis 6 Kasım
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sabahı erkenden tüm liselerin önünde
karakol kurup öğrencilere gözdağı
vermek istedi. Buna karşı DevGenç'liler ve Halk Cepheliler okul
önlerine gidip çağrılar yaparak pankart astılar. Saldırıya başlayan katil
polis, Atatürk Anadolu Lisesi'nde
Tuğçenur Özbay’ı, Fen Lisesi önünde
Cansu Öztürk’ü, Sağlık Meslek Lisesi
önündeyse Gülümser İpek, Zeynep
Karademir ve Ali Garip'i işkencelerle
gözaltına aldı. 5 kişi gözaltına alarak
Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltılara rağmen Berkin
için adalet isteyen liseliler, Atatürk
Anadolu Lisesi’nden çıkıp diğer liselere gitti ve boykot çağrısı yaparak
Dersim’e gelip diğer liselerden gelenlerle birleştiler. Gözaltıları öğrenen
bazı öğrenciler, Dersim Haklar Derneği'ne gidip dernek çalışanları ile
dövizler hazırlayıp Yeraltı Çarşısı
üzerinde diğer öğrencilerle birlikte,
boykot ve gözaltılarla ilgili eylem
yaptılar. Açıklamanın okunmasının
ardından kortej oluşturarak yolu kesip
Seyit Rıza Parkı’na yüründü. Orada
oturma eylemi yapan Dev-Genç’liler
Berkin’e yazılan şarkıyı söyledi.
Oturma eyleminin ardından, yol tekrar
trafiğe kapatılıp Yeraltı Çarşısı’na
yürünerek burada yapılan kısa açıklamadan sonra boykot iradi olarak
bitirildi. Boykota farklı liselerden 50
öğrenci katıldı. Gözaltına alınanlar
daha sonra serbest bırakıldı.

DERSM

OVACIK

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ’NE

7 Kasım günü saldırıları teşhir
etmek için bildiri dağıtan Tuncel
Ayaz ve Cansu Öztürk, işkenceci
polislerin saldırısına uğradı ve zorla
götürülmek istendi. İşkencecilere sloganlarla direnen Halk Cepheliler’i,
halk ve öğrenciler sahiplendi ve polisin elinden aldı. Sloganlar ve ajitasyonla katil polisi teşhir eden Halk
Cepheliler bildiri dağıtımına devam
etti. Saat 16.00’da Yeraltı Çarşısı üstünde toplanan liseliler ve Halk Cepheliler eylem yaptı. Okunan açıklamada “Türkiye genelinde 100’ün
üzerinde liseli ve Dev-Genç’li gözaltına alırken 17’sinde bir liseliyi de
gaz kapsülüyle kafasından vurdu.
Dersim’de de 6 Kasım günü okullarda
boykot çağrısı yapan 5 arkadaşımız
AKP’nin katil polisleri tarafından
yerlerde sürükleyerek, işkence ile
gözaltına aldılar. Dersim polisi boykotumuzu gözaltılarla engellemeye
çalışsa da başarılı olamadı. Baskılar
öğrenci gençliğin Berkin için adalet
talebini yükseltmesini engelleyemeyecek” denildi. Katil polisten hesap
soran sloganlarla sona eren eyleme
16 kişi katıldı.
Ovacık: 6 Kasım’da Liseli DevGenç yapmış olduğu eylem çağrısıyla
okulu boykot etti. Sabahın erken saatlerinde okul etrafını kuşatan katil
polis öğrencileri taciz etmeye çalıştı
ve boykota katılımı engellemeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Saat

9.30’da lise önünden yürüyerek Turistlik Otel önünde toplanan liseliler
ve veliler buradan yürüyüşe başladılar.
Sloganlarla hükümet konağı önüne
gelen kitle basına açıklama yaptı.
Açıklamaya yaklaşık 30 kişi katıldı.

WAN:Dev-Genç'liler, Wan İstanbul Borsa Ticaret Meslek Lisesi’nde 3 gün süreyle boykot çalışması
yaptı. Hem velilerin hem de liselilerin
ilgisiyle karşılaştı. Bunu hazmedemeyen AKP’nin katil polisleri, 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren liseye
gelerek terör estirdi. Dev-Genç'lilerin
demokratik haklarını gayrimeşru göstermeye çalışarak 6 Kasım günü
okula adeta karakol kurdu. Öğretmenler sorguya çekildi, kamera görüntüleri istendi, öğrenciler sorgulandı, olay yeri inceleme ekipleri ve
siyasi şube polisleri gelerek asılan
boykot pankartı üzerinde inceleme
yaptı. Pankartta “Berkin’in Katillerini
Ve Anadilde Eğitim Hakkımızı İstiyoruz! Boykottayız - Liseli DevGenç" yazıyordu. Dev-Genç'liler;
"Bu korkunun nedeni Kürdistan’daki
Liseli gençliğin kendi hakları etrafında
örgütlenecek olmasındandır. DevGenç’in 45 yıllık tarihi bir kez daha
düşmana korku salmış dosta güven
vermiştir" diyerek örgütlenmeye, büyümeye ve zulmün kalelerini daha
fazla sarsmaya devam edeceklerini
vurguladılar.
ANTEP: Antep’te Düztepe
Şehit Şahin Lisesi'nde 6 Kasım'da
pankart açarak öğrencileri boykota
çağıran Liseli Dev- Genç'liler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6
kişinin isimleri: Onur Aşkar, Uğur
Ümmetoğlu, Haydar Ümmetoğlu,
Deniz Koyupınar, Murat Büyükaşık,
İsmail Erdem Atalamış.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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6 KASIM'DA YARATTIĞIMIZ KOMİTELERİ, ÖĞRENCİ
MECLİSLERİNDE ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRELİM!
HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ; BİZ BU HALKIN
ONURLU EVLATLARIYIZ; BİZ KAZANACAĞIZ!

6 Kasım
boykotunun
çoşkusuyla merhaba diyoruz tüm liseli arkadaşlarımıza...
Merhaba bulundukları her yerde
direnen Liseli Dev-Gençliler...
Merhaba Şair Abay'daki Liseliler...
Merhaba Gazi Ticaret Lisesi...
Merhaba Yavuz Sultan Selim Lisesi...
Merhaba İTO...
Merhaba Sarıgazi, Esenyurt...
Merhaba DERSİM, ANTEP, DİYARBAKIR, BANDIRMA, MERSİN,
VAN, ÇERKEZKÖY, HATAY... ve diğer yerler... İsmini sayamadığımız İstanbul ve ülkenin dört bir yanındaki liseli arkadaşlarımız merhaba...
6 Kasım'da faşizmin bir kez daha
korkulu rüyası olduk. Yaşımızın küçüklüğüne karşı, yüreğimizin büyüklüğüyle AKP faşizminin karşısına çıktık.
YÖK'e hayır derken; not, sınav,
aile, idare baskısına da hayır dedik.
YÖK'e hayır derken; yozlaşmaya ve
yoksulluğa da hayır dedik. YÖK'e hayır derken; Berkin'in adaletini istedik.
YÖK'e hayır derken; Demokratik Lise,
Bağımsız Türkiye istedik. Yani hayır dediğimiz sadece YÖK değil, YÖK'de
simgeleşen tüm baskı, yasaklardı...
YÖK'de simgeleşen, sömürü, talan açlık, yoksulluğumuz, kapkaranlık gelecekti...
YÖK'e hayır dediğimiz asıl olarak
bu çürümüş, yozlaşmış, katil, hırsız,
obur düzen ve bu düzenin sahipleriydi!
Bu düzeni istemiyoruz...
Bu düzenin ne eğitimini, ne okulunu, ne de YÖK'ünü istemiyoruz!
Demokratik, eşit, bilimsel, halk için
bir eğitimin ancak olabileceği Bağım-

sız Türkiye istiyoruz!
İstemeye ve bunun için mücadele
etmeye devam edeceğiz!
Şimdi bizi belki daha büyük baskılar
bekleyecek...
Okulumuzda, evimizde bize kızanlar, bizi engelleyenler, bize işkence edenler, bizi tutsak edenler sesimizi boğmak isteyenler olacaktır.
Ki iki arkadaşımız şu anda tutsak,
Ki bir genç arkadaşımız şu anda
hastanede...
Ne yapacağız! Ne yapacağız liseli
arkadaşlar?
Korkup sinecek miyiz? Korkup
köşemize mi çekileceğiz? Korkup yanlış mı yaptım acaba mı diyeceğiz?
Korkup artık kendi haklarımız için
mücadele etmekten vaz mı geçeceğiz?
Korkup uyuşturucuyu bize dayatan,
kantinlere kadar sokan bu düzene onay
mı vereceğiz? Korkup ne yapacağız arkadaşlar?
Ne yapacağız?
Hayır tam tersine biz korkmayacağız! Çünkü biz haklıyız, haklılar korkmamalı, meşru olanlar korkmamalı.
Yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı direnmek kadar meşru şu dünyada ne olabilir? Açlığa ve yoksulluğa karşı direnmek kadar şu dünyada meşru ne olabilir ki? İşsizliğe, talana karşı direnmek
kadar şu dünyada meşru ne olabilir ki?
Berkin'in katillerinin cezalandırılmasını istemek kadar şu dünyada meşru ne olabilir ki?
İŞTE LİSELİ ARKADAŞLAR BU
MEŞRULUKLA BAŞINIZ DİK OLMALI...
HER DAİM BAŞLARINIZ YUKARIDA, HER DAİM YAPTIĞINIZI SAVUNUR BİR ŞEKİLDE DAVRANMALISINIZ...
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Liseliyiz Biz
ASIL SİZİ SUSTURMAK İSTEYENLER, SİZİ DÜŞÜNCELERİNİZDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞANLARIN BİZLERDEN NE KADAR
KORKTUĞUNU GÖRMELİSİNİZ.
Bizden korkuyorlar... Bizim kendi haklarımız için mücadele etmemizden korkuyorlar..

DEVGENÇLİLER

Siz de bilin liseli arkadaşlar, siz de
bilin, bilin ve başınızı dik tutun.
İşte iki arkadaşımız tutsak, ne yapacaksınız şimdi onları yarı yolda mı
bırakcaksınız...
Dün yanınızdaki arkadaşlarınızı, bugün faşizmin zulmüne mi teslim edeceksiniz...
Liseli arkadaşlar; teslim olmak yok, yoldaşını, arkadaşını yarı yolda bırakmak yok, susarak zulmü açlığı-yoksuluğu onaylamak yok...
Biz de kavga var, kavga var, kavgaya davet var!

6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ’NE

NİYE Mİ?
Çünkü onlar da haklı ve meşru olan bizim kazanacağımızı, biz bir ayağa kalkarsak dalga dalga büyüyüp onları ezeceğimizi biliyorlar!

BİLMİYORSAN ÖĞREN, BİLİYORSAN ÖĞRET
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Bir 6 Kasım boykotunu daha başarıyla sonuçlandırdık.
Boykot çalışmaları sırasında yeni liselilerle tanıştık. Şimdi
bu arkadaşlarımızı düzenin çürümüş eğitim sistemine karşı
bilimsel düşünce ile tanıştırmalıyız. Eğitim çalışmalarımızı yeniden düzenlemeliyiz, istikrarlı şekilde, aksatmadan
yapmalıyız.
Liseli Dev-Genç’liler, tüm yoksul halk çocuklarının
okuduğu liseler bizim olmalıdır iddiasını taşıyorsa, ilk adımımız eğitim olmalıdır.
Neden eğitim?
Bu soruya Çin ve Vietnam halklarından birer örnekle
cevap vermek istiyoruz:
Çin'de 1934 yılında Japon işgaline ve Çan Kay Şek
yönetimine karşı Mao Uzun Yürüyüş'ü başlatmıştır. Antikomünist kuşatmayı yarmak için 100 bin kişiyle başlayan
yürüyüşte 13 bin kilometre yol yürünmüştür. Çin'i bir
uçtan diğer uca yürüyen komünistler pek çok zorlukla karşılaştılar. Tüm zorlukların üstesinden eğitimle geldiler.
Mao, yüz bin kişi başlayıp otuz bin kişi ile biten uzun
yürüyüşte bile eğitimde ısrar etmiştir. Grupları arka arkaya
dizmiş, önde yürüyenin sırt çantasına kitabı koymuş, arkadakinin hem yürüyüp hem de kitap okumasını sağlamıştır.
Ülkeyi boydan boya yürürlerken, eğitimlerine sıkı sıkı
sarılmışlardır. Yoksa 100 bin kişi ile başlayıp 70 bin ölü
vermenin siyasi, ideolojik anlamını kavratmak mümkün
değildir.
Eğitim böylesine önemlidir.
Amerikan emperyalizmine topraklarını dar eden, arkasına bakmadan kaçmasına sebep olan kahraman Vietnam
halkı ise en zor koşullarda eğitim çalışmalarına devam
etmiştir: "On kişilik mangaya katıldığımın ilk ya da ikinci
günü, pirinç ve tuzlu balıktan oluşan akşam yemeğini
yedikten sonra, benim ve tercüman arkadaşımın da dahil
olduğumuz manga üyelerinin çoğu manganın bağlı olduğu
takımın üyelerine katılarak yola çıktık. Ormanın içine
doğru dar bir patikayı izleyerek küçük bir açıklığa geldik.
Herkes el lambasını önüne koydu ve bağdaş kurup oturdu.
Berrak bir gece olmasına rağmen kalın yaprak örtüsünü
açarak tek bir yıldızın parıltısını görmek için çok dikkatli-

ce bakmak gerekiyordu. Toplantıya katılanların tümü
Kurtuluş Gençlik örgütü üyeleriydi. Her birinin elinde
küçük bir defter vardı ve tercüman arkadaşın bana "chinh
tri vien" (politik temsilci) olduğunu söylediği bir kişi alçak
sesle birkaç dakika kadar konuştu. Onu izleyen ve aynı
hafif tonda sürdürülen konuşmalardan çok ciddi bir konunun tartışıldığı anlaşılıyordu. Her ne kadar burası üs
kampı ise de, üç kilometre kadar ötede bir düşman karakolu vardı. Neden bambu barakalarda toplanmadıklarını
sordum. Tercüman, kulağıma yavaşça 'Öteki arkadaşların
dinlenmeye ihtiyacı var. Biz gürültü yapmanın yasak olduğu dinlenme saatinde toplanıyoruz.' diye fısıldadı."
(Vietnam Kazanacak, syf: 49)
Bu düzeni yıkmak istiyoruz. Bu kavgada Liseli DevGenç’liler olarak biz de yer alıyoruz. Kavgayı büyütmek,
devrimci mücadelede kalıcı olmak için, yeni insan örgütlemek için mutlaka eğitimimize önem vermeliyiz.
Vietnam halkı 1,3 milyon şehit vererek Amerika'yı
yenmiş, "1, 2, 3 Daha Fazla Vietnam" sloganının ilham
kaynağı olmuştur.
Sınıf kinimizi büyütmek, demokratik lise mücadelesinin, iktidarı alma mücadelesiyle bağını kurmak için eğitimin üzerinde durmalıyız. En önemli silah, en büyük güç
eğitimdir. Her sorunun üzerinden ancak böyle gelebiliriz.
Bir adım öne çıkmak, eğitimle mümkündür.
1- Eğitim bir insanı yeniden yaratmaktır.
2- Bizim eğitemediğimiz gençleri burjuvazi eğitir.
3- Burjuvazi kendi ideolojisi çerçevesinde kavramları
çarpıtırarak içini boşaltır; devrimcileri ve devrimci değerleri yok sayar.
4- Eğitim burjuva ideolojisi ile kıyasıya verilen mücadelenin en önemli ayağıdır.
5- Eğitimi ertelemek ve süreklileştirmemek burjuvazi ile suç ortaklığı yapmaktır.
Tüm Liseli Dev-Genç’lilere, boykot sonrası tanıştığımız tüm liselilerle eğitim çalışması yapma çağrısında
bulunuyoruz.
Her işin başı eğitimdir. İlkemiz ise "BİLMİYORSAN
ÖĞREN, BİLİYORSAN ÖĞRET"tir.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Liseliyiz Biz

Gazi Ticaret Lisesi’nde Boykot, İşgal ve Zafer

Liselilerin Tüm Talepleri Kabul Edildi!

Gazi Ticaret Lisesi’nde yaklaşık
bir ay boyunca 6 Kasım boykot çalışmaları yapıldı. Her gün okula boykota
çağrı yapan afişler kuşlamalar yapıldı,
bildiriler dağıtıldı, öğrencilere ve öğretmenlere Berkin Elvan’ın ağzından
yazılmış mektuplar dağıtıldı.
Ve 6 Kasım geldi artık. KATEM Lisesi ve Şair Abay Konanbay Lisesi öğrencileri “Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın” ve “YÖK Kaldırılsın” sloganları atarak derslerinden çıkmaya
başladılar. Hedefleri Gazi Ticaret Lisesi’ne yürüyüp ortak boykot yapmaktı. KATEM Lisesi öğrencileri Gazi Ticaret Lisesi’ne doğru yürürken önlerini Berkin Elvan’ın katilleri kesti ve 16
öğrenciyi gözaltına aldılar. Gözaltına
alınmayan öğrenciler Gazi Ticaret Lisesi’ne yürümeye devam ettiler. Bu sırada Gazi Ticaret Lisesi’ndeki öğrencilerde “15’inde Bir Fidan Berkin Elvan” “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atarak sınıflarından
çıkmaya başladılar. Tek bir sınıfta bile
öğrenci kalmadı. Bu sırada 3 liseli
Dev-Genç’li müdür odasını işgal ediyordu. Liseli Dev-Genç’lilerin talepleri vardı, talepleri kabul edilmeden işgali
bitirmemeye kararlıydılar. Talepleri
okuldaki öğrencilerin daha rahat eğitim
görmeleri, haklarını alabilmeleriydi.
Bu yüzden okulun öğrencileri tarafından destek gördüler. KATEM Lisesi,
Şair Abay Konanbay Lisesi ve Gazi
Ticaret Lisesi öğrencileri okul bahçesine toplanmışlardı. Camlarda asılı
olan pankartları ve işgali öğrenen liseliler işgali alkışlarla ve sloganlarla karşıladılar. Odayı işgal eden Liseli DevGenç’liler öğrencilere ajitasyon çekerek işgali neden yaptıklarını anlattılar.
Liseli Dev-Gençliler “Bizler Liseli
Dev-Gençliyiz, bizler bu ülkenin onurlu evlatlarıyız. Bu ülkenin umudu, yarını, geleceğiyiz. Bizler Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Berkin Elvan bizler gibi liseli
olup bu sıralarda oturabilirdi. Ama katiller izin vermedi. Berkin evinden çıkıp
ekmek almaya giderken nişan alınarak
başından vurulup katledildi. Berkin

269 gün boyunca direndi, bizlerde
onunla birlikte direndik hergün. Berkin 11 Mart sabahı şehit düştü ve tüm
Türkiye ayağa kalktı. Katilleri hala
mahkeme karşısına çıkartılmadılar.
Berkin’in katillerini tanıyoruz. Soma’da, Karaman’da katledilen işçi babalarımızın katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Herkes için parasız, Gazi Ticaret Lisesi
bilimsel, demokratik liseler istiyoBOYKOTUN TALEPLERİ
ruz” dediler. Bu sırada okul idaresi odadan çıkılması için ısrar ediyordu, Liseli
* HİÇBİR ÖĞRENCİ
Dev-Genç’liler “bahçeye geçin talep- OKULDAN ATILMAKLA
lerimizi dinleyin taleplerimiz kabul TEHDİT EDİLMEYECEK.
edilirse çıkarız” dediler. Okul bahçe* BOYKOTA KATILAN
sine çıkan okul müdürüne Liseli DevÖĞRENCİLER
YOK
Genç’liler taleplerini okumaya başlaYAZILMAYACAK.
dılar. Talepleri;
Okulda boykota katıldığı için hiçbir
* OKULDAKİ
öğrenciye disiplin cezası ve soruşturma ÇALIŞMALARIMIZ
açılmayacak, hiçbir öğrenci okuldan ENGELLENMEYECEK.
atılmakla tehdit edilmeyecek.
* TENEFÜS SÜRELERİ 10
Boykota katılan öğrenciler yok yaDAKİKAYA
UZATILACAK.
zılmayacak.
* KANTİN FİYATLARI
Okuldaki çalışmalarımız engelDÜŞÜRÜLECEK.
lenmeyecek.
Tenefüs süreleri 10 dakikaya uzalıyız Kazanacağız” “Parasız Eğitim İstılacak.
tiyoruz” “AKP Defol Liseler BizimKantin fiyatları düşürülecek.
dir” ve “Maden İşçisi Onurumuzdur”
Talepleri duyan okul müdürü öğrensloganları attılar. Yürüyüşte 150 öğcilere dönüp “Ben zaten bu istenenlerenci vardı. Yürüyüş sonunda Şair Abay
rin hepsini yapmıyor muyum” dedi.
Konanbay Lisesi’nin bahçesinde oturuÖğrenciler “Hayır” diye bağırdılar.
lup öğrencilere Berkin’in ağzından yaOdayı işgal eden Liseli Dev-Genç’liler
zılmış mektup okunda ve okulun bahokul müdürünü yalan söylememesi için
çesinden çıkılıp yol trafiğe kapatılarak
uyardılar. Okul müdürü talepleri kahalaylar çekildi. Halayların sonunda
bul etti. Liseli Dev-Genç’liler hergün
Okmeydanı’nda İTO lisesinde boykot
okula gelip kontrol edeceklerini ve bu
yapmak isteyen öğrencilere polisin salokulun öğrencilere ait olduğunu bu
dırdığını ve çatışmaların hala sürdüğü
okulda karar hakkının öğrencilerde olsöylendi ve Gazi Mahallesi’ndeki liseduğunu söyleyip işgali bitirdiler. Odadan
liler Okmeydanı’nda liseli arkadaşlarıçıkan Liseli Dev-Genç’lileri öğrenciler
na destek olmaya gittiler.
alkışlarla ve sloganlarla karşıladılar.
YÖK KALDIRILSIN!
Hep birlikte sloganlarla okuldan çıkan
BERKİN’İN KATİLLERİ CEöğrencilere kendine YDGH’lıyız diyen
ZALANDIRILSIN!
bir grup serseri saldırmaya kalktı ama baÖĞRENCİYİZ HAKLIYIZ KAşarılı olamadılar. Öğrenciler Gazi Mahallesi’nin içinde sloganlarla yürüyüş ZANACAĞIZ!
YAŞASIN
LİSELİ
DEVyaptılar. Yürüyüş sırasında “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Berkin’in Katil- GENÇ’LİLER
YAŞASIN DEV-GENÇ, YAŞAleri Cezalandırılsın” “15’inde Bir Fidan Berkin Elvan” “Öğrenciyiz Hak- SIN DEV-GENÇ’LİLER!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Dev-Genç'liler; Boykotlardan Aldığımız
Güçle Öğrenci Meclislerini Kuralım!
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Anadolu’da; Adana, Ankara, Antep, Bandırma, Çanakkale, Mersin,
Muğla, İzmir, Edirne, Çerkezköy,
Hatay, Kocaeli, Van, Amed, Dersim,
Ovacık’ta ve İstanbul’un 9 ilçesinde
liselerde ve 4 üniversitede "Yök Kaldırılsın, Berkin'in Katilleri Cezalandırılsın" talebiyle boykot, işgal ve
direnişler gerçekleştirildi.
Yapılan bu boykotlar, yoğun bir
emeğin sonucunda yapıldı. Boykot çalışması yaparken, kendiliğinden hiçbir şeyin olmayacağını söylemiştik.
Komiteler kurup, kolektivizmi işletmek gerektiğinden bahsetmiştik. Evet
öyle oldu. Komiteler kurarak, kolektivizmi hayata geçirerek boykotu örgütledik.
Boykot, adım adım, okullarda örgütlenerek 6 Kasım'a gelindi. Tek tek
sınıflara çağrılar yapıldı. Tek tek tahtalara, duvarlara yazılamalar yapıldı.
Tek tek duvarlara afişler asıldı, kuşlamalar yapıldı, bildiriler dağıtıldı.
Okullarda boykot toplantıları örgütlendi. Boykot nedir, nasıl yapacağız,
kaç kişiyi katacağız, kaç komitemiz
olacak? bu soruların cevaplarını aradı liseliler ve buldukları cevaplarla
boykotu ilmek ilmek ördüler. Emek
verilmeden kazanılan hiçbir şey yoktur. Dev-Genç'liler yoğun bir emek-

l e

DEVGENÇLİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ’NE

boykotu örgütlediler.
Geçen sene DTCF'de işgal ve boykot örgütlenmişti. Ve geçen sene demiştik ki, bundan sonra böyle! Bu sene,
boykotları tüm Türkiye'ye yaydık.
İstanbul'da 3 lisede ve bir üniversite işgal yaptık. Sadece İstanbul'da 9 lisede ve 4 üniversitede
boykot eylemi yapıldı.
Bizi adaletsiz bırakanlara, haklarımızı elimizden alanlara en büyük cevabımız Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlenen boykotlarımız oldu.
Türkiye'de boykot eylemlerimizden
100'ün üzerinde gözaltı, 2 de tutuklama oldu. Hemen hemen bütün
okullarda polis boykotu engellemek
için yığınak yaptı. Liseler, adeta karakol oldu! Sırf Berkin Elvan için yapılan boykot yapılmasın diye, 6 Kasım günü AKP tüm polis gücünü,

okullara yığmıştı.
Bizler Türkiye'de boykotlar örgütlerken, oportünizm, reformizim
klasik eylemlerini dahi yapamaz haldeydiler. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ne yürüyüş düzenlediler. Sanki
YÖK kaldırılmış, demokratik bir eğitim varmış gibi davrandılar.
Dev-Genç'liler! 6 Kasım'da Türkiye'de boykot örgütledik. Şimdi hedefimiz kurultaylarımızı örgütlemek.
Kurultaylarımızla öğrenci meclislerini
kuracağız. 6 Kasım'da kurduğumuz
komitelerle, yeni kuracağımız komitelerle tüm gücümüzü, emeğimizi
kurultaylara vermeliyiz. Kurultaylarımızda Öğrenci Meclisleri’ni
ilan etmeliyiz.
Hedef, tüm lise ve üniversitelerede öğrenci meclislerini kurmaktır.
Bir okulda tek bir Dev-Genç'li bile
olsa meclis çalışmalarını başlatmalıdır. Unutmayalım, gençliğin tek örgütlü gücü Dev-Genç'lilerdir. 6 Kasım
boykotlarından ve tarihimizden aldığımız güçle, öğrenci meclislerini kuralım!
Haydi, liseli ve üniversiteli DevGenç'liler, bu görev sizin omuzlarınızda! Kurduğumuz her meclisle
daha da büyücek, kurmak istediğimiz
düzene daha da yaklaşmış olacağız!

Büyük Bir Emekle Örgütlendi Boykot!
Son Ana Kadar Boykot Çalışmaları Sürdü!
6 Kasım YÖK'ü protesto ve Berkin'in katillerinden hesap sorma amaçlı boykotların hazırlıkları son güne kadar sürdü.
Marmara Üniversitesi’nde, Bağcılar’da, Gazi Şair Abay Konanbay Lisesin’de İkitelli’de Gülten Özaydın Lisesi’nde, Bahçelievler’de, Esenyurt’ta,
Ankara Ege mahallesinde, ODTÜ
(Ortadoğu Teknuk Üniversitesi)’de,
Dersim ve Ovacık’taki liselerde, Edir-
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ne, Kırklareli, Çerkezköy ve Tekirdağ’da, Eskişehir’de, Bursa’nın mahallelerinde ve Uludağ Üniversitesi’nde, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde, Antep Şehit Şahin Lisesi’nde,
ve Antep Üniversitesi’nde , Van’da
Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde, Çanakkale, Biga,
Bandırma’da, Kocaeli’de boykotun
yapılacağı son güne kadar yoğun bir
emekle boykot çalışmaları yapıldı...

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

AKP’NİN YENİ FAŞİST YASALARINA
KARŞI ÇÖZÜM: ÖĞRENCİ MECLİSLERİ

AKP yeni baskı yasaları çıkendi kafamız da net olalım öğrenciler bu
kartıyor. Halktan korkusu büyüyor, baskı
DEVGENÇLİLER
noktada zaten hazırlar. Elbette ikna olve terör olmadan yönetemez. En üst dümayacak öğrenciler de olacaktır ama biz
6 KASIM’DAN
zey korunaklı cumhurbaşkanlığı saöğrenci meclislerini net bir şekilde anKURULTAY’A,
rayları yaptırıyor. Yönetememe krizilatırsak emin olalım ki birçok öğrennin tek sonucu daha çok saldırı, daha
KURULTAY’DAN
ci bu nokta da ikna olacaktır. Öğrenci
çok baskıdır.
meclisleri içinde bu kadar çok düşünceyi
ÖĞRENCİ
Biliyoruz ki bu faşist yasaları en çok
bir
araya getirmemiz her şeyi müsamaha
MECLİSLERİ’NE
biz gençlere karşı düzenliyorlar. Mahir Çagöstereceğiz anlamına gelmez. Tabi ki de öğyan’ın da dediği gibi gençlik atılgandır, direnci meclisleri içinde gerici-faşist düşünceleri
namiktir işte bu yönüne karşı korku salmaya çalışıyorlar
savunan öğrenciler öğrenci meclisleri içinde yer almafakat nafile gençlik AKP’nin bu faşist yasalarını da yeryacaktır.
le bir edecektir. Çünkü artık gençliğin öğrenci meclisAKP yasaları çıkara dursun biz de karşılarına daha fazleri var.
la öğrenci meclisleri çıkara duracağız. Anadolu da ve İsGençlik bu yasaları ortak bir mücadele ile ancak bertanbul da lise ve üniversitelerde öğrenci meclisleri söz, yettaraf edebilir. İşte meclisler bütün gençliği birleştiren örki ve karar mekanizmasını hayata geçireceklerdir. AKP hügütlenmelerdir. Öğrenci meclisleri faşizme karşı olan birkümetini faşist yasaları tuzla buz olacak korkuları büyüçok kesimi bir araya getirecek ve diyecek ki söz, yetki, kayecek gece rüyalarının kabusu olacağız.
rar bizlerin olmalı, sorunlarımız ortaktır ve çözümü bizŞunu unutmayalım faşizmle yönetilen bir ülkedeyiz.
lerdedir. Bugün herkesin aklında bir soru işareti olabilir.
En demokratik üniversite ve liselerimizde bile binlerce so“Bu kadar ayrı düşüncedeki kişiler nasıl ortak bir nokrunumuz var. Bu baskıdan bugün AKP yanlısı olmayan tüm
tada birleşecekler’’. Bizim de bir çok arkadaşımız ilk etap
öğrenciler payına düşeni almaktadır. Öğrenci meclisleri
da aynı düşünceler içindeydi ama pratikte gösterdi ki gençbu noktada bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Bizim nasıl
ler zaten bunu beklemekteler. Faşist işgalin olduğu ve öğbir mücadele yürüttüğümüzü daha net göreceklerdir.
renciler üzerinde her gün ÖGB-Polis saldırılarının olduSonuç olarak boykotlar ile direnişler ile mücadelemiğu üniversiteler de öğrencilerle yapılan seminerler, anketler
zi büyüterek öğrenci meclislerinde birleşeceğiz ve
ve birebir sohbetlerde öğrenciler böyle bir birliktelik isAKP’nin faşist yasalarını yere çalacağız.
tiyorlar ve ne kadar farklı konumda olurlarsa olsunlar hepBunun yolu da durmak yorulmak bilmeden öğrenci kitsi Parasız Eğitim, Bilimsel Eğitim ve Üniversite içindeki sorunlarda ortaklar. Bu da demek oluyor ki biz önce
lesine gitmektir.
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NE KADAR SANSÜRLESENİZ DE HİÇBİR
ŞEY GERÇEKLERİ KARARTAMAZ
6 Kasım günü, Türkiye'de elimize ulaşan haberlere göre
Anadolu’da 14 ilde, sadece İstanbul'da 9 lise de ve 4 üniversitede boykot eylemi yapıldı. Ayrıca Boğaz Köprüsü'nde
yol kesme eylemi yapıldı...
Tüm bu eylemleri basın hiçbir yerde göstermedi, yazmadı. Peki neden yazmadı?
Liseliler, İstanbul'da 9 lisede boykot eylemi örgütlüyorlar.
Berkin Elvan için adalet istiyorlar. Basın hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Sanıyorlar ki, yok sayınca yok olacak. Ama öyle değil! Gerçekler er ya da geç açığa çıkacaktır.
Siz yazmayınca, siz göstermeyince gerçekler kararır mı sanıyorsunuz? Siz yazmayınca, siz göstermeyince gerçekler
halka ulaşmaz mı sanıyorsunuz?
Yanılıyorsunuz. Hiçbir şey liselilere gerçekleri anlatmamıza engel olamaz. Bu çürümüş, kokuşmuş düzeninizi bozmamızı kimse engelleyemez.
Her yerde, "şöyle özgürüz, böyle bağımsız medyayız"

diyorsunuz. "Özgür basın" patronlar istemediğinde gerçekleri
karartmak mıdır? Halka gerçekleri böyle mi
ifade ediyorsunuz?
Hadi oradan siz özgür
mözgür değilsiniz! Göbekten patronunuza
bağlısınız. Bu düzenin
KOCAELİ
sahipleri ne isterse onu
yazmak zorundasınız. Yoksa işinizden olursunuz değil mi?
Ya onurunuz? Siz, "aman işten atılmayayım" korkusuyla
onurunuzdan da oluyorsunuz. Her gün Berkin'in annesi, babası, ablası kan ağlıyor. Berkin'in katilleri cezalandırılsın
istiyorlar. Adalet istemek en temel hakkımızdır. Biz adalet istiyoruz.
Ama yok, bunlar sizin için"ajitatif" birer cümle değil mi?
Değilse yazmalısınız, yayınlamalısınız. Biraz onur, vicdan
kalmışsa yazmalısınız. Hadi bunu da yazmayın!

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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ÇANAKKALE

EDİRNE

ANKARA

Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Edirne Antep ve Bursa’da Gençlik Dernekleri,
Ankara’da Hüseyingazi Kültür ve Araştırma Derneği Açıldı...

KAVGAMIZIN YENİ MEVZİLERİYLE
ZULMÜN KALELERİNİ DÖVÜYORUZ!
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Örgütlülüğü ve mevzilerimizi büyütüyoruz!
İzmir ve Çanakkale Gençlik Dernekleri’nden sonra Edirne, Kırklareli,
Antep ve Bursa Gençlik Dernekleri
de kuruldu!
Dernek baskınlarınız, kapatmalarınız, işkenceleriniz, gözaltılarınız,
tutuklamalarınız boşuna...
Dev-Genç’in büyümesini engelleyemeyeceksiniz.
Yeni mevzilerimizle geliyoruz...
Derneklerimizle, meclislerimizle geliyoruz... Düzenin hiçbir satatüsünü
kabul etmedik, etmeyeceğiz... Açılan
derneklerimiz düzenin her türlü statükolarının parçalanmasıdır.
Direnişlerimizin haklılığıyla yeni
mevziler kazanıyoruz. Oligarşinin
saldırılarıyla mevzilerimizi hiçbir
zaman terk etmedik.
Geçtiğimiz 10 gün içinde 6 gençlik derneği ile Ankara’da Hüseyingazi
Kültür ve Araştırma Derneği’ni açarak demokratik mevzilerimize yenilerini ekledik. Gençlik dernekleri
Umudumuzun mevziileridir. Anadolu’nun dörtbir yanında Umudu
büyütüyoruz... Kurumlarımız düzenin
her alandaki alternatifleridir...
Düzenin yoz kültürünün önündeki
güçlü barikatlarımızdır. Oligarşi onun
için her zaman kurumlarımıza saldırıyor. Kurumlarımıza gidenleri teh-

DEV-GENÇ’LİLER
6 KASIM’DAN
KURULTAY’A,
KURULTAY’DAN ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ’NE

dit ediyor...
Edirne’den Kars’a, Çanakkale’den
Van’a... Karadeniz’den Akdeniz’e
düzenin yoz kültürürü karşısında alternatif olarak devrimci kurumlarımızla çıkacağız...
Edirne Gençlik Derneği 9 Kasım'da
açılacağını duyurmuştu. Öğleden sonra
DİSK salonunda toplanılarak açılış konuşması yapıldı. Konuşmada Dev-Genç
tarihi anlatıldı. Bunun ardından yine DevGenç tarihi ile ilgili bir sinevizyon izlendi,
tiyatro oyunu oynandı. 25 kişinin katıldığı
programa Trakya Kültür Merkezi müzik
grubunun sahne almasıyla devam etti.
Marşlar, türküler hep bir ağızdan söylendi,
şiirler okundu. Programın sona ermesiyle
birlikte derneğe geçildi. Burada tatlı ve
börek ikramı yapılarak sohbet edildi.
Daha sonra açılış bitirildi.

Oligarşi saldırılarla derneklerimizi
gayri-meşru göstermeye çalışıyor.
Gençlerimizin derneklerimize gitmesini engellemeye çalışıyor...
Daha Çanakkale Gençlik Derneği
açılır açılmaz derneğe giden, açılışa
katılan, okuma kurslarına katılan
öğrencilerin ailelerine “çocuklarınıza
sahip çıkın” diye tehdit ziyaretlerinde
bulunuyor... Aileler “biz o derneğe
gittik, hiçbir kötülüğünü görmedik”
diyerek hak ettikleri cevabı veriyorlar...
Örnekte görüldüğü gibi düşman
hiç boş durmuyor... Bizim de bir
gün bile boşa geçirecek zamanımız
olmamalı... Yeni yeni mevzilerimizle
dikilmeliyiz karşılarına...
Faaliyetlerimiz tüm halkımıza
açıktır. Düzenin çürümüşlüğüne
karşı halkın, devrimin en onurlu
değerlerini temsil ediyoruz... Dernek
faaliyetlerimizin öğrencilerle birlikte
halkımızla da bağını kurduğumuzda
düşmanın her türlü demagojilerini
boşa çıkartırız.
Derneklerimiz aynı zamanda
faşizmin anti- demokratik uygulamalarına, baskısına, terörüne karşı
hak alma mücadelesinin güçlü birer
mevzileridir. Mevzilerimizi çoğaltıp
haklarımızı alacağız... Mücüdelemizi büyüteceğiz. Örgrütlülüklerimizi derneklerimizi direniş mevzilerine dönüştüreceğiz.
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EMPERYALİZMİN “ÇÖZÜMÜ”
BİR TÜRLÜ PAYLAŞILAMIYOR!
Son günlerde “çözüm süreci” konusu AKP ile HDP arasında tam bir
söz düellosuna dönüştü… Her iki tarafda kendince süreci değerlendiriyor
ve kendine dönük sonuçlar çıkarıyorlar.
Karşılıklı tehditler, uyarılar ve sürecin
gerçek sahibinin kendisi olduğuna
dair açıklamalar yapılıyor. Süreç bitti
demiyor, diyemiyor hiçbirisi. Ama
sürecin bitebileceğine dair tehditler
savuruyorlar… Öyle bir “çözüm” ki
ele aldıkları, her iki taraf da kendine
göre ele alıyor, yorumluyor vb…
“Çözüm süreci” denilen emperyalist
politikayı adeta körlerin fili tarif etmesi
gibi ele alıyor ve her iki taraf da süreci
kendine göre değerlendiriyor. AKP
bunun teslimiyet olduğunu, silahların
teslimi olduğunu çok açık ve net olarak
ifade ediyor. HDP ise süreci biz başlattık ve biz istersek bitiririz, ama bitirmeyeceğiz diyerek bunun özgürlüklerin inşası olduğunu ve artık bu
sürece girdikleri şeklinde anlatıyor...
Sanki aynı gerçeği iki farklı biçimde tanımlamak mümkünmüş
gibi… Sanki bir ve aynı temelde yürüyen, yürütülen süreci ikisi de istedikleri yönde geliştirebileceklermiş
gibi yansıtıyorlar. Oysa süreci başlatan da yöneten, yönlendiren de
emperyalizmden başkası değildir…
Her iki tarafın da süreçten bir
türlü kopamaması, süreci bitirememesinin nedeni de budur. Çünkü her
iki taraf da kendilerini emperyalizme
mahkum etmiş, onun dümen suyunda
hareket etmenin ötesine geçememektedirler.

AKP Neden
Bir Anda Sertleşti?
Özellikle 6-8 Ekim saldırıları ve
sonrasında yaşanan süreç AKP’nin
oldukça sert ve adeta HDP’yi hizaya
sokmaya çalışan ve ezmeye çalışan
bir politika izlediği bir süreç oldu…
HDP başlangıçta suçluluk psikoloji-

siyle hareket etmiş ve AKP’nin 50
kişiye varan katliamlarına dahi ciddi
bir karşı koyuş tavrı sergileyememiştir. Ki bu durumu KCK da tespit
ediyor ve açıkça bu konuda HDP’yi
uyarma noktasına geliyor. KCK Eş
Genel başkanı Bese Hozat bu konuda şunları söylüyor: "İzahçı üslup
çok ön plana çıkıyor. Bu da yanlıştır.
HDP kendisine güvenen daha güçlü
bir üslup tutturmalı. Zaman zaman
bu konuda yetersizlik çıkıyor. HDP,
Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesinde önemli bir mesafe kat etti.
AKP, rakibini zayıflatmaya çalışıyor.
Buna gelmemek gerekir"
Kuşkusuz Bese Hozat’ın söylediği
gibi sorun basit bir üslup sorunu değildir… Bu üslubun oluşum nedenleri
de vardır. Kendini bir sürece mahkum
görüyorsan, bu süreç bozulmasın
diye yatıp kalkıp dua ediyorsan elbette
üslubunu da buna göre ayarlarsın.
Fakat burada esas sorun ve Bese
Hozat’ın da dikkatini çektiği sorun
bu sürecin gerçek sahibini de gösteriyor. Gerçek sahip emperyalizmdir.
AKP ise bu süreçte kendince daha
fazla puan toplamak ve HDP’yi hem
güçten düşürmek ve hem de kendisi
prim toplamak için saldırıya geçiyor.
Evet, gerçekten de AKP bu süreçte
saldırgan tavrıyla güç toplamaya çalışıyor. Bunu HDP’yi zayıflatmak
için mi yapıyor? Saldırıların elbette
bir yanı budur. HDP’nin güç toplamasını, bir bütün olarak PKK hareketinin güç toplamasını elbette istemez AKP. Bu nedenle de özellikle
silahlı bir güç olarak varlığını yok
etmeye, kendisine karşı savaşan bir
güç olmaktan çıkarmaya çalışıyor.
Bunu da hem askeri alanda ve hem
de politik alanda saldırarak yapıyor.
Öyle ki, 6-8 Ekim günlerinde görüldüğü gibi kitle katliamlarına başvurmaktan bile çekiniyor. Dahası kendi
katliamlarını yine kendisi politik bir
malzeme olarak kullanıp PKK’yi

hem zan altında bırakıyor ve hem
de suçluluk psikolojisi içine sokabiliyor. Bese Hozat’ın dikkati çektiği
nokta da burasıdır zaten. Ancak burada sorun basit bir üslubun ötesinde
bir sorundur. Sorun, kendini bu sürece
“mecbur ve mahkum” hisseden anlayıştadır. Yüzünü halklara değil emperyalizme ve oligarşiye dönen bakış
açısındadır.
Öte yandan AKP’nin bu son saldırganlıkları PKK hareketini zayıflatmanın dışında diğer kesimleri de
hedefliyor. Özellikle de MHP kitlesini
hedeflediğini söylemek daha doğru
olacaktır. Çünkü AKP 2015 yılındaki
seçimlere hazırlanmaktadır. Seçimlerde
güç toplayabilmek, MHP gibi şovenist
partilerin oylarını da toplayabilmek
için “çözüm süreci” denilen sürecin
aslında kendi kontrollerinde ama
sadece ve sadece örgütü bitirmekle
sınırlı bir süreç olduğunu göstermeye
çalışıyorlar. Hatta kimi zaman en üst
perdeden tehditler savurarak ve “milli
irade”, “tek bayrak, tek vatan” vb.
gibi sloganları öne çıkararak bu kesimleri etkilemeye çalışıyorlar.
Genel olarak da bakıldığında sürecin nasıl örülmeye çalışıldığı ve
gelişmelerin nasıl şekillendirildiği
noktasında da amaç daha net ortaya
çıkıyor. AKP ile yakın ilişkiler içinde
olan Vatan Gazetesi yazarlarından
Hüseyin Yayman son günlerde AKP
ve HDP cephesinden yapılan açıklamalardan hareketle, daha çok da “yol
haritası” denilen politikadan hareketle
önümüzdeki günlere ilişkin hem PKK
beklentileri yanıyla özellikle Öcalan’ın statüsüne ilişkin bazı düzenlemelerin olacağını açıklıyor:
"Süreç 6-8 Ekim öncesine dönecek
ve ders çıkarılarak yoluna devam
edecek. İlk adım olarak Öcalan'ın
yanındaki mahkumlar değiştirilecek.
Yazışmalarını yapacak bir ekip kurulacak. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı gözetiminde izleme heyeti oluş-
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turulacak. Bakanlar Kurulu kararı
gereği 9 ayrı komisyon kurulacak.
Eylemsizlik devam ettirilecek. Demokrasisi ve özgül ağırlığı büyüyecek.
Yol haritası olarak nitelenen hususlar
ayrışmayı değil, bütünleşmeyi sağlayan adımlar olacak. Hakan FidanAbdullah Öcalan mutabakatı devam
ederse 2015 Nevroz'unda Öcalan silahsızlanma dahil kalıcı barış için
büyük bir çağrı yapacak."
Süreç tam olarak böyle mi şekillenir
belli değil… AKP’nin seçim çalışmaları
nedeniyle bu süreci defalarca kendince
farklı kılıklara sokması elbette söz
konusu olacaktır. MHP kitlesine vb.
bir çok mesajlar vermeye çalışacak,
bu yanıyla HDP’nin defalarca burnunu
sürtmeye çalışacaktır. Ki son Başbakan
Davutoğlu’nun açıklamaları, İmralı’ya
gidecek heyeti engelleme tavırları ve
her şeyin sorumlusu Öcalan’dır yönünde tehdit içeren açıklamalarıyla
kontrolü elden bırakmak istemedikleri
net olarak görülüyor. Sürecin nasıl
gelişeceğine, geliştirilmek istendiğine
ilişkin tek net olan nokta AKP’nin
kendine yönelen silahların susmasını
sağlamak istemesi, bu yanıyla PKK’yi
teslim almak istemesidir. Ki hemen
tüm açıklamalar ve izahlar da bu
yönde bir gelişmeyi işaret etmektedir.

PKK Cephesinden
Süreç Nasıl Ele Alınıyor?
AKP’nin üstten ve saldırgan tavrı
karşısında HDP ve PKK’nin hem
bir yanda alttan alan ama öte yandan
ise üst perdeden tehditler savuran
tavırlarını görüyoruz. PKK tarafı sürecin kendileri tarafından başlatıldığını
iddia ediyor ve artık gelinen noktada
kendilerinin rüştünü ispatlamış bir
güç olarak var olduklarını ve bu halleriyle de AKP’nin dışında da süreci
yürütebilecekleri mesajlarıyla AKP’yi
tehdit etmektedirler. İşte bu konuda
söylenen bazı sözler:
“… Kürtler de çözümsüz değil.
Ortadoğu'da, bölgede, dünyada oldukça güçlü bir pozisyona gelmiş
durumdalar. Büyük destek güce dayanma var. Dünya toplumu da, demokratik güçler de Kürtler'in yanında
kaybeden Türkiye, AKP, Türkiye top-
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Silahların Teslimi Değil,
Nerede Kullanılacağı Önemlidir!
Bugün AKP Kürt milliyetçi harekete silahları bıraktırmak istemektedir. Belirledikleri yol haritası da esas olarak bunun üzerine
şekillenmektedir. Ancak kimi zaman da silah bırakmanın en son
aşama olduğu ve bunun şu an için belirleyici olmadığı söylenmektedir.
Bunun nedeni silahların hangi amaçla kullanıldığında gizlidir.
Emperyalizm ve oligarşi açısından eğer silahlar kendilerine yöneliyorsa, kendileri için bir tehditse elbette bırakılmalı ve gömülmelidir.
Silahlı güçler de her şeyiyle teslim alınmalıdır. Ancak bu silahlar
emperyalizmin çıkarı için kullanılıyorsa, kullanılacaksa o zaman
bunların bırakılması, teslim edilmesi elbette gerekmiyor. Çünkü emperyalistler ve işbirlikçileri kendileri için kullanabilecekleri güçleri
her zaman destekler ve beslerler.
Bugün Kürt küçük burjuva milliyetçileri de son süreçte Ortadoğu’da
IŞİD karşıtlığı temelinde kendilerini emperyalistlere ispatlamış ve
onlara birlikte çalışabileceklerini göstermişlerdir. Bu yanıyla güven
vermeleri devam etiği ve tam bir güvene dönüştüğü noktada silahların
teslimi değil nerede nasıl kullanılacağını belirlemek yeterli olacaktır
emperyalizm ve oligarşi için.
lumu olur. Bu çok tehlikeli bir siyasettir, bunu terk etmek gerekiyor"
(Bese Hozat)
“…Türkiye’nin uluslararası düzeyde
bir itibarı kalmadı. Geçmişte Türkiye’ye
hizmet eden, destek veren ülkeler ve
kuruluşlar bu desteği çekmiştir. Yine
içerde giderek yalnızlaşıyor ve iç savaş
koşulları da gelişmektedir. Eğer Erdoğan bu politikalarında ısrar ederse,
bu ya Mısır gibi bir darbeye ya da iç
savaşa yol açacaktır. Irak ve Suriye’nin
yaşadığı duruma düşecektir Türkiye.
Eğer Türkiye toplumu bunu istemiyorsa,
hükümete karşı demokrasi mücadelesini
yükseltmelidir…”, “Artık dünya eskisi
gibi Kürt karşıtlığı yürütmüyor, Türkiye’yi desteklemiyor. Erdoğan'ı çıldırtan bir neden budur.” (Cemil Bayık)
İşte, PKK önderlerinin bu söyledikleri de farklı bir noktadan sorunu
ele alıp AKP’yi tehdit etme amacını
taşıyor. PKK “biz artık bölgede bir
gücüz, emperyalist güçlere de kendi
rüştümüzü ispatladık. Artık bölgesel
bir güç olduğumuz içindir ki bizi hem
dikkate almak ve hem de sorunu bizimle
müzakere etmek ve çözmek durumundasınız, yoksa biz de farklı güçlerle
çözeriz” tehditlerine başvuruyorlar.
Aslında Kürt küçük burjuva milliyetçi hareketin bu tehditleri yeni de

değildir. Öteden beri oligarşiyi masaya,
uzlaşmaya ikna etmek için bir dolu
tehdit savurmuşlardır. Bizimle bu sorunu çözmezseniz gider İngiltere ile,
Amerika ile çözeriz vb. tehditlerini
hep savurmuşlardır. Bugün bu konuda
daha güçlü bir konumda olduklarını
düşünüyorlar. Çünkü özelikle son IŞİD
saldırları sonrasında bölgede aldıkları
tavır ve emperyalist ülkelerde girdikleri
ilişkiler nedeniyle daha güçlü olduklarını
düşünüyorlar. AKP’nin “üst akıl”dan
sözederek PKK’nin Amerika’ya yaslandığını söylemesi Yalçın Akdoğan’ın
“şımardılar” sözleri de yine bu durumu
ortaya koyan açıklamalardır.
Bu yanıyla kendi gücüne güvenmek yerine emperyalizme yaslanmaya
çalışan ve “çözümü” onlarla yakalamaya çalışan PKK de yer yer AKP
ile aynı tonda tehditler savurmaktadır.
Ancak tüm tehditlerine rağmen
yine de oligarşinin, AKP’nin belirlediği ve yönlendirdiği politikaların
dışına da çıkamıyor.

Baş Aktör
Emperyalizmdir,
O Ne Derse O Olur…
Gerek AKP’nin ve gerekse de
PKK’nin tüm söylemlerine, tehditlerine rağmen sürecin baş aktörü ve
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yürütücüsü emperyalizmdir. Herşeyi belirleyen
de yönlendiren de onlardır. AKP’nin ve PKK’nin
rolleri ancak onların izin verdikleri çerçeve
içindedir. İki gücün hareket alanı içinde ise
temel belirleyici olan AKP’dir. Ki tüm gelişmeler
de bunu açıkça ortaya koymaktadır. HDP
“süreci biz başlattık biz istersek bitiririz”
dese de AKP sürecin kendilerinin ürünü olduğunu açıklıyor ve zaten süreci istediği gibi de
yönlendiriyor. Hem politikaları belirliyor, hem
de Kürt miliyetçilerine istediği adımları attırabiliyor. Tüm tehditlerine rağmen Kürt milliyetçi
hareketi AKP’nin belirlediği politikaların dışına
çıkamıyor. Hiçbir yaptırım gücü de bulunmuyor.
İmralı heyetleri hala daha AKP’nin iki
dudağı arasında bulunuyor. AKP katlediyor,
tutukluyor, tehditler savuruyor fakat buna
karşılık Kürt milliyetçi cephe mızıldanmanın
ve kuru tehditler savurmanın ötesine de geçemiyor. Geçemez çünkü göbekten bağımlı olduğu
“çözüm süreci” onu zincirlerle bağlıyor. Geleceğini buna bağlamış durumdadır. Bu sürecin
halklara bir yararı yoktur ancak Kürt milliyetçi
hareket için bunun bir önemi de yoktur. Önemli
olan Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi ve
halkın gözünü boyayacak bazı kırıntılardır.
Bunun dışında en önemli olanı emperyalistler
tarafından kabul görmektir. Burjuva siyasi arenada kendine bir yer edinmektir.

Sonuç Olarak;
1- AKP “çözüm süreci”ni kendi seçim politikasına endeksli olarak yürütmektedir. Bu
nedenle de HDP-PKK’yi ezmek için tüm saldırganlığını kullanmaktadır.
2- PKK, emperyalizme dayanarak AKP’yi
tehdit etse de yine de AKP’nin belirlediği ve
yönlendirdiği sürece “mahkum ve mecbur”
olmaya devam ediyor.
3- PKK’nin emperyalizmin belirlediği ve
yönlendirdiği süreç dışında kendi belirledikleri
bir politikası yoktur.
4- Sürecin tek belirleyeni emperyalistler
süreci kendi çıkarları doğrultusunda yürütmektedirler. AKP ve HDP’nin tüm söyledikleri
bu noktada anlamsız olmanın ötesine geçmemektedir. Her iki tarafda karşılıklı polemik
ve saldırı üslubu kullansalar da emperyalizmin
dur dediği yerde durmaktadırlar.
5-Bu sürecin de; bu şekilde emperyalizme
göbekten bağımlı hareket etmenin de Kürt
halkına kazandırdığı, kazandıracağı hiçbir şey
yoktur. Emperyalizm halklara kazandırmaz
kaybettirir.

Hayatın
Öğrettikleri
Sorunlara
Çözüm
Buldukça
Kadro
Yetiştireceğiz
Bir gün dernekte toplantı
yapıyorduk. Tam bu sırada alt
kattan küfürler, dayak sesleri
gelmeye başladı. Ben orada
yeni çalışmaya başlamıştım. Ne
olduğunu anlamaya çalışırken,
toplantıdaki birçok arkadaş söylenerek sağa sola saklanmaya
başladı. Aşağıya indiğimde bir
arkadaşımızın annesi, babası
gelmiş oğullarını dövüyor, araya
girmeye çalışanlara da vuruyorlardı. Arkadaşımız dernekten
kaçıp gittikten sonra aileyi de
yolladık. Sonra dernekte kalan
arkadaşlarımız, ailesinden dayak
yiyen arkadaşımıza söylenmeye
başladılar. "Neden geliyor?...
Onun yüzünden başımıza bunlar
geliyor... Konuşun bir daha gelmesin" gibi şeyler söylüyorlardı.
Çözümü devrimci olmak isteyen
dernek faaliyetlerine en düzenli
katılan, aldığı sorumluluğu mutlaka yerine getiren bir insanımızın derneğe gelmemesinde
buluyorlardı. Bu sorunu oturup
konuştuğumuzda bu aile ile
derneğe gelip yaptıklarını tartışacağımızı, iki arkadaşımızın
aile ile ilgili sorunlarını aşması
için bir eğitim süreci devam
ettireceğimizi çıkarttık.
Bu arkadaşımızla düzenli
eğitim çalışmaları aldık. Bu zaman içerisinde onun ailesinin
içinde bulunduğu durumu, ailesiyle olan ilişkilerindeki çarpıklıkları öğrendik. Bunlar üzerinden arkadaşımızın kafasını
açmaya çalıştık. Arkadaşımız

çözüm olarak başka bir
mahallede ya da ilde çalışmasını böylece ailesinin onu bulamaycağını,
göremeyince bir süre sonra alışacaklarını söylüyordu. Biz de bunun bir kaçma
planı olduğu, ailesinin onun
devrimcileştiğini gördükçe böyle davranmayı bırakacakları konusunda ikna etmeye çalışıyorduk. Eve gittiğinde ailesiyle
hiç konuşmadığını odasına kapanıp kapısını kitleyerek onları
"yola getireceğini" düşünüyordu ve böyle davranıyordu.
Bunun yanlış olduğunu, ailelerimize düşüncelerimizi, mücadelemizi anlatmamız gerektiğini onların yaşamların da
mücadeleyi zorunlu kılan birçok
haksızlık olduğunu bunları ailesine anlatmasını istedik. Düzenli olarak ailesiyle neler konuştuğunu, onlara nasıl davrandığını takip ettik. Bir yandanda ailesiyle tartışmalarımızı
sürdürdük.
Arkadaşımız bir aya yakın
bir zaman sonunda kararını vermişti. Ailesinde kaçmak yerine
onlarla tartışmaya, onlarında
kaygılarını görüp sorunlarının
çözümü için yol, yöntem aramaya başladı. Arkadaşımız devrimcileştikçe ailesinin bize karşı
tutumu da değişmeye başladı.
Bize yemek yapıp evlerine davet
ettiler. Tabi oğullarını devrimcilik yapmasını istemediklerini
söylemeye de devam ediyorlardı.
Herkes değişir. Bazen çevremizdeki insanlarımızın devrimcileşmesine ayak bağı olan
sorunlardan kaçıyoruz. Bunların
çözümünü bulacak olan biziz.
Devrimci olan biziz. Bu sorunlarla insanlarımızı başbaşa bırakmak, onları, devrimcileşmesinin önüne bir engeli de bizim
koymamız oluyor. Sorunların
kaynağına inip çözümü konusunda yoğun emek harcadığımızda çözemeyeceğimiz sorun
yoktur.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Rojava’da ABD’nin Kanatları Altında
Yapılan Devrim, Halkın Devrimi Değildir!
"Biz ABD'nin Kürdistan'da, bölgede kendisine göre
istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz.
Kendi çıkarlarına göre düzenleme yapabilir." Cemil Bayık
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Bu gün, Kürt milliyetçilerinin ve
solun büyük bir bölümünün “Devrim”
olarak tanımladıkları ve öve öve yere göğe sığdıramadıkları Rojava’daki gelişmelerin devrimle uzaktanyakından bir benzerliği yoktur.
Devrimler, kişilerin, örgütlerin isteklerine göre değil, ancak toplumsal koşulların olgunlaşması sonucu
gerçekleşir. Bir toplumsal hareketin
devrim olabilmesi için tek başına
yönetim değişikliği yeterli değildir.
Mevcut iktidarın, aşağıdan yukarıya halk hareketiyle zora dayalı
olarak ele geçirilmesi ve karşı-devrimci güçleri tasfiye ederek, ele
geçirilen bu iktidar vasıtasıyla da
yukarıdan aşağıya toplumu, ekonomisinden siyasal ve sosyal yapısına kadar değiştiren ve daha ileri,
yeni bir toplumsal üretim ilişkisinin,
sosyalist üretim ilişkilerinin örgütlenmesidir.
Lenin, “Devrim nedir?” sorusuna
“Yeni üretim ilişkilerine uygun düşmeyen ve bu ilişkilerin inşasına yol
açtığı eskimiş siyasal üstyapının,
belli bir anda, zor yoluyla yıkılmasıdır” diyor.
Mao’ya göre devrim; “Yeni demokratik devrim, proletarya önderliğindeki geniş halk kitlelerinin anti-emperyalist ve anti-feodal devrimidir” diyor.
Yukarıdaki tanımlar üzerinden
Rojava’daki gelişmeleri değerlendirdiğimizde Rojava’da yaşananların,
ustaların tanımlarıyla ve bu güne kadar gerçekleşen devrimlerle uzaktan-yakından bir ilgisi yoktur. Amerikan emperyalizminin kanatları altında yapılan devrim nasıl bir devrimdir? Olamaz...
Hazal Peker’in, 26 Ağustos 2012

tarihli Özgür Gündem gazetesinde,
PYD’nin yönetimi nasıl ele geçirdiğini anlattığı “Rojava’da Kürt Devrimi” başlıklı yazısından da böyle olmadığı açıkça anlaşılıyor zaten. “Tarih 19 Temmuz 2012, saat 01.00’i
gösterdiğinde, Kobanê halkı, örgütlü bir şekilde, öncelikle şehrin çıkış
yolu üzerinde bulunan devlete ait
tütün mamüllerinin bulunduğu satış
noktasına el koydu. Halk tarafından
oluşturulan silahlı güçler (YPG),
şehrin giriş ve çıkışını kontrol altına
aldıktan sonra, halk devlete ait birçok
kurumu denetimi altına aldı. Merkez
Seqafi adı verilen Kültür Merkezi ve
sırasıyla, Baas Partisi, halk halı kursu merkezleri, mahkeme binası ve pek
çok kurumun tamamı barışçıl yöntemlerle Rojava halkının kontrolüne
geçti. Kan dökülmemesinin en büyük
nedeni, Baas Rejimi’ne bağlı Emin
Askeri denilen silahlı güçlerin, halk
liderleri tarafından ikna edilmesi ve
can güvenliklerinin sağlanacağının
garantisinin verilmesi oldu” diyor ve
Batı Kürdistan Halk Meclisi ile Suriye Kürt Ulusal Meclisi‘nin 12 Temmuz 2012’de güçlerini birleştirme kararı alıp, Federal Kürdistan Bölgesi
Başkanı Mesud Barzani huzurunda,
7 maddelik Hewler Anlaşması’nı imzaladıklarını ve 24 Temmuz 2012 günü de Rojava Bölgesi’nin en büyük
kenti olan Qamişlo’da, “Yüksek
Kürt Konseyi” kuruluşunu ilan ettiklerini yazıyor Peker.

İç Savaşın Yarattığı
İktidar Boşluğunu
PYD’nin Doldurmasına
Devrim Deniyor
Yukarıda anlatılanların neresi devrim? Bölgedeki, Kürt örgütleri bir ara-

ya gelip, Barzani’yi de şahit tutarak
anlaşma yapıp, Emin Askeri denilen
silahlı güçleri de “ikna” edip, “barışçıl” yöntemlerle, “kan dökülmeden”, iktidar boşluğunda yönetimi
alıyorlar. Bu mu devrim? Bu devrim
değil, olsa olsa solun ve Kürt milliyetçilerinin ideolojik çürümesidir.
Rojava, başını ABD’nin çektiği
emperyalistlerin, Ocak 2011’de, silahlandırıp, ayaklandırdığı işbirlikçi
muhalefet aracılığıyla Suriye’ye saldırmasıyla gündeme geldi. Suriye
iktidarı Rojava bölgesinde sınırlı sayıda sembolik askeri güç bırakarak,
emperyalizmin beslediği İslamcı çetelerle savaşırken Rojava’daki Kürt
örgütleri ve PYD birleşerek yönetimi nasıl kuracaklarını görüşmeye
başladılar. Ve bölgedeki iktidar boşluğundan faydalanarak Rojava’da
yönetimi ele geçirdiler. Solun devrim
dediği budur. Ortada bir devrim yoktur. Reformizm ve oportünizm, Kürt
milliyetçi hareketin peşine takılıp
emperyalist politikalarına yedeklenmelerinin üstünü örtmek için “Rojava
devrimi” diyorlar. Aksi halde bütün
örgütler, teorik olarak, devrimin ne olduğunu, ne olmadığını bilirler.

Emperyalizmin
Halklarının Sorunlarını
Çözdüğüne Dair Tek Bir
Örnek Yoktur
1978’de yayınlanan “Kuruluş bildirgesi”nde “PKK, başta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bölgedeki düzeni devrilmeden, Ortadoğu
ulusları arasında eşitlik ve özgürlük
temelinde bir barış ve işbirliği ortamı geliştirilemeyeceği düşüncesindedir” diyen Kürt milliyetçi hareket
yukarıdaki tespitten 20 yıl sonra, bu
tespiti tersine çevirmiştir. Serxwebun’un 212. sayısında “Geçtiğimiz on
yılda, dünya ölçüsünde büyük bir
değişim yaşandı. ... Bunu yürüten, buna hakim olan ABD, buna ‘Yeni
Dünya Düzeni’ dedi ve dünya ölçüsünde gelinen noktada, bu konuda da
önemli bir düzey tutturuldu. Bunu
görmek, anlamak ve kabul etmemiz
gerekiyor” demeye başladı. Bu de-
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ğişim basit bir taktik değişimi değil stratejik
değişiklik, düzenden yana ideolojik savruluştu. Ve ardından Kü rt milliyetçileri, Kürt
sorununun çözümü için, emperyalist kuruluşlara ve ü lkelere onlarca kez çağrılar yapmaya başladı. Gittiği yere açlık, ölüm, hastalık gibi her şeyi götürmüş ama hiçbir zaman
özgürlük götürmeyen NATO’dan BM’ye
tüm emperyalist kurumlara “müdahale edin,
çözün” dediler.
Emperyalizmin dünya çapında hakimiyetinin ve askeri, siyasi, kültürel saldırganlığını arttırmaya ve halkları teslim almaya çalıştığı bugün, Kürt milliyetçilerinin, IŞİD saldırıları karşısında Rojava ve Kobane’yi korumak için emperyalizmden medet umması,
emperyalistlerle ve işbirlikçi, gerici, milliyetçilerle kurulan ittifaklar, 15 yıl önce,
PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Cemil Bayık‘ın “Biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre istikrar yaratmasına bir
şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre düzenleme yapabilir...” çağrısının pratik ifadesidir.
Bu nedenle; içinde ABD ve Avrupa emperyalistlerinin ve bunların işbirlikçisi Arap
devletlerinin ve Türkiye oligarşisinin, Barzanilerin KDP’sinin, ÖSO çetesinin olduğu
koalisyon içinde Rojava’da devrim yaptıklarını iddia eden PYD-PKK’nin yer alması
şaşırtıcı değildir. ‘90’lardan bu yana “Emperyalizmin değiştiği” teorisinden beslenen,
“demokratik emperyalizm” teorisi üreterek emperyalizmle işbirliğini meşrulaştıran
politikanın sonucudur bugün atılan “Biji Serok Obama” sloganları...
Bütün Ortadoğu halklarını köleleştirmek
isteyen ABD ve Avrupa emperyalizminin
Kürtlere özgürlük bahşedeceğine inanmak basit bir yanılgı değildir. Milliyetçilik çıkmazının kaçınılmaz sonucudur. Tüm Ortadoğu’yu Amerikan generallerinin, emperyalist
tekellerin yönetmesini isterken, Kürt devletini “bağımsız” mı bırakacak emperyalizm?
Ortadoğu halklarının özgürlüğü ve bağımsızlığı, gerçek bir barış, emperyalizme ve
çetelerine, işbirlikçi AKP faşizmine karşı Kürt
halkının, Suriye halklarıyla birlikte savaşmasından geçiyor. Çetelerin saldırılarını
durdurmanın yolu, emperyalistlerden silah
yardımı istemekten, müdahale talep etmekten değil, emperyalistleri ve işbirlikçilerini Ortadoğu topraklarından kovmaktan geçiyor.
Emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı direnenlerin yanında savaşmaktan geçiyor.

Savaşan
Kelimeler
“SİYASİ ÖZNE”
“Coğrafyamızdaki bütün
siyasi özneler...", "Sol-sosyalist siyasi öznelerin acil görevi..."
Oportünist-reformist
solun bunun gibi birçok cümlesinde karşılaştığımız bir kavram
"siyasi özne."
Sınıf mücadelesinde dilimiz;
konuşurken yazarken kullandığımız kelimeler, kavramlar,
tanımlamalar çok önemlidir. Her
biri birer silahtır. Doğru seçim
ve kullanım, silahımızı kime
doğrulttuğumuzu da ifade eder.
Biz devrimciyiz ve bütün silahlarımız düşmana; emperyalizme
ve oligarşiye yönelmelidir.
Burjuva ideolojisini, onun her
türden şekillenişini hedef almalıdır. Devrimci olmanın, sol-sosyalist olmanın doğası gereğidir
bu.
Burjuva ideolojisinden tam
kopmayanlar, her geçen gün
daha fazla düzeniçileşecek burjuva ideolojisiyle bütünleşenler,
kendilerini en devrimci, keskin
komünistler olarak tanımlasalar
da silahlarını düzene yöneltemezler. Aksine dilleri; kullandıkları sözcükler, kavram ve
tanımlamalar düzeniçileşmenin
bir aracı ve de göstergesidir.
Dilleriyle de kendilerini makul
"akıllı” göstermeye, düzene
kanıtlamaya çalışırlar.
"Siyasi özne" ifadesi de bu
nedenle masum, öylesine bir tercih olarak görülemez. Solun
içinde bulunduğu durumdan
bağımsız ele alınamaz. Nedir
"siyasi özne"? Hangi ihtiyacın
ürünüdür? Hangi kavramın yerine kullanılıyor? Bunlara bakınca oportünist, reformist solun
tercihinin anlamı ve masum
olmadığı açıkça görülmektedir.
Düzen karşısında ideolojik
olarak tükenenler, devrim ve
devrimcilik iddiasını yitirenler

böylesi muğlak ifadelere sarılıyorlar. Devrimciliği bırakıp
düzen içinde "sivil toplumculuğu", "aktivistliği" keşfedenler
aynı mantığın ve yönelimin bir
sonucu olarak, örgüt değil "siyasi özne" oluyorlar. Devrimciliği,
iktidar mücadelesini, sınıfsallığı,
düşman ve savaş olgusunu anımsatacak bütün kavramlardan,
değer ve geleneklerden uzaklaşıyor sol. Leninist örgüt ve proleter devrimcilik anlayışına saldırıyor. Bu gibi kavramlar örgütsüzlüğü övgünün, örgütü örgütlenmeyi gereksiz göstermenin de
bir biçimidir.
Her büyük yenilgi ve tasfiye
sürecinde yaşanan bir durumdur
böylesi kavramlara sarılmak. Ki
bugün, "örgüt", "örgütlülük",
"hareket", "parti" yerine
"siyasi özne" olmak, 12 Eylül
mahkemelerinde "biz örgüt
değiliz, dergi çevresiyiz"
demekle aynı şeydir. Düzen karşısında, cüretle, meşrulukla devrimci kimliğini savunamamaktır.
Geçmişte bu kavramı daha
çok akademisyenler, burjuva/
küçük burjuva aydın ve entellektüel kesimler kullanmaktaydı. Bu
anlamıyla da "siyasi özne" gibi
kavramlara sarılmak sınıfsal
bakıştan uzaklaşmak, "sınıflar
üstü" akademik bakış açısına kaymak demektir. Elbette "sınıflar
üstü" bir bakış açısı yoktur.
"Siyasi özne" ifadesi masum
ve doğru bir kullanım değildir.
Düzene koşan solun ideolojik
bunalım ve güçsüzlüğünün bir
göstergesidir. Düzen içileşme
yolunda bir tercihtir.
Bu nedenle bu kavramı kullanmamalıyız.
Biz, devrimci bir ÖRGÜTÜZ.
Marksist-Leninist bir HALK
HAREKETİYİZ. Politik ve askeri bir SAVAŞ ÖRGÜTÜYÜZ.
BİZ, DEVRİMCİYİZ.
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HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ
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Milis üyeleri kimlerden oluşur?
Bilinen tanımıyla milis silahlanmış
sivil halktır. Milisin gücü bu halk karakterinden ve yaygınlığından gelir.
İşte bu perspektifle halkın tüm kesimlerini savaşa katmak vazgeçilmez temel
devrimci görevdir.
Bu anlamda küçük bir çocuktan
yetmiş-seksen yaşındaki bir insanımıza
kadar herkes milisler içinde yer alabilir.
Halkın savunmasının, halk düşmanlarına karşı savaşın doğrudan asli unsurları haline getirilebilir ve getirilmelidir de.
Milis belli bir yaş grubundan; yani
sadece genç insanlardan oluşan bir
devrimci örgütlenmesi değildir. Aksine
belirttiğimiz gibi her düzeyden, her
yaştan, her kesimden halkı içinde barındırmalıdır. Bu başarılabildiği oranda
savaşımız güçlenecek, düşmanı geriletmeyi başaracağız. Bunu yaptığımız
oranda halkı seferber etmiş olacağız.
Şaibeli, ahlaki olarak düşkünleşmiş, alkol bağımlısı, yaptıklarını
anlatmayı seven, aşırı geveze unsurlar dışında HERKES milis olabilir, milislerde yer alabilir.
"Ordu saldırılarına karşı semtlerin
savunmasına GENÇ-İHTİYAR, KADINERKEK bütün Katolikler katılmaktadır. Yetişkin erkekler, tüfekler
ve ateşli silahlarla, gençler ve ÇOCUKLAR, benzin ve çivi bombalarıyla askerlere nefes alacak zaman bırakmamaktadırlar. Kadınlar
ise, çöp tenekeleri kapaklarının
birbirine vurulmasına dayanan bir
alarm sistemiyle, ordunun (...) habersizce bastırmasına engel olma
görevini yüklenmişlerdir.”

HERKES SAVAŞABİLİR
SİLAHLANMIŞ BİR HALKI
HİÇBİR GÜÇ YENEMEZ
Hiçbir halk kurtuluş savaşı yoktur
ki genci, yaşlısı, çocuğu ile tüm kesimleri savaştırmasın. Bu noktada sınırlar koymak savaşı ilerletmeyeceği
gibi halk potansiyelini düşmanın etkisine terk etmek anlamına gelir.

Milisler Nasıl Çalışır?
Dünya devrimci pratikleri milis örgütlenmesinin zengin biçimleriyle doludur.
Rusya’da sosyalist ekim devrimi
sürecinde Kızıl Muhafız birlikleri dışında doğrudan Sovyetlere bağlı İşçi
Milisleri vardı. Sovyetler her yerde
hızla İşçi Milisleri oluşturarak kendi
silahlı güçlerini de yaratmıştır.
Çin halk savaşında Köylü Birlikleri'nin askeri gücünü oluşturan Mızraklı
Birlikler yerel düzensiz milis güçlerini
oluşturuyordu.
Vietnam halk savaşında ise milis
örgütlenmesi "kendini savunma birlikleri" olarak ortaya çıkar. Giap’a
göre halk savaşı vermek için halkın
silahlı kuvvetleri “ana kuvvet birlikleri,
bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma birlikleri şeklinde uygun örgütlenme biçimlerine sahip olmalıdır."
Nikaragua devriminde Sivil Savunma Komiteleri milis örgütlenmesinin
biçimleriydi.
Ülkemizde de doğrudan Cephe örgütlenmesi içinde olan Cephe Milisleri
yanında Halk Komitelerine bağlı Halk
Milisleri de olacaktır.

Bulundukları Alan ve
Bölgelerde Milisler
Ne Yapacak? Hedefinde
Kimler Olacak?
Milisler asıl olarak askeri örgütlenmelerdir. Halk kurtuluş savaşında
bu temelde rol oynarlar. Halk silahlı
güçlerinin silahlı kuvvetlerinin önemli
güçlerinden biridir. Dolayısıyla asıl
görevleri de bu temelde şekillenecektir.
Milisler mücadelenin önündeki yerel
engelleri devrimci şiddet temelinde
ortadan kaldırır. Halk düşmanlarını
hedef alır.
“Milis gücünün aynı zamanda, silahlı propaganda, halk düşmanlarını
cezalandırmak ve sabotaj gibi gerilla
tipi eylem görevleri de olabiliyordu.
Milis birimleri ayrıca halkı barikat,
silah kullanma, çatışma konularında
eğitmekle de görevliydi.” (El Salvador
– FMLN)
"Akşam karanlığı çöker çökmez,
kamp gençliği maskeler giyip, sokakları
dolaşıp dururlar. Bazılarının ellerinde
demir çubuklar ya da zincirler bulunur.
Maskeli Devriyeler sadece ajanlar açısından tehlikeli değiller. Aynı zamanda
her türlü uyuşturucu taşıyıcılığı yapan,
muhabbet tellallığı ya da beyaz kadın
ticareti ile uğraşan ve bilardo masalarında gününü gün edenler açısından
da bir tehlike kaynağı olurlar." (Filistin-İntifada Dersleri)
“Devrimcilerin öncülük ettiği halk
milisleri, onlarca şehir ve kasabada
Ulusal Muhafız karakollarına baskınlar düzenliyor ve silahlarına
el koyuyordu.” (Nikaragua –
FSLN) Somoza’nın zulüm rejiminden bıkan halk FSLN saflarına
adeta akın ediyordu. Kendiliğinden
ayaklanmaların yanında Cephe’nin
örgütlediği ayaklanmalar da vardı.
Ayaklanmaların geliştirmesinin
ve başarılı olmasının tüm halkın
silahlı savaş temelinde örgütlen-
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mesinden geçtiğini tespit
eden FSLN hızla Sivil Savunma Komiteleri’ni oluşturmaya yöneldi.
“Örgütlü mahallelerdeki
halk, tıbbi destekten-istihbarata, mühimmat depolamaktan-silah imalatına kadar halk savaşının değişik kollarında
görev alacak şekilde örgütlendi. Mahallelerdeki evlerin duvarları delinerek, gerillaların mahallenin bir
ucundan girip, diğerinden çıkabilecekleri güvenli tüneller inşa edildi. Haberleşme ve eğitim ağları kuruldu.” (Nikaragua – FSLN)
Örneklerden de görüleceği gibi
yerel silahlı devrimci güçler olan
milisler bulundukları yerlerde halk
düşmanlarının otoritesini kırıp, mücadelenin önünde engel olmaktan çıkartırken, devrimci otoriteyi de inşaa
eder. Savaşın gelişip yaygınlaşması
aynı şekilde milislerin yaygınlaşıp
gelişmesine de paralel olarak milisler
yerel misyonları yanında gerilla birlikleri, gerilla ordusu ve halk ordusu
ile birleşerek düşmana daha büyük
darbeler vuracaktır.
Milisler silahlı yerel güçlerdir.
Asli niteliği askeri örgütlenmeler olmalarıdır. Ancak kendilerini sadece
bununla sınırlamazlar, sınırlamamalıdır. Milisin askeri görevleri yanında örgütleme görevleri vardır:
Halkı örgütlemek...
Halkı örgütleme görevi bir kenara
bırakılırsa devrimci şiddetin etkisi
de zayıflayacaktır. Örneğin, yozlaşmaya karşı mücadele, tek başına birahanelerin vb. molotoflanmasıyla yapılamaz. Sadece bu biçimde başarıya
ulaşamaz. Gençliği örgütlemediğimiz
sürece, birahanelerin yenileri açılacaktır, örgütlenmeyen o gençlik iki
sokak ötedeki birahaneyi bulmakta
zorlanmayacaktır. Örneğin faşistlere
karşı mücadele açısından da benzer
bir sorun vardır. Mahallede faşistlere
ev, dükkan vb. kiraya verilmemesi
için özel bir ajitasyon geliştirmek,
bunu ev ev örgütlemek en az faşist
işyerlerini molotoflamak kadar önemlidir. Gerektiğinde çatır çatır çatışacağız tabi ki, öne atılmaktan geri
kalmayacağız. Halkın can güvenliği

Tüm Halk Düşmanları
Milislerin Doğrudan
Hedefidir
*Açıktan görev yapan sabit veya
gezici militarist güçler ile gizli çalışan
resmi istihbarat elemanları,
*Devletin bizzat örgütlendirip
özel olarak değerlendirdiği ajan ve
muhbir ağları,
*Gerici-sivil faşist örgütlenmeler,
*Uyuşturucu çeteleri,
*Halkı baskı, tehdit, zor ile sindirip
çeşitli biçimlerde sömüren, suistimal
eden, kendi çıkarları için halkı aldatan,
hatta kullanan ve devletle çeşitli düzeylerdeki resmi yetkililer aracılığıyla
işbirliği içinde olan mafya ve arazi
mafyası,
*Ahlaksızlığın ve çürümenin merkezleri fuhuş yerleri ve fuhuş yaptıranlar,
*Bulundukları bölgelerde halkı
sömüren işyeri sahipleri, patronlar ve
özellikle de çeşitli kılıflar altında
faaliyet gösteren tefeciler,
*Devletle işbirliği yapan, devrimcileri ihbar eden, patronlarla işbirliği içinde işçileri ve memurları
işten attıran, grev kırmaya hizmet
eden, devrimci çalışmayı fabrika ve
işyerlerine, sendikalara sokmamak
için elinden geleni yapan, çalışma
yapılmasını engelleyen sendika ve
sendikacılar; grev ve direnişleri kırmak için özel olarak patron tarafından
tutulmuş paralı güçler, patron yaltakçıları,
*Patronların mal ve can güvenliklerini sağlamak için, işçileri denetleyip sindirmek için oluşturdukları
güvenlik birimleri,
*Gerici, faşist okul idareleri,
Ve halka karşı suç işleyen, halkın
mücadelesini engelleyen, devlete hizmet eden tüm halk düşmanları halk
milislerinin hedefidir.

sorununu, sorunumuz sayacağız.
Silahlı mücadeleyi, silahlı
eylemi "sihirli bir değnek"
olarak algılamamalıyız. Kolaycı, kestirmeci bir tarzla,
devrimci şiddetin tek başına
her şeyi çözeceği anlayışıyla
hareket etmemeliyiz.
Devrimci şiddet halk düşmanlarına
yönelecektir. Ki bu noktada da öncelikle uyarmalıyız, halk düşmanlığından, halka zarar vermekten vazgeçmeleri çağrısında bulunmalıyız.
Amacımız; bu güçleri halkın savaşı
önünde engel olmaktan çıkartmaktır.
Bu kesimlere devrimci şiddet dışında
nasıl darbeler vurabiliriz diye düşünmeliyiz. Halk düşmanlarına böyle
yaklaşırken halkı politikleştiren, örgütleyen bir anlayış hakim olmalıdır.
Kitlelerin çelişkileri, ruh halleri, taleplerini çözümlemek milislerin de
görevidir.

Savaş Gerçeğine
Uygun Hareket Etmeli,
Kurallı-İlkeli Olmalıyız
Savaşın kuralıdır: Şiddet karşı
şiddeti doğurur. Savaşın kuralı kendi
gücünü büyütürken düşmanın gücünü
zayıflatmaktır. Savaşın kuralı, düşman
güçleri açığa çıkartıp etkisizleştirirken
halk güçleri olarak kayıp vermemek,
düşmana yakalanmamaktır.
Faşizm koşullarında yaşıyoruz.
Savaşımızın silahlı mücadele temelinde başarıya ulaşacağını söylüyoruz.
O halde savaşımızı bu gerçekler
üzerinden yürütmeliyiz. Bu ne demektir?
Bu kurallı ve ilkeli olmak demektir.
Legal, laçka, gevşek, ciddiyetsiz
ve disiplinsiz çalışma biçimlerinden
hızla uzaklaşmak yarı-legal ve illegal
çalışmanın günümüz koşullarına uygun biçimlerini bulmak ve uygulamak
demektir. Devrimci yaşamın, pratiğin
içinden çıkmış kural ve ilkelerimizi
öğrenmektir.
Ana nokta şudur: kendimizi değil
faaliyetimizi, ilişkilerimizi gizlemek.
Ve herşeyin; başarının da başarısızlığın
da bizde düğümlendiğini unutmamaktır.
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Bakın düşman en küçük boşluktan
faydalanıp darbeler vuruyor. Tutsaklıklara, kayıplara neden oluyor. İnsan
kaybı, silah kaybı, enerji kaybı, moral
kaybı, güven kaybı... Bu düşmanın başarısı değil bizim kuralsızlıklarımızın,
ilkesizliklerimizin sonucudur.
Devrimci coşkumuz, öfkemiz, savaşçılığımız, düşmandan hesap sorma
isteğimiz savaşın kurallarına uygun hareket ettiğimizde, gizli çalışma kural
ve ilkelerini uyguladığımızda anlam
kazanacaktır.

Biz Halkız, Faşizmi
Ezeceğiz, Bizi Yenemezler!
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Oligarşi hızla savaşa hazırlanır ve
devrimci mücadelenin kaynaklarını kurutmak için şiddetini yaygınlaştırırken,
milis örgütlenmelerini bir an önce geliştirip güçlendirmek ve bu örgütlenmelerle, devrimci şiddeti tüm alan ve
bölgelerde yaygınlaştırmak, savaşa göre
silahlı güçleri halkın saflarına yerleştirmek zorunludur. Zorunluluktan da öte
her şeyin önüne geçen acil bir görevdir.
Devrimci çalışmayı yürütmek ve
kitlelere gidebilmek için oligarşinin
diğer bütün yolları hızla tıkadığı bu
süreçte başka türlü hareket etmek de
mümkün değildir. Bütün alan, birim
ve bölgelerde devrimci görevlerin layıkıyla yerine getirilip, getirilmediğinin
mihengi, milisleri yaratmak olacaktır.
Bütün devrimlerin öğrettiği gerçektir;
faşist iktidarların hiçbir baskı yöntemi,
askeri gücü vb. halkın devrim mücadelesini engelleyememiştir.
Doğru politikalar uygulandığında,
halka güvenildiğinde, kararlı ve fedakâr
olunduğunda devrim bir hayal olmaktan
çıkmış, ete-kemiğe bürünmüştür.
Tüm yoksul mahalleler bizim. Fabrikalar, işyerleri, okullar, köyler bizim.
Buralarda biz varız. Bizim olduğumuz
her yeri mevzimiz yaparken halk düşmanları buralarda yabancı işgal askerleri
gibi hareket edecektir.
Halk, milis güçlerinin (ve gerillanın)
olmazsa olmaz dayanağıdır. Ancak aynı
zamanda milis (ve gerilla da) halkın
en önemli ve vazgeçilmez dayanağıdır.
Faşizmi Yeneceğiz!
Bitti...

Armutlu Katliamı Şehitleri İçin
Anma Yemeği Verildi
Büyük Direniş’in 2001 yılında dışarıdaki sesi soluğu olan İstanbul’un
Armutlu Mahallesi’nde devlet, operasyon düzenlemiş ve devrimcileri
katletmişti. Tüm dünyanın da ilgisini çeken bir direniş mahallesi olan Armutlu'da, bütün bir mahalleyi yok etme pahasına planlı bir katliam yaptı.
Öncesinde gazete haberlerini bile katliamın zeminini yaratma üzerine
yaptırmıştı.
Armutlu halkı, şehitlerinin anısına katliamın yıldönümü olan 5 Kasım’da
yemek verdi ve anma gerçekleştirdi. 5 Kasım günü önce Cemevi bahçesinde
anma yapıldı. Yapılan konuşmada devletin neden katliam yaptığı anlatıldı.
Konuşmadan sonra Kahraman Altun'un ve Hasan Biber'in birer şiiri
okundu. 170 kişinin katıldığı anmadan sonra yemek verildi.
Cemevi dedeleri yemeği şehitlerimize adadıklarını söylediler ve
dualarını şehitler için okudular. 500 kişinin katıldığı yemekte 9 Kasım’da
gerçekleştirilecek yürüyüşün çağrısı yapıldı.
Armutlu'nun sokaklarında yürüyüşün duyurusunu yapmak için her
gün araçla gezilerek sesli çağrı yapıldı.
Armutlu katliamının 13. yılında katledilenleri anmak ve hesap sormak
için İstanbul Armutlu’da yapılacak olan yürüyüşün çalışmaları başka mahallelerde de yapıldı. Bu çalışmada Çayan, Nurtepe ve Güzeltepe Mahallelerine toplamda 150 afiş asıldı. Esentepe, Balıkyolu ve Merkez Mahalleleri’nde ise toplamda 100 afiş asıldı.
4 Kasım’da Bağcılar Yenimahalle, Yavuz Selim Mahallesi ve Çiftlik
Bölgesinde, Armutlu Katliamı’nda şehit düşenler için yapılacak olan
anma ve yürüyüşe çağrı afişlerinden 90 adet asıldı.
5 Kasım’da süren çalışmada 50’ye yakın afiş asıldı. Nurtepe ve
Güzeltepe Mahallelerine toplamda 150 afiş asıldı.
6 Kasım'da çıkılan afişlemede yüzlerce afiş Hisarüstü Mahallesi’ne
asıldı.

Şehitlerimizi Unutmayacak, Hesabını Soracağız!
Armutlu Katliamı’nın 13. yılında İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde
katliamda şehit düşenler için anma yürüyüşü düzenlendi. Cemevi önünden
başlayan yürüyüş Köyiçi Meydanı’nın ardından Armutlu sokaklarında
devam etti. Yürüyüş devam ederken, Cephe milisleri ellerinde silahlarıyla
kitleyi karşıladı ve güvenliğini alarak yürüyüşe eşlik etti.
Armutlu halkı 13 yıl önce katledilen Barış Kaş, Bülent Durgaç,
Sultan Yıldız ve Arzu Güler’i unutmayacaklarını, halkın adaletinin er ya
da geç katillerden hesap soracağını dile getiren sloganlar attı. Yürüyüş,
ölüm orucu şehidi Şenay Hanoğlu’nun evine kadar sürdü. Burada yapılan
açıklamada sorulmadık tek hesabın kalmayacağı vurgulandı. Ayrıca açıklamada kentsel dönüşüm yalanlarıyla Armutlu’da iki evin satıldığı anlatıldı.
Devletin halkı kandırarak evlerini almasına izin verilmeyeceği anlatıldıktan
sonra anma sona erdi.
Anma sonrasında Cepheliler, satın alınan iki evin bulunduğu yere
sloganlarla yürüdü ve bu iki evin camları, kapıları, duvarları balyozlarla
yıkılarak tahrip edildi. İki ev tahrip edildikten sonra Cepheliler eylemlerini
cemevine kadar sloganlarla yürüyerek sürdürdü. Cemevi bahçesinde
halaylar çekilerek eylem bitirildi. Anmaya toplamda 100 kişi katıldı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Başladı işe
Bitirdi işi...
Başlarken avaz avaz bağırmadı
Bitirdi ve
Gelin seyredin diye
dört bir yanı çağırmadı…
O milyonların milyonda biridir.
O bir sıra neferidir.
Damarlarındaki
bilmem hangi soyun kanı değil!..
O bir yarış hayvanı değil.
Yüzü herkesin yüzüne benzer.
Su içer ağzıyla
Ayaklarıyla gezer.
Onun için başlayan biten,
başlayan iş var..
Sorgu soruş yok...
Gidiş var
Duruş yok
O milyonların milyonda biridir
O bir sıra neferidir..
Alişan deyince devrime kilitlenmiş
bir ruh ve ruhun hakimi olduğu bir
beden gelir gözümüzün önüne. Alişan’ın
taşıdığı ruh; coşku, moral, değerler,
inanç, emek ve sevgiyle yoğrulmuştur.
Aynen şiirde dediği gibi başladı
işe, bitirdi işi… Başlarken avaz avaz
bağırmadı –bitirdi ve– gelin görün
diye dört bir yanı çağırmadı... Alişan
bu ruhu taşıyandı.
Alişan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gelecekte beyninde
patlayacağı düşmanını tanıdıkça öfkesi
büyüdü. Garson olarak çalıştığı bir
dönemde egemenlere olan tepkisini
yemeklerine tükürerek göstermiştir.
Devrimci değildi daha Alişan, düzende yaşıyordu. Ancak düzen hiçbir
zaman teslim alamadı onu. Aksine
düzen saldırdıkça Alişan güçleniyordu.
Yeni bir yaşama doğru koşuyordu.
Garsonluk yaptığı dönemde egemenlere duyduğu öfke bu koşusunda devrimci bir öfkeye dönüştü. Bu koşusu
kendini pratikte gösteriyordu.
Artık halkın umudu, düşmanın kor-

ALİŞAN ŞANLI
kulu rüyası oldu kısa bir süre sonra.
1997’de savaşçı, 2000’de Ölüm
Orucu savaşçısı, 2013’de feda savaşçısı...
Alişan mücadeleye başladığı andan
itibaren devrim koşusunda hep hızlıydı.
Her işte hep en önde ben olayım düşüncesiyle hareket etti ve bunu pratiğine yansıttı. Bu konuda 1997’de savaşçı olup düşmanı vurdu. Gözaltında
gördüğü işkencelerden kaynaklı kolu
omzunda durmuyordu. Ancak o diğer
koluyla destek verip zafer işareti yapmak için kaldırdı.
2000 Ölüm Orucu’nda kızıl bandını
kuşanıp kervana katıldı. Ancak direniş
sırasında yapılan zorla müdahale sonucu sakat kaldı, yürümekte zorlanıyordu. Ancak Alişan öyle bir iradeye
sahipti ki kendini o ayaklarına bırakmadı, tekrardan yürüyebilmek için
büyük bir çaba sarf etti.
Bu özelliğini bir yoldaşı şöyle anlatıyor; “Alişan arkadaşımız özgüveni
dışına taşan bir arkadaşımızdı. Herkeste bu yanıyla bir güven oluşturmuştur. Özünde bir dava adamı olması ve kendini bu düşünce ekseninde
pervasızca zorlaması vardı..
Kendine hiç acımadığını bizzat biliyorum... Sağlığını iradi olarak tedavi
ederken de o kadar kendini zorlardı
ki sabah koşusuna birlikte çıkardık...
Artık ben korkardım, onu durdurmaya
çalışırdım. Çünkü durmak bilmezdi.
İlle de bacaklarını kendisine itaat ettirmek için acele ederdi.’’
Yoldaşının anlatımında anlatıldığı
gibi Alişan dava adamıydı. Ve kendine
hiç acımazdı. Çünkü bilirdi ki kendine
acımak zaaflara, zorluklara teslim olmak oysa onun kitabında zorluklara
teslim olmak yazmıyordu.
Aksine sürekli öğrenmek, sürekli
gelişmek ve güçlenmek vardı.
Yeni insan denince aklımıza ilk
gelecek olanlarımızdandı Alişan. Evet
yeni insan Alişan’da somutlanıyor.
Bulunduğu her alanda ve yerde üstlendiği görevleri yerine getirmek için
üstün bir çaba sarf etti her zaman. Ki
Alişan’ı tanıyan herkes onun bu emekçi özelliğini bilir, anlatır.

Erdal Dalgıç’ın şehitliğinden sonra
partiye yazdığı notta; “Erdal abi ile
açtığımız bu süreçte ben de en önde
olmak istiyorum...’’ demişti. İstediğini
yaptı ve başardı. O en önde yalnız ülkemiz halklarına değil, dünya halklarına da yol gösteren oldu.
Kendimizde yeni insanı yaratırken
Alişan’a bakmamız yeterlidir. Alişan
emeğin adıdır, çünkü küçük iş, büyük
iş diye bir şey yok Alişan için.
Ancak Alişan istediğinde insan
iradesinin neler başarabileceğine en
güzel örnektir. Ben bu işi yapamam,
bu işi bilmem, uykusuz kalamam,
hızlı yürüyemem, aç kalamam, kapı
çalamam, insanlarla konuşamam vs.
diye düşünenler akıllarına Alişan’ı
getirmelidir. Başarabileceğimizi görecekler mutlaka.
Yine başka bir yoldaşı anlatıyor
Alişan’ı; “Seni nasıl anlatsam bilmiyorum. Şehitlerimizde olan tüm özellikler sende de vardı. İnsanlara değer
vermek, mütevazilik, emektarlık, az
uyuyan, çok çalışan, kendini sürekli
yenileyen, geliştiren. Bir hata yaptığında arkadaşlar beni teşhir edin derdin. Eksiklerini bilirdin ama bunların
altında ezilmezdin, bunların üstesinden
nasıl geleceğini bilirdin hep. Nasıl
daha iyisini yapacağız...”

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Alişan Bize Ne Öğretiyor?
Alişan bize yeni bir hayatın, yeni
bir insan olmanın güzelliğini anlatıyor.
Yeni dünya yaratacak olan biz Cepheliler’e yeni insanın nasıl yaratılacağını
anlatıyor. Kendimize sürekli emek vermeyi, kendimizi sürekli geliştirmeyi
anlatıyor. Yoldaşlarımıza sevgiyi, halkımıza sevgi ve saygıyı anlatıyor. Çok
az uykuyla, çok işler yapılabileceğini,
moral değerlerimizle, coşkumuzla,
inancımızla, sağlam ideolojimizle donandığımız sürece bizi hiçbir gücün
yıkamayacağını, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi anlatıyor.
Alişan bize mutlu, onurlu, gururlu
yaşamanın yolunu öğretiyor, yeni
insan olmayı öğretiyor.
Alişanlarımızı ve tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz.
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14712 Kez Öldük;
İş Cinayeti Değil ‘İşçi Katliamı’
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"İş cinayetleri"nin artık "toplu
işçi katliamları"na dönüştüğü bir süreçteyiz.
Bizzat AKP tarafından talana açılan işletmelerin; birkaç lira fazla kar
için bile her tür katliamı göze alan
patronlarla AKP işbirliğinin ya da
doğrudan emperyalizme pazarlanan
yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin
talan edilmesinin sonuçlarını gün
gün kanımızı, canımızı vererek yaşıyoruz.
Dizi dizi sıralanmış tabutları artık
AKP faşizmi bile gizleyemiyor.
Bir katliama maruz kalan işçilerin
daha ölüsüne ya da dirisine ulaşılamadan başka işçilerin ölüm haberleri
arka arkaya geliyor. Farklı şekillerde
ölüyor insanlarımız...
Yerin altında diri diri yakılıyor;
inşaatlarda demir parçalarından düşerek yere çakılıyor; mevsimlik işçilerin üst üste bindirildikleri otobüslerden kanlı bedenleri asfalta yayılıyor...
Hepsi de kapitalizmin eli kanlı,
gözü aç patronlarının karlarının bedelini ödüyorlar. Kapitalizmin sömürü
düzeni olduğu kadar adaletsizliğini
yine yakından gördüğümüz bir süreçteyiz.
AKP iktidarı işçilere kesintisiz saldırmaya devam
ediyor.
Çıkardığı her yasa yeni
bir saldırının adı oluyor.
Her katliam sonrası yeni
bir saldırı yasasını demagojilerle "hizmete sokuyor."
Yasa bizzat AKP’lilerden oluşan patronların karlarını daha fazla güvenceye
alırken; bir de demagoji

ve yalanla pazarlanıyor.
Yasa patronlara kar için; demagoji
halk için yapılıyor...
İki yıl önce "Güvenle Büyü Türkiye" diye çıkardıkları iş yasasının
amacı "iş sağlığı ve güvenliğini
arttırmak"tı.
Çünkü ülkemizdeki iş cinayetlerinin oranı yüzde 12.3’e ulaşmış idi.
Yasa çıktığından bu yana geçen
iki yıl içerisinde istihdam edilen işçilerin yüzde 17.2’si kaza riskine
maruz kaldı.
Yani her 100 işçiden 17’si kaza
geçirdi.
O dönem Faruk Çelik kazalardan
asıl olarak "KOBİ’lerin sorumlu
olduğunu" söylüyordu.
Böylece "güvenle büyümenin"
ne olduğu açığa çıkmıştı. Büyük
balık küçük balığı yutacak; tekeller
kazanacak, AKP kazanacaktı... Bu
İŞİN KAR BÖLÜMÜYDÜ.
Demagoji bölümü "iş güvenliği"
kısmıydı ki bunun altının ne kadar
boş olduğu rakamlardan da görülüyor.
Soma’dan sonra "Torba Yasa"
yutturmacasıyla bu oyunu tekrar tezgahladılar.

Patrona "işgüvenliği zorunluluğu
getiriyoruz" adı altında işçilerin
nasıl işsizliğe, açlığa mahkum edildiğini; sahip oldukları kırıntı düzeyindeki son haklarından da nasıl
vazgeçmeye zorlandıklarını Soma
katliamından bu yana izliyoruz.
AKP’nin demagojileri ise hızla
devam ediyor. Patron-AKP çelişkisini
oynamaya koyuldular.
İşçi madende 6 saatten fazla çalışamaz yasa hükmünü patronun uygulamadığını iddia etmeye kadar
vardırdılar yalanlarını... (Bu maddenin uygulanmasını bizzat AKP 1
Ocak 2015 tarihine erteledi)
MADENCİLİK VE TAŞOCAKLARI ALANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YÜZDE 10.4’Ü İŞ KAZASI GEÇİRDİ.
İŞ CİNAYETLERİNİN EN ÇOK
YAŞANDIĞI SEKTÖR MADENCİLİKTİR.
NEDEN?
Çünkü madenlerimizin bir bölümü
doğrudan emperyalistlerin diğer bölümü de AKP’nindir.
Madenlerle ilgili düzenlemeleri
yapma yetkisi Başbakan olduğu dönemde doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’a verilmişti.
Kurdukları kar düzenine ne kadar
önem verdiklerini buradan bile anlamak mümkündür.
Soma patronlarından AKP ilişkisine; bugün Has Şekerler Şirketi
patronları Saffet Uyar ve Şahin
Uyar’ların AKP ilişkisine
kadar aynı kar tezgahı geçerlidir.
Bugün Ermenek’te tepkileri yumuşatmak için günah çıkarır gibi konuşan bakanlar... hepsi patronlarla
içli dışlıdır.
Saffet Uyar, 2009 seçimlerinde AKP belediye başkan adayıdır. Şahin Uyar
AKP Ermenek eski ilçe
başkanıdır.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Üç maymunu oynar gibi her şeyden habersiz
"mağdur bakan" pozlarındaki Lütfü Elvan
daha 19 Eylül’de Şahin Uyar’ın adını taşıyan
anaokulunun açılışını yaptı ve ona plaket verdi...
Suyun başını tutan AKP’dir.
Katliamların sorumlusu AKP’dir.
12 YILLIK AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE
TOPLAM ÖLEN İŞÇİ SAYISI 14 BİN 712’DİR.
Bu sayıya her gün her saat yeni işçi ölümleri
ekleniyor.
Soma işçilerinin ailelerini paraya boğarak tepkileri gizlemeye çalıştılar.
Torunlar inşaat için "KAN PARASI" diye
bir şey uydurdular.
Faruk Çelik bizzat kan parasının ne kadar
gerekli olduğunu savundu.
Bizler devrimciler olarak; her yalanın, her
adaletsizliğin, her hak gaspının ve katledilen her
işçinin devrim hanesine yazılacak karşılığını örgütlemek zorundayız.
Mösyö burjuvazi iki yüz yıl önce silahını çekti
ve bize ateş etmeye başladı.
Faşizm yaklaşık olarak 65 yıldır ülkemiz haklarına karşı bu silahı kullanmaya devam ediyor.
Ölen biziz.
Hesap soracak olan yine biz.
İşçiler, emekçiler;
Her gün alın terimizi akıttığımız işyerlerine
kanımızı da akıtmak istemiyoruz.
Her gün her saat ölen biziz. Kar eden, zenginliklerine zenginlik katanlar ise patronlar ve AKP’liler...
İşçi meclislerinde birleşelim ve hesap soralım!
DİH liler;
DİH olarak başlıca görevimiz işçi sınıfının
can güvenliği talebini örgütlü bir güce dönüştürmektir.
Tek tek işçilere, emekçilere anlatalım. Gidilmedik işyeri, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tek
başına kazanamayacağımızı; giden canlarımızın
hesabını soramayacağımızı; patronların kar hırsına
kurban edilecek canımızın olmayacağını anlatalım.
İşçi meclislerini örgütleyelim.
İŞ CİNAYETLERİ KATLİAMA DÖNÜŞTÜ!
ÇALIŞIRKEN ÖLMEMEK İÇİN İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM.
14712 KEZ ÖLDÜK!
ARTIK YETER. ÖLMEYECEĞİZ!
HESAP SORACAĞIZ!

Yozlaşmaya Alternatif Olmamızdan
Korkuyorlar! Korkularını Büyütmeye
Devam Edeceğiz!
Halk Cephesi, Berkan
Abatay Spor Merkezi’nin
polisler tarafından basılmasıyla ilgili 9 Kasım'da açıklama yaparak şunları söyledi:
"Okmeydanı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ‘Berkan Abatay Spor Merkezi’ 9 Kasım sabahı
polisler tarafından basılarak, içerisinde bulunan eşyalar dağıtılmıştır. Kapıyı kırarak içeri giren AKP’nin işgüzar ve hırsız polisleri; spor merkezi içerisindeki eşyaları dağıtmış, spor merkezinin
sabit telefonunu çalmış ve duş kabinlerine zarar vermiştir. Peki,
neden bir spor merkezi bu şekilde basılır ve tahrip edilir?
Berkan Abatay’ın resmi ve spor aletleri dışında ne buldunuz?
Spor merkezinde bulunan bir telefonu almaktaki amacınız
nedir? Neden spor merkezinde ‘inceleme’ yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Ne bulabileceğinizi umuyorsunuz? Korkuyorsunuz
bizlerden! Sizin yozlaştırma politikalarınızı yoksul mahallelerimizde yerle bir ettiğimiz için korkuyorsunuz! Gençleri, sizin
katil polislerinizin bizzat sattığı, sattırdığı bonzai batağından
kurtardığımız ve uzak tuttuğumuz için korkuyorsunuz... O kurtardığımız gençleri sizin düzeniniz karşısına çıkarttığımız için
korkuyorsunuz. Korkmaya devam edin! Korkularınızı büyüteceğiz! Mahallelerde açtığımız ve açacağımız ‘spor merkezleri’
ile ‘uyuşturucu ile savaş ve kurtuluş merkezleri’miz ile korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz" denildi.
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Direnerek Kazandık,
Üreterek Büyüyoruz!
İşçiler, önce haklarının verilmesi
için yürüyüş eylemleri yaptılar. Daha
sonra patronlarının kandırması üzerine
fabrikayı işgal ettiler, direnişlerini
daha da ileri taşıyarak makinalara el
koyarak halk için üretmeye başladılar.
Diren! Kazova Kooperatifi İşçileri, İstanbul TÜSİAD Genel
Sekreterlik Binası önünde 8 Kasım’da eylem yaparak Diren!
Kazova Fabrikası’nı kuruyor olduklarını açıkladılar.
Patronları Tarihin Çöplüğüne Atın!
Yapılan açıklamada; daha önce çalıştıkları, Kazova fabrikası
patronlarına karşı verdikleri mücadeleyi, bu mücadele içindeki
gelişmeler anlatıldı. Bu mücadelenin tek başına Diren Kazova
işçilerinin değil; kapitalizme ve sömürüye karşı olan herkesin
mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Fabrikayı işgal edip makineleri
alıyorsunuz ve patronu çöpe atıp patronsuz üretebiliyorsunuz"
denildi. Sanatçı Mehmet Esatoğlu ve BELTAŞ işçileri yanı sıra
yurtdışından Uluslararası Avukatlar Grubu üyesi Kerry Mclein
eyleme destek verdi. Eylemden sonra işçiler hazırladıkları bildirileri Galatasaray Lisesi önüne giderek burada dağıttılar.
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Çalışma Bakanı Faruk Çelik Soma Maden Ocağı’nda Denetim Yapan ve Madenin
İşlemesine Onay Veren 12 Müfettiş Hakkında Soruşturma İzni Vermedi!

BAKAN FARUK ÇELİK
KATLİAMIN SUÇ ORTAĞIDIR
kazasında ilgili müfettişi, her adli
olayda emniyet mensuplarını, her
trafik kazasında trafik polislerini
suçlamak gibi bir sonucu doğuracağı” şeklinde ifadeler bulunuyor.

Sayı: 443
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16 Kasım
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İşçilerin güvenliği ile ilgili mevzuatı
hazırlayan adamım, bu işle ne ilgisi
olabilir? Bir de 2009 yılından itibaren
teftiş yapan tüm müfettişlerin listesini
istediler. Madene o tarihte ruhsat
verildi diye, bu tarihe kadar hiç kaza
olmamış, müfettişlerin ismini niye
istiyorsun; tabii ki kabul etmedim.
Olaya müdahil olmayan kişilerle
ilgili istenilen izin bana ideolojik
geldi… Şimdi beni ve benim bürokratlarımı sorumlu tutmak sorunu
çözecek mi? Bu tür olayların tek sorumlusu biz miyiz? Tüm muhataplara
bakmak lazım. Benim tarafımdan sadece teftiş var. Bu işin tek tarafı biz
miyiz? Kamu sorumlusu dediğinizde
bir tek biz mi aklınıza geliyoruz?”
Bir tek sorumlunun siz olmadığınızı biliyoruz Faruk Çelik! Siz sadece sorumluların başısınız! Siz katil
patronların işledikleri cinayetlerin
kolaylaştırıcısı, aklayıcısı, görmezden
geleni olarak katliamların ortağısınız.
Siz bu sömürü düzeninin, çalışma
hayatı denilen sömürü çarkının sorunsuz dönmesini sağlayansınız!

Yani takdiri ilahi! diyor bakanlığın
13 Mayıs günü Manisa'nın Soma
ön
inceleme raporu. “Ben denetim
İlçesi'nde 301 işçinin katledildiği
yapıyorum
bir sorun görmüyorum
maden ocağında Mart 2014’te iş sağsonra
bir
dakika
sonra “kaza” oluyor.
lığı ve iş güvenliği açısından son
Elden ne gelir” diyor. Her şey kendi
denetimi yapan ve madenin işlemeye
sorumluluklarının dışında, her şey
devam etmesini sağlayan 12 müfettiş
önceden öngörülemez, engellenemez,
ile kamu çalışanlarına, Çalışma ve
Allah’ın işi. Bakan ne yapsın, müfettiş
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik soruşturma izni vermedi.
ne yapsın?
Katliamdan sonra maden ocağında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baincelemelerde bulunan bilirkişi heyeti,
kanı Faruk Çelik, Soma’daki katliam
buralardaki uyarı ve güvenlik sisnedeniyle bakanlık müfettişlerine sotemleri verilerine el koymuştu. Heruşturma açılabilmesi için savcıya
yetin ilk hazırladığı raporda, Ocak
neden soruşturma izni vermediğini
içerisinde normalin 10 katı yüksekise şöyle anlatıyor:
liğinde 500 PPM karbonmonoksit
“Savcı, Soma’daki soruşturma
gazı bulunduğu saptandı. Ayrıca zaiçin bizden izin istedi. Vermedim,
man zaman ocaktaki karbonmonoksit
niye vermedim? Olayın faili olarak
gazı seviyesinin yükselmesine rağgösterilen Kasım Özer, benim İş Sağmen, içeride işçilerin çalışmaya delığı ve Güvenliği Genel Müdürüm.
vam ettikleri de yine raporda
yer aldı. Bakanlığın haklaTORUNLAR MAHKEMESİNE ÇAĞRI
rında soruşturma izni vermediği müfettişlerin, olumlu
6 Eylül’de Mecidiyeköy’deki Torunlar Gayrimenkul
rapor verdiği ocakta, el ko- Yatırım Ortaklığı’na (GYO) ait Torun Center İnşaatı’nda,
nulan sensörler, bu güvenliğin
10 işçi 32. kattan yere çakılarak katledildi. Bu olayla
sağlanmadığını açıkça gösilgili 25 kişi hakkında cezalandırma istemiyle dava
termişti.
açılırken, Torunlar İnşaat’ın patronlarına ve üst
Bu kişiler hakkında sodüzey yöneticilerine takipsizlik kararı verildi.
ruşturma izni vermeyen ba10 işçinin katliam davası İstanbul Çağlayan Adkanlık, ön inceleme raporunda “iş teftişinin, noksanı bu- liyesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Aralık 2014
lunmayan iş yerinin bir da- tarihinde görülecek.
kika sonrası için garanti teşİşçilerin kanıyla yükselen, işçilerin canıyla beslenen
kil etmeyeceği… teftiş ve de- rezidans sahibi patronların yargılanmadığı davada
netimin iş kazaları ve meslek gerçek suçluları göstermek ve hesap sormak için 24
hastalıklarını ortadan kalAralık’ta Çağlayan Adliyesi’nde olalım!
dırmayacağı”nı savundu. RaİŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
porda “Aksi takdirde her iş

Çalışma Bakanı temel
sorumluluk alanlarında bile
bakanlığın ve kendisinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi
davranıyor. Sorumlulukları
başkalarının üzerine atan
Çalışma Bakanı Faruk Çelik,
art arda yaşanan katliamların
ardından sorulan sorulara
şöyle cevaplar veriyor;
"1960 model çalışma tarzıyla madenlerde üretim yapıldığı sürece bu tür kazalar
yaşanır”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ettiği lafa

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

bakın! Sizin işiniz ne peki? 1960 model
çalışma tarzına neden izin veriyorsunuz?
Bu modeli kaldırmak için ne yaptınız,
ne yapıyorsunuz? Biz bu çalışma modelini
kaldırana kadar ölen ölür kalan sağlar
bizimdir mi diyeceksiniz? Benim tarafımdan sadece teftiş var diyor. Teftişin
sonucunda yapılan tespitler bir şeyi değiştirmeyecekse, buna gücünüz, buna iradeniz yoksa neden teftiş yapıyorsunuz?
Siz neden bakanlık yapıyorsunuz? Teftiş
yapıp, tespit yapıp bu ölümleri ortadan
kaldırmayacaksanız neden teftiş yapıyorsunuz? Üç dönemdir aynı bakanlık
koltuğunda oturuyorsunuz. Katliam zamanları timsah gözyaşları döküp, lafta
patronları suçlayıp işçilerin yanında gözüküyorsunuz. Emekten yana sendikalar
olmalıymış! Araya 50 kişi giriyor güvenliksiz madenlerin kapatılmasına engel
olunuyormuş! Patronların kar hırsıymış!
İşçileri ve halkı kandırmak, kendi sorumluluğunuzu gizlemek için doğru sözler
söylüyorsunuz fakat bu tam bir AKP sahtekârlığıdır. Faruk Çelik üç dönemdir
aynı bakanlık koltuğunda oturuyor. Sorunları çözmek için politika üretme, üretilen politikaları hayata geçirme, denetleme, önleme yükümlülüklerini yerine
getirmiş olsalar böyle katliamlar üst üste
yaşanır mı? Elbette yaşanmaz. Bu katliamlar ne tesadüftür ne de önlenemezdir.
Bakanlığın soruşturma izni vermeyerek
haklarında dava açılmasına engel olduğu
müfettişleri ve bürokratları devletin, bakanlığın bu katliamlardaki sorumluluğunu
açıkça bir kez daha ortaya koymuştur.

Sonuç Olarak;
1-Devlet ve devletin yürütme gücünü
elinde bulunduran bakanlar ve bakanlık
bürokratları işçi cinayetlerinden birinci
derecede sorumludur.
2-Devlet tekelci katil patronların devletidir. Onların çıkarlarını ve karlarını
korumak için vardır. Bu nedenle denetlemez, görmezden gelir, cezalandırmaz,
aklar.
3-Faruk Çelik timsah gözyaşları dökeceğine sorumluluklarını yerine getirmeli,
hiçbir şeye gücü yetmiyorsa istifa etmelidir.
4-Hem suçlu hem güçlü riyakâr
AKP’liler işledikleri cinayetlerin hesabını
halka verecekler.

Yeni Baskı Yasaları
Mücadelemizi Engelleyemeyecek!
Halk düşmanı AKP'nin halkı
sindirmeye dönük çıkardığı yeni
baskı yasalarına karşı çalışmalar
her yerde devam ediyor.

konuşulup aynı baskı yasalarının
kendilerini de etkileyeceği anlatıldı.

Gülsuyu: Mahallede yeni baskı

7 Kasım sabahı metrobüs durağında
bildiri dağıtımına başladılar. Yapılan
dağıtımda sık sık AKP’nin yeni
baskı yasalarıyla halkı sindiremeyeceği ve bu baskı yasalarına karşı
en güzel cevabı halkın örgütlenmesiyle vereceğiz, AKP halkı yönetemediğinden yeni baskı yasaları
çıkartıyor ve halkı sindirmeye çalışıyor denildi. Mahallede kampanya dahilinde kuşlama yapıldı
ve 1500 bildiri halka ulaştırıldı.

yasalarına karşı yürüyüş için çarşamba pazarına 5 Kasım'da masa
açıldı. Açılan masada 7 Halk Cepheli’yle birlikte 2000 adet yürüyüşe
çağrı bildirisi dağıtıldı. Kitap ve
dergi satışının da yapıldığı masada
35 dergi 2 kitap ve 1 Grup Yorum
CD si satıldı.

Bağcılar: Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 Kasım günü, yeni baskı
yasalarıyla ilgili kapı çalışması yapıldı. 2 kişinin katıldığı çalışmada
bildiri dağıtıldı, çalınan her kapıda
bildirinin içeriği anlatıldı. Çalışmada 50 bildiri, 11 Yürüyüş Dergisi
dağıtıldı.
5 ve 7 Kasım'da da çalışmalara
Kirazlı ve Yavuz Selim Mahallesi’nde devam eden Halk Cepheliler,
çalışma sonunda 320 bildiri ve 23
dergiyi halka ulaştırdı. Kapı çalışmasında birçok AKP taraftarıyla

Mecidiyeköy: Halk Cepheliler

1 Mayıs Mahallesi: 9 Kasım
günü mahallede 15 kapı çalan Halk
Cepheliler, halkla AKP’nin yeni
baskı yasaları ile ilgili sohbet etti.
Bir buçuk saat süren çalışmada
bir aile, Halk Cepheliler'i evine
davet etti. Halk Cepheliler aileyle
yaptıkları sohbette mahallenin sorunlarına çözüm için halk komitelerinde birleşilmesi gerektiğini
ifade etti.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
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Berkin’in Hesabı
Mahşere
Kalmayacak!
9 Kasım günü İzmir Doğançay’da,
Berkin Elvan için Adalet Yürüyüşü
eylemlerinin 16.sı yapıldı. Aynı gün
yapılan aşure etkinliğinden sonra yukarı
meydana çıkılarak kortej oluşturuldu. İzmir
Yapılan ajitasyonun ardından sloganlarla
yürüyüşe geçildi. Yukarı Çeşme Meydanı’ndan başlayan yürüyüş esnasında
hesap soran sloganlar atıldığı eyleme 40 kişi katıldı. Köyün meydanına
gelindiğinde basın açıklaması okundu, halka ajitasyon çekildi. Sonrasında
yürüyüşle derneğin önüne kadar gelinerek eylem sona erdirildi.

Mersin: Berkin'i Asla Unutmayacağız !
15'inde polis tarafından katledilen Berkin'i unutmayacak, unutturmayacağız diyerek 7 Kasım günü Mersin'de pankart asıldı. Mersin
Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi girişinin karşısında bulunan
Macit Özcan Spor Tesisleri’nin demirliklerine, Dev-Genç imzalı "Berkin'i
Unutma!" yazılı pankart asıldı. Pankart 2 gün boyunca belediyenin demirliklerinde asılı kaldı.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!

35

BAĞIŞLAMAK
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Bağışlamak... Ne çok över burjuvazi. "Bağışlayın"
der. "Bağışlamak yüce insanlara özgüdür" der. Bunlarla birlikte bağışlarken ayırt etmemeyi öğretir. “Kim
olursa olsun, her ne yapmış olursa olsun affedin, barışın" der.
Ve kendine, devrimci-demokrat diyenler, burjuvaziyle
barış adına "Bağışlamaya hazırız", "Barış olacaksa biz
geçmişte yaşanan her şeyi unutmaya hazırız", "Yeni
bir sayfa açmaya hazırız", "Geçmişte, yaşanan işkenceleri hatırlatmanın kimseye faydası olmaz..." vb.
diyerek bağışlamayı meşrulaştırırlar. Bağışlarken de
bütün bir halkın yaşadığı acı, işkence ve zulmü yok sayarlar. Hiç yaşanmamış gibi konuşurlar. Halka da yaşadıklarını unutmayı öğütlerler.
Oysa bir kişinin, bir insanın kendi kişisel düşmanını bağışlaması soylu, ruhsal açıdan yüceltici bir davranış olabilir. Ama başka masum kurbanların düşmanlarını bağışlamak düpedüz yardakçılıktır. Yaşanan katliamlara, işkencelere böyle bakanlar, bağışlayanlar düşmana
yardım edenlerdir. Yaşanmış ve yaşanacak olan katliamlara
da göz yumanlardır.
Şırnak Uludere Katliamı’nı hatırlayalım. Katliamda
35 Kürt genci katledildi. 35 Kürt gencini devlet katletti
ve açıktan katliamı savundu. Sadece açıklamalarıyla değil, sonrasında katledilen gençlerin ailelerini gözaltına alarak, tutuklayarak da savundu. Ardından yapılan çağrılar,
açıklamalar ise katliamı meşrulaştıran, hiç yaşanmamış
sayan açıklamalardı. "Hesap sormak değil, barış istiyoruz" denildi ve hesap vermeyi "özür dilemeye" indirdiler. Bu kadar basit miydi yaşanan katliam? Bu kadar ucuz muydu 35 gencimizin kanı? Sadece bir özürle
diner mi ölülerimizin acısı? Hayır... Hem de bin kere hayır... Biz affetmiyoruz katilleri ve unutmuyoruz yaşananları.
Veya 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamını getirelim
gözümüzün önüne... Tutsakların tümünü katletmeye
geldiler. Hedefleri devrimcileri bitirmek, geleneklerini bu
topraklardan silmekti. Geldiler bombalar, kimyasal silahları, envayi çeşit gazlarıyla geldiler. Katlettiler 28 devrimci tutsağı. Katlettiler... Seyhan Doğan'ın kömüre
dönmüş bedenini kim unutabilir? Kim Fidan Kalşen'in
"Siz bu vatanı sevemezsiniz..." diye haykıran sesini unutabilir? Ve bu katliamın gerçek sorumlularını dahil mahkeme yargılasa diner mi öfkemiz? Yargılayan da kendi
mahkemeleridir. 19-22 Aralık Katliamı’nın sorumlularını
unutmayız. Asıl yargılamayı halk yapacak, cezayı halkın
adaleti uygulayacaktır. Halkın hafızası güçlüdür. Hiçbir

suç cezasız kalmaz, bağışlanmaz.
Tüm bu yaşanan kaliamları, "bağışlıyorum" diyenlere, unutturmaya çalışanlara çözüm adalettir. 19-22 Aralık Katliamı’nın hesabını soracak olan halkın adaletidir.
Tek tek hepimiz şöyle düşünmeliyiz, katillerimizi bağışlarsam yaltakçı bir duruma düşerim. Bunu söylerken
harekete de geçmeliyim. Yapılması gereken bir şeyi yapmıyorsam durum yine değişmez. Yani yine düşmana hizmet eden olurum. Bağışlamamalıyım, yaşananları bir an
olsun aklımdan çıkarmamalıyım. Attığım her adımı bunu
düşünerek atmalıyım. Pratiğim buna göre şekillenmeli. Gördüğüm her yoksul, evsiz, her acılı ana bu kinimi büyütmeli.
Düşmana duyuduğum kin bütün insanlığa umut olmalı.
Nazi işgalinde direnen Sovyet kadınları bizlere örnektir. Bir gün "insan kaderi öyküsünün kahramanı, Alman askerleri tarafından tutsak edilir. Onlarca Sovyet insanıyla Nazi kamplarında son günlerini yaşıyorlardır. Ölümü bekledikleri sırada onlar için savaşan Sovyet askerlerinin silah sesleri gelir. Bu sesle bütün tutsaklar ayaklanır. Ölümü bekleyen o tutsaklar içinden biri fısıltı halinde "Enternasyonal"i söyler. Sonra hep beraber söylemeye başlarlar. Bu marşla birlikte tutsaklıktan kurtuluş
yaşanır. Beyinlerin özgürleşmesiyle ortaya büyük bir öfke
ve kin çıkar. Bunun karşılığı ise ne kadar Nazi öldürdüm
diye çetele tutan bir kahraman olur.
Yunanistan ise başka bir örnektir. Yunanistan'da İngiltere'ye direnen Yunanlılar bizlere yol gösterir. Yunan
halkı direnir emperyalizme. Ülkeleri için savaşır, boyun
eğmezler. Katledilirler, işkence görürler. Ama kendilerini
asla yitirmezler. Kurşuna dizilecekleri sırada bile birbirlerine güç direnç olurlar.
"(....) Dipçik bu kez öbür bacağına iniyor: Gözlerinin bir an için kapandığını görüyorum, yüzü safran sarısı 'Ah keşke bayılsa!' diyorum içimden, daha çok....
Tekrar açıyor gözlerini, Gülümsüyordu, hiç şüphem yok
gülümsüyordu. Sırasını bekleyen öteki arkadaşlara, bana
cesaret vermek istiyordu!..
Ayakta duran dört ölüm adayı birden gür sesle Milli Marşımızı okumaya başlamıştı. Jandarmalar telaşlanmıştı. Subaylar esas vaziyete geçmeye hazırlanıyorlardı. İşkenceci de şaşırmış etrafa bakıyordu.(...)"
(Fırtına Çocukları).
İşte bizim yaratacağımız savaşma gücü de böyle olmalı. İnsanı en zor anında ayağa dikecek, hatta o zorluklara
düşmesini engelleyecek!...
Duyduğumuz kin kişisel olarak duyulan öfkeden çıkıp sınıf kinine dönüşmeli. Ve dediğimiz gibi kinimiz savaşma gücü vermeli, umut olmalı. "Unutmaya, bağışlamaya hazırım" diyenlerin karşısına öfkemizi, kinimizi
koymalıyız. "Barışmaya hazırım" diyenlerin karşısına halkın adaletini koymalıyız. Çözüm adalettir. Acımızı, öfkemizi dindirecek olan adalettir. Duyduğumuz sınıf
kini adaleti sağlayan olmalıdır.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

ELİNDEN GELENİ YAPARAK İKTİDARI İSTEYEMEZSİN!

İKTİDAR İÇİN ELİNDEN GELENDEN
FAZLASINI İSTEMEK ZORUNDASIN!
Karaman Ermenek’e bağlı Pamuklu köyü yakınlarındaki Has Şekerler Maden Ocağı’nda 28 Ekim
Salı günü su basması sonucu 18 işçi
madende mahsur kaldı.
18 madencimiz göçük altındayken
ve faşizmin bakanları panik halinde
Karaman’a varmışken yerimizde duramazdık. Patronların iktidarı AKP
bizim canımızı düşündüğünden koşmuyordu elbette o madene. Biliyorduk ki 18 madencimizden umut yok.
Biliyorduk ki yine patronların cebi
daha fazla dolsun diye hiçe sayılan
işçinin canı var o göçüğün altında.
Ortada bir suç var ve suçlular suçlarını
örtbas etmek için açıklama üzerine
açıklama yapıyorlar. Suçlarını gizlemek için bir şehre girişi yasaklayıp
olağanüstü hal ilan ediyorlar.
Yollarının kesileceğini bilen 18
Halk Cepheli 29 Ekim akşamı Karaman’a doğru yola çıktı.
“Tanıdığımız kimse yoktu, daha
önce hiç birimiz oraya gitmemiştik.
Ancak ne olursa olsun oraya varılacak, işçilerin aileleri ve yakınlarıyla
acıları paylaşılacak, gerçek sorumluların cezalandırılması için çaba
sarf edilecekti. Bu duygu ve kararlılıkla yola çıkıldı.”
Konya’nın Kulu ilçesine varıldığında jandarmalar yolu kestiler. Yani
tam olarak Karaman’a 350 km uzaklıkta kestiler. Ve irade savaşı başladı.
İki günlük oturma eyleminin ardından
artık bir sonuç almak gerekiyordu.
“Artık bir karar alarak uygulamamız gerekiyordu. Durdurulduğumuz yer il dışıydı ve hiç kimse bizi
görmüyordu. Otobüs şoförü dönecekti
ve bizim Ermenek’e ulaşarak işçilerin
ve ailelerin yanında olmamız gerekiyordu. Ve bir plan yaptık.”
Düşmana geri dönüyormuş izlenimi veren Halk Cepheliler bu planın
sonunda Ermenek’teki maden bölgesine ulaşarak işçi aileleriyle görüştüler, köyleri gezdiler. Gittiklerinde

Halkımızın acıları acımızdır. Bu

ailelerin nasıl tecrit
zulüm düzenini yıkmadan acılarımız son
edildiğini, kimseyle görüşmesinler bulmayacak. Yağma ve talan düzeninin
diye bir çadırın içiiktidarı AKP iş cinayetleriyle her gün
ne kapatılıp yankatletmeye devam ediyor.
larına kimsenin yaliamın olduğu bölgeye gelmeye kalnaştırılmadığını gördüler. Diğer işkarsanız 350 km. öncesinde yolunuzu
çilerin tehdit edildiklerini gördüler.
keserim, adam başına onlarca asker,
Ve gördüklerini anlattılar.
polis
dikerim karşınıza diyor. YüzBu nasıl bir keyfiliktir, bu nasıl bir
lerce
kilometre öncesinden kimlik
aymazlıktır... AKP kim oluyor da halkın
kontrolleri
yapıyor, otobüsleri durdayanışmasını engelliyor? Bu da yeni
duruyor,
aramalar
yapıyor.
adet mi şimdi? Silopi’deki Ezidi halkına
AKP kan ve adaletsizlik üzerine
yardım götüren Halk Cepheliler’in yokurulu
iktidarından vazgeçmediği
lunu kestiler, “yardım götüremezsiniz”
sürece
bizden
yasalarına uymamızı
dediler. Kabul etmedik, çünkü faşist
beklemesin. Yerin dibinde mahsur
bir kafaya sahip olunmadığı sürece
bıraktıkları, cesetlerini dahi çıkarahiç kimsenin kabul edebileceği, normal
madıkları madencilerin ailelerinin
karşılayabileceği bir yasak değildi bu.
acılarına ket vurabilirler mi? ÜzülDayanışma bu halkın kültüründe vardır.
meyi, ağlamayı, ağıt yakmayı yaBu meşrulukla hareket ettik ve biz kasaklayabilirler mi? Yasaklayamazlar...
zandık, el konulan eşyalarımızı alıp
Hesap sormayı da yasaklayamazlar.
Ezidi halkına ulaştırdık.
Karaman’a girmek, madencilerin
Hangi yasa, hangi genelge, talimat,
aileleriyle görüşmek, AKP’nin yaferman halkımızın binlerce yıllık bir
lanlarını açığa çıkartmak için çıktık
geleneğinden vazgeçirebilir bizi? İsyola. Çok kesindi vali beyin talimatı,
tedikleri baskı yasasını çıkartsınlar,
asla taviz yoktu. Ama bizim de Kadayanışmayı yasaklayan bir yasa çıraman’a girme kararlılığımız vardı.
karamazlar, çıkarsalar da bu yasanın
Ve iki günlük bekleyişin ardından
halk nezdinde hiçbir meşruluğu olKaraman’a girdik. Hile yaparak girmaz. Yasaları, öfkemizi dizginlemedik. Demek ki savaşta sayının önemi
mizi öğütlüyor. Tepki göstermeyin,
yok, kim iyi bir gözlemciyse, kim
Karaman’a gelmeyin, susun, oturun
hile yaparsa, kim düşmanının zayıf
oturduğunuz yerde diyor. Eğer kat-
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yanını buluyorsa, az bir güçle
kendisinden güçlü bir birliği
yok edebilir... Halkın uyanıklığı ile başa çıkamadı
düşman.
İstemek ve yapmak böyle
bir şeydir. İnsan isterse oldurur. Yapmayan uzlaşandır,
başka bir açıklaması yoktur.
Devrimcilik dünyayı değiştirme iddiasıdır. Bu iddia,
düşmanını yok edene kadar
savaşı örgütlemeyi gerekli kılar. Bu iddia, içinde yaşadığımız koşulların, varolan durumun aşılmasıdır. Yani, hayatın her alanında ve her anında teslim olmama, direnme
geleneğine sahip olmaktır.
Devrimi istemek uzlaşmaz
bir çizgiye sahip olmak… İşte
böyle bir şey devrimcilik.
Elinden geleni yaparak
iktidarı isteyemezsin.
Elinden geleni yaparak
sosyalizmi kuramazsın.
Elinden geleni yaparak
kimseyi savaştıramazsın.
Elinden gelenin fazlasını
istemek iktidarı istemektir.
Bu iddiaya sahip olmaktır.
Bu öfkeyi ve kini duymaktır.
Bu düşüncenin olmadığı
yerde düşmanla uzlaşmacılık
vardır.
Ne söylersen söyle gerçek budur.
İki sınıftan birine hizmet
ediyorsun.
Bunun kıstası ise pratiğinin devrimci olup olmadığıdır.
Her türlü icazeti reddettik. Düşmandan izin istemek,
eylemlerimiz için onay beklemek, onun karar vereceği
sınırlar içinde kalmak demektir. Baştan teslimiyeti
kabul etmek demektir. Yaptığımız tüm eylemlerimizde
meşruluğumuza inandık.
Meşruluğumuzdan aldığımız
güçle icazet istemedik.

İş Cinayetleri
Toplu Katliamlara Dönüştü!
k
l
Ha
Sorumlusu Halk Düşmanı AKP’dir!
üşmanı

D

AKP

Ülkemizin her karış toprağında adaletsizlik her karış toprağında, fabrikasında, madeninde ve inşaatlarında katledilen işçilerin kanı var.
Kölelik düzeninden farkı olmayan koşullarda çalışıyor işçilerimiz ve çiftçilerimiz.
Ölüm bazen çiftçileri yolda “kaza” adı
altındaki ihmaller ve insana değer vermeyen uygulamalar sonucu buluyor, bazen
de bir inşaatın asansöründe. Ve maalesef
karşımızda, duymaya pek alıştığımız, bize
“bu işin fıtratında var” diyerek ölümleri
doğal karşılamamızı bekleyen halk düşmanı AKP.
Türkiye, iş kazalarında en kötü sicile
sahip ülkelerin başında geliyor. Toplu
ölümlere (KATLİAMLARA) yol açan iş
kazaları da ders olmuyor. 307 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden katliamından sonra 575 kişi daha iş kazalarında katledildi. Dahası da var; resmi istatistiklere göre, bu yılın ilk on ayında 1270
işçi katledildi ve adına iş kazası denildi.
AKP iktidarının 12 yıllık sürecinde ise
15 bin 42 işçi katledildi.
İşçi ölümü verilerinin ilk on yılı SGK,
son üç yılı ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi kayıtları şöyle:
2002 yılı, son iki ay, 146 işçi,
2003 yılında 811 işçi,
2004 yılında 843 işçi,
2005 yılında 1096 işçi,
2006 yılında 1601 işçi,
2007 yılında 1044 işçi,
2008 yılında 866 işçi,
2009 yılında 1171 işçi,
2010 yılında 1454 işçi,
2011 yılında 1710 işçi,
2012 yılında 878 işçi,
2013 yılında 1235 işçi,
2014 yılının ilk on ayında ise 1600
işçi yaşamını yitirdi.
Bu rakamlar resmi kayıtlı işçilerin ve
dahası ülkemizde güvencesiz çalışan milyonlarca işçi var, o katliamlar buraya

dahil değil. Halk düşmanı AKP’nin politikaları yaratmıştır bu rakamları. AKP
her fırsatta halkı aşağılamakta ve halka
karşı topyekün yasalar çıkararak halka
karşı savaş açmıştır. Sömürü çarkında
patronlara olanaklar sağlamışlardır. Bazen
bu desteği yasalarla bazen de yandaşları
aracılığıyla yapmışlardır. Karaman madeninde yaşanan katliamdan sonra, Çalışma
ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik,
"Madenleri kapatmak istediğimizde, 50
kişi araya giriyor" demiştirb. Bu cümleyi
isteyerek mi söyledi yoksa ağzından mı
kaçırdı bilinmez ama bu bir itiraftır. Faruk
Çelik bu açıklamayı yalanlayıp 50 kişiden
kastının “madenden geçimini sağlayan
işçi ve işverenler" olduğunu söylüyor.
İkiyüzlülüğün ve alçaklığın bu kadarı dedirten bir açıklama!.. Halkı resmen aptal
yerine koymakta, hiç utanıp sıkılmamaktadırlar. Karaman maden işçileri 3 aydır
maaş alamadıkları için iş bırakmışlardı.
Maden işçileri buna rağmen maden ocağını
kapatmayın diyebilecekler ki diğer maden
ocaklarında durum pek farklı değil.
Bir de Has Şirketi’nin sahiplerinin
kim olduklarına bakalım; 50 işçi mi araya
giriyor yoksa AKP’nin yandaşları mı,
Saffet Uyar Has Şirketi’nin sahibi ve
daha evvel Soma’da madenci katliamlarına
sahne olan Soma Uyar Madencilik’in sahibi Azmi Uyar’ın amca oğlu, Çok büyük
bir tesadüf gerçekten! Birde Saffet Uyar
gecen dönem AKP’nin belediye başkanlığı yapmış ve daha bitmedi Çalışma
Bakanlığı geçen 19-20 Haziran tarihlerinde
madeni denetlemişti. “Kapatılma gerektirmeyen eksiklikler”den dolayı şirkete
9 bin lira idari para cezası kesilmiş, şimdi
kapatma gerektirmeyen nedenlerde 18
işçi katledildi. Ve genel olarak KonyaKaraman bölgesinin kapalı havza olduğu
belirtilip linyit madenlerini su basabileceği
uyarısı Enerji Bakanlığı’na yapılmış.
Halk düşmanı AKP ve onun asalak
yandaşlarından hesap soracağımız günler
uzak değil, o sırça köşklerini basıp yetim
kalan çocuklarımız için hesap soracağız!
AKP’yi yeni ne inşa ettiği milyon dolarlık
sarayları ne de o patronların malikhaneleri
koruyabilecek rahat uyamayacak uyutmayacağız.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Ders: İnanç
Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba;
Sözlüklerde inanç tanımı “bir düşünceye gönülden bağlı bulunma"
diye yazıyor.
Bu yanıyla, devrim inancı da devrimci düşünceye gönülden bağlanma, kendini devrime adama anlamına gelir. Devrimci inanç da,
devrimin kesinliğine, gerçekleşeceğine olan inançtır.
"Gönülden bağlanma"dan
kasıt, hiçbir zorluğun, zorbalığın bu
bağlılığı ortadan kaldırmaması ve
bu uğurda her türden zorluğu göze
alarak kendini devrime adamaktır.

 Tarihimiz,
İnancımızın Tarihidir!
İnanç, soyut bir olgu değildir. Pratikte somutlanır. Tercih ve eylemler de
vücut bulur. Dayı diyor ki, "Pratiğimiz; düşüncelerimiz de netliğimizin
kanıtıdır."
Devrim inancının yegane ölçüsü
pratiktir. Mücadele etmektir, zulme
karşı direnmektir.
Mahir, Hüseyin, Ulaşlar’dan Hasan Selimler'e, Muharrem Karataşlar’a uzanan Parti-Cephe tarihi, ülkemizdeki devrim inancının hayatın
içinde somutlanmasının, halk içinde
kök salmasının tarihidir. Kanla yazılan bir tarihtir bu. Ölümün ve zulmün
karşısında düşüncelerinden, devrim
inancından vazgeçmemenin tarihidir söz konusu olan. Böyle olduğu
içindir ki, karşı-devrimciler, "bir siz
değişmediniz, hala aynı şeyleri savunuyorsunuz" diyorlar.
Halk düşmanlarının bu cümleyi
kurmak zorunda kalması, bizi ancak
mutlu eder. Çünkü kastettikleri, "değişmedi" dedikleri, devrim inancımızdır. Yıllarca, fiziki ve ideolojik

olarak saldırdılar, katlettiler, diri diri yaktılar... Ama devrime
gönülden bağlılığımızın zerresini bile
eksiltemediler. Bu yanıyla, Parti -Cephe
tarihi, devrim inancının nasıl savunulup,
büyütüleceğinin tarihidir.

 Devrim İnancı,
Devrimcilerin Eyleminde
Somutlanır!
Büyük Direnişimiz'e başlarken Ah-

mayan ama öyle görünenlerce, devrimciler buna benzer şekilde karalanmışlardır.



Devrimci İnanç,
Halkın Zaferinin
Kesinliğine Olan İnançtır!

Lenin önderliğindeki Bolşevikler de
böylesi karalamalarla karşılaşmışlardır.
Gyorgy Lukars, Bolşevikler'in karşılaştığı bu yaklaşımı şöyle aktarır:
"Oportünistlerin liderleri, Bolşevizm’in,
devrimci Marksizm’in köklerinde yattığı söylenen "dinsel inanç"tan, tıpkı küçük burjuva özgürlükçüleri gibi alay
edercesine söz ediyorlar. Bu
suçlamalarda, kendi iktidarsızlıklarının, suskun itirafı yatıyor.
İçlerini kemiren kuşku illeti,
serinkanlı ve nesnel "bilimselliğin" kibar mantosuna boş yere
sarınıp duruyor. Aralarındaki en
iyilerinde bile her söz, her tavır
umarsızlığı açığa vuruyor; kötülerinde ise içlerindeki boşluğu,
yani proletaryadan, onun yolundan ve çağrısından kopmuşluğu. İnanç dedikleri ve "din" diyerek
aşağılamaya çabaladıkları şey, ne fazla ne eksik, ama kapitalizmin çürümekte
olduğuna dair kesinliktir;
Proletaryanın, zaferi eninde sonunda kazanacağının kesinliği. Bu kesinliği belgeleyecek "maddesel" hiçbir
garanti olamaz. Bunu ancak yöntem diyalektik yöntem- garanti edebilir. Ve
bu garantiyi deneyip sınayabilecek
olan da ancak eylemdir, devrimin kendisi, devrim yolunda yaşamak ve ölmektir." (Gyorgy Lukars / Tarih ve Sınıf Bilinci / syf : 105 / Belge Yayınları )
Yüz yıl önce, devrim inancı Bolşeviklerde de nasıl somutlanıyorsa, bugünün dünyasında Hasan Selimler'de
de aynı şekilde somutlanıyor. Devrim
yolunda yaşamak ve ölmek olarak somutlanır devrimci inanç. Ki Hasan Selim'e "Mücadeleyi benliğimin parçası
olarak görüyorum. O yoksa ben de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak görüyor, her eksiğimize, her ihtiyacımıza, kederimize
karşı kendimi sorumlu hissediyorum.

İNANÇ,
BİLGİ VE GERÇEĞİN
BİRLEŞMESİNDEN
OLUŞUR...
met İbililer'in ifade ettiği şu sözler, devrim inancının, 21. yüzyılın hemen başında dile gelmiş hali sayılır: "...Bir kefen giymek gerekirse eğer, bu asla düşmanın bize biçtiği kefenler olmayacaktır. Devrim, eğer canlarımıza ihtiyaç duyuyorsa, kızıl bantlarla, kızıl
bayraklarla süslenecek kefenleri giymekte tereddütümüz olmayacaktır. "
Cepheliler'in, Büyük Direnişimiz' de
somutlanan yaklaşımı bu iken, oportünizm kendi ifadeleriyle "kremayı korumak", yani kendilerini korumanın
derdindeydi. Reformizm ise devrime
yönelik inançlarını en pespaye şekillerde teorize ederek, devrim inancının
manifestosu olan Büyük Direnişimiz'i
karalamaya çalışıyordu.
Büyük Direnişimiz'de somutlanan
devrim inancımızın sağlamlığı karşısında, küçük-burjuva reformist kesimler, devrim inancını "dinsel inanca"; direnenleri de “mürit”lere benzetmeye kalktılar.
Böylesi yaygaralar yeni değildir.
Devrim inancının somutlandığı her
yer ve zamanda, bu inanca sahip ol-
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"dedirten de devrime gönülden bağlılığıdır. Devrim inancıdır.

 Devrimci İnanç,
Sorumluluk Bilinci, Coşku
Ve Hınç Olarak Yaşanır!
Devrimci inanç, "devrim için sorumluluk yüklenebilme"de gösterir
kendisini.
"...Yürüyen devrim arabasına ben
de omuz vereyim, benim de payım olsun işte "biçimindeki tutum, tümü ile
mekanik bir tutumdur. Bu tutum, kişiyi edilgenliğe iter. Zor anlarda ise dönekliğe götürür. Sorun, arabanın itilme eylemine katılma durumu değil; sorun, tüm olanakların seferberliği ve
devrim için sorumluluk yüklenebilme
sorunudur.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Bu da bir yerde devrimci coşkuyu,
karşı devrimci güçlere karşı zorluğu,
hıncı gerektirir. Uzun devrim günlerinde bizi ayakta tutan yıkıcı gücün, bu
devrimci coşku ve hınç olduğunu bilelim..." ( Mahir Çayan / BÜTÜN
YAZILAR)
Mahir' in sözlerinde "devrim için
sorumluluk yüklenebilme", devrimci coşku ve düşmana karşı hınç olarak
vurgulanan devrimci özellikler, devrim
inancının hayata yansımasıdır.
Devrim inancı taşıyanlar, devrim
için sorumluluk yüklenme cüretine
sahip olarak bir adım öne çıkıp, devrim için gereken her şeyi yaparlar. Devrim inancı, kendisini; sorumluluk bilinci, devrimci coşku, moral ve halk
düşmanlarına yönelik hınç, yani hesap
sorma arzusu olarak gösterir.

"...Bir kefen giymek
gerekirse eğer, bu asla
düşmanın bize biçtiği
kefenler olmayacaktır.
Devrim, eğer canlarımıza
ihtiyaç duyuyorsa, kızıl
bantlarla, kızıl bayraklarla
süslenecek kefenleri
giymekte tereddütümüz
olmayacaktır. "

 Devrim İnancı, Sıra
Neferliğinde Somutlanır!
Dayı, 2002 Yeni Yıl Mesajı’nda Büyük Direnişimiz'i değerlendirirken
"Bu bir davanın en yüksek düzeyde
yaşamasıdır" der.
Buradan hareketle, diyebiliriz ki,
devrim inancı da davasının en yüksek
düzeyde yaşanması ve yaşatılması olarak somutlanır. Bu yanıyla devrim
inancı düşmanla karşılaşıldığında net
bir tavizsizlik, uzlaşmaz bir direngenlikte somutlanır. Sorunlar karşısında, sorun çözücü olarak, hedeflere ulaşmada, sonuç alıcılıkta, kitle çalışmasında,
halkı örgütlemedeki yaratıcılıkta, fedakarlıkta, emekçilikte, cüretle kenidini
ve yoldaşları eğitmede, düşmana vurmak için hızlı yöntem bulmada... kısaca
devrim inancı, sıra neferliğinde en
yüksek düzeyine ulaşır.
Hasan Selim'in "hareketimize
kopmayacak biçimde" deyişi, işte bu
düzeyin ifadesidir.
Kopmayacak, kopartılmayacak
olan; hareketle, devrimle, halkla kurulan gönülden bağdır. O bağı, bağlı-

lığı yaratan da devrim inancıdır.
Hasan Selim'in vurguladığı bu bağ
ve bağlılık, bir sonuçtur. Bu sonucu yaratanın ne olduğunu şöyle vurgular Hasan Selim : "İnsanlarımız aç, yoksul,
evsiz, adaletsiz bırakılmış, vatanımızın her karış toprağı emperyalizmin işgali altında. Parti-Cephemiz, bu tabloyu değiştirebilecek tek güç, açların,
yoksulların umududur. Tepeden tırnağa adaletsiz bir düzende, adaletin
temsilcisidir. Bu nedenle hareketimize kopmayacak biçimde bağladım
kaderimi. Çünkü bu tabloya gözümü
kapatarak yaşayamam ben. PartiCephemiz, bana bu tabloyu değiştirmek için doğru yolu gösteren klavuzumdur."
Hasan Selim, "bu tablo" diyerek ülkemizin ve halkımızın gerçeğini özetlemiştir. Bu tabloyu değiştirecek olanın kim, ne ve nasıl olduğunun bilgisi de vardır Hasan Selim'in sözlerinde.
Dolayısıyla, Hasan Selim'in bu ifadesi, bilgi ve gerçeğin birleştiği bir duygu yoğunluğunun yansıması sayılır.
Dayı'nın "inanç" ile ilgili yaptığı tanım şudur: "inanç, bilgi ve gerçeğin
birleştiği bir duygu yoğunluğudur."
Tam da bu nedenle, devrim inancı, bilimsel bir duygudur. Çünkü, bilgi ve
gerçeğin birleşiminden oluşur. Böyle olduğu içindir ki, emperyalizm ve işbirlikçilerinin fiziki ve ideolojik saldırıları, devrimi, devrim inancını ve devrimci inancın vücuda gelmiş hali olan
devrimciliği yok edememiştir. Asla
yokedemeyecektir. "Bize Ölüm Yok"
deyişimiz işte bu nedenledir...
Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın...

Düzen Kirletir Devrim Temizler
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mücadele merkezi olarak 8 Kasım’da Merkez'in önünde yakılan
ateşin etrafında toplanarak sohbet edildi.
Ateş başı sohbeti Daaha sonra hep birlikte söylenen türkülerle, çekilen halaylarla devam etti. Ve her hafta cumartesi akşam 20.00’de ateş başı sohbetlerin devam edileceği söylendi.
9 Kasım Pazar sabahı ise tedavi gören arkadaşlarımızın ailelerinin de yer aldığı bir kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya 25
kişi katıldı. Ve ayrıca, 9 Kasım’da Küçük Armutlu katliamına karşı Küçük Armutlu’da yapılan yürüyüşe katılındı.
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BU HA
LK BU
VATAN
KAHRO
BİZİM
LSUN
EMPER
YALİZM

En önemli değerimiz vatanımızdır.
Çünkü vatan orada kan, can bedeli
yaratılan geleneklerin, değerlerin, kültürün toplamıdır. Bu değerleri yaratan
halklar her türlü fedakarlığı yeri geldiğinde yapmış, bedel ödemekten çekinmemiştir. Ondandır ki vatana kanını
akıtmış, canını vermiş olan halkıyla
ayrılmaz bir bütündür.
Burjuvazi halkın yaratmış olduğu
bu değerlerin içini boşaltmaya çalışmaktadır. Bir yandan vatan kutsaldır
derken, diğer yandan ise bu değerlerin
altını boşaltmaya çalışmaktadır. Bunlarla da kalmayıp, tarihler boyu halkın
fedakarlıklarıyla yarattığı değerleri
yok saymaya, halkta da bu yoz bilinci
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.
Çünkü burjuvazi bilir ki halkı birleştiren her zorluğu birlikte göğüslemesini sağlayacak olan en güçlü değerleridir. Ve bu değerler yaratıldıkça
büyüyüp yaygınlaştıkça kendi çıkarları
için bir tehlikedir. Onların istedikleri,
sürdürecekleri saltanatları, koruyacakları servetlerini büyütmek ve korumaktır. Vatanı satmakta bundan dolayı gözlerini bile kırpmazlar. Önlerinde kimse engel olsun istemezler.
Fedakardır halkımız, vefalıdır. Söz
konusu vatan olunca canlarını vermekten çekinmezler. Nasıl ki vatan
işgal edildiğinde tarihler boyu düşmana

VATANI VE HALKI SEVMEK
DEĞERLERİMİZİ SAHİPLENMEKTİR
karşı savaşmışsa, bugün de vatanı
satanlara karşı durmasını, savaşmasını
bilir. Her koşulda savunur vatanını.
Vatan namustur, onurdur. Onsuz yaşamanın bir anlamı olmadığı gibi
vatanımıza göz dikenlere, değerlerine
saldıranlara da büyük bir kin besler.
Yeri geldiğinde bu kini silah yapıp
kuşanır, gereğini yaparak vatanına,
namusuna göz dikenlerden hesap sorar.
Direnir zulme ve vatanı satanlara,
vatan hainlerine karşı.
Değer, kıymet bilir halkımız, yaşadığı topraklar karnını doyurmuş,
kimliğini, kişiliğini kazandırmıştır.
Onun içindir ki gerekirse ölürüm diyerek ölümü göze alır da terk etmez
topraklarını. Ataları, dedeleri orada
doğup büyümüştür, orada yatıyor, ben
de burada öleceğim der ve sahiplenir
savunur, yaşadığı yeri terk etmez.
Bu değerlerin etrafında birleştirilebildiğinde halk da değerlerinin içini
boşaltmaya çalışanlara karşı da gerekenleri yapmaya başlayacaktır. Çünkü
halkın değerleri, halkı birleştiren en
önemli güçtür. Biz halkı bu değerleriyle
örgütleyebilmeliyiz. Yine halktan öğrenerek, devrimci kültürümüzle birleştirerek halka yol gösteren olacağız.
Halkımızın tarihine, değerlerine nasıl
sahip çıkacağını, onları yok etmeye
çalışanlara karşı savaşı büyüterek
mümkün olacağını kavratmalı, göstermeliyiz. Bu tarihimizi, halkın tarihini
öğrenmekle, geleneklerimizi kavramakla, halkımızı tanımakla mümkün
olacaktır. Bunun için de eğitim şarttır

F Tipi Film DVD’si Çıktı
Tcrit Sürüyür! Tecriti Duymayan, Bilmeyen Bırakmayalım!
Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir katliam gerçekleştirilerek F Tipi hapishanelerde başlayan tecrit sürecini;
farklı dokuz yönetmenin bakış açıları ve özgün hikâyeleriyle
anlatan F Tipi Film'in DVD'si çıktı. Gösterildiği dönemde
sansüre ve baskıya uğrayan F Tipi Film kolektif bir
çalışma tarzıyla hazırlanmış ve tüm Türkiye'de gösterime
sunulmuştu. Şimdi ise tecrit gerçeğini evlerimize taşıyor.
Önümüzdeki hafta tüm Türkiye'de satışa sunulacak
olan F Tipi Film'in DVD'si 12 Kasım'dan itibaren İdil
Kültür Merkezi ve TÜYAP kitap fuarındaki Tavır Yayınları standında satışa sunulacak.

diyoruz, kendimizi eğiteceğiz, halkımızı eğiteceğiz, kendi değerlerine
sahip çıkması için ne yapması gerektiğini öğreteceğiz.
Burjuvazi halkı yönetmek, kolayca
sömürmek için, onların değerlerine
saldırmaya, yok etmeye, bir şekilde
sahiplenmesini engelletecek yol ve
yöntemler bularak, gerçekleri çarpıtarak, yozlaştırarak halkı değerlerinden
uzaklaştırmayı hedefliyor. Bu hedefine
ulaşmak için yine bölüp parçalamaya
çalıştığı halkı kullanmaya çalışıyor.
Ne kadar bunu yapabilirse o kadar
başarılı olacaktır. Bunu boşa çıkartmanın tek yolu halkı kendi değerleri
etrafında örgütleyebilmek, en önemlisi
değerleri olan vatan sevgisini büyütmek olacaktır.
Bugün her ne kadar vatanımızı
emperyalistlere peşkeş çekiyor olsalardı, burjuvazi bunu çok rahat yapamamaktadır. Her şeyi istedikleri gibi
yapamıyorlar çünkü bu topraklarda
Baba İshaklar’dan Bedrettinler’e
Pir Sultanlar’a kadar uzanan yüzyıllardan günümüze kadar yüzlercesi
yaşanmış isyanlar tarihi ve bu tarihi
sahiplenen devrimciler var. Halk var.
Kan-can bedeli yaratılmış bu tarih ve
değerleri hiçbir zaman unutmaz halkımız. Bugün onlara sahip çıkıp unutmadığı gibi vatanı satanları görür peşkeş çekenleri de affetmez. Biz halkın
bu değerlerini güçlendirerek bu değerler etrafında örgütleyecek savaştıracağız.

Sayı: 443

Yürüyüş
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Bu Ülkenin
Geleceği Bizleriz!
Bize Saldırmaktan
Vazgeçin!
İzmir’de kurulacak olan Grup Yorum Halk Korosu çalışmaları kapsamında, Güzeltepe’deki Necip Fazıl
Kısakürek Anadolu Lisesi önünde
bildiri dağıtımı yapıldı. İşbirlikçi okul
idaresinin baskılarına ve ihbarcılığına
rağmen bildiri dağıtımı gerçekleşti.
Okul çıkışında ve durakta bekleyen
öğrencilerle Grup Yorum’a dair sohbet
edildi. Toplam 110 bildiri dağıtıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Katillerin Korkularını Daha da Büyüteceğiz
Düşünecek, Üretecek ve Örgütleneceğiz!
Bağcılar Liseli Öğrenci Meclisi 9 Kasım’da bir açıklama yaparak, “Tarihimizden aldığımız güçle yeni tarihler
yazacağız! Öğrenci meclislerinde öğrenci gençliği bir araya getirerek akademik, demokratik mücadeleyi büyüteceğiz!” sözleriyle, Liseli Öğrenci Meclisi çadırının açılışını yaptı. Açılıştan sonra, Bağcılar Halk Meclisi’nin yaptığı aşure yemeği programına katılındı.
Bağcılar Liseli Dev Genç adına yapılan konuşma ile
açılış başladı. Konuşmasında 6 Kasım günü gözaltında
neler yaşadıklarını, polisin neden böyle azgınca saldırdığı üzerinde duruldu.
Alkışlarla konuşmasını bitirdikten sonra, Gençlik Federasyonundan gelen bir kişi Kahraman Altun’un Kavgamın Çırağı Olmak İsterim şiirini okudu. Bağcılar Liseli Dev
Genç’lilerden bir başka öğrenci, Bağcılar’ın şehitlerinden

olan liseli Levent Doğan’ı anlattı. Daha
sonra halk türküleri söylendi, coşkulu
halaylar çekildi. Merak edip gelen insanlara çadırla amaçlananın ne olduğu
anlatıldı. Açılış programına 22 kişi katıldı.
Liseli Dev-Genç Çadırında Halka
Umut Taşımaya Devam Ediyoruz!
Gençliğin sorunlarının birlik, beraberlik, dayanışma ile çözüleceğini
bunun için de örgütlenmek gerektiğini anlatan Liseli Dev-Genç, halkın arasında kurduğu çadırla halka umut taşımaya devam ediyor.
Liseli Dev- Genç bu çadırla "Gelin, geleceğimize birlikte sahip çıkalım" çağrısı yapıyor.

Saldırılarınız Boşuna!
Masamızı Tekrar Açar Hakkımız
Olana da Sahip Çıkarız!
Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Bursa Dev-Genç'liler 11 Kasım'da Yürüyüş Dergisi’nin ve Boran yayınevi kitaplarının tanıtımını yapmak için Uludağ Üniversitesi yemekhane önünde masa açtı. Dayatmalara rağmen DevGenç’liler masayı kaldırmayınca ÖGB (Özel Güvenlik Birimleri) saldırarak masayı çalıp gittiler. Dev-Gençliler'in yaptığı karton
masaya tekrar saldırdılar. Bursa Dev-Genç'liler; "Uludağ Üniversitesi’nde masa açmaya, çalışmalarımızı yapmaya devam
edeceğiz. Polis işbirlikçisi ÖGB saldırılarını boşa çıkaracağız" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Sorunlarımızın Çözümü
Örenci Meclisleridir! Büyütelim!
Antep Üniversitesi önünde 10 Kasım'da Dev-Genç’liler tarafından öğrenci meclisleri masası açıldı. Meclislerin her görüşe, her kesime açık olduğu belirtildi. Ulaşım, ÖGB, barınma, yozlaşma sorunları üzerine konuşuldu, gençliğin parasız
eğitim ve sınavsız gelecek talepleri dile getirildi. Meclislerde
bir araya gelme çağrısının yapıldığı bildirilerden 50 tane dağıtıldı ve 8 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Masa Açmak, Anket Yapmak
Meşru Bir Haktır! Engellenemez!
Muğla'da 7 Kasım'da anket çalışması sebebiyle
Dev-Genç'lilerin açtığı masaya sivil polis saldırısı oldu. Polisler, masayı açmak için izin alınması
gerektiğini aksi takdirde masanın açılamasına izin
vermeyeceklerini tehditkar bir tutumla dile getirdi.
Dev-Genç’liler keyfiliğe ve saldırı tehdidine
boyun eğmeyince polisler durumla ilgili tutanak
tutarak alandan ayrıldılar.
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Haklarımızı Alıncaya
Kadar Boykottayız
Mersin Salim
Yılmaz Anadolu
Lisesi kantin fiyatlarının ve yemekhanenin pahalı olmasından dolayı
öğrenciler 6 Kasım'da boykota
başladı. Yapılan
açıklamada: "Yemek aralarında öğrenciler dışarı çıkartılmıyor ve dışardan yemek getirilmesine de izin verilmiyor. Okul idaresi açık bir şekilde ‘ya kantinden yer cebimi doldurursunuz, ya da aç kalırsınız’ dayatması yapıyor. Bizler bu dayatmayı kabul
etmeyeceğiz! Her ne pahasına olursa olsun direneceğiz
ve bu idare-kantin işbirliğini yıkacağız!" denildi. Öğrenciler boykotun ilk günü evden getirdikleri yemekleri sınıfta toplanıp beraber yedi ve kazanana kadar kantine inmeyeceklerini belirttiler.

Denizli'de Esnaflara
Polis Tacizi
AKP’nin katil polisleri 1-2
Kasım tarihlerinde Kınıklı'da ve
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu)
çevresindeki esnaflara giderek şehir dışından gelen 2 kişiyi takip ettiklerini söylediler. Esnafların anlatımına göre siviller şüphelendikleri dükkânların çevresine ade-

ta kamp kurmuşlardı. Denizli Halk
Cephesi konuyla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada; "AKP’nin katil polisleri insanlarımızdan uzak
dur. Eğer tek bir insanımızın kılına zarar gelirse hesabını misliyle
sorarız" denildi.
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ÖĞRETMENLER, EĞİTİMCİLER, MESLEK
AHLAKIMIZA SAHİP ÇIKMANIN YOLU
MÜCADELEDEN GEÇİYOR
Eğitim paralı, öğretmen işsizaç, öğrenci gelecek kaygısıyla dolu...
Öğrencilerimize yeni bilgiyi aktarmak için önce
bizim de buna hazır olmamız gerekir. Ev geçim derdini
düşünmekten, işten atılma kaygısı taşımaktan öğrencilerimizin eğitimine aktif olarak katılamıyoruz. Bir hap
gibi önümüze konulan anti-bilimsel bilgiyi öğrencilerimize
vermek zorunda bırakılıyoruz. Sorgulamayan, düşünmeyen
bir gençlik yaratılırken, düzenin bu politikasına, müfredatı
uygulayarak biz de ortak oluyoruz.
Yaklaşık 350 binimizin ataması dahi yapılmadı, bir
işi yok yani...
Yeni bir insanı eğitmek için önce biz kendimizi eğitmeliyiz.
Bunun için sosyal, kültürel, politik olarak ruhlarımız
bilgiye, sanata, kültüre doymalıdır. Biz ne kadar zenginleşirsek, öğrencilerimizi de o kadar geliştiririz...
Fakat, aldığımız maaşla bunu yapmak pek olanaklı değildir.
Kapitalizm, öğretmenlik mesleğinin de içini boşaltmıştır. Yalan yanlış bilgilerle, düzene uygun kafalar yetiştiren bir meslek haline getirmiştir. Bilgi diye, idealizmin
safsatalarını öğrencilerimize anlatmamız istenir. Kapitalizm
övülürken, sosyalizm karalanır. Okul idaresini eleştirmeyiz.
İktidarın tek tip insan yetiştirmesine yardım etmek
zorunda bırakılırız.
Peki biz ne yapacağız? Bu hep böyle mi gidecek?
Meslek onuruna sahip çıkmayacak mıyız?
Okul, insana sistematize edilmiş bilgiler vermekle
onu uzmanlaşmış emeğe hazırlamaktadır.
Yani bizim verdiğimiz eğitimle, öğrenciler bu düzene
hizmet eden işçiler, emekçiler haline gelecekler.
Sınıflı toplumda hiçbir zaman sınıfdışı ya da sınıfüstü
eğitim varolmamıştır ve olamaz.
Öğretmenler olarak biz hangi sınıfın çıkarına hizmet edeceğiz?

Kendimizi geliştiremediğimiz, bilimselliğin kösteklendiği, araştırma-incelemelerin yapılamadığı, yeni bir
düşüncenin üretilemediği bir çalışma ortamında vatansever
bir gençlik yetiştiremeyiz.
Okullardaki uyuşturucu sorununu çözemeyiz.
Çocuklarımızın yozlaştırılmasına engel olamayız.
Eğitim-not sisteminin öğrencileri cendereye sokmasına
müdahale edemeyiz.
Elimiz kolumuz bağlanmış bir şekilde müfredatı uygulamak zorunda kalırız.
Nazım'ın şiirlerini öğrencilere okutamayız, Marx'ın kim
olduğunu anlatamayız, paylaşım savaşlarının bir katilin bir
imparatoru öldürmesiyle başladığının kocaman bir yalan
olduğunu söyleyemeyiz... Özcesi gerçekliğine inanmadığımız,
en iyi ihtimalle de gerçekliğini sorgulayamadığımız bilgiyi
gençlere öğretiriz, öğretmek zorunda kalırız.
"Öğretmenlik kutsal bir meslektir" sözü, kapitalizmin
eğitim sisteminde çöpe gitmiştir.
Öğretmenimiz Marx diyor ki, "Eğer koşullar insanı
biçimlendiriyorsa, bu koşulları insanca biçimlendirmek
gerekir."
Yani düzenin yarattığı "beyni alınmış" gençliği istemiyorsak, onu bu duruma getiren düzeni değiştirmemiz
gerekir. Mesleğimize de öğrencilerimize de sahip çıkmanın
yolu örgütlenmekten geçiyor.
Susmak, boyun eğmektir. Susmak, yalan yanlış
bilginin öğretmenliğini yapmak demektir.
Meslek ahlakımıza sahip çıkmak, burjuvazinin eğitim
sistemini reddetmektir... Atanması yapılmayan öğretmenlere sahip çıkmaktır. Öğrencilerimizle birlikte eğitim
sistemine karşı mücadele etmektir.
Tüm öğretmenleri, düzenin eğitim sistemini sorgulamaya çağırıyoruz. Vahşi kapitalizmin adaletsiz düzeninin
eğitimcileri olmayı reddedelim. Bilimsel gerçekleri öğretmenin yolunun devrimci mücadeleden geçtiğini unutmayalım.
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AKP İktidarı Yeni Çıkarttığı Yasalarla Halka Yönelik Baskıları Artırıyor
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 10 Kasım günü
yaptığı yazılı açıklama ile
AKP’nin yeni çıkardığı yasalara
ilişkin bilgilendirme yaptı. İktidar
kendisine yönelik tepkilerin arttığı süreçlerde polisin yetkilerini arttıran yasal düzenlemeler

yaptığını ifade edildi. "Polisin yetkilerini arttırmanın
gerekçesi, daha doğrusu bahanesi bu kez de 6-7 Ekim
Kobane eylemleri. ÇHD olarak bizler, toplumsal muhalefete
yönelik her türlü baskıcı ve zora dayalı uygulamaların karşısında, ezilen-emekçi halkımızın yanında, toplumsal muhalefetin bir parçası olmaya devam edeceğiz” denilerek bitirildi.
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6 KASIM'DA ÖĞRETMENLERİMİZ
NEREDEYDİ!

Sayı: 443

luluktur!
6 Kasım'ı geride bıraktık. OnDEMOKRATİK LİSE, BAĞIMSIZ TÜRKİYE TALEBİ
Tüm öğretlarca okulda boykot ettik ve işgallar
ÖĞRENCİLERİN OLDUĞU KADAR
menlerimize soruyaptık bazı okullarda...
yoruz: Sizden yaşHer yerde idare karşımıza polisi
ÖĞRETMENLERİMİZİN DE SORUNUDUR!
ça çok ama çok küçıkardı... Kapıların önünde kleşlerle
ÖĞRETMENLERİMİZ FAŞİZMİN YANINDA DEĞİL; çük olan; sizden
polisler bekledi...
bilgi olarak çok
ÖĞRENCİLERİNİN YANINDA YERİNİ ALMALIDIR!
Okul kapısı değil sanki karaama çok daha az
koldu, emniyet müdürlüğüydü...
bilgisi olan; sizin
Ki o hale getirmişlerdi. 6 Kaöğrencileriniz kensım'da okulları, okulların çevresini
di hakları ve sizin
savaş alanı ilan etmiş, kuşatmıştı
haklarınız için müpolis her yeri...
cadele ederken 6
Öğretmenlerimiz peki neredeykasım'da neredeydi, bu sırada ne yapıyorlardı! İdare
diniz ve bundan
polisi çağırırken, okulu polis kusonra da nerede
şatırken, öğrencileri karga tulumba
Öğretmenlerimiz!
olacaksınız?
göz altına alırken ne yapıyordu öğDemokratik lise, bağımsız Türkiye
Faşizmin yanında olup susmaya,
retmenlerimiz!
talebi sadece liselilerimizin talebi değildir. yalnız bırakmaya devam mı edecekÖğrencileri; adalet istedikleri için, Onların olduğu kadar sizin de talebisiniz; yoksa yerinizi liselilerin yanında
haklarını istedikleri için demokratik nizdir! Değil onlarla dayanışmada bualıp haklarınız için mücadele etmeye
lise, bağımsız Türkiye isterken göz- lunmak, kendi haklarınız için mücademi başlayacaksınız? Öğretmenlerimiz
altına alıp, tutuklarken öğretmenlerimiz lenin sonucu bile olsa onların yanında
ne yapacaksınız?
ne yapıyordu, ne yaptılar...
yerinizi almanız bir tercih değil zorun-
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İntiharı Değil Mücadeleyi Seçiyorum
Ataması yapılmayan öğretmenler
emeklerine ve çalışma haklarına sahip
çıkıyor, öğrencilerine ulaşmak için
direnmeye devam ediyor. Direnişe
destek yayılmaya devam ediyor.
HATAY Eylem günlüklerinden
16. Gün- 6 Kasım
Antakya: Öğretmenler olarak hakkımız için direnmeye devam ediyoruz.
İmza masamızın 16. günündeyiz. Bugün
öğrenciler ve öğretmenler de bizlerden
imza föyü aldılar ve kendi çevrelerine
imzalatacaklarını söylediler. İskenderun'dan arkadaşlarımız da kendi bölgelerinde imza masası açtılar. Gittikçe
büyüyoruz ve biliyoruz ki birleşip mücadele edersek kazanırız.
17. Gün-7 Kasım
Atanmak için intiharı değil mücadeleyi seçtik ve devam ediyoruz. 17.
günümüzde yeni arkadaşlarımızla tanıştık, sohbetler ettik. Umutsuzluğun
dayatıldığı böyle bir düzende çözümün
örgütlü mücadelemizde olduğunu anlattık yine. Günün sonunda 85 imza

44

Hatay

topladık. (...)
ANKARA: Ataması yapılmayan
öğretmenlerin atanması talebiyle devam eden direnişe destek olmak ve
öğretmenlerin atamalarının yapılması
için, 6 Kasım'da Ankara Yüksel Caddesi’ne açılan imza masasına halkın
ilgisi yoğundu. Masada 100’ün
üzerinde imza toplandı.
"Bizler Samandağ Eğitim Sen
olarak halkımızı bu konuda duyarlı
olmaya ve sahiplenmeye davet
ediyoruz"
Samandağ: Samandağ Eğitim-Sen Şubesi ataması yapılmayan
öğretmenlerle ilgili 5 Kasım'da açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada: “Bizler Samandağ Eğitim-Sen olarak değerli fahri
üyemiz Başak Şah'ı ve kendi gibi direnen
her öğretmenimizi sahipleniyoruz ve
buradan ataması yapılmayan tüm öğretmenlere sesleniyoruz. Ataması yapılmayan öğretmen arkadaş: Atamanın
yapılmamış olması, eğitimi ticarileştirme
derdinde olan ve seni taşeron (ücretli

köle) olarak yedekte tutan yalnızca iktidarın tercihinden kaynaklı değildir. Bunca haklılığına rağmen
hakkını talep etme noktasında gerekli
kararlılığı göstermeyen ve atandıktan
sonra geçmişini kısa sürede unutabilen
öğretmenlerin ikircikli tavrından kaynaklıdır. Hak verilmez alınır gerçeğinin
temeli budur." denildi.
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DİRENMEYEN ÇÜRÜR, SAVAŞMAYAN ÖLÜR!
İktidar iddiası olmayanlar her
rüzgarda savrulurlar!
Devrimcilerin görevi çatışmanın
gerektirdiği örgütlenmeleri ve
araçları yaratmaktır.
İDEOLOJİK OLARAK NET OLMAYANLAR,
BURJUVA İDEOLOJİSİNİN ETKİSİNDE KALANLAR,
İDEOLOJİK BUNALIMLARDAN KURTULAMAYANLAR...
BU BUNALIMLARDAN KURTULMANIN TEK YOLU;
PANZEHİRİ;YÜZÜNÜ HALKA
DÖNMEKTİR!
YÜZÜNÜ DEVRİMCİLERE
DÖNMEKTİR!
BURJUVA İDEOLOJİSİNE DEĞİL, DEVRİMCİ İDEOLOJİYE
SARILMAKTIR!
DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA
SOSYALİST DENMEZ!
DEVRİM İÇİN SAVAŞMAK
BURJUVAZİNİN DEĞİL, HALKIN VE HALKIN TEMSİLCİSİ
DEVRİMCİLERİN YANINDA
DURMAK DEMEKTİR!
DEVRİMCİLERE DEĞİL, FAŞİZME SALDIRIN!
DEVRİMCİLERLE MÜCADELE DEĞİL, BURJUVA İDEOLOJİSİ VE TEMSİLCİLERİYLE
MÜCADELE EDİN! SAVAŞIN!

DEVRİM İDDİASIYLA YOLA
ÇIKANLAR EMPERYALİZMİN
VE FAŞİZMİN SINIRLARINA
HAPSOLAMAZLAR!
İDEOLOJİK OLARAK
SAVRULANLAR; DÜZENE DÖNERLER!
Direnmeyen çürür, savaşmayan
ölür dedik.
Bugün sol çürümüş ve yüzünü
düzene dönmüştür,
Politik olarak; politikasızlıklarıyla yaşayan ölü haline gelmişlerdir!
Çözüm açıktır; düzene değil
halka ve halkın temsilcileri devrimcilere yüzünüzü dönün!
Burjuva ideolojisine değil, devrimci ideolojiyi yüzünüzü dönün!
Uzlaşma ve teslimiyet karşısında,
Direnişte, emperyalizme ve faşizme karşı savaşta yerinizi alın!
Dünya halkları için tarihin sonu
gelmedi. Halkların açlık ve sefaleti
bitmediği gibi buna karşı halkların
mücadelesi, isyanı da bitmedi.
Bitti diyenler, Marksizm ve Leninizm’in özünü kavramayanlar,
1990'larla emperyalizmin yükselen
sesine kulak verdiler...
Duydukları tek ses, konuştukları
tek söz emperyalizmin ağzından çıkanlar oldu. Açıkça savunamayanlar
emperyalizmin saldırıları karşısında
sessiz kaldılar, sustular. Susarak,
sessiz kalarak meşrulaştırdılar emperyalizmin saldırılarını...
Romanya Devlet Başkanı Nikolay
Çavuşesku ev eşi Elana Çavuşesku,
karşı devrimciler tarafından ne o gün
ne de daha sonra kanıtlayamayacakları
yalanlarla suçlanıp katledilirken, karşı-devrim bayrağı Romanya semalarında dalgalanırken Çavuşesku yö-

netiminin devrilmesini alkışlayan sol
Çavuşeskular’ın suçsuzluğu ispatlandığında da, iddiaların tümünün
yalan olduğu söylendiğinde de özeleştiri verme gereği bile hissetmediler.
Eleştiri-özeleştiri bilmeyen sol, devrim
iddiasından uzaklaşan sol, emperyalizmin ideolojik propagandası altında
kalan sol savruldukça savruldu, savruldukça savruldu... İdeolojik bunalımlar artık siyasi yaşamlarının temel,
doğal parçası haline geldi.
Gerçeklere sırt çevirmek, sorgulamadan kaçmak bu anlayışı daha
da derinleştirdi... Battıkça battılar
emperyalizmin propagandalarının içine.
Ne oldu peki? Kim kazandı?
Sol, sınıflar mücadelesinin tarihsel
dönemeçlerinde izlediği politika ve
taktiklerle halkların cephesini zayıflatırken, emperyalist cepheye güç
verdi, kan taşıdı.
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Oportünist-reformist sol, halkın gücüne güç katmak yerine,
emperyalist cepheyi güçlendirerek, halkın, halkın öncülerinin
daha da çok bedel ödemesine
neden oldu! Emperyalizmin işgallerini meşrulaştırdı!
Emperyalizm krizlerinin yükünü
dünya halklarının sırtına yükleyebiliyorsa, ülkelere, halklara, devrimci,
ilerici örgütlere pervasızca saldırabiliyorsa tüm bunların en temel nedeni, halkların emperyalizmin politikalarına karşı gerekli tavrı, direnişi
gösterememeleridir.
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Peki, bunun sorumlusu kimdir?
Tabi ki halklarına öncülük etme
göreviyle yükümlü olan devrimci,
vatansever, ilerici örgütlerdir.
Neden bu görevlerini yerine getirememişlerdir?
Solun halklara öncülük etme görevini yerine getirememesinin temelinde ideolojik zayıflığı yatmaktadır. İdeolojik zayıflık devrim iddiasından vazgeçmeyi de, emperyalizmin ideolojik saldırılarından
etkilenmeyi de ve emperyalizme
karşı açık tavır almamayı da beraberinde getirmiştir. Bu zayıflık emperyalist ideolojiyle de beslenmiştir
Irak Körfez Savaşı sürecindeki
solun emperyalizmi meşrulaştıran
tavrı orada kalmadı. Solun gösterdiği
tavır yerinde kalmadı hiçbir zaman,
emperyalizmin karşısındaki geri tavırlar yerini inkara, yerini icazete,
yerini teslimiyete bıraktı.
Emperyalizmin Libya'ya saldırısı
karşısında sessizliğini korurken burjuvazinin ağzından konuşmaya devam ettiler. Libya'nın işgali, tüm
eksiklerine rağmen emperyalistlerin
asla vermediği, vermeyeceği hakları
halkına veren, açlık ve yoksulluk
sorunu olmayan Kaddafi Libyası'nın
yıkılmasını emperyalistlerle birlikte
beklediler... Emperyalizmin bu kadar
azgınca saldırması, bu kadar kan
dökmesindeki rahatlıkta elbetteki
solun da payı vardı... Şu andaki işgalden, şu andaki açlık-yoksulluktan,
dökülen kandan elbette reformistoportünist solun da payı var.
Ki bugün Libya'daki bu saldırı
Suriye'de Esad üzerinden yürütülüyor. Emperyalizm Ortadoğu politikasını sürdürüyor... Teslim alma politikasını sürdürüyor. Toprakları
kana, halkları zulme boğma politikasını sürdürüyor. Oportünist-reformist solun da ne yazık ki bu politikayı destekleyen tavrı da paralel
devam ediyor.
Sol, düşünme yetisini dumura
uğratan, körelten “küreselleşme”
yalanlarından biri olan “küreselleşmenin –yani emperyalizmin- karşı-

sında durulamayacağı” anlayışından
kurtulamadığı müddetçe özgürlük
diye emperyalizmin "özgürlük"ünü
savunmaya devam edecektir.

Bir Halk Düşmanının
Cezalandırılması
Karşısında;
Burjuvazinin
Üzüntüsünü
Derinden Hisseden"Sol",
Devrimci Adaleti
Savunmak Yerine,
Burjuvaziyle Birlikte
Aynı Dili Kullandı!
Sabancı eylemi karşısındaki solun
tavrı, solun durumu açısından çarpıcı
örneklerden biridir. Devrimcilerin
yapabileceğine inanmayarak düzenin
ağzıyla komplo teorilerine inandılar.
Bu solun iddiasızlığıydı.
Sabancılara karşı 1996 Ocak'ında
gerçekleştirilen eylem, ülkemiz siyasetinde ve sınıflar üzerinde, gerek
emekçiler, gerekse de tekelci burjuvazi üzerinde derin izler bırakmıştır. Deyim yerindeyse, oligarşinin
askeri ve polis güçleri de, tekelci
burjuvazi de bu eylemi “hazmedemedi”ler o günden bu yana. Evet,
düşmanın böyle yapması normaldi,
sınıfsal bilinçle hareket ettiler. Peki
sol hangi bilinçle hareket etti halk
düşmanının cezalandırılması ve burjuvazinin devrimci harekete saldırısı
karşısında... Bir sol örgüt ne yapardı?
Halktan yana bir örgüt ne yapardı?
Normalde elbette devrimcilere sahip
çıkardı, bir halk düşmanın cezalandırılması karşısında coşkulanır ve
bu eylemin propagandasını yapardı.
Burjuvaziye değil, devrimcilere sahip
çıkardı. Burjuvazinin tüm komplolarına karşı halktan yana olmak,
Marksist- Leninist olmak, bunu bile
geçtik demokrat olmanın gereği
devrimcilerin yanında yer alırdı...
Ama onlar ne yaptılar? Burjuvazinin
ağzıyla konuşmaya, komplo teorilerine eşlik etmeyi, devrimcilerin
yanında değil de burjuvazinin yanında yer almayı kendilerine daha
uygun buldular. Burjuvazi kadar

oportünist- reformist sol da eylemden
korktu. Burjuvazi iktidarlarının yarın
alaşağı edileceğinden, yarın gelip
boyunlarını sıkacağımızdan korktular
iyice... Reformist- oportünist sol ise
direnenlerin, savaşların oluduğu bir
yerde uzlaşanların, direnmeyenlerin
var olamayacağını bildiklerinden
onlar da bundan korktular. Bizim
varlığımız, bizim savaşımız çünkü
onların teslimiyetlerini de teşhir
eden bir rol oynuyordu. Bu yüzden
de burjuvaziyle aynı dili, aynı yöntemleri kullandılar.
Eyleme ilişkin o günden bu yana
adeta kesintisiz bir karalama kampanyası sürdürülmesinin altında yatan nedenler bunlardır.
Çünkü onlar devrime hiç inanmamışlardır. Devrimcilerin neler
yapabileceğine hiç inanmamışlardır.
Bu tür eylemleri ancak burjuvazinin
yapabileceğine inanırlar... Devrimcilerin bu eylemi yapabileceğine
inanmayanlar devrimin uzağından
yakınından geçebilir mi? Biz “kos
koca” tepeden tırnağa örgütlü bir
düzeni yıkacağız. Onlar buna asla
inanmazlar... Böyle bir iddiaları hiç
olmamıştır... Onun için burjuvazinin
beyniyle düşünürler.

28 Şubat Karşısındaki
Solun Tavrı: "Ne Şeriat
Ne Hazır Ol" diyerek
MGK SOLCULUĞU
YAPMIŞLARDIR!
Oligarşi, Susurluk sürecinden
itibaren açığa çıkan dağınıklığı ve
hesaplaşmayı toparlayamıyor, yönetememe krizi her geçen gün büyüyordu.
Oligarşik yönetimin merkezileştiği yer olan Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) işte bu süreçte öne çıktı.
Ve 1997’nin başlarında sürece açık
bir biçimde müdahale etti. Reformizmin düzen içilikte karar kılan
kesimlerinin MGK’cılaşması da bu
süreçte netleşti.
1997’nin başında Türkiye solundaki bazı anlayışları yeni bir
kavramla ifade etme gereği doğdu.
Reformizmin, icazetçiliğin geldiği
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son nokta olan bu durumu “MGK
Solculuğu” olarak tanımladık.
Sol, devrimci, sosyalist olma iddiasındaki kimi güçlerin süreç içindeki konumunu oldukça isabetli ve
açık biçimde ortaya koyan bu tanım
giderek sol literatürde yaygın biçimde
kullanılmaya başlandı.
MGK’ya karşı açık tavır almayanlar, yalnızca MGK solculuğu da
değildir. MGK solculuğunun teorileri,
legal particiliği reddeden komünist,
ihtilalci, M-L sıfatlara sahip oportünist
solu da şu veya bu ölçüde etkisi altına
almış, bu kesimler MGK genelgesi
karşısında ne yapacaklarını bilemez
bir tutum içine düşmüşlerdir. Oportünizmin bu süreçte MGK solculuğundan etkilenmeleri ilk de değildir.
Susurluk süreci boyunca bazı
farklı kaygılarla da olsa MGK solcularıyla ortak hareket etmeyi tercih
etmişler, kimi MGK solculuğunun
“Ne Refahyol, Ne Hazırol” mitinglerine katılmış, kimileri “Ne Refahyol, Ne Hazırol” sloganının “Ne
Darbe Ne şeriat” sloganından farklı
olduğunu kanıtlamaya çalışarak MGK
solculuğunun teorik etki alanına girmişlerdir.
MGK’nın çeşitli alanlarda devrimcileri tasfiyeye yönelik girişimlerinde de MGK sendikacılığı ve
MGK solculuğu, bu tavrı sürdürmüştür.
1 Mayıs’ta devlet erkanı gibi davranan bu MGK solcuları, devrimcileri
1 Mayıs alanları dışında tutmakta
MGK’yla ortak davranmış, Genelİş’te olduğu gibi devrimcilerin tasfiyesine imza atmışlardır. Bunlar
MGK solculuğunun desteği olmadan
MGK’nın yapamayacağı şeylerdir.
Bu sendikacı, legal partici tasfiyeciler,
hepsi MGK ile, devletle işbirliği halinde çalışmışlar, sırtlarını onlara dayamışlardır. Ara yol yoktur. Ya
MGK’nın ya da devrimcilerin yanında
yer alacaklardır.
MGK solu, tercihini MGK’dan
yana yapmaktadır. Çok açıktır ki,
MGK tasfiyeciliği karşısında devrimcilerin yanında durmayanlar, sıfatları, iddiaları ne olursa olsun, devrimden, halktan yana olamazlar.

Büyük Direniş Solun
Çürümesinde Bir Dönüm
Noktası Olmuş, İcazet ve
Uzlaşma Yerini
Teslimiyete Bırakmış,
Kendine "Sol" Diyenleri
Devrimcilere Saldırır
Duruma Getirmiştir!
2000’ler ve tecrit politikaları, 19
Aralık Katliamı ve büyük direniş karşısındaki solun tavrı reformist-oportünist sol açısından son dönüm noktası
olmuştur. İktidar iddiasından, devrim
iddiasından yoksun olanların, ideolojik
bunalımlardan kurtulamayanların yozlaşması örgütleri çürümeye götürmüştür. Cephe'ye, Kürt milliyetçileriyle
birlikte kolkola, bir taraftan faşizm
saldırırken onların da saldırmaları
geldikleri son nokta olmuştur.
"Bu kesimler direniş ilerledikçe,
katliamlar, kahramanlıklar yaşandıkça, şehitler verildikçe, tutarlı bir demokrat olarak, bir devrimci olarak
muhasebe yapacaklarına direnişe karşı, daha saldırgan bir tutum takınmaya
başlamışlardır.
Bu dönem, çeşitli siyasi hareketlerin direniş kaçkınlığını meşrulaştırmak, devrimci, demokratik sorumluluklarını üstlenmemelerini teorileştirmek için ortaya attıkları bazı
sözler, reformizmin, kaçkınlığın simgesi oldular:
“Cepte keklik mi sandınız?”
“Aynı mahalleden değiliz”
“Farkımızı koyduk iyi oldu”
“Devrimci demokrasinin tasfiyesi”
diyerek, zulmü, ölümleri ve direnişi
seyrettiler. “Aynı mahalleden değiliz”
diyerek, 19 Aralık’ı ve Nazi kamplarına dönen F Tiplerini görmezden
geldiler, “orada” artık onlardan kimse
yoktu. “Farkımızı koyduk iyi oldu”
diyerek, kendilerinin artık devrimcilerden farklı olduğunu gösterip, direnişle yollarını ayırdılar.
Devrimci hareketi, kimileri “ölü
sevici”likle, kimileri “ölüler üzerinden
propaganda yapmakla” suçlamaya
başlayıp, solculuğu, sosyalistliği de
elden bırakmazken, “şehitlik İslama

aittir” teorileriyle direniş kaçkınlığını
meşrulaştırmaya çalıştılar. Ölüm orucu
direnişine, devrimci harekete, önderliğimize yönelik “tarikat, mürit” söylemleri, adeta onların kendilerini düzene
kanıtlama araçları oldu... Arada bir
devleti hapishaneler konusunda eleştirirken, sözlerinin en başında ölüm
orucuna da örgüte de karşı olduklarını
tekrar tekrar yemin billah yazdılar. Bir
yandan “devletin anlayışsızlığı”na
eleştiri yapıp diğer yandan durmadan
“direnişi bitirin” çağrısı yapma riyakarlığından geri durmadılar.
Olumlu istisnalar dışında, genel
olarak ölüm orucunu gündemde tutmama konusunda aralarında bir hemfikirlik vardır; arada bir bazıları kısaca
söz ettiğinde ya şehitlerimizin sayılarını yanlış yazmakta, ya talepleri
gayri ciddi bir şekilde yansıtmaktaydılar; yazarların bazıları, tutsakların
“biriken mektupları”ndan birkaç cümle ya da paragraf aktarmakla yetinmekte, kimileri bunu da yapmayıp,
kendi sorumsuzluklarını, ilgisizliklerini, ölüm orucunun “halka ulaşmayan”, “halkın gündeminde olmayan bir eylem” olduğu söylemiyle
meşrulaştrmaya çalışıyorlardı.
Elbette temel sorun, direnişin halka ulaşıp ulaşmaması değildir; onların sorunu oligarşiyle, Avrupa emperyalizmiyle çatışmama sorunudur."
(Devrimci Sol-Sayı 21)
Solun geldiği nokta bugün politikasızlık, solun geldiği nokta bugün
yozlaşma ve çürüme, solun geldiği
nokta devrim iddiasından tamtmen
kopmadır.
Devrim iddiasının olmadığı yerde,
iktidar diye bir derdin olmadığı yerde,
devrimci dayanışmanın olmadığı yerde,
halkın ve devrimci değerlerin olmadığı
yerde, direnişin olmadığı yerde TESLİMİYET BOY VERMİŞTİR.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

EMPERYALİZMİN DAYATTIĞI İCAZET, İNKAR VE TESLİMİYET POLİTİKASI KARŞISINDA UZLAŞMAYI SEÇMİŞ, BUNU EMPERYALİZME
VE FAŞİZME KANITLAMANIN İFADESİ İSE EN SOMUT
ÖRNEK OLARAK BİZE SALDIRMALARI OLMUŞTUR.
BİTTİ
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Halka Yürüyüş’ümüzle Ulaşmaya Devam Ediyoruz!
Her evde, esnafta, kafede, büroda, işyerinde... Yürüyüş Dergisi olmalı. Hedefimiz
milyonlara ulaşmak... Kararlılıkla, emekle, azimle Yürüyüş Dergisi dağıtımlarımız sürüyor.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014
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İSTANBUL
Altınşehir:
Altınşehir Şahintepe bölgesinde
8 Kasım’da umudun sesi Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtımda 30 adet Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.
Küçükarmutlu: Küçükarmutlu’da
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.
Halk Cepheliler, 8 Kasım’da yapılan
ve 1 saat süren dağıtımda 63 Dergi
halka ulaştırdı. Dağıtım esnasında
polis karakolunun önünden geçerken
“İşgalci Polis Mahalleden Defol, Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” sloganları atıldı.
Kıraç-Kuruçeşme: Beylikdüzü Sondurak Metrobüs çıkışında Halk Cepheliler 6-8-9 Kasım günleri toplu
Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve dağıtımı
yaptılar. Öğrencilere Öğrenci Meclisleri anlatıldı. Yapılan tanıtım ve
dağıtımda, 68 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.
Ömürtepe: 9 Kasım günü DevGenç’liler saat 14.30’da başlattıkları
çalışmalarında 85 Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırdılar. Dev-Genç’lilere
halk aşure ikram etti. Çalışmada ayrıca Kahraman Altun’un şiir kitabı
ve Ferhat ile Volta kitapları da satıldı.
Çalışma 3 saat sürdü. Coşkulu geçen
çalışmadan sonra Dev-Genç’liler
Devrimci Gençlik Sanat Okulu’nun
duyurusunu da yaptı... 11 Kasım
günü de 45 dergi halka ulaştırıldı.
Bağcılar: Liseli Dev Genç’liler 2
Kasım’da Yeni Mahallede dergi da-

ğıtımı yaptı. 6 kişinin katıldığı 2 saat
süren dergi dağıtımında 25 dergi
halka ulaştırıldı. Her hafta dergi getirilmesini isteyenlerle dergi üzerine
sohbet edildi.
Esenler: İstanbul Esenler'de 11 Kasım'da Cepheliler kapı çalışması yaptı.
Yapılan çalışmaya halkın ilgisi büyüktü. 1,5 saat süren çalışmada, 40
adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
ANTEP: Antep'in Balıklı Meydanı’nda, Dev-Genç’liler, 5 Kasım’da
halka Yürüyüş dergisini tanıttılar. 67 Kasım tarihlerinde ise Düztepe
Mahallesi’nde esnaflara gidildi. 52
dergi halka ulaştırıldı. Aynı zamanda
Dumlupınarda 9 Kasım’da düzenlenecek olan uyuşturucuya karşı panele
çağrı yapıp bildiri dağıttı.
Dev-Genç’liler 12 Kasım günü
Maraş’ın Pazarcık beldesinde kapı
kapı dolaşarak, gerçeğin sesini mahalle halkına ve esnafına ulaştırdı.
Dev-Genç’liler evlere davet edilirken,
çay ve aşure ikram edildi. Halkla
AKP faşizmi ve ABD emperyalizmiyle “Barış”ın olamayacağı, kurtuluşun bağımsız vatan ile mümkün
olduğu üzerine konuşuldu.Saat
12.00’da başlayan ve 4 saat süren
çalışmaya 2 kişi katıldı, toplamda
50 Yürüyüş Dergisi ve 1 adet Mahir
Yürekliler adlı kitap halkla buluştu.
BURSA: Yürüyüş okurları 7-89 Kasım günleri Kestel, Teleferik
Mahallesi ve Gemlik İlçesinde yaptığı
toplu tanıtımlarla evler, işyerleri es-

naflar tek tek gezilerek toplamda
120 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
EDİRNE: Edirne İstasyon Mahallesi’nde 8 Kasım’da Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. Yarım saat
süren tanıtımda 10 dergi halka ulaştırıldı. Derginin bitmesi ile mahallede
kalınarak halkla, sorunlar üzerine
sohbetler edildi.
SİVAS: Sivas Merkez’de 5 Kasım’da Seyrantepe ve Ali Baba Mahallesi’nde, Ulaş ilçesinde ve Cumhuriyet Üniversitesi’nde olmak üzere
toplam 100 adet dergi dağıtıldı. Dergi
dağıtımı sırasında halkımızın yoğun
ilgisiyle karşılaşıldı. Mahallede bazı
evlerde aşure yenilerek sohbetler
edildi.
WAN: Wan merkeze bağlı Yalı
Mahallesinde 6 Kasım’da kapı kapı
dolaşılarak yapılan dergi dağıtımında
bir buçuk saat içinde 25 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Kürt halkı DevGenç’lileri sahiplenerek çalışmadan
duydukları memnuniyeti gösterdiler.
İZMİR: Yürüyüş Dergisinin 441.
Sayısı 10 Kasım’da yoksul mahallelerde yapılan kapı çalışması ile halka
ulaştırıldı. Yapılan çalışmalarda Yamanlar’da 40, Aliağa’da 40 ve Güzeltepe’de 35 dergi verildi. Güzeltepe’deki çalışma 6 Kasım günü DevGenç'lilerin boykot edip gözaltına
alındığı N. F. Kısakürek Lisesi civarında yapıldı. Çalınan kapılarda halka
gözaltıların nedeni anlatıldı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Aşure; Halkın Tarih Bilincinin,
Kültürünün Bir Ürünüdür
Yüzyıllardan bu yana halkın dayanışmasının ve birbirini sahiplenmesinin bir ürünü ve aynı zamanda
Alevi inancında olan halkımız için
Hz. Hüseyin’e bağlılıklarının bir ifadesi olan aşure yemeği çeşitli illerde
yapılan faaliyetlerin bir parçası oldu.
Halkın ilerici dayanışma kültürünü
sahiplenen Halk Cepheliler aşure yapıp halka dağıttılar.

İSTANBUL
Avcılar: Halk Cepheliler mahalle
halkının tek tek kapısını çalarak aşure
malzemesi topladılar. Halktan toplanan malzemelerle yapılan aşure
daha sonra mahalle halkına dağıtıldı.
10 Kasım’da yapılan aşure dağıtımına
yaklaşık 200 kişi katıldı.

Esenler:

Esenler Haklar Derneği’nde 9 Kasım'da aşure programı
yapıldı. Aşure programına mahallede
ajitasyonlar çekilerek halk davet edildi. Yapılan aşure programına yaklaşık
50 kişi katıldı.

Çayan:

8 Kasım günü NurtepeGüzeltepe Hak Meclisi tarafından
Sokullu Caddesi üzerinde 800 kişinin
katılımıyla aşure dağıtımı yapıldı.
Yapılan dağıtıma halkın yoğun ilgisi
vardı. Aşure dağıtımında sürekli deyişler çalındı.

Bağcılar:

Tek tek kapıların çalınarak mahalle halkının aşure etkinliğine çağırıldığı ve aşure malzemesi
toplanıldığı çalışmaların sonunda 9
Kasım günü aşure yapıldı. 500’den
fazla kişinin katıldığı etkinlikte Bağ-

cılar Halk Meclisi'nin duyurusu yapıldı.
Bağcılar Halk Meclisi’nin kuruluş
çalışmaları kapsamında yapılan aşure
yemeği ve yozlaşmaya karşı futbol
turnuvasının çalışmaları devam etti.

Bahçelievler: Bahçelievler Özgürlükler Derneği’nde 9 Kasım'da
aşure programı yapıldı. Bahçelievler
Halk Cephesi’nin düzenlediği ve halkın yoğun ilgisinin olduğu programdan sonra evlere aşure dağıtıldı ve
bir aileye evini taşırken yardım edildi.
Programa 20 kişi katıldı.

DERSİM: 9 Kasım günü, sabahın
erken saatlerinde pişirilmeye başlanan
İkitelli Cemevi yönetimi, 6 Kasım'da vermiş olduğu aşureye, halk
düşmanı katil polisi, kaymakamı ve
AKP’li belediye başkanını davet etti.
İmam Hüseyin’in yasının tutulduğu
12 İmamlarda, İmam Hüseyin’i ve
yoldaşlarını katleden Yezid’in devamcısı olan AKP zihniyetinin adamlarını
cemevine çağıran cemevi yönetimi,
katillerle halkımızı aynı sofraya oturtmuştur. Bunu öğrenen 3 Halk Cepheli,
ajitasyon ve sloganlarla polisin mahalleden defolup gitmesini istediler.
Polis ve kaymakam korumalarının tartışmaları üzerine Halk Cepheliler, "Siz
Uğur Kurt’un, Berkin Elvan’ın katillerisiniz, bugün okullardaki boykotlara
saldıran ve arkadaşlarımıza işkence
yapanlarsınız, defolun gidin" dediler.
Polislerin gitmemesi üzerine araçları
taşlanarak camları kırıldı. Daha sonra
defolup gitmek zorunda kaldılar.

aşurenin dağıtımı, Seyit Rıza Parkı'nda
yapıldı. 300 kişiye dağıtılan aşure
sonrası Dersim esnafının gönderdiği
çaylar içildi sohbet edildi.

İZMİR: Doğançay’da gelenekselleşen birlik ve dayanışma aşuresi 9
Kasım günü yapıldı.
Aşure öncesinde yapılan çağrılardan
sonra köydeki bir çok evden aşure
için derneğe malzeme gönderildi. 9
Kasım sabahı yapımına mahalle halkının da katıldığı aşure öğleye doğru
dağıtılmaya başlandı. Aşureye yaklaşık 150 kişi katıldı.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

ELAZIĞ: Elazığ Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nde Anadolu Alevi
Hareketi’nin düzenlemiş olduğu aşure
günü mahalle halkının katılımıyla
gerçekleşti. Yapılan konuşmalarda
"Bu ülkenin hapishanesinde bir gencimiz daha öldü. Çağdaş bizim evladımız, bizim gencimizdi. Zamane Yezitleri Çağdaş’ı da bizden aldı. Bizlere
terörist damgası vuran, bize ölümü
reva görenler unutmasın ki bu halkın
da bir adaleti var” dedikten sonra
mahalle halkına aşure dağıtıldı.

İkitelli’de Ateş Başı
Sohbeti

Pazar Kahvaltılarında
Dayanışmamızı Büyütüyoruz!

İstanbul İkitelli’de 8 Kasım’da ateş başı
sohbeti yapıldı. Akşam bir araya gelen liseliler,
Umut Aile Çay Bahçesi'nde ateşlerini yaktılar.
İçilen çaylar eşliğinde 6 Kasım’da yapılan
boykot üzerine konuşuldu. Program yaklaşık
2 saat sürdü, sohbete 11 kişi katıldı.

Antep’te Dev-Genç'liler ve Halk Cepheliler 9 Kasım’da pazar
kahvaltısında bir araya geldiler. Kahvaltıdan sonra yapılan konuşmada, dayanışmayı ve birlikteliği büyütmesi açısından toplanmanın büyük önem taşıdığı söylendi. Ayrıca gelenler, akşam
uyuşturucuya karşı düzenlenecek olan panele davet edildi.
Programa 15 kişi katıldı.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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tasyonu parçalanıp caddeye atıldı ve ateşe verilerek
yakıldı. ‘Yaşasın Halkın Adaleti’, ‘Halkız Haklıyız Kazanacağız’ sloganlarıyla eylem bitirilirken Cepheliler
askeri yürüyüşleriyle, havaya silahlarıyla ateş ederek
eylem alanından çekildi.

1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler
Baz İstasyonu İmha Etti

Baz İstasyonunuzu da,
İktidarınızı da
Başınıza Yıkacağız!

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

1 Mayıs Mahallesi’nde 9 Kasım’da 3001 Cadde üzerinde bir uyuşturucu satıcısı Cepheliler tarafından fark
edildi ve üzeri arandı. Arama sonrası üzerinden uyuşturucu
çıkınca, Cepheliler önce ismini soy ismini tespit etti.
Torbacının 19 yaşında, Yunus Mert Odabaşı olduğu öğrenildi. Daha sonra Cepheliler torbacıyı halka teşhir
ettiler ve ardından da döverek cezalandırdılar.

Hatay’da Cepheliler
6 Kasım Saldırılarını Protesto Etti

Halkın canına kasteden, mahallelerde artarak kurulan
baz istasyonlarından biri 1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler
tarafından tespit edilerek imha edildi.
11 Kasım akşamı saat 20.00’de yüzleri kızıl maskeli
Cepheliler 3001 Cadde’yi molotoflarıyla trafiğe keserek,
‘Halkımızın Zehirlenmesine İzin Vermeyeceğiz- CEPHE’
pankartıyla ve umudun sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Baz
istasyonunun bulunduğu marketin olduğu yere gelerek
barikatlar kurdular. Silahlı Cepheliler güvenlik aldı, 4
Cepheli marketin çatısına çıkarak balyoz ve çekiçlerle
baz istasyonunu parçaladılar. Yarım saat süren parçalama
boyunca halk toplanarak alkışlarla, sloganlarla eylemi
sahiplendi. Cepheliler halka seslenerek mahalledeki baz
istasyonlarını Cephe’ye bildirmelerini istediler. Baz is-

Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Hatay’da da
AKP’nin faşist polisleri YÖK eylemine saldırdı. Armutlu’yu
kuşatma altına aldılar. Bu saldırıları protesto etmek için
Cepheliler 6 Kasım günü Armutlu ana caddesinin trafiğini
molotoflarla kestiler. Çekilen ajitasyonlar ile “ Buranın
Armutlu olduğu Ali İsmaillerin, Abdocan’ın, Ahmetlerin
mahallesi olduğu, katil polisin istediği gibi giremeyeceğini,
mahalleyi kuşatamayacağı” vurgulandı. Cepheliler tarafından “Adalet Yok! Adaleti Kırmızı Fularlarımızla Biz
Sağlayacağız – Cephe” pankartının cadde üzerindeki bir
inşaata asılmasından sonra eylem iradi olarak bitirildi.
Eylemde “Umudun Adı DHKP-C” sloganı atıldı.

Sultan Işıklı’yı Sahiplenmek
Onurdur

Doğançay’da Halk Cepheliler
Hırsız Yakaladı!

DHKC savaşçısı Sultan Işıklı’nın Çağlayan Adliyesi’nde
görülen mahkemesini sahiplenmek için adliye önünde eylem
yapmak isteyen Halk Cepheliler’e polis saldırdı. Adliye C
kapısı önüne gelen Halk Cepheliler’e polis daha pankartlarını
dahi açmadan azgınca saldırdı. Saldırıda 6 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar, Damla Sandal, Özgür Karagöz,
Dilan Uludağ, Onur Dişkaya, Ebru Yeşilırmak
O esnada Dev-Gençliler adliye içerisinde pankart açarak
güvenlikleri şaşkınlığa uğrattılar. Çok geçmeden güvenlik
ve polisler işkenceyle iki Dev-Gençli’yi gözaltına aldı.

Kurumlarımıza Yaptığınız
Saldırıların Hesabını Soracağız
Halk Cepheliler 9 Kasım’da Gülsuyu Hasan Ferit Gedik
(Heykel) Meydanı'nda Engin Çeber Halk Kütüphanesi'ne
yapılan silahlı saldırıyı protesto ettiler. Yapılan açıklamada
çeteler ve onun hamisi AKP uyarıldı, yaptıklarının hesabının
sorulacağı söylendi. Açıklamaya 25 kişi katıldı.
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1 Mayıs Mahallesi’nde
Torbacı Cezalandırıldı

7 Kasım günü, İzmir Doğançay’da köy içinde kaçmaya
çakışan hırsız bir eve girdi. Hırsız, Cepheliler tarafından
kapı kırılıp teslim alınarak köy meydanına çıkarıldı. Burada
üzeri arandı ve halka teşhir edildi. Cepheliler ve köy halkı
tarafından dövülerek cezalandırıldı.
Polisin gelmesi ile yeniden gerginlik yaşandı. Evine
girilen kişinin ‘şikâyetçiyim’ demesi üzerine polis hırsızı
aldı. Bu sırada polisin aracı da tekmelenerek tahrip edildi.
‘Doğançay’da hırsıza izin vermeyeceğiz, Katil polis Doğançay’dan’ defol sloganları ile kitle dağıldı. Daha sonra
köy halkı derneğe gelerek devrimcilere teşekkür etti.

Umut Veren Asi Gazetesi
Yayın Hayatına Tekrar Başladı
Asi Gazetesi çalışanları, yaptıkları açıklama ile Umut
Veren Asi Gazetesi’nin yeniden yayımlanmaya başladığını
duyurdular. Uzun bir aradan sonra yayınlanan gazetenin
ilk sayısının halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Birol Karasu Şenlik Çalışmaları

Yozlaşmaya Karşı
Türkülerimizi de,
Halaylarda Kollarımızı
da Birleştireceğiz!
Halk Cepheliler 10 Kasım günü İkitelli
Köyiçi’ne 13 Kasım’da yapılacak olan Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu Halk Şenliği'nin çağrı afişlerini astılar. Mahalle aralarını
ve Ayma Koop. Bölgesine yaygın olarak yapılan çalışmada toplam 120 afiş asıldı.
7 ve 10 Kasım'da Parseller’de yapılan
afişlemelerde mahalleye toplam 200 afiş
asıldı. Şenlikle ilgili halka bilgi verildi. Aynı
gün Mehmet Akif Mahallesi'nde 5 bilet dağıtıldı. 9-10-11 Kasım'da ise Mehmet
Akif'de toplamda 850 bildiri dağıtılırken 150
afiş asıldı.
Bahçelievler'de; Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu Halk Şenliği için 50 adet afiş yapıldı. Yeni çıkan baskı yasalarıyla ilgili ise
1 adet yazılama yapıldı.
Bağcılar’da ise 5 Kasım günü Yenimahalle Yavuz Selim Mahalleleri’nde Ve
Çiftlik Bölgesinde yapıldı. 50 afişin yapıldığı çalışmada halka da şenliğin içeriği anlatıldı, davet edildi.

Hasan Ferit Gedik İçin
Adalet İstemeye Devam Ediyoruz

Kartal Heykel'de 8 Kasım'da
toplanan Halk Cepheliler sloganlarla eyleme başladı. Açıklama
okunmasının ardından oturma eylemine geçildi. Bu sırasında çetecilerin yargılanması ve adalet istemek için Kartal Meydanı’nda çadır
açarak 21 gündür açlık grevinde
olan Hasan Ferit Gedik'in ailesinin
mücadelesi halka anlatıldı. 15 dakikalık oturma eylemi, çekilen ajitasyonların ve atılan sloganların ardından bitirildi.

Uyuşturucuya Fuhuşa Kumara Karşı
Halk Meclislerinde Birleşelim
Antep’te 9 Kasım'da “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara Karşı Halk
Meclislerinde Birleşelim” şiarıyla
Düztepe-Dumlupınar’da panel düzenlendi. Uyuşturucu nedir, uyuşturucuya karşı nasıl mücadele edilmeli konularında halk meclislerinden
örnek verilerek sorunların çözümünün
düzende değil halkın kendi iradesi olan

halk meclislerinde olduğu anlatıldı. İstanbul’dan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş Ve Kurtuluş
Merkezi’nden gelen konuşmacıda İstanbul’da uyuşturucuyu bırakan gençler üzerinden örnekler vererek, uyuşturucu kullanımını nasıl ortadan kaldırılacağını anlattı. Tekrar toplantı
çağrısı yapılan panele 60 kişi katıldı.

Basklıar Hasta Tutsakları
Sahiplenmemizi Engelleyemeyecek
Bursa’da Fomara meydanında 8
Kasım’da TAYAD masası açıldı.
Daha önce aynı meydanda tabut bırakma eylemine polis saldırmış, 8 kişiyi işkenceyle gözaltına almıştı.
Baskılara rağmen çalışmalarına devam eden TAYAD’lı Aileler açtıkları masada 400’e yakın bildiri dağıtıp
hasta tutsaklar için imza topladılar.
İzmir’de TAYAD’lı Aileler, 5
Kasım’da Buca Forbes girişinde

yaptıkları açıklamada hapishanelerde 1640 hasta tutsak bulunduğu,
bunların 200’ünün durumunun acil
olduğu belirtildi.
Elazığ Hapishanesinde şehit düşen
Çağdaş Aktepe içinse; “. Hapishanelerden tabutlar çıkmaya devam ediyor.
Evlatlarımızı sağ aldınız sağ istiyoruz.
Öldüren tecrittir. Tecriti kaldırın ölümleri durdurun" denildi.

Bursa:
Bursa'da da 8 Kasım günü saat
19:00’da Heykel'de toplanan Halk
Cepheliler sloganlarla eyleme başladı.
Açıklamanın ardından yapılan
oturma eylemi sırasında çetecilerin
yargılanması ve adalet istemek için
Kartal Meydanı’nda çadır açarak
21 gündür açlık grevinde olan Hasan
Ferit Gedik'in ailesinin mücadelesi
halka anlatıldı. 15 dakikalık oturma Sayı: 443
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Yozlaşmaya Karşı
Dayanışmamızla
Alternatifiz
Antep’te Halk Cepheliler ve DevGenç’liler her hafta olduğu gibi film gösterimine devam etti. 7 Kasım’da yapılan
faaliyette önce birlikte hazırlanan DevGenç pastası kesildi.
9 Kasım’da da tekrar bir araya gelen
Dev-Genç’liler, “Meclis” adlı sinema filmini izledi. İnsanın emperyalizme karşı verilen savaş içinde geliştiği, en korkak görünenlerin bile nasıl “en militan”
olabildiği anlatıldı. 2 saat süren film gösterimine 10 kişi katıldı.

U ğur Kurt İçin
Ozalitler Asıldı
Okmeydanı'nda katil polisler tarafından vurularak öldürülen ve cezalandırılmayan katillerin halka teslim edilmesi talebiyle ozalitler yapıştırıldı. 9 Kasım pazar günü mahallenin birçok yerine yapıştırılan 30 ozalit ile adalet istendi.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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Halk Çocuklarını Hedef
Almaktan Vazgeçin!

Okmeydanı Halk Meclisi Halk Toplantısı ile
Halkın Sorunlarını Tartıştı
Okmeydanı Halk Meclisi, 8 Kasım’da Sibel Yalçın Parkında Halk Kürsüsü oluşturarak mahalle halkının sorunlarını tartıştı. Halk kürsüsünde söz alanların ardından komisyonlar oluşturularak bunlara karşı mücadele etme kararı alındı. Komisyonlarda çalışmak isteyenlerin telefonları alındı ve hep beraber
mücadeleye devam edileceği belirtilerek toplantı sona erdi.

Yeni Baskı Yasaları Halk Okullarında Tartışıldı!
Okmeydanı Halk Okulu çalışması, 5 Kasım’da devam etti.
Konu olarak AKP’nin yeni baskı yasaları, hedefleri ve ne yapılması gerektiğinin tartışıldığı çalışma 1 saat sürdü.
Gülsuyu; 3 Kasım'da Mahir Hüseyin Ulaş parkında 17 kişinin katılımıyla Halk Okulu çalışması gerçekleştirildi. AKP'nin
yeni baskı yasaları ve bunlara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı.

Halk Cephesi, Okmeydanı’nda polis saldırısı ile ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burak Öztürk için, AKP’nin Şişli İlçe binası önünde 8 Kasım
günü bir eylem yaparak, katillerden hesap sorulmasını istedi.Eylemde, 'Burak’ı vuranların ve Berkin’in katillerinin cezalandırılması istendi. Eylem sloganlarla sona erdi.
Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç'liler hastane önünde pankartla gece gündüz bekleyerek Burak için nöbet tutBerkin Elvan İçin Adalet İsteğimiz
tular. Burak Öztürk, 10 Kasım sabahı yapılan tetkiklerin
ardından taburcu edildi. Hastane önündeki bekleyiş de sona
Sürüyor Sürecek
erdi. Şimdi tamamen iyileşme çabası ve adalet için müAdana İnönü Parkı’nda 9 Kasım'da Cepheliler tarafından Bercadelesi sürecek.
kin için eylem yapıldı. Açıklamada: Berkin’in katillerinin bilindiği
halde yargılanmadığı, adalet isteyenlere saldıran l polisin basKatliamın Sorumlusu
kılarının Cepheliler’i yıldıramayacağı, katillerin halkın adaleti
önüne
çıkacağı dile getirildi.
İşbirlikçi AKP Hükümetidir!
Sayı: 443

WanlıDepremzedeler Hala Konteynerlarda!

Yürüyüş

Ve Hala Üşüyor!

16 Kasım
2014

Halkın Mühendis Mimarları 28 Ekimde Karaman Ermenek' de Has Şekerler Madenciliği su basması sonucu 18 madencinin boğularak katledilmesini basın açıklaması ve oturma eylemiyle protesto etti. Yarım saatlik oturma eyleminden sonra
Galatasaray Lisesi duvarına Ermenek'teki katliamı teşhir eden ozalit asıldı. 25 kişinin katıldığı eylem, 20.15'te sonlandırıldı.

İTÜ ’d e Hasan Balıkçı Halk iç in
Mühe ndislik Pane li Y ap ıldı

Halkın Mühendis Mimarları, kaçak elektrik kullanan patronların kiralık katilleri tarafından katledilen
devrimci mühendis Hasan Balıkçı’nın anısına 7 Kasım’da İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde Hasan Balıkçı Halk için Mühendislik Paneli gerçekleştirdi.
Panelde ilk olarak Hasan Balıkçı ve tüm devrim
şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Ardından Hasan Balıkçı’nın yaşamı ve mücadelesi anlatıldı ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Düzenin kendi ideolojisini ve
kültürünü yayan bilgisayar oyunlarına karşı Halkın Mühendis Mimarları’nın geliştirmekte olduğu, Haziran
Ayaklanması’nı anlatan bilgisayar oyunu hakkında bilgi verildi.
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Wan depreminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Wan Anadolu
Konteynerkent ve Tahirpaşa Konteynırkentte toplam 50 aile yaşıyor. Wan
Anadolu Konteynerkentli depremzede aileler bugün barınma hakkı mücadelelerini kurdukları halk meclisi ile sürdürüyorlar. Ve seslerini duyurabilmek için 9 Kasım'da Feqiye Teyran Parkı’nda bir basın açıklaması ve oturma eylemi yaparak ikinci depremin yıldönümünde Hasan
Beyaz nezdinde tüm deprem şehitlerini unutturmadıklarını gösterdiler.
Yapılan açıklamada Wan halkına seslenilerek yaşatılan acıların ve hala
konteynerlarda yaşayan depremzedelerin unutulmaması çağrısı yapılarak, depremzedeleri asıl vuranın katil, hırsız AKP’nin fırsatçılığı olduğu vurgulandı. Açıklama ve oturma eylemine 25 kişi katıldı.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

GERÇEK MİZAH GÜLDÜRÜRKEN FAŞİZME KARŞI
ÇUVALDIZ İĞNESİNİ GÖSTERMELİ VE NASIL
MÜCADELE EDİLMESİ GEREKTİĞİNİDE ANLATMALIDIR!
Mizah, güçlü bir eleştiri aracıdır. Mizahın amacı
Rıfat Ilgaz'ın filmlerine bakıldığında; kaç kuşak
güldürürken düşündürmektir. Sorgulamayı ve sorgulatgeçmiş olsa dahi halkımızı izliyor aynı şekilde gülüyor
mayı hedef alır.
ve düşenebiliyor. Çünkü konu değişmemiştir. Kemal
Sunal'ın faşizmi ve ağalık düzenini eleştirdiği filmlerdeki
İyi bir çuvaldız iğnesidir aynı zamanda, egemenlere
süreç devam etmektedir aslında. Bu yüzden kaç kuşaktır
iğnelerini batırır ve düşündürür. Düşündürürken iktidarları
bizi güldürebiliyor ve düşündürtüyor.
da değiştirmeyi hedef alır.
Recep İvedik gibi tiplemeler halkımızın doğal hali
Mizah mazlumun zalimden intikam alma aracıdır.
olarak anlatılıyor. Evet halkımız doğaldır, sadedir. Doğal
Eleştirilerini ince ince söyleyendir.
olmak abartmamaktır, basit ve sade düşünmektir. Peki
Türkiye'de faşizm ile yönetiliyor olmamız ve kültürel
Recep İvedik tiplemesinde ne vardır; kabalık, ahlaksızlık,
yapımız gereği Avrupa'dan çok farklı bir mizah anlayışı
pislik vardır. Halkımız böyle değildir. Tam tersine bu
vardır. Çok daha alaycı ve öfke yüklüdür.
tür tiplemelerle halkımızın günlük konuşma dilini yozAnadolu'da mizah denilince akla gelecek belli başlı
laştırıyorlar.
isimlerden Bektaşi, Nasrettin Hoca, Hacivat, Karagöz
Peki ne yapılmalıdır? Ülkemiz ve dünya mizah tarigüldüren ve öfkeyle eleştiren bir dil kullanmıştır. Bu
hinden kültüründen öğrenebileceğimiz çok şey var. Türisimler sistemi yıkmayı hedeflememiştir elbet. Daha
kiye hapishanelerinde bulunan devrimci tutsaklar gerçek
sonra Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi
mizah nasıl yapılıyor, 4 duvar arasında bize gösteriyorlar.
yazarlarla birlikte mizah Türkiye'de daha da politikleşmiştir.
Mizah halkın hesap sorma aracı ise, sanatçılar neden
Osmanlı'nın baskılarına karşı mizah yapan Hacivat
buna sahip çıkmaz, çıkmıyor?
Karagöz'den bugüne geldiğmizde Türkiye'de mizah yaKimse televizyonların sansür koyduğu, hiçbir eleştiriye
panların Anadolu halklarının mizah anlayışı ile bir ortahammülünün olmadığı, politik mizah programlarını
taklığı yoktur.
yapan kanaların olmadığı gerekçesinin arkasına sakLeman ve Gırgır gibi mizah dergilerinin hala faşizmi
lanmasın. Aydınlarımız, sanatçılarımız neden burjavizinin
eleştirel bir yanı vardır. Ama yeterli değildir, iktidar hedefli
yayın araçlarının dünyasından çıkıp halka hitap etmeyi,
değildir. Eleştiri değiştirmek için yapılır, faşizmi yıkmak
halka gitmeyi düşünmüyor?
için yapılır. Mizah, sosyalizmi umut olarak göstermelidir
Sahnelerinizi yoksul mahallelere kurun, halka gidin.
aynı zamanda. Laz Marks'ın yaptığı gibi olabilmelidir.
Hacivat Karagözleri örnek alın. Mizah halkın olduğu
Bugün Türkiye'de mizah adına bel altı espirilere
her yerde yapılır. Bunun için burjuvazinin kanallarına
birkaç politik kelime yükleyerek mizah diye bu halkımıza
ihtiyaç yoktur.
empoze edilmeye çalışılıyor.
Mizahçılar, tiyatro sanatçıları daha cesur olmalı ve
Bunlardan bir tanesi Cem Yılmaz.
halkımıza faşizmi ve ona karşı nasıl mücadele edilmesi
Cem Yılmaz iktidarı eleştirmek yerine halkımız ile
gerektiğini anlatmalı ve yazmalıdır.
alay ediyor. Halkımızın temiz duyguları onun için espiri malzemesi oluHüseyingazi Kültür ve Araştırma Derneği Açıldı
yor. Faşizmin olduğu bir ülkede kara
mizah yapılır ve iktadarlar hedeflenir.
nkara’da Hüseyingazi Kültür ve AraşHalkımızın geri yanları ile dalga geçilmez, egemenler hedef alınır. Hal- tırma Derneğinin yeni adresinde 9 Kasım'da
kımızın geri yanları tabiki mizah yo- açılış yapıldı. Açılışta, '80'lerden beri maluyla eleştirilebilir. Ama aşağılamadan hallede olunduğu ve yozlaşmaya karşı müyapılır bu. Cem Yılmaz çok zeki es- cadele yürütüldüğünden ve Halk Okulu çapiriler yapıyor deniliyor. Ne yapıyor? lışmalarından ve örgütlü mücadelenin zorunluluğundan bahsedildi. Dernekte okula
Mizah güldürürken düşündürmeli,
yardımcı kurslar verecek olan Kamu Emekçi
değişime hizmet etmeli. Peki Cem YılCephesi’nden öğretmenler de oradaydı. Mamaz neyi değiştiriyor? Hiçbir şeyi,
halledeki bir teyzenin yaptığı aşureyi yesadece insanlar gülüyor geçiyor işte.
dikten sonra kısa bir müzik dinletisi yapıldı. Bağlama ve mahalleden bir
Onun yaptığı halkımızla alay etmektir
arkadaşın orgu eşliğinde türküler söylendi. 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen
öz itibariyle.
açılış; 16 Kasım Pazar günü aşure yemeğinin duyurulmasıyla sona erdi.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014
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AVRUPA’dakiBİZ

Bir emperyalist ajandan itiraflar:
“DÜNYAYA YÖN VEREN HABERLERİ CIA YAPTIRIYORDU”

Kontra Haberlerle Dünyayı Kan Gölüne Çeviren,
Irkçılıkla Halkları Katleden de Emperyalistlerdir!

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014
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Alman gazeteci Udo Ulfkotte
Russia Today TV’ye konuşan Frankfurter Allgemeine Zeitung’un eski
editörü dünya gündemine yön veren
önemli televizyon kanalları ve gazetelerin yaptığı haberlerin CIA tarafından çarpıtılıp yönlendirildiğini
söyledi. Ulfkotte’nin açıklamaları
şöyle; “Oklahoma beni, Amerika
yanlısı haberler yaptığım için ‘Onur
Vatandaşı” ilan etmişti. Amerika
yanlısı haberlerimde de hep CIA tarafından yardım gördüm. Alman
Gizli Servisi BND, CIA tarafından
kurulmuştur. Bu beyler, Frankfurt’a
Frankfurter Allgemeine için bana
Kaddafi ve Libya üzerine bir haber
yazdırmak için geldiler. Bana her şeyi
verdiler, sonuçta onların hazırladığı haberin altına sadece benim adımın konması gerekiyordu, tamamıyla BND’nin eseri bir haberdi.
Kaddafi’nin Rabtha’da kimyasal
gaz üretimi için fabrika kurmasına
yönelik bir haberdi. Gizli servislerin
haberin tamamını yazdığı bir gazetecilik? Bu haber Frankfurter Allgemeine’da çıktıktan sonra tüm dünyanın televizyon ve gazetelerinde de
yer aldı. Büyük ihtimalle böyle bir
fabrika hiç olmamıştır”.
Hani nerde, devamlı övündükleri
‘bizim ülkemizde özgür düşünce, demokrasi, insan hakları, gazetecilerin
istediklerini yazabilme haklarının olduğu demokrasileri. Bunun böyle
olmadığını Ortadoğu uzmanı Alman
gazeteci DR. Uda Ulkfkotte’nin açıklamasından anlıyoruz. Bu bir itiraftır.
Bizim de devamlı söylediğimiz gibi,
emperyalistler çıkarı doğrultusunda
hareket ederler. Her şey onların isteklerine göre şekillenir. Asıl istedikleri Ortadoğu’dur. Başta ABD olmak üzere tüm emperyalistler dünyada akan kanın birinci dereceden sorumlularıdırlar. Kurtarıcı değil, kat-

ledenlerdir. Ortadoğu Irak’ın işgalinden bu yana kan gölü. Sadece
Irak’ta 1.5 milyon Iraklı katledildi.
Mısır, Libya, Suriye, Ortadoğu halklarının kanı akmaya devam ediyor.
Dün “Arap Baharı” dediler, diktatörlükler yıkılıp demokrasi geliyor dediler. Yapılan katliamları demokrasi
adına yapıldığını söylediler, bugün canavar olarak gösterdikleri gerici dinci örgütleri o gün büyütüp beslediler.
İşte bütün bunlar Ortadoğu uzmanı
Alman gazeteci DR. Uda Ulkfkotte’nin söylediği gibi CIA’nın yön-

YUNANİSTAN
HAPİSHANELERİNDEKİ
TUTSAKLARIMIZIN
İSİMLERİ
-Harika Kızılkaya, Fadik
Adıyaman: Katastıma Kratısıs
Gynaıkeıon Flmakon Thıbas B4 Eleonas 32200 Boıostıas
Thıba/Greece
-Şerif Turunç, Mustafa
Yılmaz: Fylakes Korıdallou
Tk. 18110 Korıdallos
Athens/Greece
- Sinan Oktay Özen, Hasan
Biber (Sabri Düz), Mehmet
Yayla, Cengiz Bayır(İsmail
Akkol), Erdoğan Çakır,
Hüseyin Fevzi Tekin:
Katastıma Kratısıs Larısa
Pterouga-E Tk. 40101
Larisa/Greece
- Bilgehan Karpat: Dıkastıkı
Fylakı Nayplıou A4-2
TK.21100 Nayplıou/Greece
-Mehmet Ali Yılmaz:
Dıkastıkı Fylakı Ioannıon
Katastıma Kratısıs Stavrakıou
Tk.45110 Ioannına/Greece

lendirme haberleri ile meşrulaştırıldı.
Esad’ı yıkmak için besledikleri dinci örgütler başından beri kelle kesiyordu. Kadınlara tecavüz ediyordu…
Çocukları katlediyordu. Kimyasal
silah bile kullanıp toplu katliamlar
yaptılar. İnsanları diri diri toprağa
gömdüler, kulak kestiler, insanların
kalplerini söküp yediler. İnternette bu
görüntüler üzerinden propaganda
yaptılar, halka korku saldılar. Bütün
emperyalistler bu katliamların üstünü örttü. CIA yönlendirmesi ile basın
bunların hiçbirini göstermedi o zaman. Gazeteciler emperyalistlerin
ağzıyla, katilleri koruyan yazılar yazdılar. Mürekkeplerinden kan damlatan gazeteciler CIA ve BND gibi
halk düşmanlarıdır.
CIA işkenceler yapan, kontra
eylemler örgütleyen, yeni sömürge
ülkelerde istemediği iktidarları yıkmak için darbeler örgütleyen halkların düşmanı bir örgüttür.
BND istihbaratının CIA tarafından
kurulmasına şaşırmamak gerekir.
Çünkü BND’de CIA’dan farkı yoktur. Almanya’daki Irkçı katliamların sorumlusu BND’dir. İnsanlarımızı öldüren, katilleri koruyandır
BND. Buna karşın “Irkçılığa hayır,
öldürülen insanlarımız için adalet
istiyoruz” “Dünya hakların baş
düşmanı emperyalizmdir” diyen
yoldaşlarımızı yıllarca en ağır tecrit
hapishanelerinde tutan da ırkçı, faşist
zihniyet BND’dir.
İşte yukarıda saydığımız sebeplerden ötürü tutsaklarımızın sesine sesimizi katmalı, duruşmalara gitmeli,
tutsaklarımızla her türden dayanışmayı (mektup-ziyaret vs.) yükseltmeliyiz! Unutmayalım ki, duruşmalara katılmak; Özgür Tutsaklarımızı
desteklemek, CIA ve BND’nin yaptığı ve yapacağı katliamlara dur demektir.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TESLİM ALAMAYACAK!

Avrupa’da
 ‘İyi Dinleyin,
Türkiyeli Devrimciler
Yalnız Değildir!’
İşbirlikçi Yunan devletinin Türkiye faşist
devletiyle koordinasyon içinde Halk Cepheli devrimcilere karşı 3 senedir sürdürdüğü saldırılar kendi hukuklarının dışında zorlamalarla
sürerken, Yunan solunun Halk Cephelilerle dayanışma adımları da sıklaşarak sürüyor. 1 Kasım Salı günü Selanik Politeknik Üniversitesi sahasında, Yunan soluyla birlikte oluşturulan
Türkiyeli devrimci ve politik mültecilerle dayanışma girişimi tarafından bir gece düzenlendi.
Ekonomik ve politik hedefleri olan geceye toplam olarak yaklaşık 400 kişi katıldı.
Geceye dayanışma amacıyla 2 müzik grubu katıldı.

Irkçılık Olduğu Müddetçe
Ona Karşı Mücadele de Olacak!
Köln Sanat Atölyesi'nde 11
Kasım günü atölye üyelerinden
Dila Eroğlu Şahin'e Verfassungsschutz'dan (Anayasayı koruma kurumu) iki kişinin takibi
ve işbirlikçilik teklifi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasında Dila
Eroğlu Şahin 6 Kasım günü
Köln'de Verfassungschutz'un iki
istihbarat çalışanının kendisine
işbirlikçilik teklifini anlattı.

 Gerçeğin Sesi
Yürüyüş Avrupa'daki
Türkiyelilerin de
Sesidir!
Nancy Yürüyüş okurları bu hafta da toplu dergi dağıtımında bulundu. Fransa’nın
Sarrebourg, Metz ve Pont A Mousson şehirlerinde toplam olarak 21 adet dergi halkımıza ulaştırıldı. Dergi dağıtımı yapılan şehirlerde
halkla gündem hakkında sohbetler edildi.

Daha sonra söz alan Anadolu Federasyonu Başkanı Halit
Uzunçelebi, “Dila Eroğlu Şahin'in başına gelen ne ilktir ne de
son olacaktır” dedi.

Halkımızın Gelenekleri Geleneğimiz

 Şehit Aileleri
Yalnız Değildir!
Londra'da şehit aileleri ziyaretleri devam
ediyor. Son olarak Sultan Yıldız’ın Londra’da
yaşayan ablaları ziyaret edildi. Armutlu şehitleri ve tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşundan sonra şehitlerimizin
özgeçmişleri okundu. Sultan Yıldız’ın çok sevdiği “Gözleri üzüm karası, alnı karanfil kokulu kızım” türküsü S. Gökçe'nin ve Adnan
Yücel’in Adı Kayıp adlı şiiri okundu. Yapılan konuşma ve yemeğin ardından anma ziyareti bitirildi. Anmaya dördü çocuk 26 kişi
katıldı.

Dila Eroğlu Şahin, Alman
istihbaratının bu alçak teklifine
hayır dediğini ve hiç bir zaman
demokrasi, eşitlik ve özgürlük
mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

9 Kasım günü Köln'de aşure
dağıtımı yapıldı. 28 kişinin katıldığı aşure gününde hep birlikte aşureler yenildikten sonra aşurenin neden yapıldığı, Aleviler ve
tüm halkımız için tarihsel önemi
üzerine sohbet edildi.

Kerbela'da şehit edilen 87 kişinin ve o yoldan devam eden
halkımızın yanında olarak haksızlığa, sömürüye , adaletsizliğe
karşı şehit düşmüş tüm devrimcilerin anısına sahip çıkılacağı ve
onların yolundan asla vazgeçmeden devam edilmesi gerektiği
üzerine sohbet edildi.
9 Kasım günü Berlin’de Yorum Kültür Evi’nde toplanan dernek çalışanlarının hazırladıkları
sabah kahvaltısına 25 kişi katıldı. Coşku içinde yapılan kahvaltıdan sonra ailelerin yaptığı aşure katılanlara, sonra da çevrede
bulunan iş yerlerine ve insanlara
dağıtıldı.

Sayı: 443

Yürüyüş
16 Kasım
2014

Hasan Ferit’e
Her Yerde
Adalet İstiyoruz!
Hasan Ferit Gedik için adalet talebiyle İstanbul Kartal
Meydanı’nda kurulan açlık
grevi çadırına destek olmak ve
adalet talebini yaşadığımız
bölgedeki halklara da duyurma
amacıyla Belçika’nın Liege
şehrinde çadır kuruldu.
Cumartesi sabah 11’de Liege şehrinin en kalabalık meydanlarından biri olan Place du
Marche’de kurulan çadır ak-

şam saat 18’e kadar kaldı.
Ertesi gün ise şehirde kurulan pazarda stant açıldı. Toplam
500 adet Hasan Ferit Gedik ile
ilgili Fransızca bildiri dağıtıldı.

FAŞİZMİN YÖK’ÜNÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ!
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“Düşman, moral kazanmaya gelir ama biz,
ölümümüzle moralini bozmalıyız, gelenekler
yaratmak hepimizin borcu”
Erol Yalçın

23 Kasım-29 Kasım
Ümit Doğan Gönül:
1975 Muş doğumludur. ‘90 Atılımı sonrası
İzmir’de mücadeleye başladığında lise öğrencisiydi. Kısa sürede Liseli Dev-Genç’in
yönetici kadrolarından biri oldu. Tutsak düştüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve çalışÜmit Doğan Gönül kanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li oldu.
Aydın Hapishanesi’nde rahatsızlandı. Oligarşinin “sessiz imha” politikası sonucu 24 Kasım 1995’de
şehit düştü.
Kubilay Yeşilkaya
Enver Er
İstanbul mahalli birimlerde görev yapıyorlardı. Faşistlerin kahve taramaları ve katliamlarının artması ile birlikte mahallenin
Kubilay Yeşilkaya güvenliğine yönelik görevler üstlendiler.
Hasköy’de, faşist saldırılara karşı nöbet tutarken, bulundukları kahvehaneye faşistler
tarafından baskın düzenlenmesi üzerine çıkan
çatışmada, 28 Kasım 1979’da şehit düştüler.
Kubilay Yeşilkaya, 1961 doğumludur.
Yaşı gençti; ama sömürü ve zulüm düzenine
öfkesi büyüktü. Devrim özlemi büyüktü.
Enver Er
Devrimci hareketin saflarında, anti-faşist
mücadeleye katıldı. Devrimci hareketin mahalli birimler
örgütlenmesinde görev yapıyordu.
Enver Er, 1961 doğumludur. Halkının anti-faşist mücadelesine militanca katıldı. Aslen Giresun doğumlu olan
Enver, İstanbul Liseli Dev-Genç içerisinde çalışırken antifaşist mücadelenin yoğunlaşması üzerine Hasköy mahalli
biriminde görev aldı.

Hikmet Kuru

Alaattin Genç

Ahmet Çoban

Kadir Doğan

Hikmet Kuru, Alaattin Genç,
Ahmet Çoban, Kadir Doğan:
Dördü de Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklarıydı. 1979 Kasımı’nda Aybastı’da bilinçli olarak öldürüldüler.

Erol Yalçın
Selma Doğan:
Halka ve devrimcilere yönelik
saldırıların boyutlandığı, kayıp ve
katliam politikaları ile devrimci
hareketin kuşatılmaya çalışıldığı
Erol Yalçın
bir dönemde, 26 Kasım 1993’te,
İstanbul Hasköy’de silahsız, savunmasız bir şekilde katledildiler.
Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin oğluydu.
Devrimci mücadeleyle 1988 yılında
üniversitede tanıştı. Yıldız Teknik
Selma Doğan
Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde
çalışmaya başladı. Devrimci tutsakların yaşamının Erol üzerinde bıraktığı izlenim,
siyasi tercihinde önemli rol oynadı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde, bir Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şehit düştüğünde İstanbul
Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yandan
öğrenimini sürdüren Selma, diğer yandan genç
bir emekçiydi. Devrimci harekete yürekten bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları elverdiği ölçüde devrimci harekete yardımcı olmak
için çırpındı. O devrimin binlerce emekçisinden
biridir. Onlar, devrimimizin asıl kahramanları ve
yaratıcılarıdır.

Soner Pektaş:
Denizli doğumludur. Isparta
Gençlik Derneği kurucu üyelerindendir. Yüksek öğrenimi için geldiği Isparta’da, gençliğin akademik-demokratik mücadelesi içinde
Soner Pektaş
yer aldı. Gençlik Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin birçok eyleminde yer
aldı, defalarca gözaltına alındı. Polis onu yıldırmak,
sindirmek için komplolar kurmaya çalıştı. Irak'ın
işgaline karşı, Gençlik Dernekli öğrencilerin imza
kampanyasında polis saldırmış ve aralarında
Soner Pektaş'ın da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama o, mücadelesini sürdürdü. Pektaş,
bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi
görüyordu. Ölümünden üç-dört gün önce rahatsızlandığında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı
yapılmadı. 24 Kasım 2003 tarihinde aramızdan
ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Gülay Kavak (Ölüm Orucu
Şehidi), Yoldaşı, Eşi;
Erol Yalçın’ı Anlatıyor:
Erol Yoldaş, kavgamızın ustalarından, Dev-Genç
önderlerindendi. Onun en göze çarpan yanlarından
biri, radikalliği ve cüretli davranışlarıydı.
Askeri konulara büyük ilgi duyardı. Hasan
Eliuygun’u örnek alır, “onun gibi olacağım” derdi her zaman. Erol, düşmanı iyi tanır, düşmanın yapmaya
çalıştıklarını, amaçlarını, psikolojisini bize anlatırdı.
Dev-Genç’e o dönem gelen
herkes, Erol’un kısa ya da uzun
süreli eğitiminden geçmiş ve
öyle çalışmaya başlamıştır. Birçok
Dev-Genç’li, silah kullanmayı,
pankart asmayı, molotof yapmayı
ondan öğrenmiştir. Onun yaşamının
her anı militan bir çizgiye sahiptir.
Düştüğü olumsuzlukları da her zaman
bu yanlarıyla aşabilmiştir. Onunla İsmail
Bahçeci, Dev-Genç’in birbirinden ayrılmaz
yöneticilerindendir. Birbirlerini tamamlama,
uyum, dil birliği çaba ve emekti onları birbiriyle bütünleştiren. Her Dev-Genç’li, Erol bizim zorluklar
karşısındaki tavırlarımızdan yola çıkarak, Dev-Genç
önderlerinden Ekrem Akın Savaş’ı bize örnek verir,
onun çabalarını, emeklerini, birçok işi bir arada yapabilmesini anlatırdı. Sık sık “Eko’nun hesabını sormadık henüz, onun hesabını sormalıyız” derdi. Onun,
düşmandan hesap sorma bilinci tüm Dev-Gençliler’e
örnekti.
Her zaman “bir savaşçının en önemli özelliği düşman karşısında her zaman atak ve cesaretli olmasıdır”
derdi. Bir yoldaşımız, darbecilerin kurduğu bir pusuda
yaralanmıştı. Bize bunu anlatarak “önce silahına değil
de yarasına sarılıyor, böyle davranmak eksikliktir”
diyerek kızıyordu. Onun dikkat ettiği noktalar, birçoğumuzunkinden farklı olmuştu. Biz “şimdi nasıl, kurtarabilecek miyiz” diye düşünüyor, o ise bize, savaşta

Mersinde Şehit ve Tutsak
Aileleri Ziyaret Edildi
Mersin'de bulunan devrim şehitlerimizden Bülent
Durgaç, Zeynep Gültekin, Uğur Türkmen, tutsakları-

duygusallığa yer olmadığını söyleyerek “yarın yanımızda biri şehit düşerse ne yapacağız” diyerek savaşı,
savaşın kurallarını öğretmeye çalışırdı. O sert görünümünün yanı sıra yoldaşlarımızın küçücük rahatsızlıklarından dahi çok etkilenir, çözüm bulmaya çalışırdı. Bir yoldaşımız hastaydı. Onu tedavi ettirebilecek
imkânları henüz bulamamıştık. O, sık sık bunu dile
getirir, olanak yaratma konusunda çaba harcar, arkadaşı
mümkün olduğunca dinlendirmemizi isterdi.
Onun yoldaşlık ilişkilerindeki mütevazılığı,
sıcaklığı, herkesten bir şeyler öğrenme çabası, çok saygı duyulan sevilen bir insan
olmasını sağladı. Bir yoldaşımızın
olanak yaratması için onunla kendi
imkânlarımızı paylaşmama kararı
almıştık. Yoldaşımız başlangıçta
bize kırılmış, çabamızı anlamamıştı. Aradan bir kaç gün geçince
Erol onunla görüşmemizi öğlen
saatlerinde yapmamızı istemişti.
“Sigarasız bırakmayın” diyerek
bizi sıkı sıkı tembihledi. Onun
ince düşünceleri bazı zorlukları ve
eksiklikleri daha kolay çözmemizi
sağlıyordu. Eleştirileri sert ve ikna
ediciydi. Her zaman eleştirilerinin yanı
sıra bizler, olayları sorunları çözerken
onu daima yanımızda hissederdik. Bir sorunumuz olduğunda onunla konuşmak sorunun büyük
bölümünü çözmekti bizim için.
O, evinde çatışmak için bir sürü yöntem düşünmüş,
bizlere anlatırdı. Hepimize “Dev-Genç’linin evinde
bayrak ve önderimizin resmi olmalıdır” demişti.
“Düşman moral kazanmaya gelir ama biz, ölümümüzle
moralini bozmalıyız, gelenekler yaratmak hepimizin
borcu” diyordu. Kendi üssünde bir gün böyle bir çatışmayla karşılaşabileceğini, bunun için hazırlıklar
yaptığını anlatıyordu. “Pankart asacak, bunları yapacak
zamanımız olmayabilir” diyerek çeşitli düzenekler
hazırlamıştı evin her köşesine. “Zaman kazanmak
önemlidir” diyordu. “Çatışırken bu arada düşmanın
moralini mutlaka bozacağım” diyerek bunları büyük
bir coşku ile anlatıyordu. Erol yoldaş sözünü yerine
getirerek, Dev-Genç geleneğini sürdürerek şehit düştü.
O, daima bizimle yaşayacak.
mızdan Filiz Gencer, Mustafa ve İnan Gök'ün aileleri
10 Kasım'da ziyaret edilerek 30 Kasım'da Mersin
Haklar Derneği’nde 12.’si düzenlenecek olan aşure
programına davet edildi. İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde polislerin katlettiği Bülent Durgaç'ın ailesiyle
Bülent Durgaç'ın yaşamı hakkında sohbet edildi.

Şiir
Kavga amansız ve katı,
kavga, dedikleri gibi destansı.
Ben düştüm.
Yerimi başkası alacak...
O kadar.
Burada, bir kişinin lafı mı olur?
Kurşuna diziliş,
dizildikten sonra kurtlar.
O kadar yalın ve akla yatkın.
Ama birlikte olacağız fırtınada,
halkım,
çünkü sevdik seni

Nikola Vaptsarov

Fıkra
Köprü
Bir köprünün inşasını Japon, Amerikan ve Türklerden oluşan bir ortaklık almış.
Tam açılışın yapılacağı sırada kurdele kesilirken köprü büyük bir gürültüyle yıkılmış.
Japon: "Gitti kumlarım, mahvoldum" diyerek harakiri yapmış.
Amerikalı: "Gitti çeliklerim, tonlarca çelik yıkıldı" diyerek tabancasını çekip intihar etmiş.
Tüm bunları izleyen Türk müteahhit de derin bir "Oh!" çekerek yanındakilere dönmüş:
- "İyi ki çimento koymamışım, yoksa bunlar gibi mahvolurdum..."

Kıssadan Hisse

Ata Sözü

“Tü m sözde gü çlü gericilerin sadece kâğıttan kaplan olduklarını söylemiştim. Bunun nedeni onların halktan kopuk olmasıdır. Bakın! Hitler
kâğıttan bir kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine Rus Çarı’nın, Çin
İmparatoru’nun ve Japon emperyalizminin de kâğıttan kaplanlar olduklarını da söyledim. Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD emperyalizmi henü z
devrilmedi ve atom bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da devrilecek. O da
bir kâğıttan kaplan.” MAO

İnciler sahilde bulunmazlar.
Eğer bulmak istiyorsan, dibe dalmalısın. Çin Atasözü
-Gerçekleri ve güzellikleri hemen göremeyebiliriz. Denize dalar
gibi gerçeği görmek ve açığa çıkarmak için emek vermeliyiz.

Komü nist ve İşçi Partileri
Moskova Buluşması Konuşması,
(18 Kasım 1957)

Özlü Söz
Toplumun varlığı, toplumdaki
yaşam koşulları nasılsa, o toplumun fikirleri, teorileri, politik görüş ve politik kurumları da öyledir.

Stalin

Ö ğretmenimiz
YÖNETİCİ OLMAK VE
YÖNETİCİ YETİŞTİRMEK
- Yönetici yoldaşlarımızı “yönetemez” duruma getiren eksikliklerden biri,
hepimizin bildiği gibi pratik içinde boğulmaktır. Pratik içinde boğulmamanın alternatifi
elbette pratikten çekilmek olmayacaktır. “Pratik içinde nasıl ve neden boğuluyoruz”
sorusuna cevap verip, çözümümüzü de bunun üzerine şekillendirmek olacaktır.
- Yönetici, kendini, stratejik hedeflerimizin, plan ve programlarımızın uygulanmasının
“sigortası” olarak görmelidir. Operasyonlar olacak, o stratejik hedefi düşünecek;
kampanyalar, pratik görevler üst üste binecek, o bölgenin programını düşünecek;
hem de hiçbir görevden, işten geri kalmadan.
- “Kadro ve yöneticiler... Stratejik hedeften uzaklaştığı noktada geçici olarak
bazı başarılar elde etse de tıkanmaya, kısırlaşmaya mahkumdur. Bürokratizmin,
liberalizmin, sekterliğin, tıkanıklıkların, verimsizliğin, moral düşüklüğünün, olmazların ve
yokların temel nedenlerini öncelikle burada aramak zorundayız. Bu eksikliklerin
ortaya çıktığı noktada oradaki yönetici, yönetici olma özelliğini kaybetmiştir artık.
- Hiçbir yöneticimiz unutmamalıdır ki, “Her bölge ve alanın, en küçük bir birimin,
askeri birliğin yöneticisi, partinin devrim stratejisinin, programının bir parçası,
onu tamamlayan vazgeçilmez bir unsurdur.
- Yöneticilerimiz, kadrolarımız, pratik içinde boğuldukları için stratejik hedefleri,
alan programlarını gözden kaçırıyor değil; tersine stratejik hedefler,
programlar unutulduğu için pratik içinde boğulma kaçınılmaz olmaktadır.
- Yöneticilerimiz kadro yetiştirmenin, başlı başına bir iş olduğunu kavramalıdırlar önce.
Kadro yetiştirmek günlük ilişkilere, pratiğin akışına yani kısacası
kendiliğindenciliğe bırakıldığında orada kadrolaşma olmaz, olursa da yavaş ve sağlıksızdır.

MEHMET BÜÇKÜNLER'DEN
HASAN SELİM GÖNENLER'E
ADALET DEV-GENÇ
MİLİSLERİNİN ELLERİNDE!

info@yuruyus.com

YÖK’Ü YIKACAK
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

www.yuruyus.com

Dev-Genç Milisleri ÖSYM’nin 1. Levent’teki
Binasına Silahlı Eylem Gerçekleştirdi!

