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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.

Şan Olsun Dev-Genç’lilere
Boykotlarla, İşgallerle, Direnişlerle,
Adalet Arayan, Hesap Soran Cüretiyle
Gençliğin Öncüsüyüz!
ANADOLU’NUN
ANADOLU’NUN DÖRT
DÖRT BİR
BİR YANINDA
YANINDA BÜYÜK
BÜYÜK BİR
BİR EMEKLE
EMEKLE
BOYKOTLARI
BOYKOTLARI ÖRGÜTLEDİK...
ÖRGÜTLEDİK... AYNI
AYNI EMEKLE,
EMEKLE, COŞKUYLA
COŞKUYLA
ÖĞRENCİ
DE ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
ÖRGÜTLEYECEĞİZ!
ÖĞRENCİ MECLİSLERİNİ
MECLİSLERİNİ DE
Dev-Genç, gençliğin öncüsüdür.
Dev-Genç, gençliğin onurudur.
Faşizmin gençliği teslim alamayacağının en somut gerçeğidir.
Oligarşinin tüm saldırılarına,
yozlaştırma politikalarına, örgütsüzleştirme saldırılarına karşı çok
güçlü bir barikattır.
Dev-Genç bunu 45 yıllık tarihinde defalarca kanıtlamıştır.
Daha 1969’da ilk kez ortaya
çıkarken sola ilişkin oluşmuş tüm
statükoları parçalayarak doğmuş,
gençliğin öncüsü olmuştur.
Türkiye devrim mücadelesi tarihinin zorlu dönemeçlerinde öncü
misyonunu hep korumuş mücadelenin önünü açmıştır.
AKP bugün sadece gençliği değil, faşist yasalarıyla, terörüyle tüm
halk kesimlerini sindirmeye çalışıyor.
Dev-Genç’in YÖK boykotu,
AKP’nin bunu asla başaramayacağını bir kez daha kanıtlamıştır.
Dev-Genç’liler Edirne’den
Van’a, Çanakkale’den Sivas’a, Hatay’a, Dersim’e kadar 20’nin üzerinde il ve ilçede boykotlar çeşitli
biçimlerde hayata geçirildi.
Özellikle yaşı küçük yüreği büyük Liseli Dev-Genç’liler boykotları
çok daha yaygın olarak hayata geçirdi.
Kimi okullarda boykot işgale
dönüştü.
Kimi okullarda ise AKP’nin
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polisleri boykotu engellemek için
okulları kendisi işgal etti.
Birçok okulda polis saldırdı.
100’ün üzerinde Dev-Genç’li gözaltına alındı. İki Dev-Genç’li tutuklandı.
Şan olsun Dev-Genç’lilere... Şan
olsun gençliğin öncülerine...
Dev-Genç hiçbir zaman bedel
ödemekten çekinmedi... 45 yıllık
şanlı tarihini ödediği bedellere borçludur.
Dev-Genç’liler şehitlerini her
zaman kendilerine rehber edindi,
tutsaklarına sahip çıktı. Tutsak DevGenç’liler mücadelemizin bayrağı
olacak...
Israr, kararlılık, yoğun bir emek
ve sonuç almak
6 Kasım boykotunu bu üç kelimeyle özetleyebiliriz..
Boykotun ülke çapında örgütlenmesinin temelinde Dev-Genç’lilerin yoğun bir emeği vardır. Bu
emeğin temelinde ise örgütlülük
vardır. Boykotu komitelerimizle örgütledik.
Komiteler emeğin örgütlenmesidir. Komiteler, sonuç almaktır.
Boykot ile bunu bir kez daha gördük.
Tek bir insan nedir ki? Yapayalnızdır. Ancak tek bir Dev-Genç’li
tek bir insan değildir.
6 Kasım boykotu bunu bir kez
daha gösterdi... Onun arkasında
Mahirler’den Dayılar’a, Sabolar’dan

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Sinanlar’a, Hamiyetler’den, Ali Rızalar’dan, Buluthanlar’dan Sezginler’e, İrfanlar’a... Cananlar’a, Zehralar’a, Hasan Selimler’e ve 14’ünde
Berkinler’e uzanan 45 yıllık koskoca
bir tarih vardır.
Şehitlerimizden aldıkları bilinçle,
cüretle, emekle çalışıp örgütlediler
boykotu.
Tek bir Liseli Dev-Genç’li Anadolu’nun bir kasabasında, bir lisede
çalışma yaptı... Tek başınaydı fakat
yalnız olmadığını gördü... Şehitlerimizi, onların yarattığı değerleri hep
yanıbaşında hissetti. Örgütlülüğün
gücünü, yanı başında hissetti ve hep
güven içinde hareket etti. Ona yol
gösteren tarihimiz vardı. Dev-Genç’in
ne kadar büyük bir güç olduğunu
gördü. Cephe’nin politikalarının gücünü gördü... komitelerini kurdu ve
kısa sürede maddi bir güce dönüştü.
Tek bir Liseli Dev-Genç’li Anadolu’nun bir kasabasında boykot çalışması yaptı, eylemler örgütledi.
Çünkü Dev-Genç’li olmak; tarihine güvendir, örgütüne güvendir,
kendine güvendir.
O tarih ki, gencecik yaşlarında
‘koskoca’ emperyalizme ve işbirlikçilerine kafa tutan Adalılar’ı Mahirler’i yazar.
O tarih ki, “dünyayı bir kez de
Türkiye’den sarsacağız” diyen Dayılar’ı yazar.
O tarih ki, "Bir canım var feda
olsun halkımıza, vatanıma" diyen
kahramanları yazar...

Boykot Büyük Bir
Emekle Örgütlendi!
Emeğimizi Meclislerle
Taçlandıracağız!
Devrimciler kendiliğinden gelişen
durumları da, halkın patlayan öfkesini
de değerlendirir. Halkın öfkesini daha
ileriye taşımaya, kavgayı büyütmeye
ve kendiliğinden ortaya çıkan gelişmeleri örgütlemeye çalışır... Ancak
hiçbir zaman kendiliğinde olaylara
bel bağlamaz. Halkın düzenle olan
çelişkilerini bilir ve bu çelişkilerden
hareketle halkı örgütler. Çelişkileri
derinleştirir ve halkı örgütler, düzene

UMUT BİZİZ,
UMUT DEV-GENÇ’LİLER!
OPORTÜNİZM GENÇLİĞİ
ÖRGÜTLEYEMEZ!
ÇÜNKÜ; ÖRGÜTLEMEK
EMEK İSTER!
ÇIKARSIZ, HESAPSIZ
BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE
ALMAYI GEREKTİRİR….
OPORTÜNİZM, GÜNLÜK
ÇIKARLARIN,
MENFAATLERİN
PEŞİNDE KOŞAR!
EMEK HARCAMAZ!
karşı savaştırır.
6 Kasım boykotu kendiliğinden
tepkilerin örgütlenmesi değil, tamamen Dev-Genç’lilerin emeğiyle örgütlenmiştir. Boykot ilmek ilmek örgütlenmiştir. Ülke genelinde yüzbinlerce kuş, bildiri, afiş yapılmıştır.
Yüzlerce sınıf konuşmaları, toplantılar,
seminerler yapıldı. Boykot’a çağrıların
yapıldığı yüzlerce pankart asıldı. Binlerce duvar yazılaması yapıldı... Boykot komiteleri kuruldu ve emek örgütlendi... 6 Kasım boykotu, boykot
komitelerimizle örgütlü emeğin ürünüdür.

Dev-Genç’liler;
Şimdi Görevimiz
6 Kasım’ın Coşkusuyla
Öğrenci Meclisleri’ni
Örgütlemektir...
Dev-Genç’liler... 6 Kasım ile daha
güçlüyüz. Edirne’den Van’a Anadolu’nun dörtbir yanında Dev-Genç
rüzgarı estirdiniz.
Liselerden üniversitelere DevGenç çok daha geniş öğrenci kitlesi
tarafından tanınmaktadır.
6 Kasım YÖK’e karşı yapılan eylemler solun durumunu da ortaya
koymuştur. “Şenlik havası”ndaki
YÖK protestoları medyanın tüm şişirmesine rağmen reformizmin, oportünizmi büyütmemiş, daha da tükenişe
götürmüştür. Geçen yıl polis barikatlarının önüne gidip polise çiçek
veren, halay çekerek “şenlik
havası”nda YÖK protestosu yapan
reformistler ve oportünistler bu sene
onu da yapamamıştır. Akşam saatinde

İstanbul Beyoğlu’nda günü de kurtarmayan bir basın açıklamasıyla geçiştirdiler 6 Kasım’ı...
Gençliğin umudu Dev-Genç’lilerdir.
Şimdi Dev-Genç’lilerin görevi bu
umudu Öğrenci Meclisleri’ni kurarak
ete kemiğe büründürmektir.
Meclisler bir okulda işbirlikçi,
gerici, faşistlerin dışında bütün öğrencilerin söz ve karar hakkına sahip
oldukları örgütlenmelerdir.
Tüm gençliği kucaklayan, sorunlarına çözümler üreten örgütlenmelerdir.
Liseli Dev-Genç’liler 15-16 Kasım’da İstanbul’da düzenledikleri
‘Liseli Dev-Genç Kurultayı’nda
Öğrenci Meclisleri’ni kurma kararı
aldılar.
Evet, şimdi görev, tek bir DevGenç’linin olduğu yerde öğrenci
meclislerini örgütlemektir.
Öğrenci Meclisleri AKP faşizimnin, gerici, anti bilimsel eğitim sisteminin önündeki en büyük engel
olacaktır.
AKP’nin dayattığı gerici eğitim
sistemini istemiyoruz. Öğrenci meclislerimizle nasıl bir eğitim istediğimize kendimiz karar verebiliriz. AKP
faşizmin dayattığı eğitim sistemiyle
geleceğimizin karartılmasına engel
olabiliriz...
Bugün 15-24 yaş arasında 19 milyon gencimiz var. Her on gençten
birisi mutsuz olduğunu söylüyor. Geleceğe dair bir beklentisi, umudu
yok. Her 5 gençten birisi işsiz... Bunun sorumlusu bu düzendir. AKP iktidarıdır.
AKP, gençliği de örgütsüzleştirerek biçare yapıyor, umutsuzlaştırıyor
ve kendine muhtaç hale getiriyor.
Umut, faşizmin örgütsüzlüğü dayatmasına karşı örgütlenmektir.
Umut, teslimiyet dayatmasına karşı direnmektir, mücadele etmektir.
Umut biziz, umut Dev-Genç... Öğrenci Meclisleri’nde örgütlenmektir!
YAŞASIN DEV-GENÇ
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ
YALANI VE KURULTAYLARIMIZ
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Öğrenci gençliğin başarısı üzerindeki en önemli iki etken sorunları ve ihtiyaçlarıdır. Yani öğrenci gençliğinin
başarılı bir eğitim hayatı sürmesinin yolu sorunlarını dile
getirip çözmesi ve ihtiyaçları için öneride bulunabilmesinden geçer. Bu demektir ki öğrenci gençliğin kendi eğitim hayatına doğrudan müdahaleye hak sahibi olması gerekir.
Düzen bize bu hakkı verdiğini iddia etse de öğrenci
temsilcilikleri maskesinin altında yine lise yönetimi ve
YÖK’ün yaptırımları vardır ve bu temsilcilikler okullarla
direk bağlantısı olmayan sorunları kapsamaz. Bu demokrasi yalanına karşı gençliğin tek alternatifi kurultaylardır.Temsilcilik yalanları sorun ve ihtiyaçlarımız karşısında bizi avuturken kurultaylarımız bize çözüm yolu
sunar. Düzen bizi bilimsellikten uzak, düşünemeyen, sorgulamayan, ders çıkaramayan çıkardığı derslerle karar alıp
uygulayamayan bireyler haline getirmeye çalışırken kuraltaylarımız bizi kesin sonuca götürür, ufkumuzu açar
ve yurt ve dünya sorunlarını anlayabilen vasıflı bireyler
olmamızı bu sorunlar üzerine eğilmemizi sağlar.
Eğer okul temsilciliklerini ve kurultaylarımızı karşılaştırırsak görürüz ki :
Okul temsilciliklerinde kişiler sınıf temsilcisini, okul
temsilcileri ilçe, ilçe temsilcileri il için temsilci seçer. Yani
biz bizi temsil edecek kişiyi değil yalnızca bir başka seçmeni atamış oluruz.
Kurultaylarımızda her birey sorun ve önerisini bizzat ilk ağızdan kendisiyle aynı sorunları yaşayanlar ile paylaşır ve süreç içerisinde doğrudan müdahale hakkına sahip olur.
Temsilcilikler; demokratik görünen yapısının altında yönetim kurumlarının yaptırımlarını taşır yani bize: “Al

bir yol çiz ama sana çizdiğim yoldan sapma” der.
Kurultaylarımız; düzen bize ikinci bir seçenek bile
tanımazken, üçüncü bir seçeneği oluşturmak peşindedir.
Temsilcilikler; “Ne sorununuz var” diye sorarlar.
Kurultaylarımız; “Nasıl çözeriz” diye sorar.
Temsilcilikler; öğrenci gençliğinin apolitik olmasını isteyen düzen kurumlarının taşeronudur.
Kurultaylarımız; sorunlarımızın sebeplerini tartışmak
üzerine yoğunlaşır.
Temsilcilikler; öğrenci gençliği arasındaki kopukluklar
üzerine inşa edilir.
Kurultaylarımız; varlığını öğrenci gençliğinin bir araya gelebilmesi, bütün halinde hareket edebilmesi, görüş
ve öneri paylaşması sayesinde devam ettirir.
Temsilcilikler; dar bir alanda çalışma yapar.
Kurultaylarımız; okul içi sorunlarımızın yanında yol,
maddi imkansızlıklar, aile sorunları gibi birçok geniş kapsamlı öğrenci sorununa çözüm olma görevini üstlenir.
Temsilcilikler; sorunun ne? İşte sana verdiğim çözüm
şeklinde çalışır.
Kurultaylarımız; Sorunumuz ne? Çözümümüz ne?
Çözümümüze ulaşacağız. Şeklinde çalışır.
Sonuç olarak; Bize dayatılan yalandan demokrasi;
gençliği işleyişe dahil olmaktan alıkoymayı, alternatifsiz bırakmayı, çözüm üretmesini engellemeyi, kontrol altında tutmayı, ayrıştırmayı, dar alana hapsetmeyi, mücadele etmesini amaçlarken, kurultaylarımız işleyişe
katmayı, yöntem üretip çözüm bulmayı, sorgulayan bir
topluluk yaratmayı, ufkunu, çözüm alanını geliştirmeyi,
ne istediğini bilen ve istediğini alan bir öğrenci gençliğinin oluşmasını sağlar.

Faşist Teşkilatları, Ocakları, Çeteleri
Okullarımızda Barındırmayacağız!
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü’nde 18 Kasım’da faşist
güruh, Ekim Gençliği standına gelip standı kaldırmazlarsa saldıracakları tehdidinde bulundu. Olayı
duyan Ankara Dev Genç’liler ve demokrat öğrenciler, yapılan saldırıyı teşhir etmek için Yabancı Diller
Binası’nın önüne geldi. Faşistler,
bina önünde devrimcilere el kal-
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dırmaya çalışınca, gösterilen tepkiden korkarak ÖGB 'korumasında' binanın içine saklandılar.
Dev- Genç’liler: “Bizler Devrimciyiz. Defalarca uyardık. Beytepe’de ve diğer tüm okullarımızda,
hiç bir devrimci yalnız değildir!
Soruşturmalarınız bizleri yıldıramaz!" şeklinde açıklama yaptı.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Ülkemizde Gençlik

Kurduğumuz Her Dernek; Kazandığımız Yeni Bir Mevzi,
Yozlaştırma Politikasına Karşı Vurduğumuz Bir Darbedir!
Bağımsızlık bayrağı her gün yükselmekte, umudun
mevzilerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Kavganın
çelikleşmiş bir cesaret istediği bu günlerde açacağımız
her yeni gençlik derneğimiz faşizme indirmiş olduğumuz
yeni bir darbedir. Gençlik dernekleri ile Edirne’den Kars’a,
Samsun’dan Hatay’a umudumuza yeni mevziler kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz.
Dev-Genç' i büyüttükçe büyüten, bu geleneğe yeni halkalar ekleyen gençlik derneklerini neden açarız;
Her derneğimizi demokratik alandaki bir mevzimiz olarak görmeliyiz. Bizim mevzilerimizde, bizim cephemizde
düzenin getirdiği bencillik, bireycilik duygularına, yoz
kültüre yer yoktur. Düzenin pisliği yerine devrimin getireceği bağlılık, yardımlaşma, vefa vardır. Derneklerimiz, mücadelemizde yol gösterici olan bu duyguları yaratacağımız mevziler olacaklardır. Kurduğumuz derneklerimize, halkımız ile emek vererek, bedel ödeyerek
inşa ettiğimiz mahallelere "mevzi" dir diyoruz. Devrimciliği var edip, kuracağımız bu mevzileri -şehitlerimiz nasıl kuşatıldıkları üsleri savundularsa öyle- savunmalı öyle benimsemeliyiz.
Kurulduktan sonra en ufak sorunla dahi ilgilenmeliyiz.
Sorunun çözümü için emek harcamalıyız. Bilmeliyiz
Kıraç

ki halkımız devrimcilerin yaşayışına, oturup kalkmasına
dikkat eder. Ayrı bir önem göstermesini bekler. Bizde halkın bu bakış açısını dikkate almalı. Derneklerin devrimcilerin elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü göstermeliyiz.
Umudu büyütmek görevimizdir.
Açılan her dernek, umudumuzun mevzisine kazandırdığımız yeni insanlar demektir. Açtığımız her dernek
ile kitleselleşmiş mücadeleye ivme kazandıran bir rol oynamışız. Faşizmin her zaman saldırı altında bulundurduğu
derneklerimizi yaygınlaştırmalı ve merkezileştirmeliyiz.
Bizler yeni mevziler kazandıkça düşman da saldırılarını arttıracaktır. 18 Ocak 2013’te olduğu gibi demokratik
faaliyet yürüten birçok kurum, hukuk büroları, kültür merkezleri basılmış burjuva basın tarafından 11 çelik kapılı, kozmik odalı baskın şeklinde sunum yapılmıştır. Bu
derecede bir saldırı yapılmasının nedeni, bizlerin derneklerimizi birer mevzi olarak görmemizdir.
Derneklerimizi birer mevzi olarak görelim ve sahiplenelim
Edirne’den Kars’a Samsun’dan Hatay’a devrim mevzilerine dönüştüreceğimiz derneklerimizi kuralım. Kuralım
ki düzenin pisliğinden daha çok insan kurtaralım.

DEV-GENÇ

Devletin ve YÖK'ün Dayattığı Baskılara Karşı

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Direneceğiz!

Bilimsel, Demokratik, Sorunsuz
Bir Eğitim Başarılı Bir Gelecek İçin,
Öğrenci Kurultaylarıyla Örgütlenelim!
Liseli Dev-Genç’liler Kurultay
öncesi İstanbul’un dörtbir yanında kurultay gününe kadar kitle çalışmasını sürdürdü.

İSTANBUL
Kıraç- Kuruçeşme:
Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde,
Gazi Büyük Park’ta 15-16 Kasım
günü yapılacak Liseli Dev-Genç Kurultayı için; Kıraç İMKB Lisesi çevresine 30 adet afiş asıldı. Okul çıkış
saatinde öğrencilere 50 adet bildiri da-

ğıtılarak, liselerde yaşanan sorunlar
üzerine sohbet edildi. İMKB Lisesi’nde kantin fiyatlarının pahalılık sorunu konuşuldu. Sorunların; ancak
Öğrenci Meclisleri'nde örgütlenerek
çözülebileceği anlatılarak bildiri dağıtımı bitirildi. Okul müdürünün,
Dev-Genç’lilerin çalışmasını engelleme çabası, okul öğrencilerinin sahiplenmesiyle boşa çıkarıldı.

Esenyurt:
Liseli Dev-Genç'liler tarafından,
13 Kasım'da Esenyurt Lisesi'nin duvarlarına 15-16 Kasım’da yapılacak
olan Liseli Dev-Genç Kurultayı'nın afişleri yapıştırıldı.

ler 16.00-17.30 saatleri arası açık
kalan masada 40 Yürüyüş Dergisi ve
4 adet Burası Çayan kitabını halka
ulaştırdılar. Masada 2 liseli ile tanışılıp
sohbet edildi.

Bahçelievler:
14 Kasım günü, Gazi Mahallesi'nde yapılacak olan Liseli DevGenç Kurultayı çalışmaları çerçevesinde, Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresine kurultay afiş ve
pullamaları yapıştırıldı, bildiriler dağıtıldı. Öğrenciler kurultaya davet
edildi.

Kadıköy:
Dev-Genç’liler 14 Kasım'da Kadıköy Bahariye Caddesi’nde masa açtılar. Açılan masada 15-16 Kasım’da
yapılacak olan Liseli Dev-Genç Kurultayı'na çağrı yaptılar. Dev-Genç'li-

Esenyurt

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseli Dev-Genç’liler Onurumuzdur!
TUTSAK DEV-GENÇ’LİLER DEĞİL,
BERKİN'İN KATİLLERİ YARGILANSIN!
Liseliler iktidarın korkulu rüyası
olmaya devam ediyorlar.
Liseleri imam hatiplere çeviren,
yetmeyince liselilerin din eğitimi diye
camiye götürenler şimdi de din eğitimini
kreşlere kadar indirmeye çalışıyorlar.
Liselilerin öfkesi, liselilerin dinamizminin ülke sorunlarıyla birleşmesini engellemek için akla karayı seçiyorlar, kırk takla atıyorlar.

AKP Faşizminin
Önündeki Barikat;
Liseli Dev-Genç’lilerdir!
Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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Bugün Liseli Dev-Genç’liler liseli arkadaşlarına yönelik saldırılara dur demek için liselerde çalışma yapıp, bulundukları her yere, mahallelere bu çalışmalarını taşıyorlar.
Bugün 6 Kasım boykotunda tutuklanan arkadaşlarımız, bizim için, halkımız için, vatanımız için tutuklandılar.
Sadece kendi talepleri için değil, kendi taleplerini halkın talepleriyle, kendi
sorunlarını halkın-vatanının sorunlarıyla birleştirdikleri için tutuklandılar.
6 Kasım boykotu AKP faşizmine ve
Amerika'ya duyduğumuz öfke ve kinin,
halka ve vatanımıza duyduğumuz sevginin ifadesidir!
Liseli Dev-Genç’li arkadaşlarımız 6
Kasım'da bu yüzden tutuklandılar.
Pasif bir eylem olan boykot, suç değildir. Boykot, sadece sunulanı reddetmektir! Kimse boykot yaptığı için tutuklanamaz!
Liseli Dev-Genç’liler hemen bırakılmalıdır!
Berkin'in katilleri, halkı soyan, topraklarımızı talan eden AKP, dünya
halklarını açlık ve yoksulluğa mahkum eden, zulme kana boğan Amerikan
emperyalizmi yargılanmalıdır!
Vatanı ve halkını seven tüm liseliler...

Bugün vatan demek senin için tutsak düşen liseli Dev-Genç’lilerin yanında yer almaktır!
Bugün AKP faşizmine, Amerikan
emperyalizmine karşı olmak, tutsak düşen Liseli Dev-Genç’lilerin yanında yer
almaktır!
Herkesi tutsak Liseli Dev-Genç’lileri sahiplenmeye çağırıyoruz. “Liseli Dev-Genç’liler değil, Berkin'in katilleri yargılansın” sloganını büyütmeye, güçlendirmeye çağırıyoruz!

Duyuru
Berkin Elvan Halk Kütüphanesi İçin Bir Kitap Da Sen Getir!
Berkin Elvan adalet mücadelemizin sembolüdür!
Liseliyiz biz… Genciz, çok
genç… Ama yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz. Bu
ülke, bu düzen erken büyümek
zorunda bırakıyor bizi…
İşte bu yüzden, bu kavgada
biz de varız!
Berkin Elvan için sizin de yapacak birşeyiniz mutlaka vardır.
Bunun için Berkin Elvan Halk
Kütüphanesi’ni kuruyoruz…
Berkin’in elindeki ekmeği
paylaşmak için siz de bir kitap
getirin!
Adres: Zafer Mah.
Bademli Sk.
No:7/A
İletişim: 0531 704 59 05
Bahçelievler Liseli Dev-Genç

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Liseliyiz Biz

Sezgin Engin Liseli Dev-Genç Kurultayı Yapıldı

6 KASIM’DAN KURULTAY’A, KURULTAY’DAN
ÖĞRENCİ MECLİSLERİNE...
Liseli Dev-Genç’liler “YÖK Kaldırılsın, Berkin’in
Katilleri Cezalandırılsın!’’ şiarıyla yaptıkları 6 Kasım’da
yaptıkları boykotlar ve işgallerden aldıkları güçle 15
Kasım günü Gazi Büyük Park’ta ‘Sezgin Engin Liseli
Dev-Genç Kurultayı’ yaptılar. Liseli Dev-Genç’liler
kurultay çalışmasını da 6 Kasım boykot çalışmasında
olduğu gibi komite tarzı ve kişi kişi ikna ederek yaptılar.
Kurultay Gazi Büyük Parkı’nda büyük bir çadırda 80 liseli ile birlikte yapıldı. Konuşmaların arasında kısa skeçler
yapıldı, müzik dinletileri verildi ve ateş başında halaylar
çekildi.
Kurultayda, 6 Kasım boykotlarını nasıl örgütlediklerini, nasıl gerçekleştirdiklerini, bu boykotların nelere hizmet
ettiğini, boykotların ve işgallerin siyasi kazanımlarını,
bundan sonra neler yapılacağı boykot gerçekleştirilen
okullardaki liselilerle tartışıldı.
Liseli öğrencilerle birlikte okullardaki siyasi meşruluk
ve korkular üzerine de konuşuldu. Konuşmada, korkunun
insani bir duygu olduğunu, normal olduğunu, ancak bunun
da meşruluğumuz ile daha fazla öğrenerek yenilecek bir
duygu olduğunu vurguladılar. Liseliler söz hakkı alarak
korkularını ve kaygılarını paylaştılar.
Daha sonra liselerdeki sorunlar konuşuldu ve düzenin
bencil, rekabetçi, gericileşen eğitim sistemine alternatif

olarak, okullarında üretim, paylaşım ve çözümü liselilerin
kendilerinin vereceği ‘Öğrenci Meclisleri’nin kurulacağını duyurdular. Kurulacak öğrenci meclislerinde bu sistemin öğrencilerden çalınan hakları geri almak, okul idaresinin öğrenciler üzerindeki baskısını bitirmek ve faşizmin
liseliler üzerinde politikalarını boşa çıkarmak amacıyla
öğrenci meclislerinde örgütlenmenin şart olduğunu vurguladılar. Kurulacak öğrenci meclislerinde, farklı görüşlerden de öğrencilerin katılabileceklerini, sorunlarının ortak
olduğunu ve en geniş öğrenci örgütlülüğünün bu şekilde
kurulabileceğini anlattılar. Ve boykot yapılan liselerde
daha sonra bütün liselerde öğrenci meclislerini kurma
kararı aldılar. Liseli Dev-Genç’liler bu hafta liselerde ilk
öğrenci meclisleri toplantılarını yapacaklarını da duyurdular. Kurultay sonunda toplu halde sloganlar atılarak ve ajitasyonlar çekilerek mahalle içinde gezildi ve çekilen ajitasyonlarda ertesi gün olacak “Sezgin Engin Liseli DevGenç Şenliği’ne çağrıda bulundular.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Liseli arkadaşlarımız kurultay ve şenliğin coşkusuyla
öğrenci meclisleriyle birlikte 27-28 Aralık’ta yapacağımız Dev-Genç kurultay-şenliğine hazırlanma zamanı
şimdi. Komite sayılarımızı arttırarak, eksikliklerimizden
dersler çıkartarak, yüzlerce kişiyle Dev-Genç kurultayşenliği düzenleme zamanı şimdi!

Dev-Genç'liler ÖSYM Eylemini
Üniversitelerde Selamlıyor!
Dev-Genç'liler; 17 Kasım'da İstanbul Üniversitesi’nde Dev-Genç milislerinin 6 Kasım tarihinde ÖSYM 4. Levent'teki binasına yaptığı eylemi
selamlayan ozalitler astı. Yapılan ozalit çalışmalarına öğrencilerin ilgisi yoğundu. Artan baskı yasalarına karşı, iktidarın engellemelerine karşı DevGenç milislerinin kendi yolunu yaratmaları tüm halka ve öğrenci gençliğe umut verdi. 17 Kasım günü İstanbul Üniversitesi İletişim, Fen-Edebiyat ve Hukuk Fakültesi’nde “Haklarımız İstiyoruz” afişleri asıldı, kampanya
ile ilgili bildiriler dağıtıldı. Faşizmin yasalarına karşı devrimcilerin de yasalarının olduğunu anlatan kuşlamalar yapıldı.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Liseliyiz Biz

Okulda Geçirdiğimiz Zaman
Bizim Denetimimizde Olmalıdır

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Bir Liseli Dev-Genç'li için okul, bir
kurtuluş yolu değildir. Hayallerini, ailesinin umutlarını yüklediği bir eğitim
yuvası hiç değildir. Çünkü düzenin
okullarında umut yerine uyuşturucu dağıtılır. Bağımsız, mutlu, adaletli bir gelecek hayali yerine, hayalleri ezilir... Liselinin onuru, müdürün bir tokadında,
öğretmenin bir fırçasında, yoksulluğun
çaresizliğinde ezilir, gider çoğu zaman.
Sınav, hayallerinin önüne konulan
yüksek bir engeldir. Engeli aşamayanlar
bir meslek öğrenemeyecektir. Meslek öğrenebilmek için önce sorulara cevap
vermek gerekir. Cevapları öğrenmek
için başka öğrencilerle eşit koşullarda bir
eğitim hakkı yoktur üstelik.
Düzenin, liseliler için umut kapısı
olmadığını çok iyi biliriz. Derslere girerken, okula devam ederken de bunu
bilerek hareket ederiz. Liseli DevGenç’liler, bulundukları liselerde gençliği örgütleyebilmek, mücadeleyi gençliğe yayabilmek için faaliyet yürütürler. Yoksa düzen içine yerleşmek gibi
bir hayalleri yoktur.
Peki derslerde ne yaparız, ne yapmalıyız?
Dersleri, düzenin verdiği bilgileri

sorgulatmak, bilimsel gerçekleri tartışmak için kullanmalıyız. Bize öğretilen
gerici bilgileri diğer tüm öğrencilerin de
sorgulamasını sağlamak amacıyla tartışmalar yürütmeliyiz. Sorgulamalı, araştırmalı ve tartışmalıyız. Ezberci sisteme
karşı tarihsel ve bilimsel gerçekleri klavuz edinerek gerçek bilgiyi öğrenmeliyiz. Düzene uygun bir kafa haline gelmeyi reddetmeliyiz.
Okulda, derste, teneffüste, öğlen aralarında... yani liseli arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz her vakti değerlendirmeliyiz. Düzenin ahlaksızlığına,
yozluğuna karşı devrimcilerin yoldaşlık ilişkilerini göstermeliyiz.
Kısa teneffüslerde dahi kendi alternatiflerimizi yaratmalıyız. Şiir okuyabiliriz örneğin. Vatan ve halk sevgisini anlatan, sınıf kinimizi artıran şiirler.... Kıssadan hisseler okuyabiliriz, fıkralar anlatabiliriz... Türkülerimizi söyleyebiliriz. Teneffüslerde biraraya gelmenin heyecanını yaratmalıyız. Kısa
anları bile değerlendirmeliyiz.
Okulda bir masa açıp, küçük bir kütüphane kurabiliriz. Yaban Oğlak, Canan ve Zehra, Neydik Ne Olduk, Çizgilerle Anadolu Tarihi... gibi kitapları-

mızı ve yine liselilerden topladığımız
kitapları masada sergileyebiliriz. Liste tutarak, kitapları dağıtabilir ve bitince
de geri alabiliriz. Yani söylemek istediğimiz şey, eğer istersek yapılamayacak hiçbir şey yoktur.
Düzenin okullarını, eğitim sistemini
eleştiriyoruz, düzene uygun kafalar
haline getirilmeye karşı mücadele ediyoruz. Bunu liselilere anlatacağımız en
canlı yerde liselerin kendisidir. Çünkü
eğitim sistemini en yakından bilen ve
yaşayan yine kendileridir.
Liselileri bir araya getirmeliyiz, onlarla paylaşımlarımızı artırmalıyız. Bulduğumuz her fırsatı, düşüncelerimizi
paylaşmak için değerlendirmeliyiz. İdeoloji bir yaşam biçimidir diyoruz. O zaman ideolojimizi tanıtmanın en iyi yolu
da yaşamımızla örnek olmaktır.

Sonuç Olarak;
1- Okulda, derste, bulduğumuz her
fırsatta örgütlenme çalışmamıza devam
etmeliyiz.
2- Teneffüsleri dahi ortak faaliyetler düzenleyerek değerlendirmeliyiz.
3- Okulda geçirdiğimiz her an bizim
denetimimizde olmalıdır.

Biz Onların Bekçiliğini Yaptığı Bu Adaletsiz, Düzeni Yıkacağız!

Saldırılara, Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz!
Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 14 Kasım
günü, Çok Programlı Anadolu Lisesi çıkışında toplu dergi dağıtımı yapan Liseli Dev-Genç'lilere polis saldırdı. Polis Dev-Genç'lilerin direnişi karşısında kimseyi gözaltına
alamazken liselilerin açtığı çadıra saldırdı. Çadırı çalan polislere karşı Dev-Genç'liler hemen masa açarak hiçbir alanı işkencecilere bırakmayacaklarını gösterdiler.
Aynı gün Bağcılar Halk Cephesi, Yavuz Sultan Selim Lisesi önünde saldırı ile ilgili eylem yaptı. Yapılan açıklamada,
işbirlikçi okul idaresinin polise haber verdiği; ama halkın
sahiplenmesiyle amacına ulaşamadığı ve işbirlikçileştirme
politikasının boşa çıkarılacağı söylendi.

Polis Saldırdı Halkımız Sahiplendi!
Liselilerden, liseli gençliğin gücünden korkan katiller, 15
Kasım günü bir kez daha Bağcılar Yeni Mahalle Yürüyüş

10

Yolu üzerinde kurulu
Liseli Öğrenci Meclisleri
çadırına saldırdılar. Direnen devrimcileri sahiplenen halkın önerisiyle çadır, 16 Kasım
günü bir dükkâna taşınarak dükkânın önünde
masa açılıp öğrenci meclislerini anlatan bildiriler dağıtıldı.
Liseli Dev-Genç'liler saldırılarla ilgili yaptıkları açıklamada: “Düşman saldırıyor, çünkü liselilerden, gençlikten korkuyor. Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz" dediler. Liseli DevGenç'liler aynı gün Yavuz Sultan Selim Lisesi’nde yazılama yaptı. Okula giden yol üzerine “İşbirlikçi Müdür Faruk’un
Okuluna Gider” yazıldı. Okul duvarlarına toplamda 10 yazılama yapıldı.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Genç Kurultayı Yapıldı!

Liseli Dev-Genç’liler Öğrenci
Meclisleriyle Daha da Büyüyecek!
Liseli Dev-Genç’liler 6 Kasım’da
faşizmin resmileşmiş kurumu olan
YÖK’ün kuruluşunu Anadolu’nun
dört bir yanında boykot etmişlerdi.
“YÖK kaldırılsın Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın” şiarıyla yaptıkları boykottan aldıkları güçle Liseli
Dev-Genç’liler, 15 Kasım günü Gazi
Büyük Park’ta ‘Liseli Dev-Genç Kurultayı’ yaptılar. Yapılan kurultayda,
6 Kasım boykotlarını nasıl örgütlediklerini, nasıl gerçekleştirdiklerini,
bu boykotların nelere hizmet ettiğini,
bundan sonra da nelerin yapılacağını boykot gerçekleştirilen okullardaki liselilerce tartışıldı.
Daha sonra düzenin bencil, rekabetçi, gericileşen eğitim sistemine
alternatif olarak, okullarında üretim,
paylaşım ve çözümü liselilerin ‘öğrenci meclislerini kuracağını duyurdular. Kurulacak öğrenci meclislerinde bu sistemin öğrencilerden çalınan hakları geri almak, okul idaresinin öğrenciler üzerindeki baskısını bitirmek ve faşizmin liseliler üzerinde
politikalarını boşa çıkarmak amacıyla öğrenci meclislerinde örgütlenmenin şart olduğunu vurguladılar.
Kurulacak öğrenci meclislerinde,
farklı görüşlerden de öğrencilerin
katılabileceklerini, sorunlarının ortak
olduğunu ve en geniş öğrenci örgütlülüğünün bu şekilde kurulabileceğini anlattılar.
Kurultay’ın ilerleyen saatlerinde li-

seliler kıssadan hisse canlandırdılar.
Canlandırmadan sonra, korku ve
meşruluk adına konuşma yapıldı.
Konuşmada, korkunun insani bir
duygu olduğunu, normal olduğunu,
ancak bunun da meşruluk ile daha fazla öğrenerek, yenilecek bir duygu olduğunu vurguladılar. 80 kişinin katıldığı kurultayın 16 Kasım günü de
devam edeceğinin duyurusu yapılarak
halaylarla sona erdi.

Liseliyiz, Boykotlarla,
Direnişlerle Büyüyoruz!
Liseli Dev-Genç’liler Büyük Gazi
Parkı’nda 15 Kasım günü başlayan
kurultaylarını ikinci gün yapılan tiyatro gösterimleri ve konserle sonlandırdılar. Liseli Dev-Genç’liler öncelikle Gazi Mahallesi Hacı Bektaş
Veli Cemevi’nin bulunduğu caddede
barikatlar kurularak etkinlik alanını
düzenlediler. Hemen ardından 4 akrep ve 2 TOMA ile program alanına
gelen polisler kitleyi taciz etmeye çalıştılar ve Dev-Genç’lilerin tepkisi sonucu uzaklaştılar.
Konser programı ilk olarak iki Liseli Dev-Genç’linin program alanındaki bir apartmandan pankart sallandırıp, havai fişeği atması ile başladı.
Sahneye çıkan iki liseli Gazi Mahallesi şehidi Sezgin Engin’i anlattılar.
Ardından Liseli Dev-Genç ve tüm
devrim şehitleri adına bir dakikalık

saygı duruşunda bulunuldu. Liselilerin şiirleri ile devam eden programda bir liseli de Kahraman Altun’u anlattı.
İdil Tiyatro Ekibi yozlaşma ile ilgili oyunlarını sergilediler. Tiyatroda
polislerin ahlaksızlara nasıl tolerans
gösterdiklerini anlattılar. Hasan Ferit Uyuşturucu ile Kurtuluş Merkezi
Tiyatro Ekibi de İki Ferit adlı bir oyun
sergilediler. Sergiledikleri oyunlarında yozlaşmış bir Ferit ile halkın
kültürüyle yaşayan Ferit’i anlattılar.
Tiyatrolar bittikten sonra sinevizyon
gösterimine geçildi. Liseli DevGenç’in özellikle son sürecini anlatan
sinevizyon öğrenciler tarafından ilgi
gördü. Sinevizyondan sonra sahneye çıkan Grup Umut Yağmuru, Liseli Dev-Genç’lileri selamladı ve kurultayda bulunmaktan onur duyduklarını belirttiler. Umut Yağmuru’nun
söylediği türkülere eşlik edildi ve halaylar çekildi. Konserin ve Liseli
Dev-Genç’lilerin mücadelesinin bu
meşrulukla caddeye taşınmasına daha
fazla tahammül edemeyen polisler etkinlik bitmek üzereyken tazyikli su ve
gaz ile Liseli Dev-Genç’lilere saldırdı.
Karşılık veren Liseli Dev-Genç’liler
TOMA ve akrepleri kovaladılar, Gazi
Mahallesi’ni kendi mevzileri yapıp
Gazi’yi halk düşmanlarına dar ettiler.
Gece boyu süren çatışmalarda polisler sokak ortasında insanları kaçırarak akreplerde saldırdılar.
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Mersin

Ankara

Öğrenci Meclislerinde Örgütlenelim!
Öğrenciler sorunlarının çözümü
için öğrenci meclislerinde örgütlenmeye ve büyümeye devam ediyorlar.

ANKARA:

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Kızılay Konur Sokak'ta 17 Kasım’da üniversiteler ve liselerde kurulacak olan öğrenci meclisleri için
öğrencileri bilgilendirmek amaçlı
masa açıldı. 3 saat açık kalan masada bildiri dağıtıldı, öğrencilere öğrenci
meclisi anlatıldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’nde 12 - 13 Kasım ve 17 18 Kasım günlerinde, 19 Kasım'da Fizik Bölümü’nde yapılacak olan öğrenci meclisleri tanışma toplantısı
için masa açıldı. Açılan masada gelen
öğrencilerle sohbet edildi ve iletişim
bilgileri alındı ve anket yapıldı.
ODTÜ Fizik önünde 4 gün açılan masada toplam 600 bildiri öğrencilere
ulaştırıldı.
19 Kasım sabah saatlerinde de Hazırlık Bölümünde tahtalara yazılama
yapıldı ve ders aralarında sınıflara girilerek öğrencilere sesli çağrı yapıldı.
Öğlen saatlerinde de Fizik bölümü
önüne gidilerek bildiri ve okulun sorunları üzerine anket çalışmasına devam edildi.

Hacettepe Üniversitesi:
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü'nde 19 Kasım günü, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve kütüphane çevresine 3 tane ozalit asıldı. Okulda faşistlerin tacizi ve ÖGBpolis işbirliğini teşhir eden ozalitlerin
asılmasının ardından; dün faşistlerin
cezalandırıldığı Yabancı Diller binasının önünde öğrenci meclisleri
tanışma toplantısı çağrısı yapılıp bildiriler dağıtıldı. Hazırlık sınıfı öğrencilerine 7 tane de Yürüyüş Dergisi ulaştırıldı. Ayrıca Beytepe’de dev-
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rimci öğrencileri polise ihbar eden
Rektör Murat Tuncer'i ve işbirlikçi
ÖGB'yi teşhir etmek için 20 Kasım
günü Edebiyat Fakültesi'nden rektörlüğe bir yürüyüş düzenleneceği duyuruldu.

BURSA:
Uludağ Üniversitesi’nde 17 Kasım'da öğrenci meclisi çalışmaları
devam etti. Yemekhane önünde bildiri
dağıtımı yapılıp, öğrenci meclisleri
anlatıldı. Okulun çeşitli duraklarına
ozalitler asıldı. Eğitim Fakültesi kantininde öğrenci meclislerine dair
anket yapılıp sohbet edildi.
Dev-Genç'liler, 12 Kasım'da daha
önce de masa açtıkları, 2 kere polis işbirlikçisi ÖGB’lerin saldırdığı Uludağ
Üniversitesi yemekhanesi önüne tekrar kartondan yaptıkları masayı açtılar. Masa kurulduktan 5 dakika sonra masanın önüne gelen ÖGB’ler
masanın kaldırılmasını isteyerek, tehdit ettiler. Dev-Genç’lilerin bu keyfiliği reddetmesi üzerine, ÖGB'ler
saldırarak masayı alıp gittiler. DevGenç'liler, masa açmaya ve çalışmalarını yapmaya devam edeceklerini
belirterek kararlılıklarını ifade ettiler.
18 Kasım'da tekrar masa açan
Dev-Genç’liler kartondan yapılan
masayı henüz kurarken polis işbir-

likçisi ÖGB’ler masaya gelip “yine
gelmişsiniz izin almanız gerektiğini
kaç kere söyledik masayı kaldırın”
dedi. Dev-Genç’liler de defalarca
aynı şeyi söylediklerini, izne gerek olmadığını ve ÖGB’ler masayı kaldırmayacaklarını belirtmesi üzerine masaya saldırı ve tehditlerine devam ettiler. Dev-Genç’liler masa açma kararlılığını göstereceklerini ve çalışmalarına devam edeceklerini söylediler.
Aynı gün içerisinde öğrenci meclisleriyle ilgili Fen Edebiyat Fakültesinde bildiri dağıtımı, afişleme ve öğrencilerle anketler yapıldı. Bir sonraki
gün üniversite çevresinde afişleme ve
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde
öğrenci meclisi anket çalışmasına
devam edildi.

WAN:
Dev-Genç'liler Wan’da kitap, dergi, tutsak ürünü ve Grup Yorum
DVD’lerinin sergilendiği stant açtı. 15
Kasım’da açılan masaya gelenler
Dev-Genç’lilerin Wan’daki mücadelesinden memnuniyet duyduklarını
söylediler.

Antep: Öğrenci Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!
Dev-Genç, 14 Kasım’da Gaziantep Üniversitesi meydanında “Öğrenci
Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!” yazılı pankart açarak eylem yaptı. Yapılan açıklamada; parasız, bilimsel, demokratik eğitim taleplerinin yanı sıra,
ikinci öğretim har(a)çları, polis-ÖGB (Özel Güvenlik Birimleri) işbirliği,
yurt ve barınma, burs sorunları dile getirildi, anadilde eğitimin hak olduğu vurgulandı. Gerici öğretim görevlileri ve sınav sistemine, okul girişinde kimlik gösterme dayatmasına değinilirken, küçük büyük bütün bu ortak
sorunların çözümünün, öğrenci meclislerinde örgütlenip, mücadele etmekten
geçtiği belirtildi. Sloganların atıldığı eyleme 7 kişi katıldı.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Röportaj

Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar
Boykotlarla, İşgallerle, Direnişlere
Yine Geleceğiz!
6 Kasım’da YÖK boykotu yapan
liselerden Halil Rıfat Pasa Lisesi öi
İTO Ticaret Lisesi’nde boykot yapan
Liseli Dev-Genç’liler ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Sizi tanıyabilir
miyiz? Hangi okuldan boykota
katıldınız? Bize boykotu anlatır
mısınız?
Berkan Karaçayır:
Adım Berkan Karaçayır.
Boykota Halil Rıfat Paşa Lisesi’nden
katıldık.
Boykota komiteler kurarak hazırlandık. 20 komite kurduk. 35 kişi ile
katıldık.
Sivil polisler boykota katılanların
resimlerini çekerek korku ve tedirginlik yaratmaya çalıştı.
Biz İTO Lisesi’ne polis saldırısını
duyunca İTO’daki Liseli DevGenç’lilerin yanına gittik. İTO Lisesi
önünde yaptığımız basın açıklamasına
polis biber gazı ve plastik mermilerle
saldırdı. Biz de meşru direnme hakkımızı kullandık.

Yürüyüş: Yıllar sonra
ilk kez bu boyutta boykot
oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Berkan Karaçayır: İstanbul’da
9 lisede üç üniversitede boykot örgütledik. Boykot İstanbul ile de sınırlı
kalmadı, Türkiye’nin dörtbir yanına
yaydık. Boykotumuz çalışma yaptığımız tüm okullarda çok etkili oldu.
- Esenyurt Anadolu Lisesi’nde
hem boykot hem işgal yapıldı.
- Bağcılar Yavuz Selim Lisesi’nde
yine boykotumuz işgale dönüştü.
- Gazi Ticaret Lisesi’nde müdür
odası işgal edildi ve taleplerimiz
kabul edilene kadar işgal devam
etti.
- İTO’daki boykotumuz bizden
önce polisin okulu işgal etmesi biçi-

minde gerçekleşti. Polisle saatlerce
süren çatışma yaşandı.
- Gazi Şair Abay’da %100 boykot gerçekleştirildi.
- Küçükköy Endüstri Meslek
Lisesi’nde boykot çalışmalarımız
oldu.
- Sarıgazi Ticaret Lisesi’nde
boykot yapıldı.
- Kağıthane Lisesi’nde boykot
yapıldı.
Polisin, okul idaresinin saldırıları,
tehditleri boykotlarımızı engelleyemedi. Eylemlerimiz 6 Kasım ile
sınırlı kalmayacak.
Yine boykotlarla, işgallerle gelecegiz. Berkin'in katilleri cezalandırılana kadar yatıp kalkıp Berkin
diyeceğiz.

Dev-Genç’li: Ben İTO Ticaret
Meslek Lisesi’nde okuyorum. Boykota 8 Komite
kurarak çalışma yaptık.
Polis boykota katılacak olan Liseli
Dev-Genç’lilere okul önünde saldırınca okulun içinden 50 kişilik kitle
sloganlarla bahçeye indi. Ögrencilerin
bahçeye indigini gören sivil polisler
öğrencilere işkence yaparak saldırdı.
Boykot öncesi öğrenciler okula
girerken okul bekçileri ve sivil polisler
sol görüşlü öğrencilerin üstünü ve

çantalarını aradı. Boykot başladığı
anda polisler hem içerideki hem de
dışarıdaki Liseli Dev-Genç’lilere saldırdı. Buna karşı olarak bizler de
direnme hakkımızı kullandık. Polisin
mahalleye saldırmasıyla birlikte biz
mahalleye geçerek hem Berkin
Elvan'ın katillerinin cezalandırılmasını
hem de YÖK'ün kaldırılması için
polise karşı direndik.
Devlet her zaman öğrenci hareketlerinden korkmuştur. Biz Liseli
Dev-Genç’liler olarak üzerimizdeki
baskıları ve çevremizdeki baskıları
hissediyoruz. Biliyoruz ki biz ses
çıkarmazsak ve bu mücadelede yer
almazsak baskılar her geçen gün
artacak. Berkin'in katilleri cezalandırılmayacak ve YÖK kaldırılmayacak. Bu nedenle biz en meşru hakkımız olan boykotu gerçekleştirdik.
Ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Seneler önceki boykotlardan örnek
alarak yeni boykotlar örgütlemeye
devam edeceğiz.
Bizler Liseli Dev-Genç’liyiz.
Berkin Elvan'ın katilleri cezalandırılmadan ve YÖK kaldırılmadan susmayacağız. Liselerde yapılan her
türlü haksızlığın karşısında olacağız.
Yine boykotlarla geleceğiz. Liselileri
yozlaştırmalarına izin vermeyeceğiz.
Korkularını büyüteceğiz.
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Baran Ayaztaş: Ben
Halil Rıfat Paşa Lisesi’nde
okuyorum.
Boykot başladığında okulun önünde
sivil polisler vardı ve fotoğraflarımızı
çekiyordu. Okulun içinde 20 tane sivil
polis vardı. İçeriden boykota çıkmak
isteyen arkadaşlarımıza 'boykota katılırsanız sizi gözaltına alırız, tutuklarız' diyerek tehdit ediyorlardı. Sonra
bizler, bize engel olan sivil polisleri
aşıp boykota çıktık. Okulun etrafinda
pankartımızı açıp sloganlarla yürüdük.
İTO Lisesi’ne destek için giderken

polis zırhlı araçlardan fotoğraflarımızı
çekiyordu. Sloganlarla ve attığımız
taşlarla akrebi kovduk. Arkalarına bile
bakmadan kaçtılar. Yürümeye devam
ederek İTO Lisesi önüne geldik. Slogan
atmaya devam ettik. Polisler ısrarla
'yolu kapatmayın başka yere gidin'
anonsu yapıyorlardı. Onlar daha çok
ısrar ettikçe biz sloganlarımızı daha
gür bir şekilde haykırdık. Eylemimizi
iradi olarak bitirdikten sonra polisler
gaz bombaları ve plastik mermilerle
bize saldırdılar. Çatışma çıktı. 3,5 - 4
saat kadar polisle çatıştık.

Liseli Dev-Genç'lilerin boykot
yapacağı her okulun polis ablukasına
alınması boykottan ne kadar korktuklarının göstergesidir. Korkularını,
umudu büyütecegiz. Boykotlarla
işgallerle gelecegiz.
Bizler Liseli Dev-Genç'liler olarak
unutturulmak istenen Berkin'i unutmayacağız. Bize okullarımız da dayatılan gerici faşist egitimi kabul etmeyecegiz. Liseli Dev-Genç'liler olarak
her türlü hak arama mücadelesinde
en ön saflarda biz olacağız.

Düzenin Yoz Eğitimine Karşı Alternatifiz
Halktan Öğrenip Halka Öğreteceğiz
Her ev, her sokak, her park... kısacası halkın bulunduğu
her yer öğrenmemiz ve öğretmemiz için halk okuluna
dönüşebilir. Halk Cepheliler, halk okullarını yaygınlaştırıyor.

İSTANBUL
Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Okmeydanı: Halk Cepheliler 12 Kasım'da halk
okulu çalışması yaptı. 11 kişinin katıldığı çalışmada,
savaşın her alanda nasıl büyütüleceği konusu tartışıldı.
Çalışma sonunda mücadelenin mahallede yükseltileceği
sözü verildikten sonra Hasan Ferit Gedik'in mahkemesine
çağrı yapılarak çalışma sonlandırıldı.
Bağcılar: 14 Kasım günü, polis saldırısına rağmen
liseli öğrenci meclisleri çadırında “Sahiplenme” konulu
halk okulu çalışması yapıldı. “Şu anda buraya gelmeniz
de sahiplenmenin bir örneğidir” denilerek başlanan
çalışmada halkın komşusunu, sokağını, parkını sahiplenmesinden, yaşam içindeki örneklerden bahsedilerek
Cephe tarzı mücadelenin halk kültürüne dayandığına
bu yüzden sahiplenmenin geleneklerimizden biri olduğuna
değinildi. Ayrıca 6 Kasım boykot eylemine katılan,
gözaltına alınan liseliler, sahiplenmenin olumlu ve olumsuz örnekleriyle birlikte neler hissettiklerini anlattılar.
Çalışmaya 23 kişi katıldı.
Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi'nde 10 Kasım'da
halk meclisi toplantısı yapıldı. 25 kişinin katıldığı toplantıda
halk meclislerinin neden kurulmak istendiği, halk meclisleri
ile hedeflenenin ne olduğu üzerine kısa bir konuşma
yapıldı. Halk meclislerinin kurulması, işlemesi konusunda
herkese sorumluluk ve iş düştüğü belirtildi. Halk meclisinin
ilk faaliyeti olan aşure etkinliği ve yapılacak futbol
turnuvası konuşuldu. Gündeme dair sohbetlerin, halk
meclisi konusunda tartışmaların yapıldığı ilk toplantı
sonunda, büyük bir halk toplantısı yapılması kararı alındı.
14 Kasım'da yapılacak olan halk okulu çalışmasının da
duyurusu yapılarak toplantı sonlandırıldı.
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Esenyurt:
18 Kasım salı
günü Esenyurt
Özgürlükler
Derneğinde her
hafta yapılan
halk okulu çalışması bu haftada
yapıldı. Daha
önceden çağrısı Esenyurt
yapılan çalışmanın bu hafta ki konusu kolektivizm işlendi. 17 kişinin
katıldığı çalışmada kolektif yaşamı gün içerisinde daha
fazla nasıl uygulayabiliriz konusu üzerine konuşuldu.

İkitelli:
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde 18 Kasım’da başlayan
halk okulu çalışması, halk meclisleri konusu üzerinden
yapılan sohbetlerle devam etti. Çalışma öncesinde,
mahalleye duyuru amacıyla 3 adet ozalit asıldı. 8 kişinin
katıldığı halk okulu çalışması, cuma günü yapılacak
halk meclisi toplantısını mahallede duyurma kararıyla
bitirildi.

TÜYAP’ta Bildiri Dağıtımı
Yapıldı
İstanbul TÜYAP Kitap
Fuarı’nda, 16 Kasım günü
Halk Cepheliler tarafından
“Baskı ve Yasakları Yükselen
Mücadelemizde Aşacağız"
yazılı bildiriler gelenlere
dağıtıldı. Yaklaşık 1500 bildiri dağıtıldı ve aynı içerikli
kuşlamalar yapıldı.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

AKP İKTİDARI MADENLERDE, İNŞAATLARDA
CESETLERİMİZ ÜZERİNDEN RANT SAĞLIYOR!
Tek tek cinayetlerden toplu katliamlara ulaşan işçi ölümleri pek çok
gerçeği de gözler önüne seriyor, tartışma gündemine getiriyor.
İş cinayetleri neden yaşanıyor?
Denetim sorunu deniyor. Denetimler
nasıl yapılıyor peki?
Sorular cevapsız bırakılıyor.
Ve onar-yüzer ölmeye devam ediyoruz.
Madenleri kazdıkça cesetlerimiz
fışkırıyor. Kazdıkça cesetlerimize ulaşılıyor. Yalnız cesetlerimiz değil gerçekler de gün yüzüne çıkıyor: Rant
gerçeği, sömürü gerçeği, yolsuzluk
gerçeği, usulsüzlük gerçeği, yasadışılık
gerçeği... Kapitalizme ait ne varsa
tüm pislikleri görmek mümkün.
Soma’da 13 Mayıs 2014’te Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Eynez
Madeni’nde meydana gelen ve 307
madencinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili hazırlanan ve dava dosyasına da giren Maden mühendisleri
Prof. Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.
Dr. Ahmet Hakan Onur, elektrik mühendisi Prof. Dr. Eyüp Akpınar ve A
sınıfı iş güvenliği uzmanı Alpaslan
Ertürk’ten oluşan bilirkişi heyetinin
raporuna göre bir çok ihmal ve kusurun
biraraya gelmesiyle olan katliam önlenebilirdi.
Resmi bilirkişi raporuna göre söz
konusu kusur ve ihmalleri;
Aşırı üretim zrlaması, Onaysız
ve usulsüz işlem ve uygulamalar,
Denetimsizlik, Yasadışı kuralsız çalışma sistemi, Eğitimsizlik, Can güvenliğini sağlayacak önlem ve tedbirlerin alınmaması

Tüm bu usulsüzlüklerin yanında
bilirkişi araştırmasında bir nokta daha
ön plana çıkıyor. Hileli-Usulsüz Sözleşme:
“TKİ tarafından, önce Park Enerji
A.Ş.’ne daha sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ‘hizmet alım sözleşmeleri ile verilen ihale konusu 15
milyon ton kömür üretim işi’ 4857
sayılı İş Kanunu hükümleri açısından
hileli olarak görülmektedir. Konuya
ilişkin olarak hem Sayıştay KİT raporlarında hem de TKİ tarafından
yayınlanmış olan 2013 yılı faaliyet
raporunda bu duruma dikkat çekilmiştir.”
Raporların işaret ettikleri bir tek
sonucu doğuruyor: Daha çok sömürü-daha çok kar-daha çok ölüm...
İşçileri katliama götüren gerçekler
bu resmi raporların da ötesinde çok
daha çarpıcıdır. Evet Soma ve diğer
maden ocakları maden değil adeta
mezarlıktır...
Bunların birinci dereceden sorumlusu da AKP iktidarıdır. AKP, işçi
katliamlarının doğrudan sorumlusudur.
AKP’nin Soma ile ilgili soruşturmaların üstünü kapatması da bu gerçeği
doğrulamaktadır.

İki Katliam:Soma, Ermenek
İki Farklı Tutum Nedeni;
Rant-Soygun-Yağma
Soma madenlerinde 307 işçi katledildi. AKP iktidarı daha ilk andan
itibaren “kader” diyerek, “bu işin
fıtratında var” diyerek katliamı aklamaya çalıştı. Maden katliamının birinci dereceden sorumlularından

Soma Holding patronu Alp Gürkan’ı aklamaya çalıştı. Gerçekte Soma
Holding patronu Alp Gürkan şahsında
AKP kendi katliamcılığını ve bu katliamın ardında yatan rant, yolsuzluk
ve yağma gerçeğini gizlemeye, aklamaya çalıştı. Öyle ki TKİ’nin yolsuzluğu açığa çıkmasına rağmen Enerji
Bakanlığı, TKİ hakkında soruşturma
izni dahi vermedi.
Aynı AKP’nin birkaç ay sonra 18
işçinin sular altına gömüldüğü Ermenek’e ilişkin tavrını görenler haklı
olarak şaşırdılar.
Cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanları hep bir ağızdan:
“Bu bir doğal afet değildir”,
“Sorumlular hesabını verecek”,
“İşçiler şikayetlerini getirsinler
usulsüzlük varsa hemen işletmeyi
kapatırız” şeklindeki kesin söylemleri
Soma maden katliamından çok farklı
bir yaklaşıma işaret ediyordu.
Elbette katliam gerçeğinin, cesetlerin artık gizlenemez hale gelmesi
ve “kader”, “doğal afet” söylemlerinin
inandırıcılığını yitirmesi bu söylem
değişikliğinin bir nedeni iken ancak
gerçeğin bir başka boyutu da Soma
madenleri ile Ermenek madenlerinin
arkasında yatmaktadır.
Anlaşılan o ki AKP için Ermenek’teki rant Soma’daki rant kadar
büyük değildir. Bu nedenle gözden
çıkarılabilirdir. Bunun için Soma Holding patronu Alp Gürkan’a sahip çıkılırken Has Şekerler patronuna aynı
sahiplenme gösterilmiyor. Katliam
aynı, tavır farklı. Tuhaf değil mi?
“Bu tuhaflığı anlamak için, ma-
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12 YILLIK AKP İKTİDARINDA TOPLAM ÖLEN İŞÇİ SAYISI
14 BİN 712... İşçi Katliamı Sürüyor...

Nasıl Büyüyorlar?
Onlar Büyüdükçe
Biz Ölüyoruz!

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

* Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker,
Nohutçu Han’daki atölyede yılda sadece 200 kilo bisküvi
üreterek başladıkları yolculuğun temelinde babam ve
amcamın şu felsefesi yatıyor demiş:
“Başarının temelinde önce bıkmadan usanmadan çalışmak, dürüstlük ve kaliteli üretim gelir. Bu felsefe, 70
yılda bizi Türkiye’nin markası yapmakla kalmadı, dünyaya
açılmamızı da sağladı”…
“Ülker son dönemde yurtiçi ve yurtdışında çarpıcı satın
almalara imza attı. Şirket girişim sermayesi şirketi olan
Brynwood Partners’a ait ABD'li DeMet's Candy'yi 221
milyon dolara satın aldı. Bünyesinde Flo, Polaris ve Kinetix
gibi ayakkabı markalarını bulunduran Ziylan Grubu'nun
yüzde 50 hissesi Ülker, BİM ve Mater Footwear konsorsiyumuna satıldı. Ülker, 2013 Nisan ayında ise Sabancı'nın
da yüzde 40 ortağı olduğu DiaSa marketler zincirini 320
milyon liraya satın aldı… Adapazarı Şeker Fabrikası'nın
yüzde 98.8'lik hissesi 182 milyon lira karşılığında Yıldız
Holding'e satıldı.” (Hürriyet Gazetesi, 4 Kasım 2014)
Bıkmadan usanmadan çalışmakmış. Dürüstlük ve kaliteli
üretimmiş. YALAN. Yıldız Holding AKP’li 12 yılda sağlamıştır bu gelişimi. İktidarın nimetleri önüne serilmiştir.
*Soma Holding, son 8 yılda karını 25 kat arttırmış.
Nasıl? TKİ’nin usulsüz sözleşmesiyle… AKP güvencesiyle… İşçilerin can güvenliklerinden kestikleriyle…
*Kolin Şirketler Grubu AKP iktidarı döneminde aldığı
usulsüz ihalerle büyüdü. İşçilerin alınterini sömürerek büyüdü.
*Torunlar İnşaat, doğrudan başbakanlığa bağlı ve adeta
yasalar üzerinde olan TOKİ güvencesiyle, soygun, talan ve
sömürüyle büyüdü. Onlar büyüdükçe iş cinayetlerinin oranı
da yü zde 12.3’e ulaştı. İşçilerin kanı canı pahasına büyüdüler.
denlerin yarattığı rant kapasitesi arasındaki farka ve Soma’daki şirketleri kollayan TKİ’nin usulsüz işlemlerine
bakmak gerekiyor.
“Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait
maden ocaklarını işleten iki şirketin, ihalesiz ve yönetim
kurulu kararı alınmadan tanınan süre uzatımlarıyla kömür
çıkardığını biliyor musunuz?
-Kanunsuz protokollerle çıkarılan kömür miktarının
Soma AŞ için 30, İmbat AŞ için ise 39 milyon ton
olduğunu,
-TKİ’nin bu iki şirkete hukuk dışı verdiği işlerin toplam
tutarının 4 milyar TL’yi aştığını,
-10 yılda Soma AŞ’nin 1 milyar 590 milyon; İmbat
AŞ’nin ise 13 yılda 2 milyar 457 milyon TL hasılat elde
ettiğini,
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-Soma’nın bu yılki ocak-haziran dönemi satış gelirinin
181 milyon 783 bin; İmbat AŞ’nin ise 253 milyon 331
bin TL olduğunu belgeleriyle açıklıyor.” (10 Kasım 2014
Cumhuriyet Gazetesi, Çiğdem Toker, Soma’nın Bitmeyen
Rantı)
Soma Holding’in sahiplenilmesinin bir örneği de Torunlar
İnşaatın sahiplenilmesinde yaşandı. AKP iktidarı Torunlar’a
da sahip çıktı. 10 işçinin katledilmesiyle ilgili açılan davada
Torunlar inşaatının sahiplerine takipsizlik kararı verildi.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, ölen işçi ailelerine kan parası
veren Torunlar patronuna övgüler yağdırdı.

Soma Holding, Yıldız Holding,
Kolin, Torunlar…
Tekeller Büyüyor Ölümler Artıyor
Yıldız Holding’e bağlı Ülker Grubu İngiltere merkezli
United Biscuits’i alarak Godiva’dan sonra dünyanın
üçüncü büyük bisküvi üreticisi konumuna yükseldi. Yıldız
Holding’e bağlı Ülker Grubu AKP’nin 12 yıllık iktidarı ile
atılıma geçti.
Soma’da yerin altını sömürüp yağmalayanlar yerin
üstünü de boş bırakmıyorlar. Soma’ya bağlı Yırca Köyü’nde
6 bin zeytin ağacı köylülerin tüm karşı çıkışlarına rağmen
bir gecede dozerlerle yerle bir edildi, parçalandı. Zeytinleri
söken Kolin inşaat AKP ile birlikte büyüyen bir şirkettir…
En büyük ihaleleri alan bir şirkettir… Erdoğan’ın Sabah
Gazetesini almak için havuz medyasına para yatıran
şirketlerden birisidir Kolin şirketi…
Torunlar inşaat aynı şekilde AKP’ye verdiği destekle
büyüyen bir inşaat şirketi. Torunlar katliamının ardından
da bir dizi usulsüzlük ortaya çıkmıştı.
Soma maden katliamının yaşandığı Soma ve İmbat
Madencilik’in 2005’ten bu yana elde ettiği hasılatların
artış hızı katliam gerçeğini açıklamaktadır. 2005 yılı hasılatı
12.7 milyon TL olan Soma Holding, 2013’e gelindiğinde
bu rakamı 310 milyon TL’ye çıkarıyor.
Bu boyutta bir kar sömürünün boyutunu da açıklıyor.
Çalışma koşullarının ilkelliği, hiçbir iş güvenliğinin olmamasını açıklıyor. Maliyeti düşürmek karı büyüteceğinden
can güvenliği, çalışma güvenliği için maliyetten kaçınıyor
tekeller, karlarını büyütürken ölümleri de büyütmüş oluyorlar.
Bütün tekeller katildir. Hırsızdır, oburdur.
Hırsızı doyuran; onunla birlikte doyan, katile gözcülük
yapan hatta bizzat tetikçilik yapan AKP iktidarıdır.
Sonuç olarak;
Bir, iş cinayetlerinin, işçi katliamlarının nedeni açıktır:
tekellerin azgın sömürüsü, daha fazla kar hırsı, rant ve
soygun…
İki, katillerimizin kim olduğu açıktır: tekelci patronlar
ve onların koruyucusu AKP iktidarı.
Üç, iş cinayetlerinin dolayısıyla azgın sömürünün önüne
geçmenin yolu hak ve özgürlüklerimiz için, kendi iktidarımız
için örgütlenmek ve mücadele etmektir.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

NATO’dan AKP’ye Talimat: SİLAHLANIN!

AKP Halka Karşı Savaşı Büyütüyor!
AKP sömürüyü arttırdıkça halka
karşı savaşı da büyütecektir. Son düzenledikleri yasalar, bütçeye ayırdıkları
paylar, verdikleri kararlar halka karşı
savaşı büyüteceklerininde göstergesidir. Ve elbette emperyalizme göbekten bağlı olan Türkiye ve işbirlikçi
iktidarı olan AKP halka karşı savaş
hazırlığını kendisine verilen talimat
üzerine yapıyor. Yoksa halka karşı
politikaları başka türlü örgütlemenin
imkanı var mıdır? Bunu bildikleri
için hazırlıklarını yapıyorlar.
Halka karşı savaş hazırlığı yaptıkları yerlerden bir tanesi emperyalizm
adına savaş yürüten, dünya halklarının
baş düşmanı NATO toplantılarıdır.
Bu toplantılarını alenen yapıyor,
sonra sonuçlarını pervasızca açıklıyorlar. Savaş çığırtkanlıklarını “güvenlik” adı altında halka yutturacaklarını sanarak... NATO, 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'de yaptıkları toplantıda üye ülkelerin savunmaya ne kadar
pay ayıracaklarını belirledi. Ve bu
toplantıda başta Türkiye'ye olmak
üzere hangi ülkenin ne kadar silah
alacakları talimatı verdi. Toplantıda
NATO'ya üye her ülke gayri safi yurt
içi hasılatının (GSYİH) yüzde 2’sini
savunma harcamalarına ayıracağını
taahhüt etti. Türkiye daha önce Gayri
safi yurt içi hasılada savunma bütçesine
GSYİH’nin yüzde 1.74’ünü aktarıyordu. Alınan karara göre önümüzdeki
10 yıl boyunca GSYİH’den savunmaya ayrılan payın en az yüzde 2
olmasını "ittifak" üyesi bir ülkenin
NATO yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için şart olduğu vurgulanmış. Ayrıca toplam savunma harcamasının en az yüzde 20’lik bölümünün yeni silah sistemlerinin alımında kullanılması kararlaştırılmış.
Bu karardan sonra yıllık savunma
harcamalarında en az yüzde 15’lik
artış gerçekleşecek. NATO daha çok
silahlanın, daha çok silahlanın diyor.
Şu an itibariyle;
Türkiye "savunma harcamaları"na
ayırdığı pay bakımından NATO ül-

keleri arasında 7. sırada bulunuyor.
Bu yetmiyor tabii ki, halka karşı savaşta daha hazırlıklı olmalılar. Bütçe
görüşmelerine bakıyoruz, işbirlikçi
AKP kendisine verilen talimatları hızlı
yaşama geçirmeye başladı. Örneğin
Milli Savunma Bakanlığı’nın 22 milyar 764 milyon 255 bin TL’lik 2015
yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece
son yıllara göre Savunma Bakanlığına
ayrılan pay iki katına çıktı.

İç Güvenlik
Harcamalarındaki
Asıl Pay Polise Gidiyor!
AKP iktidarını sağlamlaştırmaya
başladığı günden itibaren “iç güvenlik”te en yüksek payı emniyete ayırmaya başladı. Askeri harcamaların
milli gelire oranı yıllar içersinde gerilerken, iç güvenlik harcamalarının
payını artırmaya çalıştı. Örneğin Türkiye’nin iç güvenliğe harcadığı para,
2006-2014 yılları arasında iki buçuk
kattan fazla artarak 6 milyar 651 milyon TL’den 22 milyar 262 milyon
TL’ye çıktı. Nitekim 2015 bütçe
teklifi ortada. 2016'da bu rakamın ise
26 milyar 77 milyon TL’yi bulması
öngörülüyor.
2006 yılında gayrisafi milli gelirin
yüzde 0.88'i iç güvenliğe giderken,
2013 yılında bu oran yüzde 1.36 oldu.
Dikkat çeken bir diğer husus iç güvenlik harcamalarında en hızlı artışın
personele gitmiş olmasıdır. Özellikle
Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT
harcamaları içinde de personel harcamaları artmıştır. Bu polis sayısının
daha da artacağı anlamı taşıyor. Yine
son rakamlar Türkiye’nin, Rusya’dan sonra, nüfusuna oranla en
fazla polise sahip ikinci ülke olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de, her 100 bin kişiye
474,8 polis düşüyor. İçişleri Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni
ve Güvenliği Müsteşarlığı iç güvenlik

harcaması yapan kurumlar ve bu kapsamda pastada en büyük pay Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün. 2013 yılında
yüzde 70 olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün iç güvenlik harcamalarının içindeki payı, 2014, 2015 ve
2016 bütçelerinde yüzde 74'e çıkacak.
Peki AKP kime karşı silahlanacak?
"Bir TOMA giderse 10 TOMA alacağız" diyerek düşmanlığını ilan eden,
316 TOMA'nın alınması için ihale
açan AKP kime karşı silahlanacağını,
silahları kime yönelteceğini açıklıyor
bizce.
AKP halka karşı silahlanmaktadır.
AKP halkın öfkesinin kendisine yöneleceğini bildiği için korkuyor, korkusunu
yeni çeşit çeşit TOMA alarak yenmeye
çalışıyor. AKP devrimden korkuyor.
Bir kez halk ayaklanmasının ne olduğunu gördü, daha büyüğünün yaşanabilecek olması korkusunu yansıtıyorlar.
Silahların sayısı, türü, işlevi ne olursa
olsun AKP ne halk ayaklanmalarını
engelleyebilir ne de halkın örgütlü gücünü yenebilir. NATO kurulduğundan
beri halka karşı savaşıyor fakat halkın
örgütlü gücünü yenebilecek bir silahı
bulabilmiş değildir, yüzlerce yöntem
denemiş yüzlerce kez yenilmişlerdir.

Sayı: 444

Yürüyüş
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2014

Sonuç Olarak;
1- AKP emperyalizmin işbirlikçi
partisidir. Bu nedenle NATO'nun silahlanın talimatlarına uymak zorundadır. Ve AKP'nin silahlanması baskıyı
ve sömürüyü arttıracağının göstergesidir. AKP silahlarını halka karşı uygulayacaktır.
2- Alınan her silah, çocuklarımızın
açlığı, işçilerimizin ölümü, ormanlarımızın ve topraklarımızın yağmalanması içindir.
3- Silahlanmak güvenlik demek
değildir, her silah yaşama hakkımızın
çalınması, başımıza gaz kapsüllerinin
atılması, gözlerimizin kör edilmesidir.
AKP bütçeyi silaha ve polise değil
halka, halkın ihtiyaçlarına ayırmalıdır,
bunun dışında yapılan her harcama
gayrı meşrudur.
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17

AKP’DEN YANDAŞLARA YÜZ MİLYONLUK İHALELER

HALKA 316 YENİ TOMA
TOMA’larınız Halkı Teslim Alamayacak!

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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AKP öylesine halk düşmanı bir
parti ki; halkı, halkın paralarıyla vurarak bir yandan kesesini dolduruyor,
bir yandan da halkın ekmek, adalet
ve özgürlük mücadelesini bastırmaya
çalışıyor. Geçen hafta basına yansıyan
haberlere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün halka karşı savaşta kullanılmak üzere satın almaya karar
verdiği 316 adet TOMA yine AKP’li
patronlara ihale edilmiş.
Kobane protestoları (6-8 Ekim
2014) sırasında Başbakan Ahmet
Davutoğlu “Talimat verdim. Yakılan
her bir TOMA yerine 10 TOMA
alınacak” demişti. Davutoğlu’nun
bu tehditinin arkasından Emniyet
Genel Müdürlüğü’nden 316 yeni TOMA’nın alınacağı duyuruldu.
Kobane eylemleri bahanesi oldu,
AKP halka karşı terör estirmeden
yönetemez. AKP iktidarında “2006
ile 2013 yılları arasında askeri harcamalar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH)’ya göre oranı yüzde 9 azalırken diğer iç güvenlik harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde 55
arttı.” (Cumhuriyet, 15.11.2014)
Yani AKP, askeri harcamaları
kısarken halka karşı kulandığı
polis için harcamaları yüzde 55
artırmıştır.
Alınacak 316 TOMA’dan 151’i
AKP’li Ethem Sancak’ın BMC firmasına verildi.
BMC, 2013 Mayıs’ında TMSF’ye
geçtikten sonra Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Es Mali Yatırım’a satıldı.
Ethem Sancak, AKP’li bir patron.
TMSF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu) 985 milyon TL tahmini bedelle
satışa çıkardığı BMC’yi 751 milyon
TL’ye Ethem Sancak satın aldı. Daha
sonra BMC’nin yüzde 49 hissesini
Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri
Komitesi satın aldı.
Yine 15 Kasım tarihli Cumhuriyet
Gazetesi’nden Çiğdem Toker’in ak-

tardığı bilgilere göre, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün gizli, davet usulü ve
açık eksiltme yöntemiyle yaptığı 65
TOMA ihalesini, 40.6 milyon TL
toplam bedelle eski AKP Milletvekili İsmail Katmerciler aldı. Bundan
sonra 251 TOMA daha alınması için
ihale gerçekleşti. Ancak gizli ve yine
davet yöntemiyle yapılan bu ihaleyle
ilgili bilgileri şeffaf biçimde aktaracak
bir yetkili veya kurum mevcut olmadığı için bilgiler netleştirilemiyor.
Ve elbette bu belirsizlikten yine AKP
yararlanıyor.
Ancak kesin olan bir şey var ki,
o da AKP’nin şimdiye kadar gerçekleştirilen en yüksek sayıda yeni
TOMA satın alma hedefi ile halka
karşı açtığı savaşı daha pervasız bir
biçimde yürüteceğidir. Halka karşı
savaşını büyütme kararı alan AKP,
yolsuzlukları da ihaleler aracılığı ile
yürütüyor... TOMA ihalelerini AKP’
lilere vererek bir taşla iki kuş vurmuş
oluyorlar. Halkın parasıyla halkı vuracak silahları kendi şirketleri aracılığıyla satın alıyorlar. Hem silah satıyorlar. Hem halkı vuruyorlar.
AKP yolsuzluklarla mücadele
sözü ile iktidara gelen bir parti. Ancak
iktidara gelir gelmez daha önceki
iktidarlar gibi hırsızlıklara devam
etti. Hatta bunu daha rahat, ayakbağı
olmadan sorunsuzca yapabilmenin
yollarını da buldu. Geçtiğimiz yıllarda
Sayıştay Kanunu’nda değişiklikler
yapıldı.
Sayıştay, “kamu kaynağının etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından” sorumlu yüksek yargı
kurumlarından biri olarak ifade ediliyor. Teoriye göre Sayıştay her yıl
TBMM'ye rapor sunarak halkın cebinden çıkan vergilerin hem verimli,

hem de hukuka uygun olarak harcanıp
harcanmadığını meclisin de denetimine açıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda AKP iktidarı, Sayıştay'ın daha
etkili bir denetim yapması imkânını
ortadan kaldıran ve Sayıştay’ı doğrudan kendi denetimi altına alan değişiklikler yaparak bu kurumu da
ayakbağı olmaktan çıkarttı. Sayıştay'ın
görevinin usulsüzlükleri ve yolsuzlukları önlemek olduğu düşünüldüğünde, AKP’nin hırsızlık yapmaktaki
iradesi, hırsı ve engel tanımazlığının
boyutu da daha net görülüyor.

Sonuç Olarak;
1- AKP, halkın kanı, teri, gözyaşı
üzerinden yükselen halk düşmanı bir
partidir.
2- AKP, düşman olduğu halka
karşı savaşı büyütmek için yandaşlarından 316 TOMA satın alıyor.
3- Usulsüz, gizli kapılar ardında
açtığı ihalelerle halktan alınan vergileri, halkın parasını yandaşlarına
peşkeş çekiyor. AKP hırsızlıkta da
katliamcılıkta da sınır tanımıyor.
4- AKP, halk düşmanlığını büyüttükçe korkuları da büyüyor. 316
TOMA, halktan korkusunun sonucudur. AKP’nin daha çok TOMA’ya
ihtiyacı olacak. Çünkü TOMA’larıyla
halkı teslim alamayacak...

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Halk

Düşmanı

AKP

AKP Halka ve Doğaya Düşman

Sermaye ile Dost!

Hergün yeni
baskı yasalarıyla uyanıyor, her gün yeni saldırı ve katliamlarla güne başlıyoruz. Artık ülkemizde hiç eksik olmayan haberlerdir
bunlar. AKP’nin 12 yıllık iktidarı süresince her türlü katliam ve işbirlikçilik
ayyuka çıkmıştır ki faşizmden de
başka bir şey beklemek sadece saflık
ve cahillik olacaktır. Biz halk olarak bu
saflığa ve cehalete mahkum değiliz.
Halk bir güçtür ve bu gücü, bu güne
kadar faşizmin hiçbir yasası, silahı ve
katliamları durduramamıştır. Dünya tarihi buna tanıktır ve özelliklede Anadolu halkı yedi düvel işgalcilere karşı
kadını, erkeği ile dişiyle, tırnağıyla savaşmış ve yedi düvel işgalciyi defetmiştir. Halk düşmanı AKP ise soyunu
sopunu Anadolu’dan attığımız emperyalistlerin devşirmesidir.
Halk düşmanı AKP katliamları
yapar, katlettiğinin naaşını da omuzunda taşır.
Son günlerde yeni bir katliamla
karşı karşıyayız. Kolin Şirketler Grubu
tarafından Manisa'nın Soma İlçesi,
Yırca Mahallesi'ndeki termik santral ya-

pılacak sahadaki 6 bin zeytin ağacının
üzerindeki tonlarca ürünün toplanması bile beklenmeden kökünden söküldü. Bir gece yarısı şafak baskını ile dozerlerle 6 bin civarında zeytin ağacını
söktüler. Bu şafak baskını bildiğimiz
AKP’nin faşist polislerinin “terör” adı
altında, devrimcilere yapılan bir baskın
değil. Halkın, Soma köylülerinin zeytin bahçelerine bir saldırısı, bir tecavüzüdür... Halk düşmanı AKP rant
uğruna peşkeş çekmektedir köylülerin
alın terini. Ve bunu kendi yasalarını çiğneyerek yapmaktadır.
Hükümet sözcüsü Bülent Arınç;
“Bu termik santralin Yırca'da belli bir
uzaklığı taşımadığı için yürütmeyi
durdurma kararı çıkmıştır. Bu karara
uymak bizim için bir görevdir " diyor.
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunu veren kim, sizin bakanlığınız değil mi? Bakanlığınızın
verdiği sahte raporlar hakkında bir şey
yapacak mısınız?
Tabi ki kuşku yok yapmayacaklar
ve bakanlarını da, şirketi de korumaları altına alacaklardır.
ÇED raporunun hiçbir yerinde

Adalet Yürüyüşümüz, Adalet
Sağlanıncaya Dek Sürecek!
Berkin için adalet eylemleri İstanbul ve Anadolu’nun dört bir yanında yapılan eylemlerle sürüyor.
Halk Cepheliler yaptıkları eylemlerle Berkin için adalet taleplerini haykırmaya devam ediyorlar..

İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler Liseli
Dev-Genç'lilerin başlatmış oldukları
kampanya çerçevesinde, 13 Kasım'da
400 bildiri liselilere ulaştırıldı. Ayrıca Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi çıkışında bildiri dağıtımı yapıldı.

İZMİR: Berkin Elvan için adalet
yürüyüşlerinin 17.’sine 17 Kasım

günü, Karşıyaka Çarşı’da devam edildi. Karşıyaka İzban Durağı’ndan başlayan yürüyüş, İş Bankası önüne
kadar devam etti. Burada yapılan
basın açıklamasının ardından atılan
sloganlarla eylem sona erdi. Berkin'in katili AKP'nin polisleri, kamera çekimi yaparak eyleme katılanları tedirgin etmeye çalıştı. Katil polislere ve çarşıda bulunan halka, Berkin
Elvan’ın katili cezasını çekene kadar
eylemlerin devam edeceği duyurularak eylem bitirildi.

ANTALYA:

Antalya’da Halk
Cepheliler'in her hafta yaptığı eylem,
bu hafta da 15 Kasım'da Kışlahan
Meydan’ında yapıldı. Okunan açık-

zeytin ağaçlarının kesileceğinden
bahsedilmediği halde ÇED raporunda belirtilmeyen bir husus uygulamaya
geçilmiştir. Şirket bu cesareti nereden
almaktadır. Kimi arkasına almıştır. Bu
ne bizim için ne de halkımız için bir
sır değildir. Kolin Şirketler Grubu’na
onayı da, desteği de siz verdiniz.
Arsız Arınç ekliyor ve yüzü kızarmadan diyor ki; "Dağ taş zeytin
ağaçları ile dolmuştur. Enerjiye ihtiyaç var.” Yani ne demek doğa ve
insan emeğinin katliamına devam
edecekler. Ne demiş halkımız ‘Minareyi Çalan, Kılıfını Uydurur’ halk
düşmanı AKP onunda kılıfını uydurup hırsızlığa devam edecek.
Halkımız! Bu pervasızlığa ancak örgütlü gücümüzle dur diyebiliriz. Halk
düşmanı AKP hiçbir sınır tanımadan
talan etmek istiyor. Hayatımızın her alanına hükmetmek, tüm zenginlikleriyle
kendi kendine yetebilen ülkemizi emperyalizme peşkeş çekmek istiyor.
Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülke, bu
topraklar bizim. Kanımız canımız, dişimiz tırnağımızla sahip olduğumuz herşeye örgütlülüğümüzle sahip çıkalım.
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lamada: “ Bizim çocuklarımız yalnız
değildir. Bizim çocuklarımız hırsız
değil, halkın paralarını ayakkabı kutularına doldurmadı. Bu ülkede adaletsizlik, sömürü varsa, adaletsizliklere, baskılara karşı mücadele eden
devrimciler, vatanseverler de vardır"
denildi. Eyleme 17 kişi katıldı.

ADANA: Adana Halk Cephesi
tarafından 16 Kasım’da İnönü Parkı'nda “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı. Eylemde yapılan açıklamada; Berkin'in katillerinin kimler olduğunun bilindiği halde
yargılanmadığı, aksine Berkin Elvan
için adalet isteyenlerin, işkencelerle
gözaltına alınarak 26 yıl hapis istemiyle yargılandığı ama her şeye rağmen adalet talebinden vazgeçilmeyeceği dile getirildi. 6 kişinin katıldığı
eylem, sloganlarla bitirildi.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Yaratıcılık bir ihtiyacın eseridir.
Devrimci de ihtiyaç duyduğu her şey
için koşulları yaratma bilinciyle hareket
etmesini bilendir. Ki, zaten var olanla
yetinildiği sürece orada bir sıradanlık
hakimdir. Bu da devrimi, devrimciliği
büyütmez! Bundandır ki, devrimci
sıradanlığı aşmanın, yeniliğin ve var
olanla yetinmeyen yaratıcılığı kendine
temel alan bir idealin peşindedir.
Devrimci insan yaratıcıdır, çalışkandır, emekçidir ve tüm bilgi birikimini, bilincini kavgasına harcayandır...
Çünkü devrimcinin kavgası halkın
ve vatanının özgürlüğü kavgasıdır.
Bu inançla yürür ve bu inancı gereği
de her gün adımlarını hızlandırarak
ilerler....
Halk ve vatan sevgisi, devrimcinin
bilincinde başlayıp pratiğinde somutlanır. Emekçiliği, çalışkanlığı bu şekilde gelişir, güçlenir. Devrimci emekçiliğiyle, mütevazılığıyla mücadele
ederek karşısına çıkan tüm zorlukları
da yaratıcılığıyla aşmasını bilendir.
Çünkü, devrimci mücadelenin her
anı zorluklar içinde şekillenir. Ve devrimci, devrim mücadelesinin tüm zorluklarını aşma cüretine de sahiptir.
Yeri gelir büyük fedakarlıkla can
pahasına aşılır zorluklar, yeri gelir,

YARATICILIĞI GELİŞTİREN
FEDAKARLIĞIMIZI BÜYÜTEN
VATAN VE HALK SEVGİSİDİR!
günler uykusuzluk, yiyecek sıkıntısı,
temel ihtiyaçların sağlanması içinde
geçer. Ama zorluklar, engeller devrimcinin yaratıcılığıyla aşıldıkça devrim mücadelesi büyütülmüş olur. Devrim ihtiyaçlarını karşılamak, bunu
yaparken devrimci yaratıcılığımızı
kullanarak yeni yol ve yöntemler bulmak gurur vericidir. Ve bundandır ki
geriye aşılan zorluklar karşısında ne
yorgunluk, ne de çok ağır iş yükleri
kalır. Kalan tek şey yaptığımız iş karşısında önümüze çıkan zorlukları aşarak görevimizi yerine getirmenin mutluluğudur.
Devrimci bilinç olmadan fedakarlık
büyütülemeyeceği gibi, yaratıcılık da
gelişmez!
Devrimci mücadalemizdir bizim
yaratıcılığımıza yön veren. Halk ve
vatan sevgimiz, en zor koşullarda
dahi mücadele etmeyi, devrimciliği
büyütmeyi, bu yolda fedakarlık ve
yaratıcılığımızı açığa çıkartacaktır.
Faşistler Sovyetler Birliği'ne saldırdığı
2. Paylaşım Savaşı’nda ve Sovyet
halkının faşizme karşı vatan ve halk
sevgisiyle mücadelesi buna örnektir.
Sovyet halkları ister cephe gerisinde
isterse de cephede faşizme karşı savaşta bu sevginin yön verdiği tüm
yaratıcılığını kullanmıştır!
"... Moskova Tren Fabrikasının
kadın işçileri askere çağrılan askerlere
bir mektup gönderirler: "Sizler cepheye gidiyorsunuz. Bizler ise cephe

gerisinde kalıyoruz. Ancak bize göre
cephe ve cephe gerisi diye bir ayrım
yapılamaz. Fabrikada sizleri aratmamak ve ihtiyacınız olan her şeyi
sağlamak için bütün gücümüzü ve
çabamızı harcayacağız."
On iki ev kadını bir maden kuyusunun müdürüne gidip şöyle derler:
"Biz maden ocağında çalışmak istiyoruz. Sizden savaşa giden kocalarımızın, kardeşlerimizin ve çocuklarımızın yerine bizleri işe almanızı
rica ediyoruz."
(...) Binlerce emekli ihtiyar işçi
fabrikalarına geri döndüler..." (Sosyalist Toplumda Yaratıcı Yarışma,
Syf:51-54, S. Gerşberg)
Sovyet halkına emperyalist kuşatma altında bu fedakarlığı yaptıran
tek şey, halk ve vatan sevgisidir.
Tıpkı kurtuluş savaşında Kara Fatmalar'ın, Şerife Bacılar'ın, Karayılanlar'ın, Şahinbeyler'in, Yörük Ali
Efeler'in yarattığı kahramanlık destanları gibi...
Cephelerde elde silah savaşma bilinci de, maden ocaklarında 'vatan
Savunması' bilinciyle yapılmaktadır.
Bugün Anadolu toprakları emperyalistlerin çiftliği haline getirilmek
isteniyor. Adım adım topraklarımızı
elimizden almalarına izin vermemek
için vatan topraklarına sahip çıkmalıyız. Ve sahiplenme bilincimizi milyonlara aşılayarak halk ve vatan sevgisini büyütmeliyiz...

Doğru Örgütlenme
Anlayışı:
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

- Sendika bürokratlarına değil,
tezgah başındaki işçiye gitmektir.

- Fabrikalarda, meydanlarda, sokaklarda işçilerle
buluşarak, işçi mücadelesini engellemeye çalışanlara
karşı mücadele ederek örgütlenmektir.
- İşçilerin, kendi eylemliliklerinde,
örgütlerinde ve geleceklerinde söz ve karar sahibi
olmaları için gerekli mekanizmaları yaratmaktır.
Bu mekanizmalar; her fabrikada, her işyerinde ve grev
yerlerinde kurulacak işçi komiteleri ve işçi meclisleridir.
"... bu komite ve meclisler, işçilerin söz ve karar sahibi
olmasını, kendilerini yönetmelerini sağlayacak; kendi
haklarına sahip çıkmanın araçları olacak; olumlu örnekler
yaratarak, ülke genelinde gelişecek ve sendika
bürokratlarının kurumlarını yıkarak işçi hareketini
özgürleştirecektir." (Dayı)
Bu yol, Devrimci İşçi Hareketi'nin kendini hayatın içinde
doğrulayan yoludur.

AKP’nin “İş Güvenliği” Yasaları
KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI?
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İş cinayetleri arttıkça ve neredeyse
toplu katliamlara dönüştükçe AKP
"iş güvenliği" adına yasalar çıkarmayı
hızlandırdı.
Soma, Ermenek gibi toplu katliamlardan sonra birer "iş güvenliği
yasası" paketi hazırladılar.
Daha önceki yıllarda da AKP nin
bu türden yasalar çıkarttığı olmuştu.
İktidarını "yalan ve demagoji" üzerine kuran AKP bu yasalarla iş güvenliğini değil patronların daha fazla
kar elde etmesini güvence altına almıştır.
Toplu işçi ölümlerinin ardından
çıkardıkları her yasa aslında bir sonraki
katliamın temellerini atmıştır.
Kısacası; AKP aslında bizim
ÖLÜMLERİMİZİ KARA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR.
AKP katliam yasalarına "iş güvenliği yasaları" adını vererek hem
iş cinayetlerini engellemeye çalışıyormuş gibi görünmüş hem de kapitalizmin "her şeyi kendi çıkarına kullan, her şeyi kara dönüştür" mantığını
işletmiştir.
Geçmişteki örneklerine bakalım:
2102 yılında iş cinayetleri artınca
AKP "Güvenle Büyü Türkiye" adı
altında "iş sağlığı ve güvenliği" yasaları çıkarttı. "AB nin 15 ülkesinin
ortalaması 1.5 civarında iken, Türkiye’deki iş kazaları oranı yüzde 12.3"
idi vb...
Çalışma Bakanı Faruk Çelik iş kazalarının yüzde 80’inin KOBİ’lerde
(küçük orta boy işletmeler) gerçekleştiğini söylüyordu. Bu yasa çıktığından bu yana ne değişti? Sadece
bizler daha fazla ölmeye başladık.
Yani devletin kendi rakamlarına göre
"her 100 işçiden 17’si kaza riskine
maruz kaldı." Neden? Çünkü bu

yasa ile AKP nin asıl amacı işçilerin
güvenliğini almak değil KOBİ’lere
kendi çıkarları doğrultusunda çeki düzen vermekti. İşçi ölümlerini de bu
amaçla kullanmaya çalıştı.
Bu yıl Soma’da 307 insanımız yer
altında diri diri yandı. Soma’nın hemen
ardından AKP’liler timsah gözyaşları
dökerek "yeni bir torba yasa" çıkardılar.
"İş güvenliği"ne ilişkin düzenlemelerde işte bu torba yasa da yeralıyordu. Daha yasa çıkarken bile yeni
katliamların "ben geliyorum" dediğini
herkes görüyordu. Güya hükümet patronlara işçiler için "iş güvenliği zorunluluğu" getiriyor; hükümet ise
madenleri işletmeleri karşılığında şirketlerin kendisine verdiği ve "rödövans" dedikleri parayı her koşulda
alma garantisi elde ediyordu.
Patronlar bu göstermelik önlemler
için bile hemen işçilere verdikleri paradan kısıntıya gitmeye başladılar;
işsiz bırakmakla tehdit ettiler; işsiz
bıraktılar; işçilerin ulaşım ve yemek

Madenlerde, inşaatlarda,
fabrikalarda, atölyelerde
İŞÇİ KOMİTELERİ VE
İŞÇİ MECLİSLERİNİ
ÖRGÜTLEYELİM!
İşçi Meclislerinde örgütlenen işçiler
kendi hakları ve
gelecekleri için söz ve karar
sahibi olabilirler.
Komiteler ve meclisler meşru
örgütlenmelerdir.
En önemli dayanağımız
haklılığımızdır.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
(DİH)

gibi haklarını da gasp ettiler.
Aynı oyun Ermenek’ten sonra da
tezgahlanıyor. AKP yeni bir "iş güvenliği yasası" çıkarıyor.
Yeni yasaya göre ölümlü iş kazasına neden olan şirketlere verilecek
para cezaları yüzde 50’den yüzde
400’e çıkarılıyor.
Bir yıl içinde ölümlü iş kazası
yaşanmayan şirketten yüzde 2’lik
işsizlik sigortası payı alınmayacak.
Para cezalarını kısmen arttırmak
sanki patronların kar hırsını dizginleyecekmiş gibi.
Madencilere "çip" takılacak ki yerleri kolay bulunsun. Yani ölümü ya
da göçük altında kalmayı engellemek
diye bir dertleri yok. Sadece yerin altında kalan bedenlerimizi ölü ya da
diri daha kolay bulmalarını sağlayacak
çözümler buluyorlar. Ermenek’ten çıkardıkları "ders" bu işte...
Başka ne var yeni yasada? Özel
istihdam büroları açılacak ve bunlara
"işçi kiralama" yetkisi verilecek.
Yani "köleliğin" ve "işçi simsarlığı"nın bir başka biçimi hayata geçecek. AKP kendi kadrolarına bu büroları açtıracak ve kanımızı, alınterimizi sömürecek. Yani AKP yine kendi
yandaşlarına köle pazarları kurduracak.
Bizim birbirimizden başka dayanağımız, kendi öz örgütlenmelerimizden
başka güvencemiz yoktur.En büyük
güç birlik olmak, örgütlü olmaktır.
Onların gücü bizim örgütsüzlüğümüzden kaynaklanıyor.
İşçi meclislerinde örgütlenelim.
İşte o büyük gücü açığa çıkaralım.
Biz birleşirsek AKP’nin hiçbir yasal
ya da fiili saldırısı bizi yenemez.
Haklarımız için, can güvenliğimiz
için birleşelim. Kazanalım!
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HALKI ÖRGÜTLEMEK
HER DÖNEMİN TEMEL VE
VAZGEÇİLMEZ GÖREVİDİR -1Vazgeçilmezdir çünkü; Kitleler olmaksızın savaşı büyütemez, devrimi
gerçekleştiremez ve koruyamayız. Bitmez, tükenmez tek kaynak halktır, kitlelerdir.
Her dönem temel sorundur çünkü;
Astığımız bir pankarttan yaptığımız
gösteriye, mitingden korsan eyleme,
dağıttığımız dergiden, duvara yazdığımız
yazılamaya, silahsız gösterilerden silahlı
eylemlere hemen her faaliyet kitlelere
hitap eder. Kitleleri düzenin ideolojik
etkisinden kurtarmak, onlara gerçekleri
ve çözümün nereden geçtiğini göstermek, savaşı kazanmaktır amaç. Tüm
faaliyetlerimizin özü, temel-tali bütün
mücadele biçimlerinin hedefi kitleleri
kazanmaktır.
"Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek ve halk kitlelerinin doğrudan söz
ve karar sahibi oldukları halk örgütlerini yaratmak ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur...” demiştir Dayı.
Bu söz her Cepheli’nin rehberi,
unutmaması gereken temel görevidir.
Bu anlamda halkı örgütlemek her
yanıyla üzerinde durulması gereken bir
konudur...

- SORU:Devrim stratejisi içinde
halkı örgütlemenin yeri nedir?
- CEVAP: Devrim kitlelerin eseridir. Devrim yapmakta, bu devrimi
korumakta, halkı savaşa, iktidara katmaktan geçer. Halk savaşa ve iktidara,
örgütlenmeleri aracılığıyla katılır.
Bizim gibi ülkelerde devrim stratejisi
PASS'dir. PASS, diğer klasik halk savaşlarından farklı olarak Öncü Savaşı
aşamasından geçmek zorundadır. Öncü
savaşı aşamasının özel mücadele biçimi
Silahlı Propaganda'dır.
THKP-C önderi Mahir Çayan silahlı
propagandanın nasıl bir mücadele biçimi

olduğunu şöyle ifade ediyor: “Silahlı Propaganda
(...) maddi olaylar etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir. Silahlı Propaganda, halkın düzene karşı
olan memnuniyetsizliğini ajite eder,
onları emperyalist beyin yıkamanın
giderek etkisinden kurtarır. Önce kitleleri sarsar, giderek de bilinçlendirir…” (Bütün Yazılar)
İşte bu anlamda halkı örgütlemek
devrim stratejisi ile doğrudan ilgilidir.
Öncü savaşı ve silahlı propaganda da
doğrudan kitlelerin örgütlenmesi sorunu
ile ilgili strateji ve temel mücadele biçimidir.

- SORU: Silahlı Propaganda
yapılınca halk kitleleri kendiliğinden mi devrim saflarına katılacaktır?
- CEVAP: Silahlı Propaganda, halkın örgütlenmesinin, mücadeleye katılmasının önündeki engelleri kaldırmak
anlamında temel bir araçtır. Ancak tek

başına Silahlı Propaganda halkı örgütleyemez. Silahlı Propaganda ile silahlı
eylemlerle halkın örgütleneceğini düşünenler Parti-Cephe’nin sol sapma yorumlarıdır. Bu anlayış sahipleri silahlı
mücadeleyi de çarpık kavrarlar.
Silahlı mücadele temeldir, ancak
mücadelenin tek biçimi değildir. Silahlı
mücadele, sihirli bir değnek değildir.
Silahlı mücadele, doğru kavranmadığında, kitleler mücadelenin değişik biçimleri ve ihtiyaçları temelinde örgütlenmediğinde tıkanmak, sorunlar yaşamak kaçınılmazdır.
Kendi yolunu yapamayanlar ise
düzenin yolunda giderler. Bu anlamda
tıkanıklığı aşmanın tek yolu savaşı kitlelerle buluşturmak; halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmaktır.

- SORU: Halkı örgütlemekten
ne anlamalıyız?
- CEVAP: Halka gitmeyenler, halkı
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örgütlemeyenler mücadelenin, savaşın
ihtiyaçlarını da bilmiyor ya da bunun
gereğini yerine getirmiyor demektir.

Vietnam Halkının Amerikan
Emperyalizmine Karşı Zaferi
Vietnam Halkının 7’den 70’e Savaşa Katılmasıyla Kazanıldı!
Emperyalizm işgal ettiği Vietnam'da gerillalarla, köylülerin ilişkisini kesmek,
gerillaları desteksiz bırakmak için küçük köyleri belli merkezlerde stratejik köyler
adı altında biraraya toplar. Etrafını tellerle çevirir, çevresinde mayın tarlaları oluşturur,
zırhlı araçlarla, köpekli devriyelerle bu köylerin etrafında güvenlik önlemi alır. Amaç
gerillanın bu köylerle ilişki kurmasını engellemektir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen
gerilla bu köylerle ilişki kurmayı başarır ve sürdürür. Bu köylerde oluşturulan örgütlülüklerle düşman hakkında istihbarat elde edilir. Örneğin, kek satan yaşlı kadınlar,
subayların ayakkabılarını boyayan çocuklar, zorla askere alınarak üslerde çalıştırılan
gençler, istihbarat toplama, düşmandan silah alma, dışarıyla ve köyler arasında bağ
sağlamak için tünel kazmada gerillalara yardımcı olurlar. Halkın yardımıyla köylerin
planları çıkarılır, düşmanın uçaklarının, silah depolarının, mayın tarlalanrının yerleri
saptanır. Vietnam halkı düşmanın en ağır baskı ve terörü altındayken bile Cenaze
Derneği, Domuz Kesme Derneği gibi çeşitli isimler altında biraraya gelip örgütlenmekten
geri durmazlar. Bunlar görünüşte siyasal örgütler gibi gözükmese de esasında kurtuluş
mücadelesine destek veren halk örgütlenmeleridir.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Filistin İntifadası’nın Arkasındaki Güç
Halkın Örgütlülüğüdür!
"Başlangıçta bu komiteler altyapı sorunlarını çözüyorlardı. Gençlerin futbola
karşı ilgisi değerlendirilerek, futbol sahaları, askeri-siyasi eğitim alanına dönüştürüldü.
Mezar, şehit aileleri ziyareti, kültürel çalışmalar, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiriyordu. Örgütlenme oturup güçlendikçe İsrail güçlerine ve karakollarına
geceleri taşlı sopalı saldırılar düzenleyerek, İsrail denetimini zayıflatmaktaydı. İsrail
güçleri özel birliklerle kampa girebiliyor fakat örgütlenmeyi sekteye uğratamıyordu.
İşte bu komiteler, Halk Komiteleri'nin temeli oldu. İNTİFADA öncesi ve sonrasında
da gelişerek kurtuluş mücadelesinin altyapısını oluşturdular."
Mesela yine Filistin'de hayatın her alanındaki ihtiyaçları karşılamak için Beslenme
Komiteleri, İlk Yardım Komiteleri, Ticaret Komiteleri, Enformasyon Komiteleri,
Destek Komiteleri gibi onlarca komite kurulmuştur.
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Mücadeleyi, savaşı çok sınırlı kavrıyorlar demektir. Oysa devrimin ihtiyaçları saymakla bitmez.
Halkı örgütlemek, emek harcamaktır, halkı ikna etmektir, sabırlı, sürekli,
inatçı bir çalışmadır.
Halkı örgütlemek, halkın ve devrimin ihtiyaçları temelinde örgütlülükler
yaratmak ve halkı bu örgütlülüklere
katmaktır. Halkı örgütlemek doğru bir
kitle politikasının olması demektir.
Halkı örgütlemek koşullara, geriliklere teslim olmadan sınırları zorlamaktır.
Halkı örgütleyecek temel şey, halkın
kendi örgütlenmeleri içinde yer almasıdır. Bu ise halkla doğrudan, yüzyüze
çalışmak anlamına gelir.
Silahlı-silahsız, barışçıl-barışçıl olmayan tüm çalışmaların, bir mitingin
de, bir basın açıklamasının da bir
silahlı eylemin de... Halkı örgütleme
bakış açısıyla ele alınmasıdır.

- SORU: Halkı kendi sorunları
temelinde mücadeleye katmadan,
onları mücadelenin değişik biçimleri içinde örgütlemeden savaşı büyütüp zafere taşıyabilir
miyiz?
- CEVAP: Cevabı Mao veriyor;
"Eğer halkı, sadece savaşı yürütmek için seferber eder ve başka hiçbir
şey yapmazsak, düşmanı yenmeyi başarabilir miyiz? Elbetteki hayır! Eğer
kazanmak istiyorsak, daha pek çok
şey yapmamız gerekir. Köylülerin toprak mücadelesine önderlik etmeli ve
onlara sorunları, yani yiyecek, giyecek,
konut, yakacak, pirinç, yemeklik yağ
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ve tuz, hastalık ve sağlık, evlenme
gibi sorunları çözmeliyiz...” (Mao,
Seçme Eserler)
Halkı örgütlemenin tek biçimi olamaz. Mücadeleyi ve halkı örgütlemeyi
tek bir biçime hapsedenler halka güvenmeyenlerdir. Devrim ve iktidar iddiası taşımayanlardır. O halde devrimin,
savaşın, halkın ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa halkı da o temelde; siyasal,
demokratik, ekonomik, sosyal, kültürel,
askeri her türden örgütlenmelere katmak zorunludur.
- SORU: Diyoruz ki "halk kitlelerinin bilincinde dönüşüm yaratmadan, düzenin korkutucu, uyuşturucu,
bilinçleri bulandırıcı etkilerini kırmadan, kitlelere günlük yaşamlarını
çekilmez kılan gerçekleri ve çözüm
yollarını göstermeden onları örgütleyemeyiz." Peki bunu nasıl yapacağız?
- CEVAP: "Örgütün, gücü oranında ekonomik ve demokratik hak
ve istemler etrafında kitleleri örgütlemeye çalışır. Oligarşiye karşı her
çeşit tepkiyi yönlendirmeye çalışır...”
(M. Çayan, Bütün Yazılar)
Bu ne demektir?
Bu halkın siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal, demokratik tüm ihtiyaçları
temelinde kitle örgütlenmeleri yaratmak
demektir...
Kitlelerin bilincinde dönüşüm yaratacak, kendi güçlerinin büyüklüğünü,
yenilmez gibi görünen düzenin güçsüzlüğünü gösterecek temel okul halk
örgütlülükleridir.

- SORU: Neden devrim kitle-

lerin eseridir? Ne anlamak gerekir bundan?
- CEVAP: Kitleler olmaksızın,
devrimin olmayacağını söylüyor Mahir
Çayan...
Bundan dolayıdır ki; halk kitleleri
devrim düşüncesini sahiplemeden, devrim hedefine kilitlenmeden, özcesi,
devrim için örgütlenmeden devrim
boş bir hayalden ibarettir… Tüm devrim önderlerinin söylediği ve tüm devrimlerin kanıtladığı gibi; “Devrim kitlelerin eseridir!” Kitleleri devrim hedefiyle örgütlemeyen, eğitmeyen savaştırmayan bir hareketin, devrimi zafere ulaştırma şansı yoktur.
Bu temel doğru nedeniyledir ki,
Çin halkının önderi Mao; kadrolarına,
yöneticilerine, savaşçılarına kitlelere
gidilmesini, kitlelerin örgütlenmesinin
zorunluluğunu kavratmaya çalışmıştır...
“Yoldaşlar! Gerçekten yıkılmaz
olan kale nedir? Kitlelelerdir, devrim
gerçekten ve içtenlikle destekleyen
milyonlarca ve milyonlarca halktır.
Ne olursa olsun hiçbir gücün yenemeyeceği, gerçekten yıkılmaz kale
işte budur.” (Mao Seçme Eserler)
"Eğer devrimci sınıfların yaratıcı
halk dehası, Sovyetleri yaratmamış
olsaydı, Rusya'da proleter devrim
gerçekleşemezdi" diyor Lenin...
"Halk, yani gerçek güç kaynağı
yıkılmaz. Halktan kopmayanlar da
yıkılmaz” demiştir Dayı.

- SORU: Yoksulluk kendi başına devrimci bir güçtür, ama
hiçbir zaman kendi başına devrimci bir hareketliliği yaratmaz.
Neden?
- CEVAP: Kimileri halkın devrimci mücadeleye katılması için daha
fazla yoksullaşmasını, daha fazla baskı
görmesini bekler. Bu düşünce gerçekte
yaygın bir düşüncedir. Ancak bu düşünce sıradan, apolitik bir düşüncedir.
Bu düşünce sahipleri devrimci olamaz.
Bu boş bir beklentidir. Bu beklenti
hayal kırıklığına dolayısıyla da halka
güvensizliğe ve inançsızlığa uğramaya
mahkumdur. Dahası bu düşünce halkı
faşizmin politikalarına teslim eden bir
düşüncedir.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

El Salvador’da Poder Popular:
Evet açlık, yoksulluk halkın çelişkisidir. Bu çelişki devrim lehinde çözüldüğü gibi yozlaşma, çeteleşme, kadercilik gibi düzenin kanallarına da
akıtılabilir. Sorun halka kimin ne verdiğidir. Halkı kimin hangi temelde
örgütlemeye, kazanmaya çalıştığıdır.

- SORU: Haklı olmak yetmez
güçlü olmak gerekir. Güç olmak
nedir? Nasıl güç olacağız?
- CEVAP: Güç olmak, örgütlü
olmaktır. Güç olmak, halkı örgütlemektir... Güç olmak, halkın örgütlü
gücüyle gelişmeleri, süreçleri halkın
ve devrimin yararına, yönetilebilme
iradesine sahip olmak demektir...
Düzeni değiştirebilen, kendi kaderini eline alabilen, kendi kaderini,
kendi geleceğini kendisi belirleyebilen
halklar, yalnızca örgütlenebilmiş halklardır.
Politika güçle yapılır. Haklı olmak
yetmez, yetmiyor.
Bakın haklıyız ancak güçlü değiliz.
Oligarşi haksız ancak güçlüdür.
Onun gücü bizim güçsüzlüğümüzdendir. Güçsüzlüğümüzün temeli ideolojik değil örgütseldir.
Bu sorun sadece devrim öncesi
için geçerli bir sorun da değildir üstelik.
Devrim sonrasında da örgütlülüğünü
geliştirmeyen, güçlendirmeyen halklar,
karşı-devrimci güçler tarafından acımasızca yenilgiye uğratılırlar.
Sosyalist ülkelerin yıkılmasının temel nedenlerinden biri budur. Revizyonizm önce devrimi kitlelerden koparmıştır. Hem de sosyalizme sahip
çıkmak için tek kurşun atamayacak
kadar duyarsızlaştırılmıştır.

- SORU: Halkın içinde olmak,
halka gitmek ne demektir?
- CEVAP: Hiçbir ayrım yapmadan, halkın tüm kesimlerine hitap etmek, onların içinde çalışmaktır. Halk
gerçeğini bilmektir; halk nasıl düşünür,
nasıl yaşar, nelere tepki gösterir, nelere
sevinir, üzülür bilmektir. Halkın nabzını
tutmaktır. Halkın ihtiyaçlarını, sorunlarının yakıcılığını bilmek, hissetmektir.
Halkın gelenek ve değerlerini bilmek,
saygı göstermektir. Halkla sürekli ve

Örgütlendiği her alanda okuma-yazma kampanyaları düzenledi. Köylerde
köylülük için, gerilla denetimindeki bölgelerde gerillalar için okuma-yazma kursları
vardı. Bu kampanyayı her durumda sürdürmek için, dersane olarak kullanılan
sığınaklar bile bulunmaktaydı.
Bu örgütlenmeler, çocukların süt ihtiyaçları için süthaneler kurmak, sığır
derilerinden ayakkabı, örtü, sedye ve sırt çantası üretimini örgütleyerek hem
gerillanın, hem köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak, ana-babalarını kaybeden çocuklara
bakmak üzere Anneler Kolektifi’ni oluşturmak yoksulluk koşullarında hastane, ilaç
imkanı olmayan halka sağlık, beslenme ve cinsel eğitim gibi konularda “koruyucu
tıp” seminerleri vermek, gibi çalışmalar yürütmüştür. Halk İktidarı bölgesindeki
doğum, düğün, vaftiz gibi toplumsal olayların da merkezindeydi.
güçlü bağlara sahip olmaktır.
Tüm bunlar halk örgütlenmelerinde
somutlanır. Halkı tanımamız, halkın
da devrimcileri tanıması kitle örgütlülükleri içinde olur.
Halka gitmek halkı sabırla, inatla,
ısrarla örgütlemek demektir. Halka gitmek, her gün daha fazla kitlelere gitmek,
onlarla buluşmak önümüze yeni olanaklar çıkartacak, yeni ufuklar açacaktır.

- SORU: Kitle çalışması pratikte nasıl somutlanır?
- CEVAP: Politika sonuçlar üzerinden yürür. Bu anlamda kitle çalışmamız somut ve sonuç alıcı olmalıdır.
Kaç kişiye gittik?
Kaç dergi ilişkisi yarattık?
Kaç aidat ilişkisi kazandık?
Kaç toplantı yaptık?
Kaç çalışma grubu kurduk?
Kaç komite yarattık?
Yeni kaç insanla tanıştık?
Kitlelerin hangi sorununu çözdük?
- SORU: Halka gitmezsek, halkı
örgütleme iddiasından uzaklaşırsak
ne olur?
- CEVAP: Halk devrimci mücadeleye seyirci kalır. Sorunların çözümünü devletten bekler. Halk devrimci
savaşa katılmaz ve çözümü kendi dışında görür. Bu ise halk ve devrimcileri
birbirinden ayırma demagojisine hizmet eder. Halk moralmen geriler. Oligarşinin halkı bölüp parçalaması kolaylaşır.
Halktan kopuk olmak, halka uzak
olmak devrimciyi, devrimci örgütü
giderek YOZLAŞTIRIR, UMUTSUZLAŞTIRIR, HEDEFTEN UZAKLAŞ-

TIRIR, ÇÜRÜTÜR, TASFİYE
EDER... Ülkemiz ve dünya devrimci
pratiği bunun örnekleriyle doludur.
- SORU: Halkı örgütlemenin
önündeki engeller nelerdir? Koşulların elverişsizliği, olumsuzluğu, kitlelerin geriliği örgütlenmenin önünde
engel midir? Bu engelleri nasıl aşacağız?
- CEVAP: Engel öncelikle kendimiziz. Faşizmin baskısı, halkın önyargıları ve gerilikleri, inançsızlıkları
ve güvensizlikleri bunlar elbette engellerdir ancak belirleyici değildir.
Batı Sahra’da, halkın yüzde
99’unun okuma yazma bilmediği,
aşiret çatışmalarının olduğu bir zeminde örgütlendiler...
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Filistin’de, her türlü kuşatılmışlığın
ortasında mülteci kamplarında örgütlendiler...
Afrika ülkelerinde, halkın yüzde
yüze yakınının okuma yazma bilmediği, kabileler arası çatışma ve düşmanlık koşullarında örgütlendiler...
Çin gibi geri bir ülkede halkın yüzde doksanının köylü olduğu bir ülkede
örgütlenildi.
Vietnam’da halkın biraraya gelmesinin yasaklandığı, üç kişinin toplanmasının suç sayıldığı koşullarda
örgütlenildi.
Koşulların elverişsizliği, kitlelerin
geriliği vb kitleleri örgütlemede engel
olamaz. Koşulların elverişsizliğine,
olanaksızlıklara karşı TEK ÇIKIŞ
YOLU yine kitlelere gitmektir.
Engel bizsek. Çözüm de bizdedir.
DEVAM EDECEK...

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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o kadar büyük bir
güce dönüşür. Bunun için aklımızla
ve hayatımızla hem
bilincimizi, hem yüreğimizi doldurmalıyız. Savaşımızı geliştirmek, örgütlenmelerimizi çoğaltmak için günlük yaşamdan siyasi donanıma kadar yaşamı bir bütün olarak devrimcileştirmek gerekiyor.
Devrimci doğrularımızı; ilke ve kurallarımızı hayatın içinde emekle ve cüretle örgütlemeye çalışıyorsak orada kalıcılık ve güçlü olmak vardır.
Devrimcilik hedeflerimize yoğunlaşmak, devrimi ve halkın kurtuluşunu her
an beynimizde yaşamak, devrimin sorunlarını hissetmek, devrimcilik yapmanın coşku ve onurunu sürekli yaşamaktır.
Devrimcilikte esas olan daima örgüt

Ders: Yaşamı
Devrimcileştirmek
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Devrimcilik, halk ve vatan sevgisidir.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine duyulan
kindir. Devrimcilik halka ve vatana duyulan sevginin, düşmana duyulan kinin
gücüyle kendini, çevresini değiştirmektir,
devrime engel olan her şeyle savaşmaktır.
Halk ve vatan sevgisiyle, sınıf kiniyle değişme-değiştirme isteği duymayanlar, devrimci saflarda kalıcı olamazlar.
Devrimciliğimizi kalıcı hale getirmek, devrimciliğin özünü kavramakla
olur.
Devrimci saflara çok farklı nedenle
gelmiş olabiliriz. Devrimcilik yapma
nedenlerimizden herbiri yaşamda, örgütlenmede birer silaha dönüşmelidir.
Bunun için devrimcilik yapma nedenlerimizden her birisini halk ve vatan sevgisiyle birleştirmeliyiz.
Her sorunun kaynağı düzendir, düzeni değiştirmediğimiz yerine halkın iktidarını koymadığımız sürece her sorun
devam edecektir.
Dolayısıyla devrimcilik yapma nedenlerimiz de devam edecektir.

Yaşamı
Devrimcileştirmek
İçin Bilincimizi,
Yüreğimizi
Silahlandırmalıyız

Devrimciliğimiz,
Aklımız ve Hayatımızla
Kaynaşmalıdır
Savaşımızı halklaştırmak ve iktidarı almak, bulunduğumuz her yerde yaşamı
devrimcileştirmekle olacaktır. Bunun için
önce kendi devrimciliğimizi güçlendirmeliyiz. Biz devrimciliği ne kadar ister
kavrarsak o kadar içselleştiririz, o oranda devrimciliği hayata geçirir, hayatı örgütleriz. Devrimcilik aklımız ve hayatımızla ne kadar kaynaşırsa o kadar güçlü
oluruz, devrimciliğimiz bulunduğumuz
yerde o kadar güce dönüşür.
Savaşımızı halklaştırmak, yaşamı devrimcileştirmek için bilincimizi, yüreğimizi
silahlandırmalıyız. Devrimciliği düşünce
ve yaşamda ne kadar süreklileştirir, kendimizle bütünleştirirsek, devrimci ideoloji

26

ve devrimdir. Öfkemizi, sevgimizi, duygularımızı, özlemlerimizi devrimle ve
örgütle bütünleştirdiğimizde devrimciliğimiz daima güçlü ve kalıcı olacaktır.
Dayı, "Devrimci hareket, benim özgürlüğüm, öğretmenim, gecem, gündüzüm, yaşamım" derken, devrimciliği hayatın ve kavganın içinde tanımlamıştır.
Yaşamını, bulunduğu her yeri bir
program dahilinde, iradi davranarak devrimcileştiren Dayı, bir bütün olarak yaşamımızı da devrimcileştirmiş, devrimciliği yeniden tanımlamıştır.
Dayı’nın şahsında yeniden tanımlanan
devrimcilik kendine ve ideolojisine güvene
dayanır. Dayı bu güvenin temellerini
şöyle tarif eder:
"Her yoldaşımız ideolojik donanımı
ve ideolojik mücadeleyi, hayatın hiçbir
anında ihmal edemez. İhmal burjuva-

zinin beynimize girmesi demektir. Açık
kapı demektir. İdeolojik donanım ne istediğini bilmek, direniş ve örgütlenme;
bir devrimcinin yaşam biçimidir." ("Bir
Devrimci Dursun KARATAŞ, Cilt 2,
sayfa 200, Boran Yayınları")
Devrimciliği aklımızla, hayatımızla
kaynaştırmak, bir bütün olarak yaşamı
devrimcileştirmek, ideolojimizin doğruluğuna inanmakla ve ideolojimizi hayata geçirmekle olur. Bu da, düşmanla sürekli savaşmak demektir. İdeolojik donanımı arttırmak ve ideolojimizi somutlamak devrime düşman olan her şeyle savaşmayı zorunlu kılar.

Devrimcilik Kesintisiz Bir
Savaş ve Yenilenme Halidir
İdeolojimize ve iddiamıza uygun devrimcilik yapmak ve bu devrimciliği geliştirmek, devrimin düşmanı olan her
şeyle uzlaşmaz şekilde savaşmaktır.
Devrimin iki düşmanı vardır:
Birisi dış düşman diğeri ise iç düşmandır.
Dış düşman, emperyalizm ve oligarşidir.
İç düşman, bize burjuvaziden kalan ve
mücadelemizi zayıflatan her şeydir.
Dayı, "‘zaaf ve eksik' diye adlandırdığımız bu düşmana karşı mücadeleyi günlük yaşamımızın sorgulanmasına kadar indirgeyip, her gün üzerinde durmak zorundayız" (A.g.e, sayfa
391) der. İç düşmana karşı cepheden tavır alınıp, onu yok etme amacıyla hareket edilmediğinde, iç düşman, devrimciliğimizi bir kurt gibi kemirecektir. İç
düşman güçlendikçe dış düşmanla aynı
cepheden saldırır. Dayı iç düşmanın neler yapabileceğini şöyle anlatır:
"Yüzlerce insanın küçük hata ve zaafları, disiplinde, yaşamda, savaşta yüzlerce kural ve ilke hatası demektir. Dolayısıyla düşmana verilen yüzlerce koz demektir. İç düşman önlem alınmadığında
önce bireyleri, bireyler de örgütü kuşatarak, etkisiz hale gelmesini sağlayacaktır. Adının iç veya dış düşman olması çok önemli değildir. Önemli olan, niçin 'düşman' olarak adlandırdığımızdır." (A.g.e, sayfa 392)
Bizim için devrimcilik kesintisiz bir savaş ve yenilenme halidir. Beynimiz, yüreğimiz, yaşamımız, düzenle devrim ara-
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sındaki kesintisiz ve uzlaşmaz savaşın meydanlarıdır. Devrimciliğimizin nedenleri, haklılığımıza olan
inanç kafamızda net ve meşru değilse ve bunun sonucu olarak kendimize güvenimiz zayıfsa, düşmanla çarpıştığımız tüm meydanlarda yenilgi kaçınılmazdır.
Düşmanlarımızı yenmek, devrimi ve devrimciliğimizi büyütmek
için verdiğimiz savaşta bir hedef ve
plan-program olmak zorundadır.
İç düşmana karşı kesintisiz sürdürdüğümüz savaşta "Kim için devrimcilik?", "Ne için devrimcilik?" ve
"Nasıl bir devrimcilik?" sorularını sormalıyız. Bu sorular ile doğru düşünür,
doğru olanı bulur ve hayata geçiririz.
Hedefimiz düşmanı yenmektir ve ilk
işimiz düşmanı tanımaktır. Yeneceğimiz
hangi zaaf ve alışkanlıklarsa, öncelikle bunların nedenlerini, bizde nasıl ortaya çıkıp geliştiklerini bulacağız. Bir
zaaf ya da alışkanlığı ortadan kaldırmak
için planımızı yapacağız. Planımızın temelinde eğitim olmalıdır. Zaafımıza, hatamıza karşı kendimizi eğitecek, pratikte
devrimci olanı iradi olarak hayata geçirecek, devrimci olanı büyüteceğiz.
Bu savaşta attığımız her doğru
adım, kazandığımız her zafer, yeni insanın ve sosyalizmin köşe taşlarıdır. Hedefimize ulaşma kararlılığımızın, ideolojimizi hayata geçirme ve kitleleri örgütleme iddiamızın aynası pratiğimizdir.
Pratiğimize, tarihimize bakarak dai-

‘Zaaf ve eksik' diye
adlandırdığımız bu
düşmana karşı mücadeleyi günlük yaşamımızın
sorgulanmasına kadar
indirgeyip, her gün
üzerinde durmak
zorundayız
ma bir muhasebe yapmalı, kendi gerçekliğimize bakarak sonuçlar çıkarmalıyaz. Lenin "Başkalarını yenen galiptir, kendini yenen ise kahramandır" der. Bizim kahramanlığımızın ve
yenilmezliğimizin temelinde kendi gerçeğimize cüretle bakmak vardır. Kendi doğru ve yanlışlarımıza korkmadan,
abartmadan baktığımız zaman güçlü ve
yenilmez oluruz.
Devrimciliğimiz kendimizin ve halkımızın gerçeği üzerine oturduğu için
güçlüyüz. Tarihimiz boyunca halkımıza güvenerek, haklılığımıza inanarak
devrimcilik yaptık, bir umut yarattık.
Şimdi umudumuzu milyonlarla büyütme, zaferler kazanma zamanıdır.
Şimdi devrimci düşünceyi milyonların
düşüncesi yapma zamanıdır.

Devrimci Yeni İnsandır,
Bulunduğu Yeri ve Her
Anını Devrimcileştirendir
Devrim için savaşıyoruz. Yaptığımız
her faaliyet, davranış, ürettiğimiz her po-

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ankara’daydı:

“Koşulsuz Atama İstiyoruz”

Hatay Ataması Yapılmayan Öğretmenler, 16 Kasım'da Ankara’daydı. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen öğretmenlerle birlikte
“Adaletli Atama İstiyoruz, Koşulsuz

Atama İstiyoruz, Öğretmeniz Haklıyız Kazanacağız” sloganları haykırıldı.
Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması ile başlayan eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’na slogan ve ıslıklar eşliğinde yürüyüşle devam etti. Milli
Eğitim Bakanlığı önündeki açıklamanın ardından sloganlarla Güven
Park'a geçildi. 3 bin öğretmenin katıldığı eylem, atamalar gerçekleştirilene, öğretmenler öğrencilerine kavuşana kadar mücadeleye devam edileceği vurgulanarak bitirildi.

litika savaşımızın kurallarına ve hedefimize göre olmak zorundadır.
Günlük yaşamımızda, faaliyetlerimizde, eylemlerimizde hedefimiz
yani iktidar iddiamız somut olmalıdır.
İktidar iddiası, belli bir bilinci,
disiplini, programı ifade eder.
İktidar iddiası, emperyalizme ve işbirlikçilerinin gaspettiği her şeyi onlardan söke söke geri almaktır.
İktidar iddiası, hakkımızı almaktır.
İktidar iddiası, ekmeğe, adalete ve özgürlüğe duyulan ihtiyaçtır.
Devrimci, bu ihtiyacı hisseden ve
gereğini yapandır. Devrimci yeni insandır, bulunduğu yeri ve her anını ihtiyaçları, hedefi doğrultusunda devrimcileştirendir. Çürümüş düzenin içinde yeni olanı temsil edendir.
Sonuç olarak, yaşamı bir bütün
olarak devrimcileştirmek için;
Bir; beynimizi ve yüreğimizi sürekli
silahlandırmalıyız.
İki; mücadele nedenlerimizi, sevgimizi ve sınıf kinimizi birer silaha dönüştürmeliyiz.
Üç; düşmanımızla asla uzlaşmadan
ve kesintisiz savaşmalı, kendimizi yenilemeliyiz.
Hakkımız olan her şeyi, ekmeği,
adaleti, özgürlüğü düşmandan söküp almalı, hayatın içinde halkımızla yeni bir
hayatı kurmalıyız.
Sevgili okurlar; haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Keyfiyete İzin
Vermeyeceğiz!
Uludağ Üniversitesi’nde 17 Kasım
günü, Dev-Genç’lilerin açmak istediği
masaya saldırı oldu. Yemekhane önünde masa açmak isteyen Dev-Genç’lilerin yanına ÖGB (Özel Güvenlik Birimleri) gelip masayı açtırmayacağını söyledi. Dev-Genç’liler de izne gerek olmadığını ve masayı kaldırmayacağını söyledi. Bunun üzerine polis işbirlikçisi ÖGB’ler saldırıp kartondan masayı yırtıp çaldı. DevGenç’liler, bu keyfiyete izin vermeyeceklerini ve her gün Uludağ Üniversitesi’nde masa açmaya devam
edeceklerini belirttiler.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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ÖDP-DY Tasfiyeciliği ve İdeolojik
Tükenişte Son Nokta:
BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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“Haziran’ın izinden yürüyoruz” sloganıyla, tasfiyeci
ÖDP-DY öncülüğünde bir seneyi aşkındır forumlar, toplantılar
yapılıyor. Bu toplantılardan da, ekim ayı içerisinde ön
plana çıkanı; ODTÜ Vişnelik toplantıları idi.
Katılımcılar arasında ÖDP-DY şefleri ve onların dışında
da, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Hüseyin Aygün ve
Gökhan Günaydın gibi isimler de vardı. Bunların yanı sıra,
Komünist Parti (KP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), TKP
1920, Halkın Türkiye Komünist Partisi(HTKP) gibi “parti”
olmayan partiler ile TTB, TMMOB ve DİSK gibi meslek
örgütlerine üye temsilciler de vardı.
DY şeflerinin öncülük ettiği, 1990’ların başlarında
yapılan Kuruçeşme toplantılarından sonra bu ve benzeri
toplantılar ve forumların tek amacı ÖDP’yi seçimlerde
CHP’ye yamayıp düzene iyice yerleştirmektir. ÖDP-DY
bugün de aynı süreci izlemektedir.
Bu toplantılar sonucunda, Haziran Ayaklanması’yla
birlikte ortaya çıkan halkın direniş dinamiklerini ÖDP reformizmi kendine yedekleyip, tasfiyeciliği içinde eriterek,
düzeni güçlendirmeyi amaçladığı için, adına da “Birleşik
Haziran Hareketi” dediler ÖDP-DY şefleri…
ÖDP-DY şefleri, en soldan, en keskin ve en devrimci
görüntü ile solu ve halkı birleştiriyor havasında, kendilerini
CHP’ye yamamaya çalışmakta ve en büyük hayalleri olan
mecliste 1-2 sandalye kapabilmek için, son sürat ilerlemektedirler…
Duyun da inanmayın:
“ÖDP –CHP Faşizme Karşı Birleşmiş”miş!
Tasfiyeci ve devrimci mücadele kaçkını ÖDP-DY çizgisi,
90 yıllık devlet partisi, oligarşik faşist düzeni güçlendiren,
sözüm ona “sosyal demokrat” etiketli CHP ile AKP faşizmine karşı birleşmiş (!) adına da “Birleşik Haziran Hareketi”
demişler…
“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…” Evet,
aynı masallardaki gibi değil mi? Lakin hayat masallardaki
gibi değildir.
Sağda solda esamesi okunmayan reformist-revizyonist
grupçukları da yanlarına yedekleyip faşist CHP ile AKP faşizmine karşı birleşmişler(!)
DY-ÖDP şefi Oğuzhan Müftüoğlu’nun CHP ile flörtü
meyvelerini şimdiden vermeye başladı. ÖDP’nin gazetesi
Birgün’ün 29 Ekim’deki arka sayfasının tamamında işbirlikçi
tekellerin en irilerinden olan Sabancı’nın 29 Ekim kutlama
mesajı var… Kırmızı zemin üzerinde “Birlikten Cumhuriyet
Doğar” mesajının en altında “(SA) Türkiye’nin Sabancı’sı”
imzası…
Sabancı’dan reklam alan, CHP’nin kuyruğundan ayrılmayan ÖDP-DY, faşizme karşı birlik olacak! Hem de bunu

faşist CHP’yle yapacak. Buna ancak kendileri inanır belki… ÖDP-DY’nin ne geçmişte, ne de bugün faşizme karşı
bir direnişi olmadığı gibi, herhangi bir halk gücü ile ciddi,
kalıcı bir birliği de olmamıştır! ÖDP-DY’nin pratiği hep
birlikleri baltalayan, bölen olmuştur. Diğer yandan, ÖDPDY’nin “AKP faşizmine karşı” CHP ile birleşmesiyle doğan
“Birleşik Haziran Hareketi”nin kimlere hizmet edeceği
çok açıktır: Ülkemizin eli kanlı, barbar, sömürücü, faşist
terörünü finanse eden, emperyalist tekellerin en önemli işbirlikçilerinden Sabancı’ya ve devlet partisi faşist CHP ve
beslendiği oligarşik güçlere… Bu birlikteliğin halka düşmanlıktan başka bir sonuç yaratamayacağı çok açıktır. Bu
birlikte halk yoktur çünkü.

Baştan Ölü Doğan “Birleşik Haziran
Hareketi” Halka-Emekçilere Değil,
Ancak Düzene Güç Taşır ve Hizmet Eder
Haziran Ayaklanması’nda halkın devrimci şiddetinden
ve öfkesinden korkup bir an önce direnişi bitirmeye çalışan
ÖDP-DY reformizmi, ayaklanmayı şenliğe çevirerek bitirmeye
çalışanların da başını çekiyordu… Ama yüzsüzlük de bu ya!
Sanki kendileri “halkı düzen içi sınırlarda tutmaya çalışıp
ayaklanmayı bitirmeye çalışanlar” değillermiş gibi! Halka
sağduyu çağrısı yapanlar, devrimcilerle aralarına mesafe
koymaya çalışanlar kendileri değilmiş gibi! Utanmazca, kırk
yıllık tasfiyeci, uzlaşmacı, dönekleşmenin teorisini yapanlar,
tarihlerine yakışanı yaparak, içinde yer almadıkları Haziran
Ayaklanması’nın devrimci dinamikleri ve ruhunu kendi düzeniçileşme potalarında eritmekte bir beis görmüyorlar…
Kendilerine benzer reformist-revizyonist grupçukları da yanlarına alarak “Birleşik Haziran Hareketi” ismiyle, düzeniçileşmelerini, CHP ve işbirlikçi tekellerin kanatları altına girmelerini gizlemek çabası içerisindeler!
Halkımız der ki; “Kimin kayığına binersen, onun küreğini çekersin!”
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tüm katliamların
arkasında CHP’nin ve 1950’den bu yana da işbirlikçi tekelcilerden olan Sabancılar’ın imzası vardır. Onlar katliam
saldırılarının talimatlarını Sabancı Center’daki 25. kattan
vermektedirler… 25. kattaki toplantılardan çıktı bugüne
kadar hep taşeronlaştırma, özelleştirme, sömürü, baskı
yasaları, kararları, güvenlik paketleri vs vs…
Şimdi tutmuş Oğuzhan Müftüoğlu liderliğindeki ÖDPDY tasfiyeciliği, CHP ile birlikte “AKP faşizmine karşı”
ittifak yapıyor, utanmazca… Sabancılar’ın tam sayfa “Cumhuriyet Kutlaması”nı yayınlıyor arsızca, aymazca…
Faşizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi 12 Eylül
cuntası koşullarında Mamaklarda terk eden ÖDP-DY tasfiyecileri, Haziran Ayaklanması şehitlerimizi; Berkinleri, Abdoları, Ethemleri, Hasan Feritleri, Ali İsmailleri, Medenileri… ve Haziran’ın devrimci dinamiklerini söndürecek CHP
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faşizmine ve Sabancılara pazarlamaya çalışıyorlar.
Bu yüzden “Birleşik Haziran Hareketi”
de ölü doğmuştur. Tarihte bu tarz ölü doğmuş (ne hikmetse çoğunun başını hep ÖDPDY çekmiştir) onlarca birlik vardır. Bu tarz
birlik olmayan “birlikler” halka, emekçilere
değil, ancak düzene hizmet eder!

bir yapı kurmuyoruz. Bir geçici koordinasyon oluşturduk. Amacı forumlar, meclisler kurmak. (…) Seçim
ittifakı üzerine oturmuş, kendini sandıkta sabitlemiş bir hareket değil.
(…) Ama hareket memleket sathında
büyür, olgunlaşır, bir sıçrama içine
girerse bu da olabilir. AKP hükümeti
seçimi kaybetse bile iktidarı kaybetÖDP Genel Başkanı Alper Taş
meyecek. Böyle bir yapıyla mücadele
seçimler üzerine odaklanarak yürüİse Tüm Bu Gerçekler
tülecek bir mücadele gibi görünmüyor,
Ortadayken, Hala
sokak sokak, mahalle mahalle yürüÖDP’nin
“Andersen’den Masallar”
tülmeli
(…)” (Agy) diyor…
Birgün Gazetesinde yayınlaAnlatıyor Halka!
“Mahalle
mahalle meclisler, forumlar
nan bir ilandır. Sabancıların
kuracaklar”mış… Hadi oradan! Halkın
İşbirlikçi tekel Sabancı ve devletin partisi
ilanını yayınlayan ÖDP,
faşizme karşı mücadelede en fazla ihtiyaç
faşist CHP’nin kayığına binen ÖDP’nin Genel
Devrimci tutsaklar için
Başkanı Alper Taş, “Andersen’den Masallar” yayınlanan Yürüyüş ilanını duyduğu günlerde 12 Eylül’de, halkı
anlatıyor halka. “Örgüt değil, birey temelli; yayınlamıyor. İşte “Birleşik faşist cuntanın işkenceleri, katliamları,
idamlarıyla baş başa bırakıp yurtdışına
sosyalistlerle sınırlı olmayan, sosyal demoHaziran Hareketi” budur.
kratları da kapsayan bir hareket. Sokak SABANCILARIN SOLCUSU kaçtınız. Şimdi “AKP hükümeti kaybetse
bile iktidarı kaybetmeyecek. Böyle bir
sokak mücadele edip AKP rejimini geriletyapıyla mücadele seçimler üzerine odaklanarak yürütülecek
memiz lazım” (27.10.2014, Cumhuriyet) diyor…
gibi görünmüyor” diyor, mesela Alper Taş.
HP içerisinde yer almayan, adı var kendileri yok grupçukları
Eee, ne yapacaksın AKP’nin faşist devletine karşı?
da bünyelerinde eritmeye çalışan ÖDP-DY tasfiyeciliği,
Devrimci
şiddetle mi savaşacaksın, devrimci şiddet temelinde
“birey temelli” mücadele ile AKP faşizmini yıkacağını söyyürütülen mücadeleyle mi yıkacaksınız AKP faşizmini?
leyerek alenen halka yalan söylüyor. ÖDP-DY tasfiyeciliği
Nerede silahlarınız? CHP’yi de mi silahlandıracaksınız? AKP
40 yıldır halka aynı masalları anlatıyor. Lakin esasen dertleri
faşizmini örgütlü değil de “birey temelli mücadeleyle” mi yıfaşizmi yenmek, yıkmak vb. değildir. Tek dertleri bu faşist
kacaksınız? Bir yalan söylüyorsunuz, bari ölçülü olun…
düzene tamamen yerleşip, oligarşinin ahırında mecliste 1-2
Ellerine bir daha silah almamak üzere toprağa gömen ÖDPkoltuk kapmak ve “sol” adına, soldan bu düzeni güçlendirip,
DY’lilerin yalanlarına da, masallarına da halkın karnı toktur.
hergün krizi büyüyen, kitleler nezdinde değeri azalan oligarşik
faşist düzene kitleleri yedeklemektir!
Alper Taş, şefi Oğuzhan Müftüoğlu’ndan öğrendiği
‘masal’ları anlatmaya devam ediyor. Ne idüğü belirsiz,
CHP’nin de, Sabancıların da asıl korkuları kendisini
ucube bir “birlik” girişimi olan “Birleşik Haziran Hareketi”
Haziran Ayaklanması’nda ifade eden halkın devrim, özgürlük
ölü doğmuştur.
istekleridir. Türkiye halkları, adım adım devrim özlemini
biriktiriyor, sokaklarda devrim talebini dile getiriyor. Devrimin
Bırakın bu masalları. Açık konuşun açık!
silahlarını ellerine alıp, düşüncelerini ediyor. Faşizmin salDevrim iddiası ve perspektifini 12 Eylül faşist cuntasının
dırılarına karşı kendi öz örgütlenmeleri olan Halk Meclislerini,
zindanlarında, mahkemelerinde terk eden ÖDP-DY tasfiHalk Komitelerini kuruyor. Kendi güvenliğini kendisi alıyor.
yeciliği, devrim ve iktidar iddiası-perspektifi olmadan
Kendi yasalarını kendisi yapıyor…
‘meclisler, forumlar’ kuracakmış(!)
Onların korkusu budur! Bu korkuları büyüdükçe düzen
Tüm bu cafcaflı, makyajlı, çarpık söylemlerin altında,
güçleri olarak birbirlerine yaklaşıyorlar. El birliğiyle devrimi
CHP şemsiyesinde ‘Meclis’e girmeyi ve düzene sıkı sıkıya
engellemeye, devrimin yaratacağı koşullara ihtiyacı olan
yerleşmeyi gizleme, devrimi engelleme çabası vardır.
ve bu yüzden devrimi, devrimcileri sahiplenen halkı düzende
Sabancıların kayığında yol alırken “Birleşik Haziran
tutmaya çalışıyorlar.
Hareketi” adıyla faşizme ve emperyalizme karşı mücadele
Bu arada “ne kadar insanı düzene yedeklersek, düzenden
edilemez… Bu riyakarlıktır, halkı aldatmaktır!
(Sabancıların sömürü ve zulüm düzeninden yani) o kadar
‘Hareket’in yürütme kurulu üyelerinden ÖDP’li Serpil
aferin ve prim alırız” diye düşünüyor ÖDP-DY şefleri.
Çelenk Güvenç ise hayal görüyor: “Parti değil, cephe araAlper Taş: “Bu hareket yan yana duruşu değil, iç içe
yışındayız. AKP rejimine, emperyalizme, neo-liberal arageçmeyi ifade ediyor. (…) Bazı CHP milletvekilleri de var,
yışlara, faşizme, karanlığa karşıyız. Aydınlanmayı ve laikliği
SODEV de var. Sosyalistlerle sınırlı değil, sosyal demokratları
savunuyoruz” (Agy) diyor…
da kapsayan bir hareket. Bazı siyasi örgütler var ama bu
Sabancıların, CHP gibi faşist partilerin şemsiyesi altında,
siyasi örgütlerin mutabakatına bağlı bir hareket değil. Ben
faşizme ve emperyalizme karşı mücadele edilemez. Faşizmin
burada Alper Taş olarak varım, partilerin temsiliyeti üzerinden
kaynağı emperyalizm ve işbirlikçisi tekellerdir. AKP gibi
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partiler de faşist terörün silahlı gücüdür.
Bulgaristan Devrimi’nin muzaffer önderi G. Dimitrov
faşizmi şöyle tanımlıyor:
“Faşizm, sermayenin emekçi halk kitlelerine yöneltebileceği en azgın saldırıdır;
Faşizm dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma savaşıdır.
Faşizm kudurmuş bir gericilik ve bir karşı devrim hareketidir.
Faşizm işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın en korkunç
düşmanıdır” (Faşizme Karşı Birleşik Cephe, George Dimitrov)
Madem emperyalizme, faşizme karşısınız. O zaman
niye Sabancıların, CHP gibi faşist partilerin kayığına binip,
halkı kandırıyorsunuz?
Emperyalizm için; “kapitalizmin tekelci aşamasıdır”
der Lenin.
Sabancılar, Koçlar, Şahenkler de emperyalizmin işbirlikçisi
tekellerdir. Faşist terör ise tekeller ve işbirlikçilerinin sermaye
ve çıkarlarını korumak içindir. Halkı baskı altına alıp sindirmek, susturmak ve daha rahat sömürebilmek içindir…
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Faşizme ve Emperyalizme Karşı
Direniş Cephesini Ancak Devrimciler
Örgütleyebilir
Faşizme ve emperyalizme karşı direniş cephesini ancak
ve ancak devrimciler, Cepheliler örgütleyebilir…
Mahirler’den aldıkları emperyalizme ve faşizme karşı
direniş bayrağını 45 yıldır onurla, kan-can bedeli, militan
mücadele çizgisiyle taşıyan Cepheliler, gökdelenlerinin 25.
katında işbirlikçi tekellerin en irilerinden olan Sabancılardan
hesap sorup cezalandırmalar yaparken; ÖDP-DY gibi reformistler ‘komplo’ teorileri üretmekle meşguldü.
Mahirler’in yolundan yürüdükleri iddiasındaki DY tasfi-

İşçi Katliamlarının
Sorumlusu AKP’dir!

Anadolu Halk Korolarıyla
Her Yere Ulaşacağız!

Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 12 Kasım’da Yüksel Caddesi'nde,
Ermenek başta olmak üzere son günlerde yaşanan işçi katliamlarına
ilişkin eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada iktidara seslenilerek;
“Kaçak AK-SARAY’lara
milyon dolarlar harcayıp
maden ocaklarına yaşam
odalarını fazla gördüğünüz
için sorumlu sizsiniz. “İşçi
Halk Cepheliler İstanbul-Kartal’da maliyetleri patronlara” fazhalkla tanışmak, sorunlarını dinlemek la yük getiriyor deyip işamacıyla kapı çalışması yaptılar. 15 çilerin güvencesiz çalışKasım günü Kurfalı Mahallesi’ne giden tırılmalarından siz sorumHalk Cepheliler, dört ailenin kapısını lusunuz. Katliamların soçaldılar. Halk Cepheliler'i içeriye davet rumlularısınız. Hesabını
eden aileler, devrimcilere olan özlem- biz soracağız” denildi. Eyleme 30 kişi katıldı.
lerini ve güvenlerini ifade ettiler.

Grup Yorum Anadolu Halk Korosu çalışmaları kapsamında, 13 Kasım günü Adana Çakmak Caddesi'nde
masa açıldı. Tanıtım masasında, koro
çalışmalarıyla ilgili bildiri dağıtımı
yapıldı. Zabıta ve sivil polislerin engelleme girişimine rağmen halkın
desteği ve sahiplenmesiyle çalışmalar
devam etti. Yapılan çalışmada 300 adet bildiri dağıtıldı
ve 15 adet başvuru kayıt formu dolduruldu. Bir
sonraki gün de Baraj Yolu, Duygu Kafe önünde masa
açılarak, Yürüyüş dergisi ve Mahir Yürekliler kitabının
tanıtımı yapıldı. 2 adet Yürüyüş Dergisi okurlara
ulaştırıldı. Çalışma süresince 200 adet bildiri dağıtıldı
ve 10 adet başvuru formu dolduruldu.

Halkımızın Güvenine
Layık Olacağız!
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yeciliği ise, 12 Martlar, 12 Eylüllerde terk ettikleri silahlı
mücadele, devrim ve sosyalizmi, “Birleşik Haziran Hareketi”
ile CHP ile ittifak yapıp, Sabancıların elini eteğini öperek,
tamamen satmakta ve düzen içine iyice yerleşmektedirler…
Bu yüzden ÖDP-DY tasfiyeciliği faşizme ve emperyalizme karşı birleşik bir haziran hareketi örgütleyemez.
Bundan önceki birlikler gibi daha başlangıçta fiyaskodur,
ölü doğmuştur…
Emperyalizme ve faşizme karşı bir direniş CEPHE’sini
ancak devrimciler, Cepheliler öncülüğündeki halklar örgütleyebilir.
Halkımız nasıl Haziran Ayaklanması’nda Cephe çizgisinde
sokaklara dökülüp hesap sorduysa, yine aynı şekilde emperyalizme ve faşizme karşı büyüyen halk öfkesini yine
CEPHELİLER örgütleyecek ve halkı savaştıracaklardır…
Halkımız 12 Martlarda, 12 Eylüllerde, Maraşlarda, Çorumlarda, Sivaslarda, Gazilerde, 19 Aralıklarda, Büyük
Direniş’te, Haziran Ayaklanması’nda, Kobani eylemlerinde… tüm direniş ve eylemlerde halkı satan, yarı yolda
bırakan ÖDP-DY tasfiyeciliğini iyi tanıyor!
Halkımız emperyalizme ve faşizme karşı Halk Meclislerinde, Komitelerde örgütlenerek, silahlanarak, savaşarak
Cepheliler ile zafere ulaşacağını, faşizmi ve emperyalizmi
ancak bu şekilde ezebileceğini çok iyi biliyor!
ÖDP-DY tasfiyeciliğinin inandırıcılığı ideolojik çöküşüyle
birlikte son noktaya gelmiştir. Oğuzhan Müftüoğlu’nun
ÖDP’si “son kumarı”nı oynayarak düzene yerleşme planlarını gerçekleştirirken, halkımızı, direnen güçleri düzene,
CHP gibi faşist partilere, işbirlikçi tekellere, Sabancılara
yedekleyemeyecektir.
ÖDP-DY’liler kendileri istedikleri bataklığa gitmekte
özgürdürler… Halkımızı aynı bataklığa sürüklemelerine
asla izin vermeyeceğiz!
Anadolu halkları olarak Birleşeceğiz, Savaşacağız
ve Kazanacağız!..
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Emperyalizm ve işbirlikçileri
dünyanın her yanında halklara acı
çektiriyor, halkların kanı ve gözyaşıyla ıslanmamış tek bir toprak parçası yok.
Cepheli, işte böylesi bir dünya
gerçekliğinde, dünyanın Türkiyesi’nde emperyalizme ve oligarşiye
karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edendir.
Cepheli anti-emperyalisttir...
Vatanseverdir...
Ve elbette enternasyonalisttir.
Çünkü o, insanlığın en soylu damarının temsilcisidir. Cepheli, ''gerçekten insan olan herkes, başka
halklara atılan tokadın acısını kendi yanağında duymalıdır'' diyen
Che'nin öğrencisidir.
''Biz dünyanın Türkiyesi’nde
devrim yapmak için yola çıktık'' diyen Mahir'in, ''Dünyayı bir kez de
Türkiye'den sarsacağız'' diyen Dayı'nın öğrencisidir.
Cepheli’nin mücadelesi yalnızca
Anadolu'da yaşayan halkların kurtuluşuyla; Anadolu ihtilali ve devrimci halk iktidarı hedefiyle sınırlı değildir. Anadolu halklarının kurtuluşu,
dünya halklarının kurtuluşunun; Anadolu ihtilali dünya devriminin bir parçasıdır. Cepheli’nin mücadelesi bütün dünya halkları içindir. Emperyalizmi ve bütün işbirlikçilerini ye-

Cepheli Enternasyonalizm
Bayrağını Dünyanın
Türkiyesi’nde
Dalgalandırandır!

necek, emperyalizmi ve faşizmi dünya üzerinden silerek sosyalizmin zaferini ilan etmek içindir. Cepheli’nin
ufku sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir
dünyayı içine alacak kadar geniştir.
Cepheli büyük düşünür; enternasyonalist düşünür.
Cepheli’nin enternasyonalizmi
sadece bir slogan değildir. Soyut bir
''dünya devrimi'' söylemi hiç değildir. Cepheli kendi ülkesinde devrim
için elinden gelenin en fazlasını yaparak, mücadeleyi bedeller pahasına
büyüterek, dünya halklarının kurtuluşunu da yakınlaştırdığını bilir. Hangi alanda ve hangi pratiğin içerisinde olursa olsun, bunun coşkusunu, heyecanını yaşar. Gücünü, enerjisini, direngenliğini, kararlılığını kendi halkına ve dünya halklarına duyduğu
sevgiyle, emperyalizme duyduğu
kinle besler.
Cepheli için enternasyonalizmin en öncelikli görevi kendi ülkesindeki devrim mücadelesini büyütmektir. Ve bu, emperyalizme
karşı savaşarak, savaşı halklaştırmak demektir. Bununla birlikte, dünyanın neresinde olursa olsun, emperyalizmi ve işbirlikçileri halkları
katlederken sessiz ve tepkisiz kalamaz. Cepheli başka halklara atılan
tokadı kendi yanağında, yüreğin-

de hisseder.
Koşullara teslim olmadan, enternasyonalizmin gereğini yapmak için
harekete geçer. Mutlaka yapılabilecek bir şey vardır, çünkü yapılması
gereken çok şey vardır.
Cepheli yeri gelir bir protesto eylemi örgütler, yeri gelir namlularını
halkların kanını döken emperyalist
hedeflere yöneltir. Kan döker, can verir, can alır. Açlık çeker, açıkta olan, hastalıklarla, yokluklarla boğuşan haklar
için Anadolu halklarının yüce gönüllülüğünü seferber eder. Yiyecek, giyecek, ilaç ve her türden maddi olanağı
sağlamak için dayanışmayı örgütler.
Yeri gelir halklar nerede katlediliyorsa orada kardeş dünya halklarıyla birlikte bombalara, kurşunlara göğüs gerer. Canlı kalkan olur. Birlikte direnir,
omuz omuza savaşır. Günü gelir fedayı
kuşanır, emperyalizmin kalelerinde
halklar için hesap sorar.
Cepheli’nin enternasyonalizmi
güçlüdür. Kökü tarihimizdedir. Halkların mücadele tarihindedir. Cepheli’nin enternasyonalizmi halkların, sosyalizmin yenilmezliğinin
güvencesidir. Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Laz, Çingene, Boşnak... Her milliyetten Cepheli, enternasyonalizmin bayrağını dünyanın Türkiyesi’nde dalgalandırandır.
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Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası
Çalışmaları Devam Ediyor!
13 Kasım günü, Bursa'da,
düzenin her türlü yoz kültürüne karşı devrimci alternatifin her
alanda yaratıldığı, yapılan halı
saha maçı ile gösterildi. Teleferik Mahallesi'nde, Bursa Haklar Derneği çalışanları ile Teleferik Mahallesi’nin 1624 Kızıl
Yıldız Takımı; uyuşturucuya,
fuhuşa, kumara ve yozlaşmaya
karşı bir araya geldiler. Karşılaşma Kızıl Yıldız 1624 takı-

mının galibiyetiyle son buldu.
Bağcılar Halk Meclisi
kuruluş çalışmaları dâhilinde yapılacak olan futbol turnuvasının hazırlıkları devam
ediyor. 11-12 Kasım'da Güneşli ve Göztepe meydanında “Bağcılar Halk Meclisi
Yozlaşmaya Karşı Futbol
Turnuvası” yazan ozalitten
birer adet asıldı.

Bursa
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SANAT MECLİSİ FESTİVALİ’NİN ARDINDAN
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Sanat Meclisi'nin düzenlediği 2. Sanat Buluşması, 1-2
Kasım tarihlerinde Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Festivalin birincisi de geçen sene aynı mahallede düzenlenmişti.
Festival yapısı itibariyle birçok ilki barındırıyor. Sanatın istisnasız bütün dallarını buluşturan, tüm dallarda eserlerin
ve üretimlerin sergilendiği başka bir festival yok.
Resim, heykel, karikatür ve fotoğraf sergileri; tiyatro
sahnesi, dans sahnesi, müzik sahnesi, şiir sahnesi, sinema
çadırı etkinlikleri festival boyunca sürüyor. Festival alanının
her bir metrekaresi bir sanat dalının performansına sahne
oluyor. Festival için ortak bir tema belirleniyor. Bu tema, o
yıl ülkenin en yakıcı gündemleri arasından seçiliyor. Halkın
en önemli gündemine ilişkin bütün sanat dalları tek vücut
oluyor. Ve o soruna ilişkin sanatçılar kendi alanlarından
üretimleriyle tepkilerini dile getiriyor. İlk sanat festivalinin
teması 'Gezi Ayaklanması' idi.
Bu sene yapılan 2. festivalin teması ise 'İş Kazası Değil
Cinayet' olarak belirlendi. Festival boyunca 200'den fazla
sanatçı üretimleriyle iş kazası diye bir şey olmadığını,
iktidar ve patron işbirliği ile işçilerin yani halkın katledildiğini
vurguladılar. Kapitalizm denilen canavarın gerçek yüzünü
sanatları ile teşhir ettiler. Sanat Meclisi henüz 1. yaşını dolduruyor olmasına rağmen böyle özel bir festivali örgütlemeyi
başardı. Sanatın halktan kopuk, salonlarda icra edilmesine,
soyut ve tepkisiz üretimlere karşı güzel bir örnek oldu
sanat festivali. Sanatı ve sanatçıyı halka taşımak adına
önemli bir adım oldu. Tüm sanat dallarının neredeyse
eksiksiz bir şekilde planlandığı gibi üretimlerini sergileyebilmesi de festivalin olumlulukları arasındaydı.

Sanatı Halka Taşıdık!
Peki Halkı Sanata Taşıyabildik Mi?
Bunun cevabını ne yazık ki evet diye veremiyoruz. 2 gün
süren festivalin ilk günü, gün boyunca gelen ziyaretçi sayısı
500 (beşyüz)'ü bulmadı. İkinci gün etkinliklerine de pek rağbet
olmadı. Ana sahnede verilen büyük konsere rağmen ikinci
günün toplam sayısı 1.500 (binbeşyüz) civarında kaldı. Yani
toplamda 2.000 (ikibin) kişi festivale katılmış oldu. İlk sene
düzenlenen festivale katılımın 60.000 (altmışbin) civarında
olduğunu hatırlayacak olursak, bu festivalde hedeflerimizin
oldukça gerisinde kaldığımız görülecektir. Peki sonuç neden
böyle oldu? Halk, festivale neden ilgi göstermedi? Hava
soğuktu, bu bir etken denilebilir. O gün mahallede çeşitli
grupların eylemleri vardı ve polis ile eylemciler arasında
çatışma yaşanmıştı, bir gerginlik vardı, bu da bir etken
denilebilir. Doğru bunların belli bir etkisi de olmuş olabilir
ama bunlar tali etkenlerdir. Esas nedeni bunlar olamaz. Esas
nedeninin bunlar olamayacağını Bağımsız Türkiye konserlerinden
biliyoruz. Soğuk havaya hatta yağmura rağmen yüzbinlerce
kişiyi toplayabiliyoruz alana...
1 Mayıs’lardan, Gezi'den biliyoruz. Yaşanan tüm polis
vahşetine, yaralanmalar ve ölümlere rağmen yüzbinlerce kişi
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UMUDUN ÇOCUKLARI KOROSU
SANAT MECLİSİ FESTİVALİ’NDE
gelebiliyor alanlara...
Bu nedenle sorumuzun cevabını
başka yerlerde aramamız gerektiğini
düşünüyoruz. Kitlenin festivale katılımı için nasıl bir
çalışma örgütlediğimize bakabiliriz örneğin. Başta Gazi
Mahallesi olmak üzere (festival o mahallede yapıldığı için),
tüm mahallelerde kaç afiş astık? Kaç bildiri dağıttık? Kaç
masa kurduk? Kaç kapı çaldık? Kaç komite kurduk? İnsanların
nasıl bir festival olacağını öğrenmesi, heyecanlanması, merakla
beklemesi, hem festivalde anlatılanları bizzat yaşayıp hem bir
sanat etkinliğinin parçası olup öfkeyle dolması için ne kadar
çaba harcadık? Festivali tarihsel önemine yakışacak şekilde
ne kadar tanıtabildik? Yani festivali ne kadar sahiplendik?
Festivalin bize ait olduğunu ne kadar hissettik? Bu soruların
cevabına baktığımızda, geçtiğimiz yıl yapılan festivalin daha
gerisinde oluşumuzun nedenini de görüyoruz. Belli başlı
yerlere yapıştırdığımız afişleri yeterli bulduk. Evet afişlemeler
yapılmıştı ama o kadar. Onun dışında bir çalışma, bir tanıtım
faaliyeti son derece sınırlı gerçekleştirildi. Böyle olunca da bu
sonuç sürpriz olmadı. Yani halk haberdar değildi bu festivalden.
Bağımsız Türkiye Konserlerine yüzbinleri toplayan da, Grup
Yorum İnönü Stadı Konseri’ni tıklım tıklım dolduran da, geçtiğimiz yıl yapılan festivale 60.000 kişiyi getiren de, bu sene
yapılan festivalin 2.000 kişide kalmasına neden olan da aynı
güçler ve örgütlenmeler yani bizleriz. Bir işi sahiplenip planlı
ve programlı bir şekilde tanıttığımızda efsaneler yazıyoruz.
Ama üstün körü ele aldığımızda, tarihsel ve siyasal önemini
kavrayamadığımızda, belli başlı yöntemleri uygulayıp bunu
yeterli bulduğumuzda sonuç başarısız oluyor.
Dolayısıyla bu festival olumlulukları ve olumsuzluklarıyla
birçok şey öğretiyor bize.
Sanatçının halktan kopukluğunu, kendi dünyasına hapsolmuşluğunu bizler yani devrimciler ortadan kaldırabiliriz.
Onların halkla bağını bizler kurabiliriz. Halk için üretmelerini,
halkın mücadelesinin bir parçası olmalarını, mücadelemizi
daha da güçlendirmelerini sağlayabiliriz. Sanatın gücüyle
halka gerçekleri oldukça etkili bir biçimde anlatabiliriz.
HALK İÇİN SANAT
MÜCADELESİNDEN NOTLAR...
Sanatçının ÖZGÜRLÜĞÜ;
Hem o toplumda yaşayıp hem ondan bağımsız olmak
MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Burjuva yazarın, sanatçının, aktörün "özgürlüğü"
SADECE BİR BAĞIMSIZLIKTIR.
Para babalarının harçlığına bağımlılıktır.
Satılık bir "özgürlüktür" bu özgürlük.
Özgürlük değil İKİYÜZLÜLÜKTÜR.
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EBOLA, SARS, ŞARBON, MERS, SARI TOZ...

BUNLARIN HEPSİ EMPERYALİSTLERİN
HALKI BASKI ALTINDA TUTMA ARAÇLARIDIR!
Geçtiğimiz Ekim ayının son günlerinde İstanbul'da Kanada, ABD,
Fransa, Almanya ve Belçika büyükelçi
ve konsolosluklarına posta ile sarı bir
toz gönderildi. Hemen "terör alarmı"
verildi. Konsolosluklarda çalışanlar
gözetim altına alındı. Sarı tozların biyolojik silah olup olmadığı araştırıldı.
Yüksek güvenlik önemlerine rağmen posta yoluyla sarı bir toz girmişti
konsolosluklara. X-ray cihazları, güvenlik görevlileri, önlemler nafile...
Bildiğimiz, basit bir zarf içinde girdi
bu toz içeri... Nasıl olduysa, konsolosluk güvenliği bunları fark etmedi.
Haberlerde arka arkaya verildi. Yetkililer çıkıp açıklama yaptı.
Sonuç ne oldu? Sarı tozun, tebeşir
tozu olduğu ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Eyüp Gümüş, “İçerisinde biyolojik
harp maddesi, biyolojik silah içeren
herhangi bir ajan bulunmadı. Burada
veba, şarbon gibi toksinler içerip
içermediği kontrol ediliyor ve değerlendirdik. Bu materyallerin hiçbirinde
biyolojik bir madde görmedik bu materyaller içinde kimyasal toksit, biyolojik ve kimyasal anlamda herhangi
bir toksine rastlanmadı" açıklamasını
yaptı.
Aynı günlerde Ebola, Mers-CoV
haberleri de çıkmaya başladı... Sınır
kapılarında, uçaklarda düşüp bayılan,
ateşi yükselen herkesi ebola hastası

Daha önce de kuş gribi,
domuz gribi diyerek halkı
paranoyak haline getirmişlerdi. Kuş gribi bahanesiyle
yoksul halkın evinde beslediği tavukları da katlettiler...
mıdır diye karantinaya aldılar.
Bunların benzerlerini daha önceleri
de çok duyduk... Her sene çıkan değişik isimli hastalıkları düşünelim...
Kuş gribi yüzünden yumurtaları bile
korkarak tutmamız istendi... Sars,
ebola, mers, kuş gribi, domuz gribi
vb. hastalıklar sürekli türüyor. Ne olduklarını anlamıyoruz bile ve bir bakıyoruz artık adı bile hatırlanmıyor.
Sarı tozdan önce de şarbon vardı
hayatımızda. Amerikan konsolosluklarına, bakanlıklarına gönderilen şarbon

mikrobuyla korkutuldu dünya halkları.
Öyle ki Amerika'da resmi dairelerin
çalışması bile durduruldu.
Emperyalistler, biyolojik silahlar
üretiyor. Laboratuvar ortamlarında
yeni hastalıklar türetiliyor. Sonra sokaklarda ağzına maske takarak dolaşan
insanların görüntüleri veriliyor haberlerden... Yani sürekli bir tedirginlik
yaratılmak isteniyor. Terör tehdit yalanını sürekli gündemde tutarak, hastalıklarla panik havası yaratarak, silah
sektörünü canlı tutuyor, halkı yönlendiriyor.
Korkutulan halk, sahte hastalık,
terör tehdidi gündemleriyle baskı
altına alınıyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri terörlerini artırmak için
yalan haberleri, sahte tehlike alarmlarını kullanıyor. Haberlere bakarsanız
ortalık ayağa kalkmış oluyor ama ortaya çıkıyor ki, basit bir tebeşir tozu...
Ve devamı da getirilmiyor, neden,
kim göndermiş bu tebeşir tozunu. Ortalığı ayağa kaldıran sorumlular kim?
Araştırılmıyor bile.
Ebola neden çıktı ortaya, neden
gündemimize girdi? Ebola dedikleri
hastaların hiçbirisi ebola çıkmadı, neden?
Haberleri izlerken, NEDEN sorusunu sormalıyız. Emperyalizmin politikalarına destek veren her şeye kuşkuyla yaklaşmalıyız. Unutmayalım,
hiçbir şey masum değildir.

Ateş Başında da Hasan Ferit
Bizimleydi!
İSTANBUL- 1 Mayıs:
14 Kasım günü, 1 Mayıs Mahallesi’nde Şükrü Sarıtaş Parkı’nda yapılacak olan ateş başı sohbet, yağmur
nedeniyle Anadolu Haklar Derneği'nde
yapıldı. Liselilerle yapılan sohbetin
konusu Hasan Ferit için adalet eylemleri
ve eylemliliklerin gerekliliği idi. Sohbet
sırasında tanıyanlar Hasan Ferit Gedik’i
anlattı. Çalışma sonunda 19 Kasım’da
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Bahçelievler

görülecek duruşma ile ilgili çalışma
yapma kararı alındı. Sohbete 11
kişi katıldı.
Bahçelievler:
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 15 Kasım günü ateş başı
sohbet gerçekleştirildi, dergi okunup türküler söylendi. Bir sonraki
hafta, daha fazla insan getirme
sözü verilerek sohbet bitirildi.
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EMPERYALİSTLERİN KARŞISINDA “POLİTİK AKTÖR”
DEĞİL, FİGÜRAN BİLE OLAMAZSINIZ!

UŞAKLAR EFENDİLERİ İÇİN
VARDIR!

Geçtiğimiz hafta ortalık "Obama
politika değiştiriyor" haberleriyle
doluydu... Haberin yalan olup olmadığı, ortalığa atanın kim olduğu gerçeği bir yana haberin üzerine atlayan
AKP'liler "büyük adam" pozlarında
çalım satmaya başladılar... Cumhurbaşkanından, başbakanına, gazete,
TV haberlerinden, köşe yazarlarına
kadar herkes yorumlar yaparak bölgede politik aktör, politika belirleyen
oldukları havasını atmaya başladılar...
Yalanları birbiri ardına dizdiler...
Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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Atılan Havalar ve
Gerçekler
Bu konuda haberi ilk yayınlayan
Amerikan CNN televizyonu olmuş...
Amerika’nın üst düzey yetkililerine
dayanarak Esad yönetiminin devrilmesinin öncelikli olduğuna dair haberler yayınlayan televizyon kanalına
yalanlama ise anında ABD Savunma
Bakanı Chuck Hagel’den geliyor.
Hagel, “Esad’ın üstesinden gelinmesinin IŞİD’i yok etmeye yetmeyeceğini” söyleyerek haberin doğru
olmadığını söylüyor.
AKP ve onun yöneticileri için bu
haberin yalanlanmasının da haberin
içeriğinin gerçekte nasıl olduğunun
da çok önemi yoktur. Bir malzeme
bulunmuş ve bu sonuna kadar kullanılacaktır. Çünkü ihtiyaçları var.
AKP bölgede emperyalistler adına
önemli roller almak için çırpınıp durmaktadır. Ve şimdi alacağı bu rolü
meşrulaştırmak için de aslında bu
bizim politikamız diye çırpınıyor.
Sanki bölgeye ilişkin bir politika belirleyebilecek gücü ve iradesi varmış
gibi hava atıyor. Hava atmayı da
geçmişler adeta kükrüyorlar...
Amerika’da zaman zaman girdiği

açmazın sonucu yeni değerlendirmeler yapıyor, ne yapacağını, Büyük
Ortadoğu Projesi kapsamında her
girdiği bataktan çıkmak için yeni bir
yol, yeni bir harita çizmenin çaresizlikleri yaşanıyor. Emperyalizm tıkandıkça kendi içinde çeşitli tartışmaları da yapıyor elbette. Fakat bu
yapılan tartışmaların hiçbiri yeni bir
yol haritası ya da AKP’lilerin sevinçten göbek atarak ortaya düştükleri
gibi onların politikasına bir yakınlaşma anlamına gelmemektedir.
ABD Savunma Bakanı Chuck
Hagel “Değişiklik yok, yeni bir yön
yok. Esad tabi ki denklemin bir parçası ama şu anda Suriye’nin doğusunda, Irak’ın batı ve kuzeyinde
IŞİD’in kontrol ettiği yerlere bakarsanız, bugün Esad’ı değiştirmek
tüm dinamikleri hemen değiştirmeyecek... Esad’ın yerini kim alacak
ve IŞİD’i nasıl bir ordu yenecek?”
diyor... İşte esas mesele de dert de
budur. Ama halkı aldatmak için yalan
üzerine politika inşa eden AKP için
bunun hiç mi hiç önemi yoktur...
İşte G-20 zirvesine ilişkin bir gazete haberi:
“Başbakan Davutoğlu, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Avustralya’nın Brisbane kentinde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu toplantıda, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘Esad devrilmeden IŞİD devrilmez’ şeklinde özetlenen strateji
değişikliği için ‘Bizim tavsiye ettiğimiz entegre stratejiyi yansıtıyor’
dedi.
Davutoğlu, “Türkiye’nin tezlerine
yaklaşılıyor diyebilir miyiz?” sorusuna “Kesinlikle, kesinlikle” karşılığını verdi.”
İşte Davutoğlu’nun incileri böyle..

Kendi tezlerine yaklaşılıyormuş, onların stratejisini yansıtıyormuş vb...
Oysa ne yeni bir değişiklik vardır
ve ne de Türkiye’nin tezlerine bir
yaklaşım söz konusudur. Daha doğrusu Türkiye’ye ait bir tez de yoktur
ortada... Sadece ve sadece Türkiye’ye
biçilen bir rol vardır ve AKP’nin iktidar olduğu Türkiye’nin de buna
uygun hareket etmesi zorunluluğu...
Daha Eylül ayında Obama’nın
dört maddelik bir stratejisi olduğu
basın tarafından aktarılmış ve biz de
o zaman bunun ne anlama geldiğini
yazmıştık... Bizim o gün yazdığımız
anlamda emperyalizmin politikasında,
stratejinde değişen bir şey yoktur.
Ki zaten Amerikalılar da politikalarında bir değişiklik olmadığını açıkça
söylüyorlar.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Jeff Rathke, Davutoğlu’nun sözleri
sorulduğunda, “Stratejimiz aynen
devam ediyor” diyor ve ekliyor “Bizim hedefimiz IŞİD’i mağlubiyete
uğratmak. Bu da Irak’ta Suriye’nin
aksine farklı şartlardan dolayı farklı
şekiller alıyor. Ama stratejimizde
bir değişiklik yok.”
Evet Amerika’nın stratejisinde
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bir değişiklik yok... Peki nedir Amerika’nın bu stratejisi?
“Obama'nın 4 aşamalı savaş stratejisi şöyle:
1- Sistematik hava saldırısı yapılacak.
2- Karada IŞİD'e karşı savaşan
güçlere desteğin arttırılması.
Irak'a gönderilen ABD'li danışmanların geri dönüşte verdikleri raporlara göre Irak ve Kürt askerlerine
silah, eğitim, istihbarat desteği sağlanacak.
Irak'ta Sünni topluluklarının IŞİD
kontrolünden kurtarılıp, özgürlüklerini kazanmaları için Irak'ın Ulusal
Muhafız Birimleri kurma çabaları
da desteklenecek.
Suriye'de hem Esad hem de
IŞİD karşıtı isyancılar 500 milyon
dolarlık bütçe ile silahlandırılacak
ve eğitilecek.
3- IŞİD’i kapsamlı ve sürdürülebilir 'terörle mücadele' stratejisiyle gerilete gerilete imha etmek.
ABD ile ortakları birlikte çalışarak,
IŞİD'in finans kaynaklarını keserken,
kendi istihbarat ve savunmalarını
artıracak. Obama 2 hafta sonra BM
Güvenlik Konseyi'nde başkanlık
edeceği toplantıda uluslararası toplumu yabancı savaşçılara karşı seferber edecek.
4- IŞİD'in yerinden ettiği masum
sivillere insani yardım edecek. Azınlıkların kendi yurtlarından sürgün
edilmesine izin verilmeyecek...
(12.9.2014, Taraf)” (Aktaran, Yürüyüş sayı 435, 21 Eylül 2014)
Bu strateji esas olarak emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi’ni
hayata geçirme stratejisidir.
“Suriye'de hem Esad hem de
IŞİD karşıtı isyancılar 500 milyon
dolarlık bütçe ile silahlandırılacak
ve eğitilecek”
“Eğit-donat” politikası bu stratejinin gereğidir. Asıl hedef Esad iktidarını yıkmak ya da dize getirmektir.
IŞİD burda sadece Suriye ve bütün
olarak Ortadoğu’ya saldırılarını meşrulaştırmak için kullandıkları araçtır...

Emperyalizmin
Ortadoğu Bekçileri
İsrail ve Türkiye
Geçtiğimiz hafta içinde basında
ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nin aşağıdaki sözleri
yayınlandı:
“Türkiye ve İsrail’in böyle bir bölgede
ortak noktada buluşması çok önemli.
Türkiye ve İsrail, işbirliği için ortak
nokta buluncaya kadar bölgenin istikrar
içerisinde olduğunu düşünmek imkansız.
Bu iki ülke burada pek çok farklılık
oluşturma potansiyeline sahip''
Bölgedeki istikrarın kimin için olduğu
açıktır. Emperyalistler İsrail ve Türkiye’yi
bölgedeki kendi bekçi köpekleri gibi görüyorlar ve aralarındaki ilişkilerde yaşanan
gerilimlerin de bir an önce ortadan kaldırılıp daha iyi hizmet etmesini bekliyorlar.
Bölgenin tam olarak emperyalizmin
denetimine girmesi için İsrail en önemli
vurucu güç rolünü oynarken ve halkları
katlederken Türkiye’nin de en iyi “yumuşatıcı” güç olmasını istiyor emperyalistler. Özellikle AKP’nin iktidar olmasından bu yana emperyalistlerin bölgedeki politikalarında Türkiye’nin aldığı
rol de artmıştır. Emperyalistlerin bir dediğini iki etmeyen AKP sayesinde Türkiye
emperyalistlerin bölgedeki kadife giydirilmiş yumruğu rolünü oynamaktadır.
Türkiye, halkı müslüman bir ülke olması
nedeniyle müslüman bölge ülkelerine
karşı emperyalizmin politikalarının hayata
geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Obama’nın müslüman ülkeleri denetimine almak için kullandığı maşası
olma yanıyla İsrail ile birlikte anılmayı
fazlasıyla hak eden bir ülkedir. AKP bu
nedenle efendisi tarafından sürekli sırtı
okşanan bir uşak durumundadır.
Bu doğrultuda bölgedeki işbirlikçilere ve tabii ki Türkiye’ye de
çeşitli roller biçilmekte ve bunlar da
adım adım hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Bu politikanın hayata geçirilmesinde emperyalizmin kendi yarattığı
canavar olan IŞİD önemli bir rol oynuyor ve tüm politikalar da IŞİD
üzerinden gerekçelendiriyor. Ancak
böyle bir meşruluk zemini yaratmış
olmasına rağmen emperyalistlerin

bölgedeki işleri hiç de kolay değildir
ve olmayacaktır. Amerikan yönetimi
bu nedenle kimi zaman bazı değişiklikleri gündeme getiriyor da olabilir ama hepsinin ortak hedefi,
amacı aynıdır. Bu yanıyla da evet
stratejik bir değişiklik yoktur.
Bugün bir değişiklikten çok emperyalistlerin stratejide ikinci aşamaya geçişlerinden sözedilebilir.
Davutoğlu da zaten kendine büyük
misyon biçmeye çalışırken sarf ettiği
sözlerin içinde aslında bu gerçeği
de söylüyor:
“ABD ile her düzeyde görüş
trafiği var. Suriye konusunda görüş
ayrılığı yok, bazen senkronizasyon
sorunları oluyor. Dün askerden askere eğit-donat konuşmaları da yapıldı. Halep’e yönelik baskı ABD’nin
görüşünü etkiledi. Esas itibarıyla
Esad’ın ve IŞİD’in gitmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında
bir görüş ayrılığı yok. Obama da
Esad’ın gitmesi gerektiğini söyledi.”
İşte asıl mesele budur: “askerden askere eğit-donat”... Emperyalizmin şu an için Türkiye’den istediği ve Türkiye’nin de adımını
attığı rol budur... Bölgedeki işbirlikçilerin eğitimi silah ve mühimmat
bakımından donatılması... Bugün
bu rolünü hakkıyla oynuyor AKP’liler... Ama bu yetmeyecektir. Çünkü
emperyalizmin bölgede işi hiç de
kolay değildir. Bölge halklarını teslim almak ve kendi politikalarını
istediği gibi hayata geçirmek öyle
kolay olmayacaktır. Bu da Türkiye’nin daha fazla rol oynamasını
beraberinde getirecektir. Bölgeye
askeri saldırı dahil her türlü ihtimal
var bunun içinde...
İşte AKP’lilerin bugün bu kadar
yalanla kendilerini övmeleri ve bölgede politika belirleyen kendileriymiş
gibi yansıtmalarının altındaki gerçek
neden de budur. Bölgede emperyalizm
adına oynayacağı rolü halkımız nezdinde meşrulaştırmak istemektedir.
Kendini abartarak, rolünü büyüterek
ve sanki yaşananlar emperyalizmin
çıkarları için değil de Türkiye’nin
çıkarları içinmiş gibi yansıtarak emperyalizme uşaklığını gizlemeye ça-
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lışıyor, onun bölgedeki maşası, bekçisi
olduğu gerçeğinin üstünü örtmek istiyor.
Bu da “dilin kemiğinin olmadığı”
gerçeğini aratacak denli yalanlara
başvurmaları sonucunu doğuruyor.
“Eskiden Arap kardeşlerimizin
yaşadığı Ayn el Arap idi daha sonra
bunun adını değiştirdiler ve nedense
Amerika buraya bayağı özendi. Başkanla (Obama kastediliyor-bn) konuştuk bu işi. Dedim ki; oraya yapacağınız silah yardımı doğru değil,
teröristlerin eline geçer. ‘İki gün
içerisinde orası düşecek’ diyor. 200
bin insan zaten ülkeme geldi. Neyi
düşecek. 2 bin savaşçı var orada.
DEAŞ denilen teröristlerle onlar savaşıyorlar zaten. Stratejikse benim

için stratejik olması lazım. Sizin için
niye stratejik? Halep’i niye konuşmuyoruz da Kobani? Mesele başka,
dert başka. Üst akıl, başka hesaplar
içinde. Sinsice planlar yapılıyor.
Eğer bir terör örgütü seküler olduğunu iddia ediyorsa ona karşı sempati
duyuyorlar. Seküler olmadığını iddia
ediyorsa tepki ortaya koyabiliyorlar.”
Adeta şirazeden çıkmışlar... Yalanın bini bir para... Obama’ya akıl
veriyor, hatta fırça atıyor Erdoğan...
Kameralar karşısında büyük pozlar
verirken kamera arkasında el pençe
divan olanlar kendileri değilmiş gibi
konuşuyor. Fakat efendileri acımıyor,
yalanlarını yüzlerine hemen de vuruyor. Fakat ne gam! Yüzsüzlük
almış başını gidiyor.

Sonuç Olarak:
1- Emperyalizmin bölgede stratejik bir değişikliği sözleri yalandır.
2- Emperyalizmin BOP’nin programı olan bu stratejinin hayata geçirilmesi için AKP’de üzerine düşeni
fazlasıyla yerine getirmek dışında
bir role sahip değildir.
3- AKP’nin yalanları emperyalizm
adına bölge halklarının kanına girmesini gizleme ve kendine meşruluk
zemini yaratma amaçlıdır.
4- AKP ne kadar çırpınırsa çırpınsın emperyalizmin zavallı bir
uşağı olduğu gerçeğini gizleyemeyecektir. Ve halklarımıza hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Dünden Bugüne Zulme ve Sömürüye Karşı Halkımızla Birlikteyiz!
ANTALYA
Sayı: 444
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Antalya
Ülkenin çeşitli illerinde aşure
programları yapıldı. “Halkımız 12
İmamlar ve Muharrem Orucu kabul
olsun. Şehitlere selam olsun. Dünden
bugüne zulme ve sömürüye karşı
biat etmeyip bu uğurda can vermişlere selam olsun. Yollarını yürümeye
ve hesabını sormaya devam edeceğiz” diyerek aşure programlarına
başladı.

İSTANBUL
Okmeydanı Halk Meclisi tarafından 15 Kasım’daki aşure programı
için yapılan çalışmalar kapsamında,
13 Kasım günü mahallenin çeşitli
yerlerine 10 adet çağrı ozaliti asıldı.
300 adet el ilanı halka dağıtıldı.
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ANKARA
Hüseyingazi Mahallesi'nde bulunan HÜKAD (Hüseyingazi Kültür
Araştırma Derneği) çalışanları, 16
Kasım'da yapılacak aşure programına
mahalle halkını davet etti. Yapılan
çalışmalarda hazırlanan 300 bildiri
mahallede dağıtıldı. Aynı zamanda
HÜKAD'ın 22 Kasım’da başlayacak
olan kursları duyuruldu. Halktan
aşure için malzeme toplandı. 6 kişinin
katıldığı çalışmada Yürüyüş Dergisi’nin 441. sayısının da dağıtımı yapıldı. 47 dergi halka ulaştırıldı.
16 Kasım günü yapılan aşure
programına 75 kişi katıldı ve gün
içinde de ziyaret edenler oldu. 15
öğrencinin kurs kaydı yapıldı.

Konuksever Mahallesi'nde 16 Kasım’da Cemevi bahçesinde Halk Cepheliler tarafından aşure dağıtımı yapıldı. Öğlen saatlerinde Halk Cepheliler mahalle içerisinde halka davetiyeler dağıtarak aşureye çağrı
yaptı. Sonrasında kolektif bir çalışmayla program alanı düzenlendi ve
dağıtıma başlandı. İkinci bir grup da
bu arada kapı kapı dolaşarak evlere
aşure dağıttı. Toplamda 200 kişilik
aşure dağıtılarak program bitirildi.

ÇORUM
Pir Sultan Abdal Derneği'nde 15
Kasım’da bir araya gelen Halk Cepheliler 5. Geleneksel Aşure Dağıtımı
hazırlıklarını yaptı. Çorum Pir Sultan
Abdal Derneği'nde aşure duası yapıldıktan sonra 300 kase aşure Milönü
Meydanı’nda halka dağıtıldı.

DERSİM
TAYAD Komitesi tarafından 16
Kasım’da bir evin bahçesinde ateş
yakılarak aşure kaynatıldı ve çevredeki
evlere dağıtıldı. Daha sonra Dersim
Haklar Derneği'ne geçilerek TAYAD
ve Haklar Derneği adına konuşmalar
yapıldı ve aşure ikram edildi.
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ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLERİ
ÖRGÜTLEMELİYİZ!
Atamalar konusunda en çok göze
batan kuşkusuz öğretmenler. Her yıl
yapılan atamalar adeta hükümetlerin
öğretmen adaylarına bir lütfu olarak
sunuluyor. Ancak atamalar gerektiği
kadar yapılmıyor. Son atamalardan
sonra bile 300 binin üzerinde öğretmen adayının atanmadığı bilinmektedir. Sayıları giderek artan bu ataması
yapılmayan öğretmenleri örgütlemeliyiz.

Peki Neden ?
1- Köleler Ordusu
Büyüyor
Ataması yapılmayan öğretmenler
sorunu AKP iktidarı ile birlikte daha
da büyümüştür. AKP iktidara geldiğinde ataması yapılmayan öğretmen
kalmayacak demişti. Oysa öyle olmadı. Ataması yapılmayan öğretmenler sayısı hızla arttı. 2002 yılında
ataması yapılmayan öğretmen sayısı
60 bin civarındayken, 2014 yılında
bu sayı resmi rakamlara göre 300
bini aştı. Bu durum elbette bilinçli
bir politikanın ürünüdür. Devlet bir
yandan eğitimi özelleştirmeye çalışıyor, öte yandan onlara ucuz işgücü
kaynağı yaratmaya çalışıyor. Hemen
hemen her ilde bir üniversite ve yeni
yeni bölümler açılmaktadır.

2- Halkın Her Kesiminin
Duyarlılık Gösterdiği,
Sahiplendiği Bir Sorundur
Bu kesim sayıları hızla artması
ile birlikte halkın her kesimi tarafından sahiplenilmektedirler. 300 bin
atanmayan öğretmen 300 bin aile
demektir. 300 bin aile ve bu ailenin
yakın çevresi sorunun yakıcılığının
farkındadır. Bizzat sorunu yaşayandır.
Öte yandan eğitim, fen-edebiyat fakültelerinde okuyan binler de aynı
tehlike altında olduklarının bilinci
ile kaygılılardır.

3- Köle Gibi
Çalışıyorlar

Hatay’da
KEC’li̇
Öğretmenler
Ataması
yapılmayan
öğretmenler
için masa
açarak
imza
topluyor

Ataması yapılmayan öğretmenler ya devletin okullarından ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyorlar ya da dershanelerde ve özel okullarda ağır
şartlara ve sömürüye tabi tutuluyorlar... Haftanın altı günü
çalıştırılıyor, üstüne üstlük işyerlerinden çıkıp evlerine gittiklerinde internet üzerinden
ders vermeleri istenmektedir… En
yakıcı sorunlarından biri de budur
zaten. Sınav dönemleri haftalık izinlerini bile zor kullanıyorlar. Günde
12 saat çalışıyorlar. 2 kişinin işini
yapıyor ve tek kişinin alması gereken
maaşı bile alamıyorlar.
Ayrıca devlet bütçenin olmadığını
bahane ederek her sene, gereğinden
daha az personel almaktadır. 50 binden fazla kontenjanı da ücretli öğretmenlerle doldurmaktadır. Ücretli
öğretmenlere hem daha az ücret
ödemekte, hem de sigortalarını çalıştıkları gün hesabına göre yatırmaktadır. Örneğin 30 günlük sigorta
yatırmak yerine 15 ya da 13 gün
üzerinden sigorta göstermektedir.
Bunun da dışında, ücretli öğretmenler
için işsizlik sigortası da yatırılmamaktadır. Devlet buradan da kar etmektedir. Örneğin atamalar konusunda kemer sıkan AKP, tablet dağıtarak milyar dolarlık bir harcama
yaptığı düşünülürse, asıl sorunun
bütçe olmadığı görülüyor.

4-Kandırılmışlardır
Devlet bir yandan yeni üniversiteler ve bölümler açarken bir yandan
mezun olan kişilerin işsizlik sorunu
çözmemektedir. Devlet yeni okullar
açarak gençlerin umutlarını suistimal
etmektedir... Mezun olanları atamayacağı beklentisi yaratmaktadır. Yaratılan eğitim sistemi ile hem umutları

hem de ekonomik olarak sömürülmektedir. Dolayısıyla sorunu yaratan
ve büyüten devletin eğitim sistemidir.
Bu sistem ile devlet gençlerle oyun
oynamaktadır. Bugün en basitinden
Fen- Edebiyat fakültelerinden mezun
olanlar pedagojik formasyon alabilmek için 2054 TL para ödüyor. Ardından da sınavı kazanabilmek için
dershaneye yazılıyorlar bu da ortalama 2000 TL demek. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra da
devlet fırsat veriyormuş gibi yaparak
insanların umutlarını da paralarını
da çalmaya devam ediyor.
Bir diğer nokta şudur, geçtiğimiz
yıl yapılan değişikliğe göre öğretmen
adayları için yapılan KPSS’nin geçerlilik süresi 2 yıldan, 1 yıla indirildi.
Önceki yıllarda alınan puanların 2
yıl geçerliliği vardı. Örneğin 2013
yılında girilen sınavda alınan 75
puan, 2014 yılında da geçerli olabiliyordu. Bu durumda emek verip çalışan ve yüksek puan alan adaylara
gelecek yıl bir şans daha tanınmış
oluyordu. Çünkü atamalar her sene
gerekenden az yapıldığından şubat
döneminde yapılan ek alımlarla bir
nebze de olsa yüksek puan alanlara
hak tanınmış oluyor ve emekleri zayi
edilmeden atamaları yapılabiliyordu.
Ancak 2013 yılında yapılan değişiklik
sonrası KPSS puanlarının 1 yıl geçerli
olmaya başlamasıyla, yüksek puan
alan adayların atanma umudu iyice
azalmıştır.
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5- Örgütlülüğü
Zayıflatmaktadır
Devlet meslekleri, kimlikleri, kültürleri kullanarak bölüp parçalamaya
çalışır, büyük bir kesim yerine küçük
bir kesimi yönetmek ve yönlendirmek
daha kolaydır. Eğitim sisteminde de
aynı yöntemi kullanmaktadır. Şu an
birçok okulda öğretmenler ücretli, sözleşmeli ve kadrolu olarak ayrılmışlardır.
Her kesim sadece kendi sorunu ile
ilgilenmekte başka bir sorun ile ilgilenmemektedir. Böylece kendi alanlarından sorun yaşayan kişiler kendi güclerini diğer kesimlerle birleştirmiyorlar.
Bu da sorunlara karşı mücadelenin zayıflamasına neden olmaktadır. Oysa
bir kesimin sorunu ile başka bir kesimin
sorunu birbirinden uzak değildir. Birbirine bağlıdır. Bir sorun çözülmeden
başka bir sorunun çözümü mümkün
olamamaktadır...
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6- Ataması Yapılmayan
Öğretmenin Meslek
Onuruna Saldırılmıştır
Eğitim ihtiyacın ürünüdür, eğitim
yeni bir insan yaratma sürecidir, kuru
bir bilgi alışverişi değildir, öğretmen
insan ruhunu da besleyen bir sanatçı
gibi davranmalıdır, kendisi bilgi ve kültürünü öğrencisine sunmayan bir öğretmen giderek mesleğine yabancılaşır.
Mesleğini yaparken mekanikleşir. Ataması yapılmayan öğretmenler uzun süre
atanmak için çaba göstermekle birlikte
büyük bir çoğunluğu ucuza çalıştırılmaktadır. Kadrolu öğretmenlerle aynı
işi yaptığı halde komik denilecek bir
ücret almaktadır. Kendini mesleğine
verememektedir. Okuldaki müdürler
ve meslektaşları kimi zaman onlara da
öğretmen gözüyle bakmamaktadır. Her
türlü işi yaptırabilmektedirler.
Ekonomik yük altındaki öğretmenler
derse girmeyi parça başı iş yapmak
gibi görüyorlar. Bu uygulamada ne
kadar ders o kadar para sistemi geçerlidir. Eğitimin parça başı iş gibi görünmesi mesleğin saygınlığının yitirilmesidir. Bugün ücretli öğretmenlik yapabilmek için herhangi bir üniversitenin
en az 2 yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak yeterli. Bu durumda okulda anla-

tılan dersin daha niteliksiz olmasını getirirken eğitiminde değerini düşürüyor.
Çünkü ücretli öğretmenlerde kendilerini
geçici olarak gördüklerinden en fazla
günü kurtarırcasına ders işliyorlar.

7- Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Kadrolular
İçin de Tehdittir
Kadrolular açısından da güvencesiz
çalışmanın maddi imkânlarını yaratıyorlar. Devlet bir kadrolu öğretmene
ödediği ücret ile üç ücretli öğretmen
çalıştırmaktadır. Eğitimde niteliği düşünmeyip kar elde etmeye çalışan devlet,
ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı
arttıkça bundan faydalanmak isteyecek,
kadrolular üzerinde de baskı uygulamaya çalışacaktır.Atanamayan sayısı
arttıkça devlet sözleşmeli ve ücretli öğretmenleri daha çok kullanacak, onları
esnek çalışmaya daha çok zorlayacak...

8- Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Yarış Atı
Gibi Koştuklarından
Psikolojik Bir Baskı Altında Tutulmaktadırlar
Ataması yapılmayan öğretmenlerin
hayalleri her yıl bir başka bahara erteleniyor. Atanabilmek için yarış atı
gibi koşturulmaktadırlar. 5 ile 9 yıl
arasında değişen ve henüz atamaları
yapılmamış olanların oranı ise azımsanamayacak kadar fazla. Bu nedenle
gelecek konusunda kaygılıdırlar. Örneğin evlenemiyor, ailelerinden harçlık almak zorunda bırakılıyorlar,
iş bulamadıkları için işportacılık,
inşaat işçiliği, tezgahtarlık yapıyorlar. Her şeyden önce “sağlık güvencesinden yoksun” yaşıyorlar. Atanamadığı için hayatını düzene koyamayan, çeşitli psikolojik/ fiziksel sorunlar yaşayan ve çözüm yolu olarak
da intiharı seçen birçok kişi mevcuttur
ve bu sayı her geçen yıl daha da artmaktadır. Geçtiğimiz aylarda yaşanan
son intihardan sonra bu sayı 41'e yükseldi.

9-Militanlık
Yıllarca emekle okuyup, üniversite

eğitimi sonrasında açıkta bırakılan,
yok sayılan, görmezden gelinen genç
eğitimcileri oluşturuyorlar. Yaşadığı
şartlar onları militanlaştırmaktadır.
Hem aşağılandıkları, hem sömürüldükleri, hem yarış atı gibi koşturuldukları için devlete daha öfkelidirler.
Genç yaşta umutları çıkmaza girmiştir.
Bu yüzden gözlerinin önünde kaybedecekleri değil kazanacakları vardır.
Üniversite mezunu olup işsiz kalmak,
yoksulluk çekmek gerçeklere daha
çıplak bakmalarına neden olmuştur.
Memurlar gibi devletin mekanikliğini
öğrenmiş değillerdir. Daha canlı ve
dinamiktirler.

10 - Devrimciler
Alternatifi Göstermeli,
Umut Yaratmalıdırlar
Devrimci memurlar kendi alanlarındaki sorunlara çözümsüz kalamazlar,
kamu alanında yaşanan her sorunun
çözümü vardır, daha ileri ve doğru
çözümü sadece devrimciler sunar...
Alternatifi devrimciler yaratır. Devrimciler bir soruna yaklaşırken eldeki
imkânlarla halkın ihtiyaçlarını değerlendirip çözümü öyle bulurlar. Uzun
zamandır bu alanda bizim tarafımızdan
da bırakılmış bir boşluk var. EğitimSen sadece kadroluların sorunlarını
temel alarak güvencesizleri sahiplenmiyor. Oysa biz bir meslek grubunda
sorunu olan herkese kucak açan, sahiplenen olmalıyız. Aksi takdir de
atanmayan öğretmenlerin gözünde sadece kendi sorunlarını düşünen bir yapılanma olarak kalacağız.
Sonuç olarak, ataması yapılmayan
öğretmenlerin sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul etmeli, kendi
mücadelemizden ayrı görmemeliyiz.
Ataması yapılmayan öğretmenlerin
sorunu kendisi ve ailesi için sorundur,
bir veli için sorundur, öğrenci için sorundur.. Öğrenci, öğretmen, veli her
üç kesim yaşanan sorunlardan etkilenmektedirler. Sorunlar bir bütün olarak ele alındığında örgütlenmenin bir
zorunluluğu taşıdığı, zaman kaybetmeden alternatifi yaratmak gerektiği
gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız..
O halde mutlaka bu sorunların örgütleyicisi biz olacağız demeliyiz.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

HAKLARIMIZ, EMEĞİMİZ İÇİN DİRENMEK MEŞRU HAKKIMIZDIR!
AKP FAŞİZMİNİN SINIRLARINA HAPSOLMAYALIM!

ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLER MECLİSİNİ
YARATALIM!
Ataması yapılmayan öğretmenler
Ankara'da yürüyüş düzenlediler...
1500'den fazla ataması yapılmayan
öğretmen tek ses, tek yürek oldu ve
AKP faşizmine karşı haklarını istediler. Bu elbette önemli ve ataması
yapılmayan öğretmenlere güç veren
bir eylemdi. Ama tek başına bu yeter
mi?
Yetmez. 40 bin atamayla talepleri
sınırlamak, AKP faşizminin sınırlarına
hapsolmaktır.
Biz 40 bin atamayla kesinlikle
ama kesinlikle sınırlayamayız. 40 bin
atamanın doğru bir talep olmadığını,
bölünmenin doğru olmadığını anlatmalıyız.
Koşulsuz atamalar yapılmalıdır
sloganını yükseltmeli ve temel talep
haline getirebilmeliyiz.

Faşizm Böler, Parçalar;
Bu Şekilde Güçsüzleştirir,
Tepkisizleştirir,
Korkutup Sunduğunu
Kabul Etmeye Zorlar!
Ataması yapılmayan öğretmenler
nerede olursa olsun bir araya gelmeliler. Bunu yılda bir-iki kezle yapılan
yürüyüşlerle sınırlandırmamalıdır.
AKP faşizminin keyfiliğine hapsetmemelidir.
300 bin öğretmen ve bu 300 bin
öğretmenin ailesini düşünelim. Bu
sorun çok geniş kesimleri en azından
eşini bile hesap edersek sadece 600
bin kişiyi etkiliyor bu sorun.
SADECE ELLE SAYILACAK
YÜRÜYÜŞLERLE DEĞİL,
SÜREKLİ, DÜZENLİ BİR KAMPANYA PROGRAMIYLA ANCAK
SONUÇ ALABİLİRİZ !
Düşünün 300 bin kişiyi yok eden,
zulme dönüşen bu politikayı sınırlı
yürüyüşlerle sınırlamamak bir yana

ayrıca bir program çerçevesinde hareket etmeyi hedeflemeliler.
Sadece facebook, twitter
gibi internet üzerinden değil
bizzat fiziki olarak da bir araya
gelmeli, birbirlerine hem destek olurken, hem de öfkelerini
örgütlemelilerdir.
Haklılıklarından aldıkları
gücü, sayı olarak da var olan
çokluklarıyla birleştirmelilerdir.
İşte atanması yapılmayan
öğretmenlerin bugün Hatay'daki direnişi, örnek bir direniştir. Bir masayla
da olsa AKP faşizminin sınırlarına
hapsolmayı reddedip, emeğin onur
olduğunu söyleyerek emeklerine, haklarına sahip çıkıyorlar.
Kendi gibi arkadaşlarına ulaşmaya,
birlikte güç olmaya, örgütlenmeye
çağırıyorlar.
Bugün tüm ataması yapılmayan
öğretmenler aynı misyonla bulundukları her yerde böyle programlar
çıkartıp direnmeliler, örgütlenmelilerdir.

Direnmek Meşru Bir Hak,
Sınırlara Hapsolmak İse
Teslimiyettir!
AKP faşizmi haklarını istemeyi,
emeğine sahip çıkmayı suç sayıyor.
Hakları için direnmeyi ve örgütlenmeyi ise "örgüt işi"olarak gösterip,
korku yaratmaya örgütsüzlüğü yaymaya çalışıyor. Bunda da başarılı
oluyor.
Örgütsüz bir şekilde hak elde edilebilir mi?
Örgütsüz bir şekilde bir hak talebinden sonuç alınabilir mi?
Örgüt ne demektir? Sözlük anlamı;
"ortak bir amaç veya işi gerçekleş-

tirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik,
teşekkül, teşkilât" demektir...
O zaman örgüt olmadan, örgütlenmeden bir hak talebinde bulunamaz, bulunsak bile sonuç alamayız.
Bizi sonuca götürecek örgütlenmedir!
Bizi sonuca götürecek olan AKP
faşizminin karşısında haklarımız ve
emeğimiz için direnmektir!
Bizi sonuca götürecek olan faşizmin tüm baskısına karşı direnmenin
meşruluğunu görmemiz, bu meşrulukla bir adım bile geri adım atmadan
direnmektir. Vazgeçmemek, başeğmemek, haklarımızı istemeye, hergün
yükselen bir sesle istemeye devam
etmektir.
BUGÜN KOŞULLAR; ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
MECLİSİNİ YARATMAYA, ATANMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTLÜ GÜCÜNÜ BU
ÇATI ALTINDA BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYOR!
TÜM ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLERİ BU SLOGANA
SAHİP ÇIKMAYA, ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
MECLİSİ’NDE ÖRGÜTLENMEYE
ÇAĞIRIYORUZ!
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‘ONU ALMA BENİ AL’ DEMEMEK İÇİN
ÖRGÜTLENMELİYİZ!
Düzen içinde yaşayan, çalışan,
okuyan her insan için, önüne konulan
temel kurallardan birisi rekabettir.
Rekabet, hayatta kalmanın yoludur.
"Onu alma beni al" dünyası içinde,
dayanışmadan uzak, birey olarak hayatta kalmaya çalışırız.
İşten atılmamak için kurallara uy!
Arkadaşının kuyusunu kaz!
Böylelikle işçiyi, memuru, öğrenciyi kendi içinde bölerek, dayanışmanın önüne geçerler. Baskı ve
terör politikalarını, karşılarında örgütlü bir güç olmadığı için rahatlıkla
uygularlar.
Çünkü örgütsüz, dağınık kitle,
üstelik birbirlerini ezip geçmek için
çalışmaktadır. Düzende başka türlü
ayakta kalmak mümkün değildir.
"Ben KPSS'den 84 puan aldım,
okul ikincisi olarak mezun oldum
ve şu an burada duruyorum. Sen
60 puan alan kişiyi öğretmen yapıyorsun, ben bu kadar başarılıyım
beni almıyorsun. O zaman sizin
Milli Eğitim'deki adaletiniz nasıl?
Ben gece gündüz çalıştım. Gidiyorsun dershaneye öğretmen olmak
için başvuruyorsun, 200-300 lira
para veriyorlar"
Bu sözler, 2012 yılında felsefe
bölümünden mezun olduktan sonra
girdiği KPSS sınavından 84 puan

almasına rağmen
atanamayan bir öğretmenin sözleri.
Eğitimini tamamlamış, sınavları
geçmiş ama çalışma
hakkı gasp edilmiş.
Örgütlenip, hakkını
arayacağına "onu
alma beni al" demektedir.
Ona bunları söyleten, hayatta kalma
kavgasıdır...
İş bulma kaygısıdır.
Şunu unutmayalım ki, bu kaygı
sadece bu öğretmenin değil; yaklaşık
350 bin atanamayan öğretmenin
ve daha binlerce memurun, işçinin
kaygısıdır.
Kaygılarla yaşanmaz. Başkasını
ezerek, bizi seçmelerini sağlayamayız.
Diyelim ki bizi seçtiler. Bu seferde
bizi düşük ücret, sözleşmeli çalışma,
rotasyon ve daha pek çok hak gasbı
bekliyor.
Geçtiğimiz eylül ayında 40 bin
öğretmenin ataması yapılmıştı. Tekrar
ne zaman atama yapılacağı ise belirsiz. 2015 yılında genel seçimler
olacağı için ve de 2014 Şubat'ında
atamalar yapıldığı için 2015 Şubat

ayında da atama yapılması bekleniyor.
Yani kaderimiz, AKP'nin keyfi atamalarına bağlı. 40 bin atamanın
karşısında 350 bin atanmayan öğretmeni düşünürsek, çözümün atamada olmadığını da görüyoruz.
Sonuç olarak; örgütlenmek zorundayız. Tek başına söz hakkımız,
gücümüz yoktur. Örgütlenirsek, mücadele edersek eğer, ancak o zaman
emeğimize sahip çıkabiliriz.
Kaderimizi değiştirebiliriz. Çünkü
kader denilen şey, devletin zulmüdür.
Zulme karşı direnmek meşrudur.
Tüm atanamayan öğretmenleri,
Kamu Emekçileri Cephesi'nin sürmekte olan imza kampanyasına destek
vermeye, eyleme çağırıyoruz.

Duyuru:

Halkın Öğretmenleri Eskişehir'de Ders Başı Yaptı!
Yaklaşık bir aydır Eskişehir’in Gültepe
Mahallesi’nde GET’lerin (Gönüllü Eğitim
Toplulukları) duyurusunu yapan Halkın
Öğretmenleri derse başladı.
Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde 16 Kasım günü İngilizce dersleriyle
başlayan ücretsiz kurslar, dönem boyunca
devam edecek. Bir hafta önce halkın
öğretmenleri, öğrenciler ve velileriyle
birlikte ders saatlerini belirlemişti.
Şu an İngilizce ve Türkçe okuma yazmaya destek kurslarına 13 öğrenci katılıyor.
İngilizce, matematik, drama, yetişkinler
için okuma-yazma, bağlama, semah ve

halk oyunu kurs kayıtları devam ediyor.

Ders Programı:
İngilizce (5. ve 6. Sınıflar için)
Her Pazar Saat 09.00-11.00
İngilizce (3. ve 4. Sınıflar için)
Her Pazar Saat 11.00-13.00
Okumaya destek (1. ve 2. Sınıflar
için)
Her Pazar Saat 13.00-14.00
Bağlama Her Cumartesi
Saat 13.00-17.00
Gültepe Kültür Dayanışma
Derneği

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

DÜZELTME
Yürüyüş’ün 442. sayının,
“Bilgi Güçtür- 10 Soruda
Bağımlılığa Karşı Mücadele”
başlıklı yazımızın 4. sorunun
cevabında: "Çin bugün emperyalist bir ülke olmasına rağmen sosyalist dönemin bıraktığı
miraslardan biri uyuşturucuyla
mücadeledir" yazmaktadır.
Çin’in emperyalistlerle girdiği ekonomik ilişkiler, tekelleşme, emek sömürüsü bu yönde ilerlemektedir. Ancak henüz
süreç tamamlanmamış bir süreç
olduğundan Çin’in emperyalist
olduğu ifadesi yanlıştır.
Düzeltiyoruz.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
UYUŞTURUCU KÜRT HALKIMIZIN
FELAKETİDİR!
Resmi kayıtlara göre Van’da uyuşturcu kullananların sayısı 16 bin. Bu
16 bin kişi tedavi için bir hasteneye
başvuru yapan kişilerin rakamıdır. Tedavi için bir kliniğe başvuranlar bağımlıların içinde çok küçük bir kesimdir. Başvuru yapanların sayısı 16
bin olunca bağımlıların gerçek rakamı
bunun en az üç katıdır. Bonzai denen
uyuşturucu kullanımının astronomik
düzeyde artışı ise bağımlıların gerçek
sayısını tespit etmeyi bile imkansız
hale getirmiştir.
Uyuşturucu bugün Kürdistan’da
da halkımız için en büyük tehditlerden
birisidir. Hatta diyebiliriz ki Kürt halkımızın başındaki en büyük felaketidir...
Uyuşturucu halkları köleleştirmek,
sömürgeciliği kabul ettirmek için emperyalistlerin yüz yılı aşkın zamandır
başvurduğu bir yöntemdir. İngiltere
Hindistan’da yetiştirdiği afyonunu
Çin’i sömürgeleştirmek için kullanıyor.
Çin ile sürdürdüğü tüm ilişkilerin başına afyon ticaretini şart koşuyor.
Çin’in uyuşturucu bağımlılığının önüne
geçmek için afyon ticaretini yasaklaması Çin ile İngiltere arasında ünlü
Afyon Savaşı’na (1839-1842) yol
açmıştır.
Amerika, Karapanterler örgütünü,
zencileri uyuşturucu bağımlısı yaparak
bitirmiştir.
AKP iktidarı da uyuşturucuyu,
fuhuşu ve her türlü yozlaşma politikalarını halkı kendi sorunlarından
uzaklaştırmak, hak alma mücadelesinden koparmak için kullanıyor.
Uyuşturucu ile halkı zehirliyor.
Hırsızlık, fuhuş, alkol, kumar gibi her
türlü yozlaştırma politikalarıyla halkı
yozlaştırıyor, kendi değerlerine, özüne
yabancılaştırıyor.
Kürt halkı on yıllardır oligarşinin
asimilasyon politikalarına direndi.
Kültürünü, değerlerini korudu. Son

30 yıldır süren savaşla yok olmaya
yüz tutmuş kimliğini yeniden kazandı.
Ancak bugün çok daha ciddi bir
saldırıyla karşı karşıyadır.
İşgallerle, baskıyla, tehditle teslim
alınan, köleleştirilen bir halkın bile
özgürleşmesi için yerinde ve zamanında
çakılan tek bir kıvılcım yeterlidir.
Ancak uyuşturucu ile zehirlenen,
bir halk asla kölelikten kurtulamaz.
AKP, işkencelerle, katliamlarla,
faşist terörle teslim alamadığı Kürt
halkını uyuşturucu ile teslim almaya
çalışıyor.
Bu sadece Kürdistan’a özgü bir
politika da değil; Batıda devrimcilerin
örgütlü olduğu yoksul gecekondu mahallelerinde uyuşturucu çeteleri bizzat
AKP’nin polisleri tarafından korunup,
kollanıyor. Halk devrimci mücadeleye
katılmaktansa uyuşturucu ile zehirlenerek kendine bile hayrı olmayan
kişiler haline getirilmek isteniyor.
Uyuşturucu çeteleri devrimcilere karşı
açık bir savaş yürütüyor.
Kürdistan’da uyuşturucunun
yaygınlaştırılmasını da devletin bu
politikasından bağımsız görmek çok
büyük bir yanılgı olur.
Faşist devletin Kürdistan’da da
halkımızı uyuşturucuyla uyutma politikalarına karşı cepheden savaş açmalıyız. Faşizmin halkımızı zehirlemesine izin veremeyiz.
Bugün en yakınlarımıza kadar uyuşturucu illeti gelmiştir.
Hiçbir aile çocuklarının, yakınlarının uyuşturucu ile zehirlenmesini
istemez.
Uyuşturucuya karşı mücadelede
öncelikle faşizmin politikalarını
halkımıza iyi anlatmalıyız.
Ortaokullardan liselere, üniversitelerden yoksul mahallelere kadar çok
yaygın birşekilde uyuşturucu kullanıl-

maktadır.
Uyuşturucuya karşı mücadelemizin
iki ayağı olmalıdır.
Birincisi, bağımlılar...
İkincisi, uyuşturucu satıcıları...
Bağımlılar bizim insanlarımızdır.
Halkımızdır. Bağımlıları yeniden
kazanmalıyız.
Bunun yolu sorunu devrimci bir
temelde ele almaktır. Düzenin tedavi
merkezlerinde tadavi olmak isteyenlerin
daha da bağımlı hale geldiği bilinmektedir. Halkımızı zehirleyen düzenden, uyuşturucu tedavisi yapmasını
beklemek saflık olur.
Uyuşturucu bağımlılarını, uyuşturucu illetinden sadece biz kurtarırız.
Uyuşturucu tedevisi tıbbi bir müdahale
değil, sosyal bir mücadeledir.
Bu mücadelede başta bağımlılar
ile devrimci bir ilişki kurmalıyız. Önce
onları faşizmin uyuşturucu saldırısına
karşı savaşa hazır hale getirmeliyiz.
Devletin uyuşturucu politikasının
amacını anlatmalıyız. Bağımlıya
yepyeni bir amaç edindirmeliyiz. Uyuşturucu bağımlılarını “dışlanmışlık”
duygusundan çıkartmalıyız.
Uyuşturucu örgütsüz, sahipsiz
halkımıza düzenin tuzağıdır. Bağımlıyı
öncelikle düzenden kurtarmalıyız.
Bu mücadelede bağımlının ailesini,
yakınlarını da yanımıza almalıyız.
Devrimci-demokrat, ilerici öğretmenler, sağlıkçılar, doktorlar bu mücadelede en büyük yardımcımız olacaktır. Onları da bu savaşın bir bir
parçası haline getirmeliyiz.
Uyuşturucu satan çetelere karşı
mücadele ise savaşımızın diğer boyutudur. Çünkü uyuşturucuya karşı mücadelemiz hemen uyuşturucu çetelerini
harekete geçirecek.
Çetelere karşı mücadelede de
halkımızı yanımıza almalıyız. Çetelerin
saldırılarına karşı halk komiteleri kurarak, milis ekiplerimizi oluşturarak
çetelere anladıkları dilden cevap vermeliyiz.
Çünkü onlar faşizmin halka karşı
savaşta kullandığı bugünkü araçlarıdır.
Uyuşturucu satıcılığı hiçbir şekilde
meşrulaştırılamaz...
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‘MAHİR YÜREKLİLER’E DAİR...

Onlara "Mahir Yürekliler" diyoruz, Kızıldere'den bu yana. Ki her birinin doğum yeri Kızıldere'dir.
Onlara "Mahir Yürekliler" diyoruz. Hayat denilen kavganın Mahir'i
oldukları için. Ki kavganın Mahir'i olmak, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin üzerine “Kurtuluşa Kadar Savaş”
diyerek yürümektir.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Elbette, kurtuluşa kadar savaşmak, esas olarak halkın tarihsel eylemidir. Mahir Yürekliler'in eyleminin tarihselliği ise, ömür boyu devrimciliğin ölümsüzlüğüne dairdir.
Onlara "Mahir Yürekliler" diyoruz:
"Onlar emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder
ve itici sembolleri olarak yaşarlar. Düşenler devrim için, devrim yolunda
vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler"
(Mahir Çayan)

Hayatın
Öğrettikleri

Onlara "Mahir Yürekliler" diyoruz ve onların kimilerini çizgilerle çizgi roman tekniği ile anlatmaya çalıştık.
Kanla yazılan tarihimiz, Sincan
F Tipi Hapishanesi’ndeki arkadaşlarımızın kalemlerinin ve hepimizin
kalbimizin, ruhumuzun, bilincimizin eseri olarak "Mahir Yürekliler"
çizgi kitap biçiminde yayınlandı.
Mahir Yürekliler'imizi tanıyan arkadaşların anlatımları önce derlenmiş
sonra çizgi roman tekniğiyle kağıda
geçirilmiştir. Ve böylece, tarihsel bir
eser ortaya çıkmıştır. Çünkü, anlatılan ölümsüz Mahir Yürekliler'dir.
Burjuvazi olmayan kahramanlarının yerini uyduruk -fantastik- sanal
tiplerle doldurmaya çalışıyor. Ve bu
uyduruk tipler üzerinden kendi sapkınlığını, çürümesine kitlelere bulaştırmayı amaçlıyor. Öne çıkardığı bu
tipler üzerinden "bunlar gibi sapkın
olun" mesajı veriyor.
Mahir Yürekliler ise halk ve vatan
sevgisini gösteriyorlar. Feda ruhunu somutlayanlar ve halk düşmanlarına karşı "Kurtuluşa Kadar Savaş" diyorlar.
Mahir Yürekliler, "süper insan" olmadıklarını anlatıyorlar. Halktan bir
insan ama devrimci bir insan olmak
dışında "olağanüstü" bir güçleri olmadığını gösteriyorlar. Ki Mahir Yürekliler'e selam olsun ve and olsun,

Kitabın Adı: Mahir
Yürekliler
Yayınevi: Boran Yayınevi
Derleyen: Ümit İlter
yüreklerinin Mahirliği Cephe'nin cevahiri olarak halkın içinde çarpmaya
devam edecek. Sınıfsız ve sömürüsüz
bir geleceğe dek....

Özgür Tutsaklar

dan sonra sürekli almaya başladım.
Dergiyi okudukça
gerçekleri öğreniyor ve
bir yandan da neler yapıldığını görüyordum. En sonunda ben de bir işin ucundan tutmalıyım diye düşündüm ve
İdil Kültür Merkezi'nin adresini öğrenerek ziyaret ettim.
Artık işyerine dönmeden önce İdil'e uğruyordum. İlerleyen
günlerde de Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği'nin
açıldığını okudum dergiden ve dergiye gidip arkadaşlarla
tanıştım. Bu tanışıklığın sonrasında da adım adım devrimcilik yapmaya karar verdim ve işi bırakarak birebir mücadeleye katıldım.
Sadece "bir afiş" deyip geçmemek gerekiyor. Bir afişle de insanlar örgütlenebiliyor. Her materyalin, halkımıza gerçekleri götürecek bir araç olduğunu unutmamalıyız.

ÖNEMSİZ İŞ YOKTUR!

Bazı zamanlarda arkadaşlarımızda, afişlerin, bildirilerin
veya kuşların bir işe yaramadığı gibi bir algı oluşur. Bunları yapmak yük olarak görülür. Ancak her materyalin bir işe yaradığını, kendi örgütlenme sürecimden biliyorum.
1999 yılında, çalıştığım işten kaynaklı, sürekli E-5 yolunu kullanıyordum ve duvarlarda "Yaşadığımız Vatan
Çıkıyor" sloganlı afişleri görmeye başladım. Afiş ilgimi çekti ve gazete bayiinden dergiyi sormaya başladım.
Ancak dergi henüz çıkmamıştı. Ben de her hafta dergiyi sormaya başladım. En sonunda iş için Karadeniz bölgesine gittiğimde, otogardaki gazete bayiinde dergiyi görünce hemen aldım. Yol boyunca dergiyi okudum ve bun-
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ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

İnsanlığın En Soylu Damarı Devrimcilerdir!
TAYAD'lı Aileler, hasta tutsakları zulmün elinden çekip
alana dek eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Ankara

ANKARA:
Ankara Sakarya Caddesi'nde 15 Kasım'da TAYAD'lı
Aileler tarafından Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi yapıldı. 50 kişinin katıldığı eyleme halkın yoğun ilgisiyle 150
kişiyi bulan kitleyle halaylar eşliğinde eylem sona erdi.
Ankara'da ayrıca 15 -16 Kasım günleri hasta tutsaklarla
dayanışma kermesi açıldı. İki gün boyunca açık olan kermeste Yürüyüş ve Tavır Dergisi, Haziran ve Boran Yayınları, devrimci tutsakların direnerek ürettiği el işleri halka
ulaştırıldı. Kermesin sonunda halk, her gün Kızılay Karanfil Sokak’ta açılan ‘Hasta Tutsaklara Özgürlük Ve Devrimci Tutsaklarla Dayanışma’ masasına davet edildi.

ANTALYA:
TAYAD’lı Aileler 11 Kasım'da hasta tutsakların serbest
bırakılması için Antalya’nın Kışlahan Meydanı'nda eylem
yaptı. Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
pankartı açıldı. Basın açıklamasında şunlara değinildi: “Evlatlarımızı faşizmin hapishanelerinde bırakmayacağız. Hapishanelerden çıkan her tabutun hesabını soracağız. Tüm
hasta tutsaklar serbest bırakılana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi. 16 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

ANTEP:
Antep'te Halk Cepheliler, 14 Kasım günü hasta tutsaklar
için Düztepe Mahallesi'nde kahveleri ve mahalledeki evleri kapı kapı gezerek imza topladı. 2 Halk Cepheli'nin yaptığı çalışmada 1 saat içerisinde 2 imza föyü doldurulan çalışmada, tüm hasta tutsakları zulmün hücrelerinden çekip
alınacağı vurgulandı.

ESKİŞEHİR:
TAYAD'lı Aileler, Adalar Migros önünde 15 Kasım'da
Hasta Tutsakların serbest bırakılması için imza masası açtı.

Ailelerimize Kalkan Elleri Kıracağız!
Gazi Mahallesi’ndeki TAYAD çadırına 12 Kasım’da
çete saldırı gerçekleşti. Önce çadıra bir kişi imza atmak
bahanesiyle geldi. İmza föyünü kaldırdığını belirten TAYAD’lıya “Adaleti sadece Apo sağlar, biji serok Apo”
vs. şeklinde konuşmaya ve bağırmaya başlayınca, çadırdan uzaklaştırıldı. Aradan dakikalar geçtikten sonra
söz konusu kişi aracıyla hızla geçerek çadıra tek el ateş
etti. Şans eseri yaralanan olmadı. Saat 00.30' ta sloganlar
atarak çadıra destek için gelen 5 Halk Cepheli'ye,
pompalı silahla “Biji Serok Apo, hak hukuk adalet
Apo’da” söylemleriyle iki-üç kez ateş etti. Bu saldırıda da şans eseri yaralanan olmadı. Kısa bir süre sonra
caddeye çıkan Cephe milisleri, halka saldırganın çeteci olduğunu, aradıkları çeteciyi bulup cezalandırdıklarını belirttiler. Bu gelişmeler yaşandıktan sonra üç
akrep çadıra gaza boğup geçtiler.

Eskişehir
Halkın yoğun ilgi gösterdiği masada insanlarla sohbet edildi ve faşizmin hapishanelerde hasta tutsakları ölüme terk
ettiği anlatıldı. Dersimliler Derneği’nin aşure dağıtımında bulunan Hüseyin Aygün de imza atarak destek verdi.
Yerel basının da ilgi gösterdiği eylemde 2 yerel gazete ile
yerel bir kanal TAYAD’lı Ailelerle röportaj yaptı. 500 adet
bildirinin dağıtıldığı ve 96 imzanın toplandığı masada Ümit
İlter’in “Yaban Oğlak Mistır Co’ya Karşı” kitabı ile Yürüyüş ve Tavır Dergileri de halka ulaştırıldı.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

İsmail Doğan'ın 40 Yemeği Verildi
Halk Cepheliler 16 Kasım'da,
Gülsuyu'nda uyuşturucu satılmasına karşı çıktığı için çeteler tarafından katledilen İsmail Doğan'ın
40 yemeğine katıldı. İsmail Doğan'ın çeteler tarafından yaralanan
kardeşi Mesut Doğan'a geçmiş
olsun ve taziyelerini sunarak ayrıldılar.

Buraya bir gitmem artık
Bu karanfil bahçesinden
Kovsanız da gitmem.
Gönül işi diyorlar
Gönül verdim işte ben
Gitmem acısa canım
Gitmem aksa da kanım
Umuda gelmişim dört nala ben
Umuttan gidemem
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İşçi Katliamlarının Sorumlusu AKP’dir
İki Elimiz Yakanızda! Halkın da Bir Adaleti Var!

Hesap Vermekten Kurtulamayacaksınız!

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

28 Ekim’de Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde Has Şekerler Maden Ocağı’nda yaşanan su baskını sonucu
maden içinde kalan işçiler ve aileleriyle dayanışmak
için yola çıkan ve maden bölgesine ulaşan Halk Cephesi
heyeti basın açıklaması yaptı.
Galatasaray Lisesi önünde 17 Kasım’da toplanan
Halk Cepheliler, pankartlarını açarak, sloganlarla eyleme
başladılar.
Yapılan açıklamada, Halk Cephesi heyeti yollarının
jandarma ve polis tarafından “valilik emriyle” kesildiğini,
2 gün boyunca keyfi bir şekilde bekletildiklerini ancak
tüm baskılara rağmen oluşturdukları heyetle, farklı yolları
kullanarak maden ocağına girdiklerini söylediler.
Heyet işçilerle yaptıkları konuşmalarda, “haftalar önce
ocağa su dolmaya başladığını, yetkililere söylemelerine
rağmen çalışmaya devam edildiğini, denetimlerin yapıldığından şüphe duyduklarını, geçen sene 6 ay süreyle
eksikliklerden dolayı kapatma cezası olduğunu ancak bir
gün bile çalışmaların durmadığı” bilgilerini edindiklerini
ifade etti. Açıklamanın son bölümünde ise "Yerin altına
soktuğunuz, yaşamlarını kararttığınız madencilerin hesabını
vereceksiniz. Daha fazla kar için madencileri yerin altına
gömüyorsunuz. Can güvenliğinin olmadığı riskli madenlerde insanları karın tokluğuna çalışmaya zorluyorsunuz.
Gözlerini kar hırsı bürümüş, asalak patronlar… Onların
koruyucusu AKP ve bakanları… Hâkimleri ve savcıları… Hepiniz suçlusunuz… Unutmayın! İki elimiz yakanızda. Halkın da bir adaleti var. Hesap vermekten kurtulamayacaksınız’’ denildi. Sloganlarla bitirilen basın açıklaması eylemine 9 kişi katıldı.

Katlettiğiniz İşçilerin Hesabını
Biz Soracağız!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 18 Kasım’da Çerkezköy

İstanbul
Belediye Meydanı’nda, Ermenek başta olmak üzere son
dönemde yaşanan işçi katliamlarına ilişkin eylem yaptı.
Açıklamada; “ Ermenek’te madende suyun içinde kalan
oğlu için 'benim oğlum yüzme bilmiyordu' diyen ananın
gözyaşının hesabını biz soracağız” denildi. 20 kişinin
katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Devrimci İşçi Hareketi Masa Açtı
DİH, Çerkezköy Belediye Meydanı'nda 18 Kasım’da masa açtı. Masada
kitap, dergi, tutsak ürünleri
sergilendi. Masaya halkın
ilgisi yoğundu. 35 adet İşçi
Hareketi Gazetesi, 1 adet
Gençlik 1-2 kitabının satışı
yapıldı. Ardından masayı
ziyarete gelen insanlarla
sohbet edildi. Sohbette İşçi
Meclisleri'nin önemi anlatıldı ve örgütlenme çağrısı
yapıldı.

Yozlaşmaya Karşı Bir Alternatif: Film Gösterimleri
Düzen insanı ve insana ait her şeyi özünden uzaklaştırıp, yozlaştırıyor. Devrimciler, dayanışmayı örgütleyip
olanaklar yaratarak Anadolu kültürünü yaşatıyor. Yoz
sinema filmlerine, televizyon dizilerine karşı, kendi alternatiflerini sunuyor. Halk Cepheliler, ülkenin çeşitli
yerlerinde yaptıkları alternatif film gösterimlerine devam
ediyor.

İSTANBUL
Pendik:
Halk Cephesi'nin işgal ettiği ve halk için parka
çevirdiği alanda ilk program, 18 Kasım'daki film gösterimi
oldu. Halk Cepheliler, halka ikramlarda bulundu. Filmden
sonra meydan ateşinin etrafında halaylar çekilip türküler
söylendi. Mahalle gençleriyle ateş başında sohbet edildi.
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Halk Cepheliler mahalle halkına Hasan Ferit Gedik’in
mahkemesine çağrıda bulundu. Programa 90’dan fazla
kişi katıldı.

ANTEP:
Antep Halk Cepheliler, haftalık film gösteriminde
buluştu. 14 Kasım günü ‘ZÜBÜK’ filmini izleyen Halk
Cepheliler, filmin ardından değerlendirme yaptılar. Film
6 kişiyle izlendi.

DERSİM:
Halk Cepheliler 14 Kasım günü Hozat Belediyesin'nde
“Uyuyan Ses” filmini izletti. Gösterime 7 kişi katıldı.
Her hafta yapılacak film gösterimleri yozlaşmaya karşı
alternatiflerin bir adımı olarak devam edecek.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Yaratıcı Yarışma ile
Dergimizi İki Katına Çıkaralım!
İzmir

Halk Cepheliler yurdun her yanında ellerinde yürüyüş dergisiyle...

İSTANBUL
Bağcılar:
Yenimahalle’de, Liseli Öğrenci
Meclisi Çadırı’nın kurulduğu alanın
çevresinde ve ara sokaklarda Halk
Cepheliler Yürüyüş Dergisi’ni tanıttılar. 15 Kasım’da yapılan çalışmada halka, yozlaşmaya karşı gençleri bir araya getirmek için kurulan
çadıra, polisin saldırdığı anlatıldı.
100’den fazla dergi halka ulaştırıldı.
14 Kasım’da Yavuz Sultan Selim
Lisesi önünde Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yapan Dev-Genç’lilere
polis saldırdı. 20 derginin öğrencilere
ulaştırıldığı çalışmada, işbirlikçi okul
idaresinin çağırdığı polisler, Bağcılar
Asfaltı Caddesi’nde 3 Dev-Genç'liyi
işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltılar
22.30 sıralarında karakoldan serbest
bırakıldı.

Şirinevler:
Şirinevler’de 13 Kasım günü yapılan dergi dağıtımında 10 dergi
halka ulaştırıldı. Yapılan çalışma
yağmur nedeniyle aksasa da yeni
baskı yasaları bildirisi ve kuşlamaları

ile çalışmaya devam edildi.
18 Kasım günü ise metrobüs çıkışında toplu dergi dağıtımı yapıldı.
2 saat süren dergi dağıtımında halkın
ilgisi yoğundu, 25 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı esnasında zabıtalar bir seyyar satıcının tezgâhını
dağıtarak almaya çalıştı. Olayı gören
Halk Cepheliler, seyyar satıcının eşyalarını geri alarak zabıtaları olay
yerinden kovdu.

Beşiktaş:
Dev-Genç'liler 14 Kasım günü
esnaflar ile sohbet edip yaşadıkları
sorunları dinlediler. 3 Dev-Genç’linin
katıldığı çalışmada 75 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Sarıyer:
Çayırbaşı’nda 14 Kasım’da, esnafı ve evleri kapı kapı gezen DevGenç'liler 51 adet Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdılar. Halk ile sohbet
eden Dev-Genç'liler tanıştıkları bir
ablanın evinde yemek yediler.

Esenyurt:
Yeşilkent Mahallesi’nde 7 Yürüyüş okurunun katıldığı çalışmada
45 dergi halka ulaştırıldı.13 Kasım
günü yapılan çalışma bir buçuk saat
sürdü. Daha önce kapı çalışmasında
tanışılan bir aileye, Halk Cepheliler,
ailenin kıyafet ihtiyacını giderdi.

Kadıköy:
Esenyurt

Dev-Genç'liler Kadıköy'de yaptıkları çalışmada 90 adet Yürüyüş

dergisini halka ulaştırdı. 13 Kasım'da
yapılan çalışmada birçok esnafla tanışıldı.

Kıraç-Kuruçeşme:
Halk Cepheliler 14 Kasım’da
Beylikdüzü metrobüs çıkışında dergi
dağıtımı yaptı. 4 Halk Cepheli'nin
iki saati aşkın süre, halkla sohbet
ettikleri çalışmada 25 dergi dağıtıldı.
16 Kasım'da Kıraç, Kuruçeşme’de
Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı
önünde toplu dergi dağıtımı yapıldı.
Halk Cepheliler 2 saatlik dergi dağıtımında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dergi dağıtımında maden işçilerinin katilinin AKP iktidarı olduğu, AKP’nin işçiyi koruyan yasalar

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Sosyalist Rekabeti
Örgü tleyelim!
Tü m Yü rü yü ş 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 ödü l vereceğiz. Tü m
okurlarımızı sosyalist rekabete davet
ediyoruz.
****
Adım Adım Her Kapıyı Çalacağız!
DERGİ SAYISINI ARTIRIYORUZ!
TÜM CEPHELİLER DAHA
FAZLA KAPI ÇALIP HALKIMIZA
ULAŞACAĞIZ!

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Dersim

değil katliam yasaları çıkardığı, milyonlarca insanın yoksulluklar içinde
yaşamasına karşın Tayyip Erdoğan’ın
saray yaptırdığı ajitasyonlarla halka
anlatıldı. 5 kişinin katılımıyla 40
dergi halka ulaştırıldı.

ANKARA
Dev-Genç'liler 15 ve 16 Kasım’da
Kızılay ve Tuzluçayır’da Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdılar. Birer saat
süren çalışmalarda 47 dergi halka
ulaştırıldı.
Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

ÇORUM:
Bahabey ve Emek Caddesi üzerinde 15 Kasım’da 30 Yürüyüş dergisi, 8 Tavır dergisi halka ulaştırıldı.
İki Halk Cepheli'nin katıldığı çalışma
iki saat sürdü.

İZMİR
Dev-Genç'liler Kuruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş dergisini tanıttı.
Bir buçuk saat süren dergi tanıtımında
21 dergi halka ulaştırıldı.

DERSİM
Nazımiye:
10 Kasım günü Nazımiye İlçesi’nde yapılan dergi tanıtımında 40
dergi halka ulaştırılırken birçok insan
derginin kendilerine daha düzenli
olarak ulaştırılmasını istedi.

Ovacık:
Ovacık İlçesinde Berkin Elvan
Halk Kütüphanesi’nin açılışından
sonra Konutlar bölgesinde dergi dağıtımına çıkan Halk Cepheliler, halk
kütüphaneyi sahiplendiğini ifade etti.
13-14 Kasım’da yapılan çalışmada
Konutlar'da 30, Ovacık esnafına 70
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olmak üzere toplamda 100 dergi
halka ulaştırıldı.

Hozat:
Hozat İlçesi’nde 13-14 Kasım
günlerinde Yeni Mahalle, Fikri Paşa
Mahallesi ve esnafları gezen Halk
Cepheliler 120 dergiyi halka ulaştırdılar.

Merkez:
14 Kasım günü Alibaba Mahallesi’nde kapı çalışması yapan Halk Cepheliler 35 dergiyi halka ulaştırıldı.

ANTEP:
Halk Cepheliler, kapı kapı dolaşarak Yürüyüş dergisinin tanıtım ve
satışını yaptı.
11 Kasım günü Düztepe'de iki
saat süren çalışmada 10 adet; 12 Kasım’da Yeşilsu Meydanı’nda 4 Halk
Cepheli'nin katıldığı çalışmada 10
adet; 13 Kasım günü Düztepe Mahallesi’nde 35 adet; 15 Kasım günü
de Düztepe'de 40 adet Yürüyüş Dergisi
ve 3 adet Mahir Yürekliler kitabını
halka ulaştırdılar. 18 Kasım'da Düztepe mahallesinde 2 saat süren çalışmada 3 Halk Cepheli tarafından 15
dergi halka ulaştırıldı. Antep’in Köseler Köyü’nde de yapılan çalışmada
20 Yürüyüş dergisi, 4 Halk Cepheli
tarafından köy halkına ulaştırıldı.

MARAŞ:

rüyüş dergisi ve 1 adet Mahir Yürekliler adlı kitap halka ulaştırıldı.
Pazarcık’ta Antep Dev-Genç tarafından 17 Kasım'da Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Çalışma esnasında halkla sohbet edildi. IŞİD’i
kendi elleriyle kuran ABD’nin silahlarıyla Kürt halkını kurtulamayacağına, halkın boğazını kesen eli
kanlı katil sürüsüne en büyük yardımı
yapan ve Kobane eylemlerinde 40
kişiyi katleden AKP ile barışılamayacağına da değinildi. Çalışma sonunda 37 dergi halka ulaştırıldı.

KOCAELİ:
Derince'nin Esentepe Mahallesinde 16 Kasım’da Yürüyüş dergisinin
443. sayısının dağıtımı yapıldı. Toplamda 25 adet dergi halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımı sırasında halkla sohbet
edilerek Hasan Ferit'in 19 Kasım’daki
duruşmasına çağrı yapıldı.

İZMİR:
Menemen’de, 15 Kasım günü
Yürüyüş okurları dağıtıma çıktı. 12
kişinin yaptığı dergi dağıtımında
100 dergi halka ulaştırıldı. Bir sonraki
gün Güzeltepe Mahallesi’nde 6 kişinin çıktığı dergi dağıtımında 60
dergi halka ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR:
Eskişehir’de Yürüyüş dergisi dağıtımcılarıyla Yürüyüş dergisi çalışanlarının katıldığı bir kahvaltı yapıldı. 15 Kasım sabahı yapılan kahvaltının ardından, dergi dağıtımına
ilişkin bir program çıkarıldı. Derginin,
komiteler kurma ve farklı mahallelerde daha çok dağıtımcıyla dergi
dağıtımı yapma kararı alındı. Toplantının ardından Gültepe ve Büyükdere Mahallesi’nde toplam 34
dergi halka ulaştırıldı.

Dev-Genç'liler 12 Kasım
günü Pazarcık Beldesi’nde
kapı kapı dolaşarak, gerçeğin
sesini mahalle halkına ve
esnafına ulaştırdı. Halkla
sohbet eden Dev-Genç’liler
evlere davet edilirken, çay
ve aşure ikram edildi. Dört
saat süren çalışmada 50 Yü-
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Eskişehir

Pisliğinizi Bulaştırdığınız Her Yerde Karşınızda Bizi Bulacaksınız!
Okmeydanı

Mahallelerimizde fuhuşa, hırsızlığa, uyuşturucuya ve her türden yozlaşmaya karşı Cepheliler’in mücadelesi sürüyor. Düzenin pisliklerini
halkımıza yaymaya çalışan çetelerden,
ahlaksızlardan Cepheliler hesap soruyor. Aşağıda Cephe’nin yozlaşmaya karşı mücadelesinden bazı haberleri aktarıyoruz.

İSTANBUL
1 Mayıs:
Halkımızın canına kasteden, mahallelerimizde kurulumu artmaya devam eden baz istasyonlarından biri 1
Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler tarafından tespit edilerek imha edildi.
11 Kasım’da yüzleri kızıl maskeli
Cepheliler, 3001 Cadde'yi molotoflarla trafiğe keserek, ‘Halkımızın
Zehirlenmesine İzin VermeyeceğizCEPHE’ pankartıyla ve umudun sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Baz istasyonun bulunduğu markete gelerek barikatlar kurarken silahlı Cepheliler güvenlik aldı ve 4 Cepheli, marketin ça-

tısına çıkarak balyoz ve çekiçlerle baz istasyonunu parçaladı.
Yarım saat süren eylemi, halk alkış ve sloganlarla sahiplendi.
Cepheliler ajitasyon çekerek
halktan mahalledeki baz istasyonlarını Cephe’ye bildirmelerini
istedi. Baz istasyonu parçalanıp
caddeye atıldı ve ateşe verilerek
yakıldı. Umudun sloganlarıyla
eylem bitirilirken, Cepheliler askeri yürüyüşleriyle, havaya silahlarıyla ateş ederek eylem alanından çekildi.
14 Kasım günü 1 Mayıs Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Köprüsü’nün üzerinde 2 akrep, bakanların
güvenliğini almak için beklerken
Cepheliler tarafından fark edildi. Bunun üzerine toplanan Cepheliler, halk
düşmanlarını mahalleden kovmak
için taş ve şişelerle, slogan atarak katil polislere saldırdı. Saldırı karşısında katiller apar topar mahalleden
kaçtı.

“Ben Cepheli’yim, sen torbacısın
üzerini arayacağım” diyerek halkı
gasp etti. Gazi’deki halkın Cephe'ye
olan saygısını kullandı, Cephe'nin
45 yıllık tarihini böyle karalamaya çalıştı. Bütün bunlardan kaynaklı Yunus,
Cephe milisleri tarafından Dörtyol'da
mobesenin önünde bacaklarından vurularak cezalandırıldı. Milisler eylemin ardından bu hırsızın suçlarını sayıp sloganlar atarak çekildi.

Okmeydanı:
Asi Kafe uzun süredir Kuzey Sokak’ta uyuşturucu satıyor, kumar oynatıyor ve gençleri yozlaştırıyor. 14
Kasım’da Cephe milisleri Asi Kafe’yi
basarak, içerde bulunan 40 kişiyi
yere yatırıp kafenin sahibini uyardı.
Bu sırada Asi Kafe’nin üst tarafından
çeteler, Cephe milislerine ateş açtı.
Ateşe cevap veren Cephe milisleri ile
çeteler arasında kısa süreli çatışma
sonrası çetelerin kaçması üzerine,
milisler eylemi bitirdiler.

Çayan:

Gazi:
Gaspçı hırsız olan Yunus adındaki kişi Cepheliler tarafından 11 Kasım'da cezalandırıldı. Bu hırsız birkaç
aydır Cephe’nin ismini kullanarak;
Karayolları ve Gazi Mahallesi’nde
çok sayıda gasp ve hırsızlık yaptı. Gazi'de Eski Karakol’da bir esnafın
dükkânını soydu. Yaşlı bir kadına arabayla çarparak felç kalmasına neden
oldu. Birçok yerde insanları çevirip

15 Kasım'da Nurtepe’de saat
21.00’da esnaflık yapan bir erkek ve
farklı mahalleden gelen bir kadın, mahalle halkının şikayeti üzerine fuhuş
yaparken Cepheliler tarafından yakalandı. Fuhuş yapanlar halka ve esnaflara teşhir edilip cezalandırıldı.
“Mahallemizde fuhuşa, çetelere, kumara, uyuşturucuya, hırsızlara, yozlaşmaya izin vermeyeceğiz” denildi.

Dersim’de Yozlaşmaya ve
Uyuşturucuya Karşı Mücadeleyi
Büyütüyoruz!

1 Mayıs Mahallesi’nde
Hasan Ferit İçin 3 Günlük
Çadır Açıldı

Dersim Halk Cephesi’nin yozlaşmaya ve uyuşturucuya karşı yürüttüğü kampanya devam ediyor. 16 Kasım günü, Yeni
Mahalle'de uyuşturucu kullanıcılarının mekan tuttuğu bir inşaat, Halk Cepheliler ve mahalle halkı tarafından ateşe verildi.
Dışarıya çıkarılan kanepe parçaları ve uyuşturucu kovaları da
yakıldıktan sonra, inşaatın giriş ve pencere kısmı taşlarla kapatıldı. Yenimahalle halkına çağrıda bulunan Halk Cepheliler; mahallede uyuşturucu kullanılan yerlerin kullanılmaz hale
getirileceğini, uyuşturucu kullananlarla ilgilenileceğini söylediler. Halkımızın ve gençlerimizin yozlaştırılmasına izin vermeyeceğiz diyerek, mahalle halkından uyuşturucu satıcılarının isimlerini kendilerine bildirilmesini istediler.

1 Mayıs Mahallesi’nde 15 Kasım'da Halk Cepheliler 3001. Cadde üzerinde Hasan Ferit Gedik’in 19 Kasım’da yapılacak mahkemesine çağrı için çadır ve masa
açtı. Açılan çadıra halkın ilgisi yoğundu, marşlar ve türküler söylenip halaylar çekildi. Halk Cepheliler, halka
Hasan Ferit Gedik’in mücadelesini anlattı. Halk çadırda nöbet tutanlara destek vermek için gece geç saatlere kadar çadırda nöbet tuttu ve ikramlarda bulundu. Israrla yozlaşmaya karşı mücadelemizi, Hasan Feritlerimiz'i, uyuşturucu çetelerini koruyup kollayan adaletsizliğe karşı adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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Hasan Ferit Gedik Adalet Çadırı
ve Açlık Grevi Direniş Günlüğü
54. Gün - Açlık Grevinin 20. Günü - 10 Kasım 2014
Açlık grevimizin 20 günündeyiz. Direnişimiz 3 arkadaşımızla devam ediyor. Öğleden önce çadırımızı ziyaretler başladı. Hava bugün biraz daha iyi. Gelen misafirlerimizle sıcak çayımızı içerken mahkemeye dair sohbet
ettik. Öğleden sonra da misafirlerimiz yoğundu. Akşam
saatlerinde ölüm orucu şehidimiz Bülent Çoban’ın akrabası çadırımıza gelerek 2 günlük açlık grevine başladı. Akşam dostlarımız da geldi çadırımıza, direniş ateşimizi yakarak ateşin etrafında toplandık.
55. Gün - Açlık Grevinin 21. Günü - 11 Kasım 2014
Açlık grevi 4 arkadaşımızla devam ediyor. Oturma eylemimizin 55. günündeyiz. Sabah erken saatte başladık
okuma saatimize; kimimiz dergi, kimimiz kitap okuyor.
Gün içerisinde ziyaretçilerimiz oldu. Mahkemeye çağrıda bulunduk. Akşam TAYAD'dan ve Kartal'dan ailelerimiz çadırımıza geldiler. Kendi aramızda mahkeme ile ilgili sohbet ettik. Misafirlerimizi yolcu ettik. Sarıgazi ve
Okmeydanı’ndan nöbete arkadaşlarımız geldi. Ateşin etrafında toplanarak türküler ve marşlarla nöbetimizi tuttuk.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014
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Düzene Alternatif Olmaya
Devam Edeceğiz
İkitelli’de 13 Kasım'da, Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu Halk Şenliği'nin 2.si Yıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Salona, Birol Karasu ve Hasan Ferit'in resimlerinin yer aldığı çeşitli pankartlar asıldı. Ayrıca tutuklanan Liseli Dev-Genç’li Enis Öskan’a kart yazmak için
bir masa açıldı.
Program saygı duruşunun ardından Birol Karasu'yu anlatan sinevizyon ve İkitelli Özgürlükler Derneği adına konuşma yapıldı. Konuşmada; yozlaşmaya karşı yürütülen
mücadeleye vurgu yapılarak, Gazi’deki ‘Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş Ve Kurtuluş Merkezi’ örnek
verildi. Gebze Hapishanesindeki DHKP-C davasından Özgür Tutsakların Birol Karasu’ya yazdıkları mektup okundu.
Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Grubu ve Grup
Umut Yağmuru kendi bestelerini Berkin, Hasan Ferit ve
Birol Karasu için söyledi. Liseli Dev-Genç'liler, şiir
grubu ile sahnede yerlerini aldılar. Ardından sahneye Mahir ve Melek Atmaca, Vedat Gündoğdu ve Grup Yorum
şarkılarını seslendirdi. Çekilen halaylarla bitirilen şenliğe 600 kişi katıldı.
Şenlik çalışmalarına son 1 hafta hız veren Halk Cepheliler, mahallenin birçok yerine afişlemeler yaptı. Parseller, Mehmet Akif ve Köyiçi bölgelerine yaygın olarak
afişlemeler yapıldı. Kapı çalışmaları ve toplu bildiri dağıtımları sonucunda 4000 civarında bildiri ve 700 afiş ile
şenliğe çağrı yapıldı. Ayrıca mahallenin dış taraflarına da
15 ozalit, 4 pankart asıldı.

Hasan Ferit'in Mahkemesinde

Buluşalım

19 Kasım'da Kartal Adliyesi'nde görülecek olan Hasan Ferit'in mahkemesine katılım çalışmaları yaygın olarak yapıldı. Bizi uyuşturucu, fuhuş, kumar ve türlü
yollarla yozlaştırıp, yok etmek
istiyorlar. Hasan Ferit'ler ise
yozlaşmaya hayır diyor, kendi kültürümüzle yaşayacağız
diyor ve bu yüzden katlediliyor.
Yozlaştırmaya karşı olduğu için
21 yaşında, uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilen Hasan Ferit'in davası davamızdır. Katillerin peşini bırakmayacağız, adalet istemeye devam edeceğiz.

İSTANBUL:
Bağcılar:
16 Kasım'da; Yenimahalle, Yavuz Selim, Kirazlı, Demirkapı mahallelerinde, Kirazlı Metro ve otobüs duraklarında mahkemeye çağrı ozalitleri asıldı. “Hasan Ferit Gedik İçin Adalet İçin 19 Kasım’da Kartal Adliyesindeyiz”
yazılı ozalitlerden toplam 10 adet asıldı.

Çayan:
12 Kasım’da Dilan Kafe önünde masa açıldı. Hasan
Ferit Gedik’in mahkemesinin duyurusu için açılan masada,
1000 bildiri, 15 Yürüyüş Dergisi ve 500 adet mahkemeye çağrı bildirisi dağıtıldı.

Armutlu:
Hasan Ferit’in mahkemesine 18 Kasım’da Armutlu'da
12 adet çağrı ozaliti asıldı.

Kartal:
11 Kasım günü mahkeme ile ilgili toplantı düzenlendi. 20 kişinin katıldığı toplantıda, mahkeme gününe kadar çalışmaların tüm hızıyla devam etmesi kararlaştırıldı.
12 Kasım'da Karlıktepe Mahallesi'nde kapı çalışması yapıldı. Aynı gün Kartal Merkez’de 2 adet ozalit asılarak halk mahkemeye davet edildi.
13-14-15 Kasım'da ise Kurfalı Mahallesi ve Bankalar
Caddesi'nde bildiri dağıtımı yapılırken, Kartal Çarşı ve Karlıktepe Mahallesi’nde 10 adet ozalit asıldı.

KOCAELİ:
Kocaeli'nde Dev-Genç'liler 16 Kasım'da Derince'nin
Esentepe Mahallesi’nde Özel Harekat Şube Amirliği'nin
duvarlarına Hasan Ferit'in 19 Kasım'da görülecek olan davasına çağrı için yazılamalar yaptılar. Dev-Genç'liler, mahallelerinde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve yozlaşmaya
geçit vermeyeceklerini, binlerce Hasan Ferit Gedik olup
mücadele bayrağını Kocaeli'nden yükselteceklerini bir kez
daha ifade ettiler.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

AYDIN İHTİLALİ

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

Artık Atçalı'nın tüm ömrü baskınlar, çatışmalar, Osmanlı'ya karşı
mücadeleyle geçecektir.
Atçalı bölgede çokça tanınan
bir efeyken Aydın hapishanesini
basıp, idam edilecek adamlarını
kurtarır. Bu eylemiyle namına
nam katılır Efe'nin.
Zaman geçtikçe Efe, Osmanlı'ya karşı olan tüm halk kesimlerinin desteğini ardına aldı.
Atçalı halkın gözünde Osmanlı'ya kafa tutabilen bir güç oluyordu.
Bu yıllar içinde adil bir düzen fikri
Aydın ihtilali Atçalı'nın kafasında somutlanıyordu.
Tüm Ege halkı büyük yoksulluk ve zulüm altında yaşıyordu. Osmanlı devleti, sömürgeleşmesinin getirdiği
ek ekonomik sorunlar nedeniyle her geçen gün halkın
sırtına daha fazla vergi yükü koyuyordu. 1820'li yıllarda
halktan toplanan yüzün üzerinde farklı vergi bulunmaktaydı. Bunlar yetmezmiş gibi yerel yöneticilerin
ağa ve beylerle birlikte halkın malına, parasına, toprağına
zorla el koyması, çocuklarını zorla hizmetine alması;
halkın canına, namusuna el uzatması halkı isyanın eşiğine
getirmişti. Aynı yıllar içinde Osmanlı Alevi-Bektaşi
dergahlarını kapatıp, Alevi halkı üzerinde baskı ve
kıyım gerçekleştirmesi Ege'de yaşayan Alevi halkın
da öfkesini büyütmüştü. Osmanlı'nın 1828 yılında
düzde yaşayan efeler ve zeybekler üzerinde de baskı
oluşturması dağlara yoğun bir zeybek çıkışını sağladı.
Ege'nin sömürü ve zulümden patlamaya hazır olduğunu
gören Atçalı, adil bir düzeni tahsis etmek için örgütlenmeye başlamıştır. Atçalı öncelikle kenidisi gibi Osmanlı düzeninin değişmesi gerektiğini düşünen tüm
zeybek ve efeleri etrafına toparladı. Kimi Türkmen aşiretlerinin desteğini sağladı. Ayaklanma vakti geldiğinde
Aydın ve Nazilli dağlarında Malgaç, Çubuk, Babadağ,
Bozdağ, Karıncalıdağ, Madran ve Beşparmak dağlarında toparlanan isyancı zeybekler Atçalı'nın önderliğinde
halkın çektiği acılara son vermek için dağlardan aşağıya
indiler.
Atçalı isyancı güçleriyle ilk olarak Kuyucak Kasabası
üzerine yürüdü. Nazilli halkının daveti üzerine Kuyucak'ın
ardından Nazilli'yi ele geçirdi. Buralarda voyvodaların
korkup kaçması üzerine ciddi bir direnişle karşılaşmadılar.
İlk büyük çarpışma zeybeklerin Aydın Güzelhisar üzerine
yürümmesiyle başladı. Osmanlı güçleri zeybekleri Köşk
Kızağı yakınlarında karşıladı. Atçalı kendi ancak üçüncü
şiddetli çarpışma sonucu ve bölgedeki diğer zeybeklerin
desteğiyle ele geçirdi. Osmanlı kuvvetlerinin dağılmasının

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
Ege dağları yüzyıllar boyunca binlerce zeybek görmüş,
namı Anadolu topraklarını aşan onlarca Efe'yi bağrında
saklamıştır.
Zeybekler kimi zaman baskıdan, zorbalıktan, sömürüden bunalmış; kimi zaman kanunlara ters düşmüş,
dağları mesken ve isyanlarını düzene yöneltmeyi bilmiş
kişilerdir. Osmanlı'nın zorbalığına karşı halkın yanında
saf tutmuşlar, ağaya-beye karşı yoksulu kollamışlardır.
Efeler arasında Atçalı Kel Mehmet Efe'nin özel bir
yeri vardır. Onu özel kılan diğer efelerden ayıran önderlik
ettiği Aydın İhtilali'dir. Atçalı Kel Mehmet düzene olan
başkaldırısının örgütlü bir isyan hareketine dönüştürebilmiştir. Daha da ötesi, hakça bir düzen kurma iddiasıyla
halkı etrafında birleştirmiş ve Aydın'ı ele geçirerek kısa
bir süre de olsa adil bir düzeni tesis etmeyi başarmıştır.
Atçalı, halkı iktidara yönlendirmesi ve halka adil-hakça
bir düzen kurabileceğini göstermesi açısından büyük
öneme sahip bir efedir.
Atçalı dağa çıkmadan önce yoksul bir köylüdür. Babasının ölümü sonrası Arpaz Beyi tarafından evlerinden
kovulur. Yerleştikleri Atça köyünden ırgatlık yaparken
Şerif Hüseyin Ağa'nın kızı Fatma'ya sevdalanır. Bu sevda
başına dertler açar Atçalı'nın. Ağa tarafından ezilir,
horlanır, çok defa ağanın adamlarının saldırısına uğrar
da sevdasından, sevdalısından vazgeçmez. Lakin ağa
baskısı yüzünden köyde de barınamaz. Tek çıkış yolu
kalmıştır! Dağlara çıkmak!
Her başı şıkışana, mağdur olana kucak açmıştır dağlar.
Atçalı Kel Mehmet'in ağa ve beylere karşı çetin bir mücadeleye girişeceği, efelik dönemi başlamıştır artık.
Atçalı dağdayken sevdiğini, Fatması'nı evlendirmek
isterler. İzin vermez, damadı kaçırır. Peşine çalıkakıcılar*
takılır, Atçalı bir bir vurur bunları. Ağaların, beylerin
konaklarını basar, onlardan aldığı altınları yoksullara
dağıtır.
Bölgede ünü iyice yayılan Atçalı'yı düze indirmenin
yollarını arar Osmanlı, ağalar ve beyler... Atçalı sonunda
dağdan inmeye ikna edilir. Anlaşmaya varılır. Dağa çıkarken çok genç olan Atçalı düze indiğinde görmüş geçirmiş, daha olgun bir efedir artık. Bu düze iniş Atçalı'ya
halkın arasına iyice karışma; yoksulluğun, sömürünün
nedenlerini daha iyi kavrayan Atçalı'nın düzde daha
fazla durması zordur. Ayrıca ağa-bey takımına güvenilmeyeceğini anlamıştır. Düz de çok kalmadan tekrar dağların yolunu tutmuştur Atçalı.
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Aydın’da Atçalı Kel Mehmet Efe anısına
yapılan bir anıt...
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ardından Aydın Mütezellimi
Haşim Ağa bir süre daha konağında direndi. Çareyi kendi terkederek kaçmakta buldu.
Aydın kenti 1829 Ekim'inde zeybeklerin eline geçmişti.
Artık hayallerini kurdukları adil
düzeni kurabilecekleridi. Zeybekler girdikleri her yerde tellarlar çağırtarak ayaklanmanın amacını halka duyuruyorlardı. Halkı, yoksulları korumak için, voyvoda zulmüne son vermek için ayaklandıklarını anlatıyorlardı.
İlk icraatları adaleti sağlamak oldu. Halka yerel yöneticiler
tek tek soruldu, halka karşı suç işleyenler cezalandırıldı.
Yerlerine birer zeybek atandı. Halkın memnun olduklarına
ise dokunulmadı. Atçalı, Osmanlı'nın azgın sömürüsüne
de son verdi. Halkın sırtındaki ağır vergi yükü kaldırıldı.
Rüşvet, soygun, yağmanın son bulması için tedbirler
alındı. Halka rahat bir nefes aldırıldı.
Atçalı Aydın'ı ele geçirdiğinde sevdalısına da kavuşmuştur. Verdiği sözü tutarak sevdalısı Fatma'yla düğün
dernek ile evlenir.
Aydın'da yaşananlar hızla tüm Ege'de duyulur. Kimi
yerlerde halk kendi başına ayaklanarak sömürücüleri kovar.
Kimi yerlerde ise ayaklanma için efelere davet gönderirler.
Atçalı İhtilali genişletmeye karar verir. Zeybek kuvvetlerini
bölerek Aydın, Manisa, Denizli, İzmir, Kütahya sancaklarına varan büyük bir bölgeyi kontrollerine alırlar.
Her alınan bölgeden zeybeklere yoğun katılımlar yaşanır.
Atçalı'nın ihtilal güçleri 7-8 bine ulaşır.
Aydın İhtilali aynı zamanda Avrupa'da yükselmekte
olan sınıf mücadelesinden, hak, eşitlik özgürlük mücadesinden de ektilenmiştir. Atçalı, Osmanı hükümetine
toprak sorunu, ticaret serbestliği, güvenlik, baskı, adalet,
eşitlik, askerlik angaryası gibi sorunları içerin altı
maddelik bir talep listesi sunmuştur. Osmanlı, halkın
memnuniyetsizliğinin yüksek olduğu o yıllarda Aydın'da ileri sürülen taleplerin tüm imparatorluğu
saran bir hak ve özgürlük mücadelesinin başlamasından korkuyordu. Bu sebeple Aydın ihtilali şiddet
yoluyla bastırılmak zorundaydı.
Padişah II. Mahmut ünlü vezirlerinden İbrahim Paşa'yı
ihtilali bastırması için geniş yetkilerle donatır. Emrine
büyük bir askeri kuvvet verir. Ayrıca Ege bölgesindeki
tüm devlet yöneticilerini, bey ve ağaları İbrahim Paşa'ya
yardımcı olması için görevlendirir.
Atçalı Kel Mehmet, üzerine gelen Osmanlı ordusuna
karşı mevcut güçlerinin Aydın'ı savunmaya yetmeyeceğini
anlamıştı. Halka yönelik bir kıyımı önlemek için daha
fazla kuvvet hazırlamak için 22 Aralık 1829'da Aydın'dan
çekilerek tekrar dağlara çıkar.
Aydın tekrar Osmanlı'nın eline geçmiştir. Çatışmalarda
ve geri çekilme sürecinde Atçalı'nın baş kızına da dahil
birçok zeybek öldürülmüş ve tutsak düşmüştür. İbrahim

Paşa halk üzerinde de büyük bir
terör estirmeyi ihmal etmemiştir.
Osmanlı güçleri tüm Ege'de
zeybeklerin peşindeyken Atçalı
da yüzlerce zeybeğiyle dağlara
çekilmiştir. Altı ay boyunca dağlarda saklanarak 2. ayaklanma
için güç toplayıp, yeniden örgütlenmiştir.
İkinci ayaklanma ise 1830 yılının baharında gerçekleşir.
Zeybekler Newroz'la, yeni günün doğumuyla bir kez
daha yeni bir düzen kurmaya girişeceklerdir.
Zeybeklerin dağlarda hareketlendiğini farkeden Osmanlı
yeni bir ihtilalin arifesinde olduklarını anlar. Aydın'a
takviye güçler yığmaya başlar. Son çarpışma için karşılıklı
hazırlıklar yapılmıştır. Nazilli dağlarında toplanan
zeybekler halkın daveti üzerine Nazilli'ye yürümeye başlarlar. İlk çarpışma burada yaşanır. Şiddetli çatışmanın
yaşandığı Nazilli önlerinde Osmanlı askerlerinin bir
kısmının zeybekler safına geçmesi ve Türkmen aşiretlerinin de katılımıyla Osmanlı kuvvetleri bozguna
uğratılır. 8 Haziran 1830'da Nazilli tekrar zeybeklerin
eline geçer, ertesi gün ise Atça kazası, Arpaz ve Karabayıt- Atçalı 10 Haziran'da halkın katılmasıyla daha da büyüyen kuvvetleriyle Aydın üzerine yürür. Atçalı'nın kuvvetleri ile Osmanlı ordusu Tepecik Köyü altında karşılaşırlar. Bu son çarpışmadır ve uzun sürer. Karşılıklı büyük
kayıplar verilir. Geceye doğru Atçalı ve baş zeybeklerinin
vurulması üzerine komutansız kalan zeybekler Osmanlı
karşısında daha fazla tutunamaz ve dağılırlar.
Egemenler Atçalı'yı katlederek o gün için isyan
tehdidini başından savmış olsalar da Atçalı Kel
Mehmet Efe bugün hala halkı hakça, adil bir düzen
için dağlara çağırıyor.
Yararlanılan Kaynak: Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi.
Ali Haydar Avcı, E Yayınları
*Çalıkakıcı: Efelik geleneklerine aykırı davranan,
zengin-fakir ayrımı yapmadan çalan-çırpan, halka zarar
veren çetelere halkın taktığı bir isimdir.
Atçalı Kel
Mehmet Efe
şehit düşer
düşmesine, Ege dağları da hiç boş kalmaz. Çakırcalı
Mehmet Efe, sonrasında emperyalizme karşı savaşan
Gökçen Efeler, Yörük Ali Efeler, bugüne "Emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşan Erhanlar, Mehmetler, Berdanlar, Ibrahimler adımlayacaktır Atçalının geçtiği patikaları... Egeliler Cepheliler’i her
gördüğü yerde, köyde, yaylada, derin kayalıklarda,
Atçalıyı, Çakırcalıyı görmüşcesine sevinmektedir.
Anaddlu toprakları, Ege dağları, sömürü, zulüm
olduğu sürece efesiz kalmayacaktır.

Tarihten Günümüze

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

AVRUPA’dakiBİZ

Alman Mahkemelerinde Adalet Yok, Demokrasi Yok!
Sadece Yoldaşlarının Gözlerinin İçine Sevgiyle Bakan Umut ve İnanç Var!

Bir Hukuksuzluk Klasiği: Anadolu Federasyonu Davası
Anadolu Federasyonu üyelerinin yargılandığı Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde süren
davanın 11 Kasım günü yapılan
duruşmasında, mahkeme heyeti
ve federal savcılık, süren davanın
hükmünün çok önceden, Türkiye
ve ABD ile yapılmış anlaşmaların imzalandığı masada verildiğini
gözler önüne sermiştir.

çevirmesi üzerine, Muzaffer
Doğan, ikinci kez müdahale
etti ve çevirmene türkünün tamamını neden tercüme etmedigini sordu. Tercümanın, sözlerin hepsini anlamadığını ve ayrıca not almadığını söylemesi
üzerine, Muzaffer Doğan, türkünün tamamının çevrilmesi
gerektigi konusunda tercümanı uyardı. Tutsak avukatlarının müdahalesi
sonucu türkü ikinci kez dinlendi ve
tam tercümesi yaptırıldı.

ALMAN MAHKEMELERİ
PABLO NERUDA’NIN ŞİİRLERİNİ,
GRUP YORUM’UN ŞARKILARINI
“TERÖRİST” İLAN EDİYOR!

Grup Yorum Türküleri
Mahkeme Salonunda
Duruşmaya, BKA’dan daha öncede tanık olarak çağrılan Türk asıllı bir
Alman polisin, Grup Yorum hakkındaki iddialarının dinlenmesiyle başlandı. Tanık polis, Grup Yorum'u iyi
tanıdığını(!), muhalif bir müzik grubu olduğunu, müziğiyle Türkiye'de bir
çok yasadışı eylemde yer aldığını bu
yüzden de Almanya'da onbinlerce insanın katıldığı bu halk konserlerinin
de ‘terörist faaliyetler’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gerekçe olarak, 2013 ve 2014 yıllarında Almanya'da düzenlenen ‘Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek’ konserlerinin bazı kesitlerini Youtube'den
bulduğunu ve izledigini, bu görüntülerin bile, bu düşüncesini kanıtlamaya yeterli olduğunu savundu. Konser
videolarını, mahkeme heyetinin ve federal savcıların izlemesi için birlikte
getirdigini, bu videolarda 'terör yanlısı türküler' söylendiğini, sloganlar
atıldığını, Grup Yorum elemalarının
propaganda amaçlı konuşmalar yaptığını, konser salonunda 'dev bir kızıl bayrak', Halk Cephesi pankartı ve
Dev-Genç pankartı olduğunun da görülebilecegini söyledi BKA polisi.
Tutsak avukatlarının değerlendirme yapmak için istedigi kısa aradan
sonra, videoların izlenmesine geçildi.

“Oy Dere Kızıldere”
İlk videonun oynatılmasıyla tutsaklarımızın yüzündeki, gülümse-

me-mutluluk görülmeye değerdi...
‘Suç unsuru’ ilk video, 'Oy Dere Kızıldere' adlı halk türküsüydü. Türkü
bittikten sonra çevirmenlerden türkünün sözlerinin almancaya çevrilmesi istendi. Bu arada, Özgür Tutsaklarımızdan Muzaffer Doğan, söz
hakkı isteyerek, tanık sandalyesindeki
polise soruları olduğunu söyledi ve
mahkeme heyetinin şaşkın bakışları
arasında sorularını Almanca olarak
sormaya başladı;
Muzaffer Doğan: Kızıldere türküsüne kaynaklık yapan tarihi olayı
biliyor musunuz?
BKA polisi: Hayır
Muzaffer Doğan: Türkünün bir
Grup Yorum türküsü olduğunu söylediniz. Oysa türkü, 1970'li yıllarda ilk
olarak ozan Şah Turna, Zülfü Livaneli
vb. sanatçılar tarafından seslendirilmiş ve çok bilinen bir halk türküsüdür. Yani Grup Yorum'a ait olup-olmadığını bilmiyorsunuz?
BKA polisi: Hayır bilmiyordum.
Muzaffer Doğan: Grup Yorum'u
iyi tanıdığınızı söylediniz. Ama seslendirdigi türkülerin kimlere ait olduğunu ve ne zaman bestelendigini
dahi bilmiyorsunuz!
BKA polisi: Grup Yorum'u iyi tanıdığımı söylemedim.
Muzaffer Doğan: Hayır söylediniz ve ben bunu not ettim, önümdeki kağıtta duruyor, yalan söylüyorsunuz!
Bu noktada hakim ve federal savcı, tanık polisi koruma amaçlı soruların önünü kestiler. Tercümanın, türkünün sadece “sanma faşist olandan
bir gün hesap sorulmaz” mısrasını

BKA polisinin, mahkemeye Grup
Yorum türküsü olarak sunduğu ikinci 'suç unsuru' video dinlendikten
sonra, üçüncü kez söz isteyen Muzaffer Doğan, tekrar BKA polisine soruları olduğunu söyledi ve mahkeme
heyetinin onayını beklemeden sorularını sıraladı:
Muzaffer Doğan: Nazım Hikmet,
Pablo Neruda, Pir Sultan Abdal, Zülfü Livaneli, Theodorakis isimlerini
şimdiye kadar duydunuz mu?
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BKA polisi: Bazılarını duydum
ama kim olduklarını bilmiyorum.
Muzaffer Doğan: Bunlar tanınmış sanatçılar, şairler ve ozanlardır.
Grup Yorum'un seslendirdigi bu türkünün sözleri de Neruda'ya aittir,
Grup Yorum'a degil!
Verilen ögle arasından sonra duruşma tekrar başladı. Muzaffer Doğan'ın BKA polisine sorduğu sorulardan rahatsızlığını saklamayan mahkeme heyeti, tutsak avukatlarına uyarıda bulundu. Bunun üzerine tutsak
avukatları, türkü sözlerinin türkçe
olduğunu yanlış ya da eksik çevirildiginde bunu anlayamayacakları için
Muzaffer Doğan'ın müdahalesini yanlış bulmadıklarını söylediler.
Tutsak avukatlarının, sanat ve sanatçı özgürlüğünün Alman anayasasınca güvenlik altına alındığını, burada, bir müzik grubunun 'terörist
faaliyetler içinde' bulunduğunu söylemenin anayasaya aykırı olduğunu,
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Almanya’da da muhalif müzik gruplarının olduğunu ve izlenen videolarda, sözü edilen 'dev kızıl bayrağın' ve diğer pankartların net olarak
görülmedikleri ve okunamadıkları
için bu iddianın da kabul göremeyecegini, Grup Yorum'un yapmış olduğu konuşmanın, Gezi Parkı direnişine yönelik olduğunu, bu direnişin bütün Türkiye ve Dünya’da desteklenmiş-sahiplenilmiş bir halk direnişi olduğunu, bir çok genç insanın yaşamını
yitirdiğinin, sakat kaldığının, tutuklandığının tüm dünyaca bilindiğini belirterek itiraz ettiler.
Federal savcının, daha önce alman
neonazi rock grubu Landser'in de yargı önüne çıktığını söylemesi üzerine,
tutsak avukatları, federal savcının
aşırı sağcı bir müzik grubuyla Grup
Yorum'u nasıl kıyaslayabildigini sorarak protesto ettiler. Tutsak avukat-

larından birinin, federal savcıyla tartışıp mahkeme salonunu terketmesi
üzerine davaya tekrar kısa bir ara verildi. Verilen ara sonrası yeni duruşma tarihi, 13 Kasım günü, saat:09:30
olarak belirlendi ve duruşma sonlandırıldı. 13 Kasım günü görülen mahkeme yine hukuksuzluk örnekleri ile
devam etti.
Alman emperyalizminin mahkemeleri düşünmeyi, şarkı söylemeyi,
yoldaşlarını sevmeyi suç sayıyor.
Tutsaklara mektup yazmak suç, “nasılsın” demek suç.
Gözdağı vermek istiyor. Bakın
sizde konser düzenlerseniz, sizde
Grup Yorum şarkıları dinlerseniz sonunuz bu olur demek istiyor. Paylaştığınız bir demlik çayı unutun, ağız
dolusu gülüşünüzü, yoldaşlarınıza
sımsıkı nasıl sarıldığınızı unutun diyor! Siz Anadolu geleneklerini, de-

ğerlerinizi unutun, sahip çıkmayın
sevdiklerinize diyor!
Ama yanılıyor! Biz onurlu halkların insanlarıyız! Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı olanların kültüründen geliyoruz!
Biz yoldaşının önüne geçip kendini ateşe atanların yoldaşlarıyız!
Yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı sahipsiz bırakmayacağız!
Alman mahkemelerinde film çevriliyor adeta, adalet yok, demokrasi
yok bu kesin! Ama o mahkeme salonlarında yoldaşlarının gözlerine
özlemle, sevgiyle bakan gözler var.
“Yanınızdayız” diyen onlara güç veren yoldaşları, inançları, direnen ama
teslim olmayan devrimci tutsak geleneği var!

Cepheliler Umudun Adını Duvarlara Nakşettiler!
Sayı: 444
23 Kasım
2014

Altınşehir’de Cepheliler 15 Kasım'da umudun adını duvarlara nakşettiler. Şahintepe bölgesinde gecekondu duvarlarına “DHKP-C,
DHKC-SPB, Umudun Adı DHKP-C”
yazılamalarını yaptılar.

Bağcılar:
Bağcılar Yenimahalle'de Cepheliler tarafından 14 ve 15 Kasım günlerinde yazılamalar yapıldı. AKP’nin
baskı yasalarına boyun eğilmeyeceği vurgulandı ve umudun adı duvarlara nakşedildi.

WAN:
16 Kasım günü Cepheliler, Telbaşı Mahallesi’nde 2 adet DHKP-C, 2
adet DEV-GENÇ, 1 adet CEPHE yazılaması yaptı.

ANTEP:
15 Kasım günü, Antep’in Düztepe Mahallesi’nde Cepheliler umudun adını duvarlara nakşettiler.
Yapılan yazılamalarda 5 adet “CEPHE”, 5 adet “DHKC”, 4 adet “DHKP- C” yazılamasını Düztepe’nin duvarlarına işlediler.
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Duyuru

İSTANBUL
Altınşehir:

Yürüyüş

Gazi'de
Halk Okulu
Çalışmalarına
Devam Ediyoruz!

Düzenin kendi okulları
var. Okullarında düzeni için
insanlar yaratıyor. Biz de
kendi okullarımızı kurduk.
Biz de kendi insanlarımızı
yaratacağız.
Vefalı, emekçi, cüretli,
ahlaklı, fedakâr insanlar yaratacağız. Öğrenmeye aç
insanlar yaratacağız.
Tüm Gazi halkını yapacağımız Halk Okulu çalışmalarına davet ediyoruz.
Çalışma Günü ve Saati:
Her Perşembe, 20.00'da.
Yer: Gazi Özgürlükler
Derneği (İsmetpaşa Cad.
Gazi Mah. 1411. Sok.
Sultangazi İSTANBUL)
Telefon Numarası:
0507 794 75 88

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Gazi
Halk Cephesi

Avrupa’da
Atina’da Politeknik’i Anma
Yürüyüşüne Binlerce Kişi Katıldı
1967-74 yılları
arasında Yunanistan’daki cuntaya
karşı öğrenci gençliğin gerçekleştirdiği direniş, halkın desteğini de
almış, cuntaya
karşı şehitler verilen bir isyanın
sembolü haline
gelmişti. Her yıl
olduğu gibi bu yılda Türkiyeli politik tutsaklarla dayanışma
komitesi üç gün boyunca açtığı stant da yayınları, broşürleri
ve bildirileriyle Yunan halkını tutsak Türkiyeli devrimcilerle dayanışmaya çağırdı. Merkezi mikrofondan Yunanistan Hapishaneleri’nde tutuklu bulunan tutsakların mesajı ile Türkiyeli politik tutsaklarla dayanışma komitesinin dayanışma çağrısı okundu. Halk Cepheliler, şehitlerin anısına karanfiller bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Toplanma yerine giden Halk Cepheliler, “Faşizme ve
Emperyalizme Karşı Mücadele Etmek, Suç Değil, Görevdir! Türkiyeli Devrimci Tutsaklara Özgürlük” pankartı
açtı ve kitleye son dönemdeki baskıları anlatan broşürler
dağıtıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe polis Amerikan elçiliğine yaklaşıldığında saldırdı. Kısa süreli yaşanan
çatışmaların ardından yürüyüş sona erdi.

Mannheim’dan Nazi Toplama
Kampına Toplu Gezi
Mannheim Anadolu Federasyonu çalışanları ailelerimizin
ve gençlerimizin katılımıyla Dachau Nazi toplama kampına
bir gezi düzenledi. 9 Kasım tarihinde saat 9.30’da otobüsle
yola çıkıldı, kampa varır varılmaz alan gezilmeye başlandı. 10 binlerce rejim karşıtının, komünistin, ilericinin, aydının, farklı din ve milliyetlerden insanların çok ağır şartlarda çalıştırılarak ve yine çok ağır şartlarda aç susuz bırakılarak, kurşunlandı... 3 saatlik gezinin ardından dönüş
yolunda; Hitler'in, anlatıldığı gibi deli olmadığı; uyguladığı
katliamcı politikaların arkasındaki emperyalist politikaları görmek gerektiği ve bu politikaların günümüzde de devam ettiği NSU cinayetlerinin ve Avrupa`da sistematik bir
şekilde uygulanan ırkçılığın bunun göstergesi olduğu vurgulandı. Katılan insanların memnuniyetlerini dile getirdikleri
kamp gezisine 41 kişi katıldı.

Avusturya'nın Linz Şehrinde
Grup Yorum Umudun Türkülerini
Seslendirdi

8 Kasım'da Avusturya'nın farklı şehirlerinde
Grup Yorum sevenleri
bir araya gelerek Umudun Türküleri’ni birlikte söylediler.
Saat 18.00 da yapılan açılış konuşmasında şunlar söylendi: " Alman devletinin emri ile
26 Haziran 2013 tarihinden Avusturya Anadolu Federasyonu çalışanlarımız Özgür Aslan ve Yusuf Taş Avusturya’da tutuklanarak Almanya'ya iade edildiler. O gün bugündür Almanya’da Stammheim hapishanesinde tutuluyorlar, Özgür ve Yusuf ayrıca Avrupa’daki tüm tutsaklarımızı selamlayarak başlamak istiyoruz konuşmamıza onlarla birlikte sizlere ‘Merhaba’ diyoruz." denilen konuşma; ancak örgütlenerek umudun büyüyeceği söylenerek
örgütlenme çağrısı yapıldı. Ardından alkışlar eşliğinde
Grup Yorum sahneye çıktı. Kavga türkülerini seslendirdi ve gündeme dair konuşmalar yaptı. Yorumcular Türkiye’deki programlarından bahsederek AKP zulmünün devam ettiğini, baskıların halkların örgütlü mücadelesini engelleyemeyeceğini, Yorum üzerindeki baskıları anlattılar.
İki bölümlük programda Grup Yorum'un söylediği türkülerle halaylar çekildi. Ayakta alkışlanan 700 kişilik konser coşkulu bir şekilde sona erdi.

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

İsviçre’de Grup Yorum
Konser Çalışmaları
İsviçre’de 30 Kasım günü yapılacak olan Grup Yorum'un katılacağı “Politik Tutsaklara Özgürlük” konseri
çalışmaları devam ediyor. Konsere iki hafta kala yapılan
çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam ederken genç yaşlı, kadın erkek herkes çalışmalarda yer alıyor. Çeşitli ülkelerde Grup Yorum konserlerinin engellenmeye çalışılması ve bazı grupların tecrit çalışmalarından etkilenmeden çalışmalarına devam eden Grup Yorum gönüllüleri de
halkın sanatçılarının engellenemez diyerek faaliyetlerini
sürdüreceklerini açıkladılar.

Yunanistan Larissa Hapishanesi
Özgür Tutsaklardan 17 Kasım Anması
Larissa Hapishanesi’ndeki Türkiyeli Özgür Tutsaklar
Yunanistan’da faşist cunta tarafından 17 Kasım 1973’te
katledilen öğrencileri ve dünya devrim şehitlerini andılar. Saygı duruşu ve sloganlarla yapılan anmada “Onları Faşist Cunta Katletti, Unutmayacağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz. Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarını attılar.

HESAP SORAN CÜRETİYLE GENÇLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR!
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Köln Sanat Atölyesi’nde
Aşure Günü

İngiltere Yürüyüş Temsilciliği'nin
14. Halk Toplantısı ve Adres Değişikliği

Köln Sanat Atölyesi'nde 9 Kasım Pazar günü saat 14’de
daha önce duyurulan aşure yapıldı. 28 kişinin katıldığı aşure gününde hep birlikte aşureler yenildikten sonra aşurenin
neden yapıldığı, Aleviler ve tüm halkımız için tarihsel önemi üzerinde sohbet edildi. Kerbela'da şehit edilen 72 kişinin
ve o yoldan devam eden ve halkımızın yanında olarak haksızlığa karşı, sömürüye karşı, adaletsizliğe karşı şehit düşmüş
tüm devrimcilerin anısına sahip çıkılacağı ve onların yolundan asla vazgeçmeden devam edilmesi gerektiği üzerine sohbet edildi. Alevilerin tarihsel mirası tüm halkımıza ve bizlere büyük görevler yüklemekte ve örgütlü bir mücadeleyle hep
birlikte haklıdan, doğrudan, özgürlükten yana bu kavgada taraf olmamız gerektiği üzerinde duruldu.

Haftalık halk toplantıları devam ederken, bu haftaki halk
toplantısı kahvaltıyla başladı.16 Kasım günü, yeni derneğimizde yapılan toplantının bu haftaki konusu; ülkemizde
ve Avrupa’da demokratik kurumlarımızın ihtiyaçları ve bu
mevzilerimizin mücadelemizdeki yeri ve önemi idi. Halk
toplantısının ikinci bölümünde Yürüyüş Dergisi’nin 442.
sayısından “BİJİ SEROK OBAMA” yazısı okunup düşünceler alındı. 31 kişinin katıldığı kahvaltı ve halk toplantısı,
haftaya Pazar günü toplantıdan önce, Anadolu Alevi Hareketi’nin yapacağı aşure duyurusu da yapılarak bitirildi.
Tüm halkımızı ve dostlarımızı halk toplantılarına katılmaya,
okumaya, öğrenmeye ve tartışmaya bekliyoruz denildi.
Yeni adres: 724 SEVEN SISTERS ROAD,
LONDON, N15 5NH
Tel: 020 8800 2449

Mannheim’da Aşure Etkinliği

Sayı: 444

Yürüyüş
23 Kasım
2014

Mannheim Anadolu Federasyonu çalışanları ailelerimiz ve
gençlerimiz ile birlikte 7 Kasım tarihinde Wiesloch Cemevi’nde
düzenlenen Muharrem Anması’na katıldı. Hep birlikte yemeklerin ve pişirilen aşurenin yenmesinden sonra toplu dergi dağıtımı yapılarak insanlar ile Kerbela’da sergilenen direniş,
Muharrem ayının önemi ve diğer güncel konularda sohbetler edildi. Muharrem anmasına, Mannheim Anadolu Federasyonu olarak 30 kişiyle katılım sağlandı.

Berlin Yorum Kültür Evinde
Kahvaltı ve Aşure Dağıtımı
9 Kasım günü Berlin’de Yorum Kültür Evi’nde toplanan
dernek çalışanlarının hazırladıkları sabah kahvaltısına 28 kişi
katıldı. Coşku içinde yapılan kahvaltı sonrası bir arkadaşın
evinde yaptığı aşure, kahvaltıya katılanlara sonra da, çevrede bulunan iş yerlerine ve insanlara dağıtıldı. Yorum Kültür
Evi çalışanları önümüzdeki döneme ilişkin saz kurslarına kayıtların başladığını, on beş günde bir saat hukuk konusunda
sorun yaşayanlarla ilgili avukatın bilgi vereceğini, her iki haftada bir hep birlikte kahvaltı yapılacağını duyurdu. Kahvaltı daha sonra değişik konularda sohbetler yapılarak bitirildi.

Halkın ve Gerçeğin Sesi
Yürüyüş Dergisi Fransa’daki Anadolu
Halklarına Ulaşmaya Devam Ediyor
Nancy Yürüyüş okurları 14 Kasım Cuma günü Fransa'nın
Verdun, Longwy sokaklarında Yürüyüş Dergisi’nin 442. sayısının dağıtımını yaptılar. Halkın sıcak ilgisi ile karşılaşıldı. Avrupa ve ülkemizde sorunlar üzerine sohbetler edildi. Dağıtım sırasında işyerinde çalışan gençlerimizden birisi bir tane derginin yanında, bir tane de işverenine Yürüyüş
Dergisi’ni aldırttı. Dağıtım sırasında toplam olarak 10 dergi halkımıza ulaştı ve dergi dağıtımlarımız önceki haftalarda
olduğu gibi devam edecek.
Nancy Yürüyüş okurları bir hafta sonra toplu dergi dağıtımı yaptı. 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 ve sohbetler sırasında Avrupa’daki
Türkiyeli’lerin Faşist AKP iktidarından ciddi şekilde rahatsız
olunduğunu dile getirdiler. Halk, yayınların düzenli olarak
gelmesini de istedi.

Avusturya’nın Başkenti Viyana'da Halk Toplantısı Yapıldı
16 Kasım günü yapılan halk toplantısında yozlaşmaya ve
uyuşturucuya karşı düzenin baştan aşağı nasıl bir yozluğun içinde olduğu, devletin tüm kurumlarının bu yozlaşmayı halka bilinçli bir şekilde yaydığına dikkat çekildi. Yaşanan iş cinayetleri ve sorumluların nasıl devlet eliyle aklandığının da anlatıldığı konuşmada; kendi geleceğimize, bulunduğumuz alanlarda değerlerimize sahip çıkacak olanın örgütlü gücümüz olduğu anlatılarak bugün artık düzene alternatiflerimizi çoğaltmak
gerektiği vurgulandı. Son olarak tüm halkımız, halk komitelerinde, örgütlenmeye ve buralarda mücadele etmeye çağrıldı. Aynı
gün ailelerimizden hayır yemeği verildi. Hep beraber yenen ye-
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mekten sonra aşure dağıtıldı. Toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı.
Anadolu Federasyonu çalışanları 17 Kasım ile 18 Kasım
arası 2 günlük dayanışma için 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 Viyana'da Anadolu Federasyonu'nda 2 Günlük açlık grevine başladılar. Anadolu Federasyonu çalışanları Pazartesi ve Salı günü yapacakları açlık grevine 5 kişi ile başladılar.

ŞAN OLSUN DEV-GENÇ’LİLERE

Şiir

Fıkra
Adamın biri kendini fare zannettiği için akıl hastanesine düşmüş. Tedavisi bittikten sonra doktor sormuş.
Simdi sen bir fare misin yoksa insan
mı?
Deli : Fare olur mu doktor bey ben
bir insanım.
Doktor : O zaman artık gidebilirsin iyileştin artık.
Deli kapıdan çıkmış ve imdaaaaaat
diye bağırarak tekrar içeri girmiş.
Doktor 'ne oldu' demiş...
Deli : Bir kedi gördüm de ondan
korktum.
Doktor: Sen hani artık kendini
bir fare zannetmiyordun.
Deli: Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nerden bilsin...

ÇİÇEKLERİ UMUDUMUZUN
Çok olun, çocuklar, çok olun,
yüzlerce olun, binlerce olun, onbinlerce.
Daha çok olun, daha çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok
olun.
Bu dünya ne tek tek yaşamakta,
bu dünya ne rakının, ne şarabın içinde,
bu dünya ne parada, ne pulda,
ne kalleşlikte, ne zulümde.
Bu dünya aşkın içinde, alın terinde.
Çok olun, çocuklar, çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele,
yaşayın dünyayı doya doya,

açın kapıları, camları güneşe,
ne yeise kapılın, ne korkuya,
çok olun, çocuklar, çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele.
Mutlu olmak varken bu dünyada,
geceler geldi dayandı kapımıza,
olduk acımızla sarmaş dolaş,
bekledik düşümüzle koyun koyuna.
Çok olun, çocuklar, çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok
olun,
el ele verin, çocuklar, el ele,
bütün gündüzler sizin olsun,
yaşayın dünyayı doya doya.
Çocuklar, çiçekleri umudumuzun.
A.KADİR

Atasözü

Özlü Söz

- Beyler buyruğu yoksula kan
ağlatır.
Egemenler için buyruk vermek
çok kolaydır. İki dudaklarının arasından çıkan bir sözdür. Ancak her
buyruk yoksul halkımıza kan ağlatır.

Bazı şeyleri satın alamazsın;
kazanman gerekir. Bazı şeyleri hemen kazanamasın; uğruna savaşman gerekir.
Emek vermeden sonuç alamazsın..
Savaşmadan, mücadele etmeden kazanım elde edemezsin.

Kıssadan
Hisse
Bir bilgeye nasıl
bu kadar doğru kararlar alabildiğini sormuşlar, "Deneyim"
demiş. O deneyimi
nasıl kazandın, diye
sormuşlar. Derin bir
ah çekerek "Hatalarımla" demiş.
Kıssadan Hisse:
Hata yapmayan insan yeni bir şey denememiş demektir.
Hatalarımızdan ders
çıkartarak daha doğru kararlar alacağız.

“...Cepheli olmak; sıra neferi olmak,
coşkulu ve cesaretli olmaktır.”
Erhan Yılmaz

30 Kasım – 6 Aralık
Zeliha ERTÜRK
1978’te İstanbul’da doğdu. Aslen
Sivas-Zaralı, Alevi ve Kürt bir ailenin
çocuğudur. Çocukluğu, gençliği çalışarak geçti. Devrimcileri ve faşizmi
Gazi Ayaklanması’nda tanıdı. 2000’de
Zeliha ERTÜRK F Tipi hapishanelerle birlikte yeniden
hücre ve tecrit gündeme geldiğinde,
Ölüm Orucu gönüllülerinden biriydi. Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde başladığı onurlu
direnişini, 6 ay boyunca sürdürerek 30 Kasım 2002’de
şehit düştü.

Şehitlerimizin Bıraktığı
Bayrağı Dalgalandırmaya
Devam Edeceğiz
Dersim TAYAD’lı Aileler, 12 Kasım’da Dersim’de 2 yoldaşıyla birlikte şehit düşen Devrim
Aslan Güler’in mezarı başında anıldı. Dersim’in
Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında 12 Kasım 1996’da Devrim Aslan Güler,
Kadir Güven, Erkan Dilsiz şehit düştüler. Dersim
merkezdeki Asri mezarlıkta bulunan mezarı
başında yapılan saygı duruşunun ardından yapılan
konuşmada “Devrim Aslan Güler yanındaki 2
yoldaşıyla birlikte kahramanlık destanı yazarak
tarihimizde yerini almıştır. Onların bıraktığı
bayrağı bizler dalgalandırmaya ve daha yükseklere
çıkarmaya devam edeceğiz” denildi. Asri mezarlığında bulunan şehitlerimizin mezarları da
ziyaret edildi.

Erhan YILMAZ
Mehmet YILDIRIM
29 Kasım 1998 akşamı Gölgeli Dağları eteklerinde Balkıca Köyü’nde kuşatılan Ege Kır Gerilla Birliği Komutanı Erhan Yılmaz ve
Erhan YILMAZ
komutan yardımcısı
Mehmet Yıldırım, 20
saat boyunca sloganlarıyla, marşlarıyla,
propagandalarıyla, silahlarıyla hiç susmayarak, Balkıca destanını yazdılar.
Onları teslim alamayan düşman, 30 Kasım’da köy evini havan toplarıyla, ro- Mehmet YILDIRIM
ketlerle yakıp yıkarak iki savaşçının
yakılmış cesetlerini teslim alabildi.
Erhan Yılmaz, 1976’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoksul bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak
doğdu. Haksızlık ve zulmü bizzat yaşaması, düzene
karşı tepkileri lise yıllarında onu devrimci düşüncelere
götürdü. Gençlik çalışmalarının yanı sıra Balıkesir,
Bandırma, Susurluk sorumluluklarını üstlendi. Bir
süre tutsaklık yaşadı. Tahliye olduğunda artık yeri,
özlemini duyduğu dağlardı. Şehit düştüğünde birliğinin
komutanıydı.
Mehmet Yıldırım, 1964 Kars Kağızman ilçesi
Oluklu Köyü doğumludur. Yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğuydu. Yoksulluk nedeniyle genç yaşta çok
çeşitli işlerde çalışarak yaşamını kazanmaya başladı.
İşçilik yaşamında sömürünün ve adaletsizliklerin en
çarpıcı biçimlerini yaşadı. 1993’te devrimcilerle tanıştı
ve kısa süre sonra o da bir devrimci oldu. İstanbul
Alibeyköy’de Devrimci Sol sempatizanı olarak çeşitli
faaliyetler sürdürdü. Kısa süre sonra tutsaklıkla tanıştı.
Tutsaklık onun için erken gelen ama devrimi tüm
yönleriyle öğreneceği bir okul haline dönüşecekti.
1995’te Karadeniz Kır Birliği’ne katıldı. Şehit düştüğünde Ege Kır Gerilla Birliği’nde komutan yardımcısıydı.
Feridun Yücel BATU
1969 Muş doğumludur. Aslen Antalya Finikeli’dir. 1990’da, Uludağ Üniversitesi’nde, gençlik mücadelesi içinde
yerini aldı. 1994 Eylül’ünde tutuklandı.
19-22 Aralık Katliamı’nda Ümraniye’de
Feridun Yücel BATU direnen devrimcilerden biriydi. 2001’de
Kandıra F Tipi’nden tahliye oldu, ancak
kısa süre sonra tekrar tutuklandı ve Kırıklar F Tipi’ne
konuldu. Aralık 2001’de örgütüyle ilişkisi kesilmiş
olmasına rağmen, tecrite karşı ölüm orucuna başlayarak
1 Aralık 2002’de şehit düştü.

Kemal ASKERİ

Ahmet GÜDER

Nihat KAYA

Erkan AKÇALI

Hüsniye AYDIN

Gülseren BEYAZ

Şenay SONAR

Orucu’nda şehit düşen Haydar Başbağ'ın
Kemal Askeri, Ahmet Güder, Nihat Kaya, Erkan
çok önemli etkisi olduğunu söylerdi. 1993
Akçalı, Hüsniye Aydın, Gülseren Beyaz, Şenay Sonar,
yılı ortasında gerillaya katıldı. Halkın
Mikail Güven, Mehmet Ali Öztürk:
adaleti, öfkesi ve umudu olarak sarıldı
9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı Köyü’nde bir evde
silahına.
oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. Halkın
Erkan Akçalı, 1972 Elazığ doğumlu,
kurtuluşu için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı. Umudun
Kürt milliyetinden işçi bir ailenin çocubayrağıydı ellerindeki. Teslim ol çağrılarını reddettiler.
ğuydu.1990’da EHADKAD içinde mü- Mikail GÜVEN
Sloganlarına, marşlarına bir an bile ara vermeksizin
cadeleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli
katliamcılarla çatıştılar.
tutsaklık
yaşadı. “Artık savaşa katılmalı9 kahramanın biri – Kemal Askeri - Arap milliyetinyım,
mutlaka
gitmeliyim” diyordu. 1993
dendi, diğerlerininin hepsi Kürt milliyetindendi... birlikte
yılının
Temmuz
ayında dağları kucaklamücadelenin, ortak kurtuluşun zorunluluğunun bilinmaya
giderken,
türkülerle,
marşlarla, coşcindeki devrimcilerdi. Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi
kuyla
uğurlandı.
Yiğitler
kervanına
katıldı,
yoksul köylülüğün veya memurların mücadelesi içinde
savaştı,
halkın
onuru
oldu.
yeralıp dağlara çıkmıştı. Hemşire, liseli, üniversiteli,
Mehmet Ali
Hüsniye Aydın, 1968 Dersim doğumgazeteciydiler gerilla olmadan önce. 6 Aralık 1994’te
ÖZTÜRK
lu, Kürt milliyetinden
son nefeslerine kadar direnerek şehit
işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık
düştüler. Tarihimize Çaytaşı KahraMeslek Lisesi’nde okudu. Devrimcilere
manlığı’nı armağan ettiler.
Dikenler üstünde
küçüklüğünden beri sempatisi vardı.
Kemal Askeri, 1956 Tarsus doçıplak ayaklarıyla
1989-90 yıllarında İstanbul'da çalıştığı
ğumludur. Arap milliyetinden, yoksul
geçip gelmişler bugüne
dönemde
Türk Hemşireler Derneği
bir çiftçi ailenin çocuğu. 1975’te Develleri kan
(THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına
Genç saflarında devrimci mücadeleye
yürekleri kan içinde
katıldı. İstanbul’da sağlık emekçilerinin
katıldı. 12 Eylül’den hemen önce tutsak
bayrakları devredenler
sendikal mücadelesinde yer aldı. Kardüştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te
yarınlara
deşi Haydar Aydın, 23 Nisan'da PerDoğu, Güneydoğu Anadolu siyasi sodevralmak gerek
tek'te
şehit düştükten sonra, 1993 Ağusrumluluğuna atandı. Parti Kuruluş Konkoçum
tos
ayında
gerillaya katıldı.
gresi’ne katıldı. Kongrenin ardından
bu bir namus borcudur
Gülseren Beyaz, 1972 Dersim doDersim’de Komutanlık Üyesi olarak
namus borcu
görevlendirildi.
ğumlu. Kürt milliyetinden memur bir
yaşamak gerek
ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek
Ahmet Güder 1969 Elazığ doğumve yaşatmak elden ele
Lisesi'nden
1988 yılında hemşire olarak
ludur. Kürt milliyetinden işçi bir ailenin
(Ahmet
GÜDER)
mezun
oldu.
Sağlık emekçilerinin müçocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi
cadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen
Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken devElazığ şube başkanlığı yaptı. Elazığ
rimcilerle tanıştı. Birlikte şehit düştüğü
ve Malatya’da faaliyet yürüttü. 1993’te gerillaya katıldı.
Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile birlikte TÖDEF çaVan depreminde TAYAD'ın dayanışma şehidi olan amlışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve Mücadele
camız Hasan Beyaz'ın kızıydı.
Dergisi’nde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak ayında
Şenay Sonar, 1974 Dersim doğumlu. Yoksul bir aigerillaya katıldı.
lenin kızıydı. Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi'nde
Nihat Kaya, Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt
öğrenciyken tanıştı ve liseli gençliğin mücadelesi içinde
ailesinin çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fayer aldı. Dağlara gitmeye karar verdiğinde; dilinde,
kültesi’nde öğrenciyken 1987’de devrimcilerle tanışarak
gerilla yaşamının zorlukları değil, savaşa koşmanın
mücadele içinde yer aldı. Bir süre demokratik alanda
sevinci vardı. Gerillaya 1993 yılının Ağustos ayında
görev yaptıktan sonra, 1992’de gerillaya katıldı.
katıldı.
M. Ali Öztürk, 1965 Dersim Mazgirt’e bağlı Canik
Mikail Güven, 1973 doğumlu. Kürt milliyetinden
Köyü doğumludur. Emekçi bir Kürt ailesinin çocuğuydu.
yoksul bir ailenin çocuğudur. Devrimci hareketle 1991
Elazığ Atatürk Lisesi’nde öğrenciyken mücadeleye
Temmuz'unda tanıştı. Cesur, atak ve kararlı kişiliğiyle
katıldı. Devrimci ve duyarlı kişiliğinin gelişiminde
kısa sürede mücadelede öne çıktı. Devrimci hareketle
1979 yılında şehit düşen akrabası ve Devrimci Sol sa‘91 Temmuz’unda tanıştı. Mücadele Gazetesi muhabirliği
vaşçısı Zeki Öztürk ile 1984 yılında İstanbul'da Ölüm
yaptı. ‘93 Mart’ında artık bir gerillaydı.

Anıları Mirasımız
Mehmet Yıldırım’ı Yoldaşı Anlatıyor:

“BU BEDELİ ÖDEMEK LAZIM”
Mehmet, Kars'tan İstanbul’a gelmiş ve inşaatlarda
çalışıyordu. Bir şehit ailemizin evini yapıyorlardı. Biz
bu ailemizi ziyaret ettiğimizde sohbetlerimize kulak
kabartıyor bizi anlamaya çalışıyordu. O'nu ikna etmek
için hiçbir zaman çok söze gerek olmadı. Çoğu zaman
hiç cevap vermez, derin derin düşünürdü. Daha sonra
bu halinin nedenini ona sorduğumda “Bazı sözleriniz
bana ters geliyordu. Ama biraz düşündüğümde haklı
olduğunuza karar veriyordum. Onun için de hemen
cevap verme yerine iyice düşünüyordum” demişti.
Kısa süre sonra Mehmet artık saflarımızdaydı. Hayatında eline hiç kitap almamış olmasına rağmen dergiyi
ve bulduğu kitapları hiç sıkılmadan okuyordu. Hatta
dergiyi çoğu zaman iki defa okurdu. Aktif mücadeleye
'93 yılının sonlarında katıldı. Ve o günden tutsak düştüğü
güne kadar yapılması gereken hiçbir işe “hayır, yapamam,
olmaz” demedi.
Önderimiz tutsak düşmüştü. Birlikte önderimiz için
yapılacak bir korsan gösterinin pankartını hazırlayacaktık.
“Bu pankart güzel olmalı. Harflerini yarım metre büyüklüğünde yapsak olmaz mı?” diye sordu. Koca koca
harflerle “Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş” sloganını
yazıyordu. Sabah pankartın altına yazacağımız imza
için yapıştırma harfler alınıp eyleme gidilecekti. Harfleri
almaya gönderdiğimiz arkadaş bir türlü gelmiyordu.
Mehmet evin içinde dönüp duruyor, sinirleniyordu. “Bu
pankart bizim namusumuz. Bu pankart eyleme yetişecek”
diyordu. Gelecek arkadaşı beklemekten vazgeçip kendisine parayı uzattığımızda gözleri parladı. Hızla evden
çıktı ve harfleri alıp geldi. Yapıştırma işini hızla bitirip
diğer arkadaşları da alarak eyleme yetişti.
O hep sakin, ağırbaşlıydı. En öne çıkan yanları ise
emekçi, özentileri olmayan yanlarıydı. Günlerce aç
kalsa, parası olmasa halinden yakınmaz, elinde olan
parayı hep savaşın ihtiyaçlarına saklardı.
Bağcılar Direnişi’nden çok etkilenmişti. “Üç Karanfil
Türkü Söyler” parçasını dilinden hiç düşürmezdi. Ezgisini
ıslıkla çalardı. Özellikle de Sabo ve çatışarak şehit düşen

kadın yoldaşlarımıza büyük bir hayranlık duyardı. “Ben
devrimci olmadan önce kadınların böylesine kahramanlıklar
yaratabileceğine inanmazdım. Düzen kadınları, hep aşağılamış. Ben de kadınları güçsüz, korkak sanırdım. Onun
için bizim yoldaşlarımıza çok saygı duyuyorum” derdi.
1994 yılının sonlarında tutsak düştü. 5-6 ay sonra
dışarı çıktığında artık daha bilinçliydi. “Kıra gideyim de
ömür boyu savaşçı kalmaya razıyım” diyordu. “Yaa ben
köylü adamım, ben kıra gitmeyeceğim de kim gidecek.
Savaş bedel istiyor. Bu bedeli ödemek lazım. Ben çok
bilgili değilim, ama bana ne kadar çok bedel ödersek
devrim o kadar çabuk olacak gibi geliyor” diyordu.
Çevresindeki herkes tarafından sevilirdi. Ağırbaşlılığı,
sakinliği ve içtenliği kendisini sevdirmeye yetiyordu.
Ailesi memleketteydi. Akrabalarının yanında kalıyordu.
Halası Mehmet'i o kadar çok seviyordu ki, müteahhide
verdikleri inşaatın bir çatı katı Memedimin olacak diyordu.
Ondan bahsederken hep “Memedim” derdi. Mehmet ne
derse doğruydu halasına göre. Sanki kendi çocuğuydu.
Mehmet girdiği her ortamda aynı sevgiyi, saygıyı
kazanmayı başarırdı. İnsanlarımıza “bizim insanlarımız”,
işlere “bizim işlerimiz” diye sarılırdı.
“Parti diyor” denildiğinde akan sular dururdu. Parti
diyorsa mutlaka yapılmalı. Bir halk ilişkimiz “Parti
kendini köprüden at dese atar mısın?” diye sormuştu.
“Gözümü kırparsam şerefsizim” diye cevap vermişti.
İşte Mehmet Parti’ye böylesine bağlıydı. “Başka
çaresi yok ki devrim olacak. Başka çaremiz yok ki biz
yapacağız” derdi.
Bugün şehitlerimizin yarattığı geleneklere bir yenisini
eklediniz. Tam da sana göre bir direnişti bu Mehmet.
Tam da hayal ettiğin gibi. Hayallerini hep elinde bir
bayrakla şehit düşmek süslerdi. Kampanyada bir bayrak
saklamıştın kendine. “Pek şatafatlı değil ama olsun bize
yakışır” demiştin. Şimdi ise kanınla biraz daha kızıllaştırdın bayrağımızı.
Ege dağları Mehmet; Ege dağları ne yiğitliklere
tanık olmuş. Ama böylesi bir yiğitliğe de ilk defa tanık
oluyordur. Ve yarın yenileri eklenecek bu destanlara.
Sırada yeni Erhanlar ve Mehmetler bekliyor. Onlar
da bir gün diz kıracaklar, tetiğe basacaklar kanınızla
suladığınız verimli topraklarda.
Hep bizimle olacaksın inan. Sözün sözümüzdür. Ege
dağları bir gün özgür olacak.
ve AKP'nin işkenceci, katil polislerinin komplosu
sonucu tutuklanmıştı. Çağdaş Aktepe'nin katili
Elazığ E Tipi Hapishanesi ve Adalet Bakanlığı’dır.
AKP iktidarından, hapishanelerde tedavisini engellediği, katlettiği tutsakların hesabını soracağız.”
denildi. Çağdaş'ın Halk Cephesi ile ilişkisini kestikten
sonra, hapishane koşullarında hastalandığı ve sahipsiz
görüldüğünden tedavisi yapılmayarak katledildiği vurgulandı. Tecrit politikasıyla insanların örgütsüz, yalnız
ve çaresiz, hastalıklarıyla başbaşa bırakıldığı söylenerek,
devletin hiçbir insanı hapishanelerde katletmesine sessiz
kalınmayacağı, hesap sorulacağı dile getirildi.

Çağdaş Aktepe'nin Katili Elazığ E Tipi
Hapishanesi ve Adalet Bakanlığı'dır
Elazığ Halk Cephesi, 16 Kasım’da Çağdaş Aktepe’nin
Elazığ E Tipi Hapishanesi’nde katledilmesiyle ilgili bir
açıklama yayınladı. Açıklamada; “Hükümlü olarak
kaldığı Elazığ E Tipi Hapishanesi’nde katledilen Çağdaş
Aktepe'nin ön otopside lenf kanseri olduğu belirlendi.
Çağdaş Aktepe bilinçli ve açık bir şekilde hapishanede
katledildi. Çağdaş, Elazığ’da Halk Cephesi taraftarıydı

Ö ğretmenimiz
Selçuklular’dan başlamak üzere Anadolu toprakları, sömürülen,
zulmedilen halkın isyanlarına beşiklik etmiş, yiğit önder ve
savaşçıların, halkın kanlarıyla sulanan bereketli Anadolu toprağı
isyanlarla yoğrulmuştur. İşte bu nedenle bu topraklar
isyankar topraklardır ve köklerimiz buradadır. Bir değil, on değil,
belki de sayılamayacak çokluktaki bu isyanlar, ayaklanmalar,
Anadolu ihtilalini büyütmüş, ona güç katmıştır. Hakça ve kardeşçe
bir yaşam için, kimi beş, kimi on yıl süren bu ayaklanmalar,
sömürü ve zulmün hüküm sürdüğü vatanımızda, başta bu gerçeği
değiştirme kavgasını sürdüren Cepheliler’den başlamak üzerebir isyan, bir başkaldırı geleneğini miras bırakmışlardır.
Tarihsel akış ve gelişim kesintisizdir. Her evresi, her dönemeci,
her yenilgi ve zaferi yeni bir süreci doğurur. Kavga tohumları,
onyıllardır Anadolu topraklarının dört bir yanına serpilmekte,
Anadolu ihtilali yoluna devam etmektedir.
Cepheliler, Anadolu topraklarında anti-emperyalist, anti-oligarşik
demokratik halk iktidarı için yani emperyalizme ve
işbirlikçi faşist iktidarlara karşı Anadolu ihtilali için savaşmaktadır.
Anadolu ihtilali için can vermeye devam ediyoruz. Gencimiz, yaşlımız,
işçimiz, öğretmenimiz, erkeğimiz, kadınımız, er geç kazanacağımız
bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün bedelini ödüyoruz...

AKP’nin
Yandaşı Soma
Holding’in
Maden
Ocağında
307 Madenci
Katledildi!

SOMA’DAN ERMENEK’E, CENGİZ İNŞAAT’TAN
TORUNLAR’A... TEKELLERİN MİLYARLARI
MADENLERDE, İNŞAATLARDA, TERSANELERDE,
SANAYİDE... KATLEDİLEN İŞÇİLERİN KANIDIR!

info@yuruyus.com

Eski AKP
Belediye
Başkanı
Uyarlar
Şirketi’nin
Maden
Ocağında
18 Madenci
Katledildi!

www.yuruyus.com

Ülkerler, Torunlar, Soma Holding, Uyarlar, Kolin,
Katmerciler, Ethem Sancaklar... Cengiz Holdingler...
AKP Milyarder Sayısını 5’ten 44’e çıkarttı...

