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Uğur Kaymaz 12 yaşında, devlet tarafından 13 kurşunla katledildi. 2004'te
tetiği çeken AKP'nin polisine nefsi
müdafaa denilerek dava kapandı.
16 Haziran 2014'te polisin gaz
kapsülüyle 14 yaşında vurulan Berkin,
yeni yaşına komada girdi. Katilinin ismiresmi bilinmesine rağmen AKP
tarafından korunuyor.
Mizgin, Enes, İbrahim, Ceylan...
çocuklarımızın katili faşist düzende
adalet yoktur. Adalet için Berkin'in
doğum gününde (5 Ocak) Berkin'in mezarı
başından Uğur'un mezarına gideceğiz.
İstanbul'dan Mardin'e, Berkin'den Uğur'a sorulacak
hesabımız birdir.
Artık çocuklarımız katledilmesin, katilleri cezalandırılsın
diyen herkesi 5 Ocak'ta Berkin'in, 6 Ocak'ta Uğur'un mezarı
başında olmaya çağırıyoruz.
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Zulme karşı bedenlerini
barikat yapan şehitlerimiz
mücadelemizde yaşıyor!
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Almanya’da faşizmin
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Gençlik ve geleceksizlik

Avrupa’da Yürüyüş:
19 Aralık Katliamı’nı
unutmak
kendimizi unutmaktır!

56 Yitirdiklerimiz...
58 Kulağımıza Küpe Olsun
59 Öğretmenimiz...

Adaleti Biz Sağlayacağız!
Berkin’in doğum gününde baş
ucundayız!

5 Ocak Pazartesi 15.00

Yürüyüş Berkin’in
vurulduğu yerden
başlayacaktır!
Mahmut Şevket Paşa Mah.
Mithat Paşa Cad. OKMEYDANI
Hasan Ferit için adalet
istemeye devam ediyoruz!

6 Ocak Salı 10.00
Kartal Anadolu
Adliyesi

AKP İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI ÖNLEM ALMIYOR
CUMA HUTBESİ OKUTUYOR!
“Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez” diyor!
İstismarcı katil AKP, iş cinayetlerindeki suçunu Allah’ın üstüne atıyor...

HALKIN BAŞINDAKİ
EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
“Allah’ın izni olmaksızın
hiçbir musibet başa gelmez.
Buna rağmen başına bir
sıkıntı gelirse ‘Eğer şöyle
yapsaydım şöyle olurdu’
deme! Fakat ‘Allah’ın
takdiridir ve O ne dilerse o
olur’ de.”

☆
‘‘Başımıza gelen bu tür bela
ve musibetlerin temelinde
sorumsuz davranışlarımız ve
yanlış kader anlayışımız
bulunmaktadır. Bu hakikat
bir ayeti kerimede şöyle ifade
edilir “Başınıza her ne
musibet gelirse, kendi
yaptıklarınız yüzündendir.
O, yine de çoğunu affeder.”

☆
“Kul olarak üzerimize düşen
görevi yapmış olmamıza rağmen her zaman arzu ettiğimiz
neticeye ulaşamayabiliriz.
Artık ‘Rabbim neylerse güzel
eyler’ deyip onun hikmetine
ve hükmüne rıza
göstermeliyiz”
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Geçen hafta Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı iş cinayetlerini
gündemine aldı. AKP'nin toplumdaki
ekonomik, sosyal her türlü gelişmeyi
“din” ile açıklaması yeni değil. Bu Erbakan'ın Milli Selamet Partisi’ne kadar
uzanır. On yıllardır halkın dini duygularını sömürmüşler oya çevirmişlerdir.
Her türlü hırsızlıklarının, yolsuzluklarının arsıklıklarının, ahlaksızlıklarının
üstünü din ile örtmeye çalışmışlardır.
Necmettin Erbakan'ın (Tayyip Erdoğan'ın hocasıdır) seçim dönemlerinde
bir günde birkaç camide cuma namazı
kılması dinci partilerin riyakarlığının,
sahtekarlığının sembolü olmuştur.
Bosna Hersek’e diye halktan topladıkları paraları “iç” ettiler. “Faiz haram” diye “kar ortaklığı” adı altında
halktan para toplayıp halkı dolandırdılar... Kombassan’dı, YİMPAŞ’tı, JETPA’ydı, Deniz Feneri’ydi... hep din
kisvesi altında yoksul halkın üç-beş
kuruşuna göz koyup, dini duygularını
sömürerek halkı dolandırdılar...
Erbakan ve partisi halkın tirilyonlarca parasını dolandırdı... Halkın parasını dolandırmaktan mahkum oldular...
"Boynuz kulağı geçer" misali Milli
Görüş Gömleğini çıkarttık diyerek iktidara
gelen Erdoğan'n AKP'si hırsızlıkta, yolsuzlukta, arsızlıkta, riyakarlıkta hepsini
geride bıraktı. Geçen yıl 17-25 Aralık’ta
Fethullahçılar ile aralarındaki çatışmada
evlerinden ayakkabı kutularına saklanmış,
para kasalarına konulmuş milyonlarca
para yakalandı... O kadar yüzsüz, o kadar
arsızlar ki, hırsızlık paralarını faiziyle
geri aldılar. Böylece AKP hırsızlığı da
meşrulaştırmış oldu.

AKP DİN TÜCCARIDIR!
Bugüne kadar hiçbir düzen partisi
AKP kadar dini kullanmamıştır.
AKP'nin yönetememe krizi derinleştikçe faşist terörünün en büyük ideolojik kaynağı din olmuştur.
Bugün hırsızlığın, yolsuzluğun...
her türlü yağmanın sömürünün üstünü
din ile örtmeye çalışıyor... Evlerinde
yakalanan paraları “İmam Hatip yapımı için yapılan bağış” diye açıkladılar.
AKP İŞ CİNAYETLERİNİN ÜSTÜNÜ DE DİNLE ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR!
İŞ CİNEYATLERİNİN TEK SORUMLUSU AKP'DİR!
SOYGUN VE SÖMÜRÜ DÜZENİDİR!
İş cinayetlerinde ülkemiz Avrupa
birincisi, dünya üçüncüsü... Bunun tek
nedeni vahşi sömürü düzenidir. İş kazalarına karşı alınması gereken önlemler
alınmadığı için iş cinayetleri oluyor.
Çünkü iş güvenliği için yapılması
gereken yatırımlar patronların cebine
kar olarak gidiyor.
Çünkü işçinin canı iş güvenliği için
yapılacak yatırımlardan çok daha ucuz.
Böyle olunca patronlardan, iş güvenliği
için yatırım yapmasını beklemek saflık
olur. Ve bugün artık gelinen aşamada,
iş cinayetleri toplu katliama dönüşmüştür.
Bunun tek sorumlusu emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin iktidarı AKP'dir.
Bu düzen halkın daha çok sömürüsü
üzerine kurulmuştur. Onlar için işçilerin
can güvenliğinin hiçbir önemi yoktur.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

"Allah'ın izni olmaksızın
hiçbir musibet başa
gelmez"
AKP'nin İstanbul Müftülüğü,
cuma günü okunan iş cinayatleri ile
ilgili hutbede böyle diyor. Allah’ın
izni olmadan hiçbir müsibet başa
gelmez diyor. Yani onca işçinin ölümü
"takdir-i İlahi”dir. Allah istediği için
o iş cinayetleri olmaktadır. Allah izin
vermezse olmaz...
Yoksul halkı böyle kandırıyorlar.
AKP’nin, kan emici patronların hiçbir
suçu yok bu katliamlarda... Allah
böyle istemiş... AKP'yi, patronları
kimse suçlamasın... Allah’ın takdiri...

AKP, Katliamlarını Allah'ın
Üstüne Atıyor
"İş kazaları" takdir-i ilahi olunca
doğal olarak suçlu da yoktur. Suçlu
aramayın diyor AKP...
İstanbul Müftülüğü tarafından hazırlanan ve bütün camilerde okunan
cuma hutbesinde söylenen tam da
bu: "Allah’tan yardım dile ve acizlik
gösterme! Buna rağmen başına bir
sıkıntı gelirse 'Eğer şöyle yapsaydım
şöyle olurdu' deme!”
Yani "önlem alınsaydı bu cinayet
olmazdı" deme diyor.
Peki ne diyecek işçiler? Hutbe
onun da cevabını veriyor: "Allah'ın
taktiridir ve O ne dilerse o olur'
de" diyor.
Hutbe tamamen cinayetleri önlemek için "tedbir"i yadsımıyor. "Tedbirler alınarak yapılan işlerde sorunların ortadan kalkacağı veya en
aza ineceği kuşkusuzdur" deniyor.
"Başımıza gelen her türlü bela
ve musibetlerin temelinde sorumsuz
davranışlarınız ve yanlış kader anlayışımız bulunmaktadır. Bu hakikat
bir ayet-i kerimde şöyle ifade edilir.
"Başınıza her ne müsibet gelirse,
kendi yaptıklarınız yüzündendir. O,
yine de çoğunu affeder."
Görüldüğü gibi sorunu dinle, ayetlerle açıklayınca suçlu tam da
AKP'nin sömürücü egemenlerin istediği gibi ölen işçiler oluyor.
Madenlerde, inşaatlarda onlarca,
yüzlerce kişi ölüyor; patronlar da,

iktidardakiler de, mahkemeler de hep
öleni suçluyor.
İşte Soma, işte Torunlar, işte Ermenek... Toplu katliamların yaşandığı
bu kadar aleni cinayetlerde bile suçlu
işçiler oluyor. Patronların ve yöneticilerin hiçbir sorumlulukları yok...

Diyanet Sömürücü, Kan
Emici Patronların Suç
Ortağıdır:
Tarih boyunca din hep egemenlere
hizmet etmiştir. Diyanet'in hutbesi
de açıkça kan emici patronları ve
AKP'yi aklamaktadır.
Diyanet; "TEDBİR ALMIYORSUNUZ DİYE PATRONLARI,
AKP'yi SUÇLAMAYIN" diyor.
"Tedbir" alınsın fakat bu konuda
"ölçülü olmalıyız" diyor. Yani ölçülü
olmaz isek Allah'ın işine karışmış
oluruz" diyor.
"Aziz kardeşlerim! Tedbirde de
ölçülü olmalıyız. Bu husustaki aşırılık
Yüce Allah'a güveni sarsan bir davranış haline dönüşür.”
Diyanetin söylediği çok açık: “Ey
işçiler! Patronlardan, iktidardan fazla
tedbir istemeyin... Bunlar Allah’ın takdiridir. Eğer bir kaza olmuşsa, insanlar
ölmüşse Allah öyle istediği için ölmüştür. ‘iş güvenliği’, ‘tedbir’ diyerek;
Haşaaa... Allah’ın kararını sorgulamış
olursunuz. Allah’ın kararları eşsiz benzersiz, tartışılmazdır. İşçiler fazla tedbir
isteyerek Allah’ın kararlarına şirk koşmuş olursunuz...” diyor.
“Kul olarak üzerinize düşen görevi
yapmış olmanıza rağmen her zaman
arzu ettiğiniz neticeye ulaşamayabilirsiniz. Artık 'Rabbim neylerse güzel
eyler" deyip onun hikmetine ve hükmüne rıza göstermelmiyiz. Unutmayalım ki bir imtihan dünyaında yaşıyoruz".
HALKIMIZ!
HAYIR; SUÇLU BİZ DEĞİLİZ!
SUÇLU BİZİ SÖMÜRENLERDİR! İŞ CİNAYETLERİ NE KAZADIR NE DE KADER!
BİZİ ÖLDÜREN, CANIMIZA
KASTEDEN, KATLEDEN, PATRONLARIN KAR HIRSIDIR!
Kanmayın AKP’nin yalanlarına.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!

AKP yalancıların en yalancısı, alçakların en alçağıdır. İş cinayetleri
her geçen gün artıyor. Cinayetler
artık toplu katliamlara dönüşmüştür.
Bunu halk da görmektedir. İş cinayetleri ne kaderimizdir ne de alınyazımız. Bu gerçek karşısında halkın
öfkesi büyümesin diye AKP din silahına sarılmaktadır. Halkın inançlarını kullanmakta halkı dinle uyutmak istemektedir. “Aşırı tedbir” dahi
istemeyin diyor. Ölün ama sizi sömüren patronlara karşı mücadele
dahi etmeyin, susun diyor.

AKP Halkımızı Uyutmak
İçin On binlerce Yeni
İmam Hatip Açtı!
Gerici bir toplum yaratmadan halkı sömürüye, zulme boyun eğdirmek,
gerçeklere gözlerini kapatmak mümkün değildir. AKP sömürü düzenini
ayakta tutacak gerici bir nesil yaratmak için on binlerce imam hatip
okulu açtırdı... Bu okullarda AKP,
faşist sömürü düzenine uygun sormayan, sorgulamayan, her şeyi Allah’tan bilen kaderci bir toplum yaratmak istiyor. Onun için parasız bilimsel halk için eğitim isteyen devrimcilere, gençliğe saldırıyor AKP...
CEPHELİLER! AKP’NİN HALKIN İNANÇLARIYLA HALKIMIZI
UYUTMASINA; ZULME BOYUN
EĞMESİNE İZİN VERMEYELİM...
İşte en somut örnek cuma hutbeleridir... Yüz binlerce cami var. Bakın
halkımızın inançlarını, ibadet yerlerini
nasıl kullanıyor.
Bir cuma hutbesinde milyonlara
ulaşıyor ve halkı kandırıyor. Kan
emici patronların sömürüsünü cuma
hutbelerinde okunan hurafelerle örtmeye çalışıyor. Halkı suçluyor...
Suçlu sizsiniz diyor.
Hutbeye bakın; Soma, Ermenek
maden ocaklarında, Torunlar inşaatta
potronların suçlu oldukları hiçbir şekilde gizlenemiyor...
Maden işçilerine “yaşam odaları”
çok görülürken, Allah’ı dilinden düşürmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
için 2740 yaşam odası maliyetinde
“yüksek korunaklı” saraylar yapılıyor.
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Cepheliler!
Halkımızın yalanlarla kandırılmasına, hurafelerle uyutulmasına izin
vermeyelim.
Gerçekleri halkımıza biz anlatacağız. Hakımızı gerici propagandaların etkisinden biz kurtaracağız.
Onlar yalanın biz gerçeğin propagandasını yapıyoruz. Güçlü olan
biziz. Yalanlarla, huafelerle, gerici
propagandalarla halkımzı sonsuza
kadar kandıramazlar...
AKP’nin yalanlarını, hurafelerini,
hutbelerini daha çok halka giderek
boşa çıkartabiliriz.
Dergilerimizi, bildirilerimizi, her
türlü yayın organlarımızı milyonlara
ulaştırarak boşa çıkartabiliriz.

AKP, bütün medyayı ele geçirebilir. Yüz binlerce camiyi, imam hatipleri kullanabilir...
Bunların hiçbirisi gerçeklerden
daha güçlü, daha etkili değildir.
Biz halkız, halk bizimledir!.. Gerçeğin temsilcisi biziz. Haklı ve meşru
olan biziz. Gerçeğin etkisi er ya da
geç mutlaka kendini gösterir, yalanlar
ise er ya da geç ortaya çıkar ve sahibini vuran silaha dönüşür. Politikalarımızı halkla buluşturmalıyız. Milyonlar politikalarımızı sahiplenecektir.
Biz halkız. Halkın savaşını veriyoruz. Olanaklarımız hiçbir dönem
oligarşiyle kıyaslanamaz. Radyomuz,
televizyonumuz yok... Savaşımız her
zaman olanaksızlıklar içinde sürecek
ve büyüyecek.

Devrimci bir temelde ele alındığında sahip olduğumuz olanaklar hiç
de küçümsenemez.
“Duvarlar halkın matbaasıdır”
diyoruz. Bütün duvarlar bizimdir.
Boş duvar bırakmamalıyız. Afişlerimizle, yazılamalarımızla bütün duvarları doldurmalıyız.
Sadece şehirlerin giriş-çıkış anayolları üzerine yapacağımız yazılamalarla, afişlerle milyonlara ulaşmak
mümkündür.
Siyasi-politik hedefi net, tek bir
devrimci eylem, emperyalizmin bütün
yalanlarını alt üst edip bütün dünyanın
gündemine girer.
Savaşı büyütmek, emperyalizmin
ve oligarşinin gücünün ne kadar kof
olduğunu ortaya çıkartacaktır.
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Kan Parası Değil Adalet İstiyoruz!
Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat’ta yaşanan iş cinayetini 4 haftadır
teşhir eden Halkın Mühendis Mimarları ve Devrimci İşçi Hareketi,
29 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma
ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü
önünde basın açıklaması yaparak teşhir kampanyasını tamamladı. Açıklamada:"…Torunlar’da yaşanan katliamın unutulmaması, AKP’nin korkularını büyütmektedir. Onun için
24 Aralık günü Çağlayan’da görülen
mahkeme boyunca adeta sıkıyönetim
uygulanmış, salona telefonlar bile
alınmamış, ÇHD’li avukatların müdahillik talebi reddedilmiştir. Onun
için Torunlar’daki katliamı protesto
etmek isteyenlere saldırmışlardır. Her
100 iş kazasının 1’inde ölümün gerçekleşmesinin sorumlularından birinin
kendileri, diğerinin de kendi elleriyle
palazlandırdıkları Aziz Torun gibi

kan emici patronlar olduğunu çok
iyi bilmektedirler. Maden ocaklarında
diri diri yakılarak, suda boğularak
katledilenlerin, şantiyelerde asansörle
yere çakılanların, sorumluları da kendileridir. Ve bu halk, bu katliamların
peşini bırakmayacak, adalet talebini
en gür biçimde haykırmaya devam
edecek, hesap soracaktır. Ne kan
parası gibi ahlaksız teklifleriniz önüne
geçecektir bu talebin, ne de göstermelik mahkemeleriniz.” denildi. Aynı
içerikte sloganların atıldığı eyleme
10 kişi katıldı. Eylemi gören halk,
açıklama bitinceye kadar alkışlarla,
sloganlarla destek verdiler ve katliama
tepkilerini dile getirdiler.

Ankara'da DİH Eylemine
Saldırı ve Kararlılık
Ankara Güvenpark’ta Devrimci
İşçi Hareketi’nin işçi katliamlarını
protesto etmek için 29 Aralık'ta yapmak

istediği eyleme polis saldırdı. DİH,
basın açıklaması için geldiklerini, açıklamayı yapıp gideceklerini söylemelerine rağmen; faşist AKP’nin polisleri
hava karardığı için eyleme orada müsaade edemeyeceklerini, eylemin kamu
güvenliğini sarstığını; bu nedenle
YKM mağazasının önünün uygun olduğunu söyledi. Bunun üzerine Devrimci İşçi Hareketi kendi kararını uygulayacağını, onların belirttiği yere
gitmek zorunda olmadıklarını belirtti.
Devrimci İşçi Hareketi eylem için
ozaliti açtığında polis saldırıya başladı
ve polisin kitleyi sürükleyerek durduğu
noktada basın açıklamasını yapıp dağıldı. Saldırı sırasında eyleme gelenler
“İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” sloganlarını
attı. Atılan sloganların ardından eylem
bitirildi. Eyleme 6 kişi katıldı.

İşyerlerinde Örgütlenen
İŞCİ MECLİSLERİ İşçi
Hareketinin Vazgeçilmez
Örgütleridir
Devrimci İşçi Hareketi
İŞÇİ MECLİSLERİ İşçilerin
Söz ve Karar Alma Hakkına
Sahip Olmasını
Sağlayacaktır
Devrimci İşçi Hareketi

Yasalar Patronun Çıkarlarını
Korumak Içindir!
"Yasalar Çerçevesinde Haklarınızı
Arayın" Sözü Yalandır!
Bunu Söyleyen Patronun Çıkarlarını
Savunuyor Demektir!

Devrimci İşçi Hareketi

Kendimizi Yasalarla
Sınırlayamayız!
Meşru Örgütlenmelerimizle,
Meşru Mücadele Çizgisini Esas
Alarak Mücadele Etmek Gerekir

Devrimci İşçi Hareketi

AKP, Yüce Divan Talebiyle Hırsızlıklarını Aklamanın Peşinde

HIRSIZLAR!.. HALKIN DİVANINDA
YARGILANMAKTAN
KURTULAMAYACAKSINIZ...

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015
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17-25 Aralık günleri, rüşvet ve
yolsuzluğun örtbas edilemeyecek kadar ortalığa saçıldığı günler olarak
oligarşinin tarihine geçti.
17 Aralık 2013 tarihinde yapılan
operasyonlarda "rüşvet, görevi kötüye
kullanma, ihaleye fesat karıştırma
ve kaçakçılık" gibi suçlamalarla Muammer Güler'in oğlu Barış Güler,
Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan
Çağlayan, Erdoğan Bayraktar'ın oğlu
Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank
Genel Müdürü Süleyman Aslan, tekelci
patron Ali Ağaoğlu, altın kaçakçısı
Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı.
25 Aralık operasyonunda ise 96
kişi "suç işlemek amacıyla örgüt
kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat
karıştırmak ve rüşvet" ile suçlandı.
Soruşturma kapsamında dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Ancak emniyet, savcının yakalama talimatını yerine getirmedi. Soruşturma
kapsamında elde edilen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve oğluna, bazı
bakanlar ile bürokrat ve tekelci patronlara ait ses ve görüntü kayıtları da
internet ortamında yayımlandı. Ayakkabı kutularına doldurulmuş milyonlar
ele geçirildi. Ancak bütün somut, aksi
iddia edilemez delillere rağmen, her
iki soruşturmada da "takipsizlik"
kararı verildi. Soruşturmayı yürüten
savcı ve hâkimlerin yerleri değiştirilirken, polis teşkilatı içinde de çok sayıda polis sürgün edildi. Yasa değişiklikleri yapıldı, bir ay bile tutuklu kalmayan hırsız, arsız bakan oğulları ile
Halk Bank müdürü, altın kaçakçısı
Rıza Sarraf serbest bırakıldı. Bunun
üzerinden çok zaman geçmeden de el
konulan HIRSIZLIK PARALARI,

FAİZİYLE BERABER HIRSIZLARA İADE EDİLDİ.
AKP, halkın gözünü boyamak, rüşvet ve hırsızlığa ne kadar karşı olduğunu
göstermek için olayın sıcağı içinde adı
geçen bakanları istifa ettirdi.
Anayasa’nın 100’üncü maddesine
göre, Meclis üyelerinin onda birinin
vereceği önerge ile başbakan veya
bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması istenebilmektedir. Soruşturma Komisyonunun raporu mecliste görüşüldükten sonra, Yüce Divana sevk için üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alınabilmektedir.
Buna göre istifa eden dört eski bakan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet
iddialarını incelemek için 5 Mayıs
2014 tarihinde TBMM bünyesinde
Meclis Soruşturma Komisyonu kuruldu. Soruşturma komisyonu çalışmalarına Ekim ayında başladı. Kasım
ayında komisyonla ilgili haberlere
yayın yasağı getirildi. Komisyonda
AKP'den 9 üye, CHP'den 4 üye ve
MHP'den 1 üye bulunuyor ve komisyona AKP'li Hakkı Köylü başkanlık
ediyor. Komisyondan Yüce Divan'a
sevk kararı çıkması için oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının, yani
sekizinin bu yönde oy kullanması ge-

rekiyor. Bu oylamadan Yüce Divan'a
sevk kararı çıkarsa, Meclis Genel Kurulu'nda gizli oyla oylama yapılacak.
Buradan da salt çoğunlukla sevk kararı
çıkması halinde, bakanlara Yüce Divan
yolu açılacak.
AKP’nin mecliste oluşturduğu
çoğunluk gözetilirse “yüce divan”a
sevk konusunda, bir imkansızlık durumu olduğu görülür. Ancak hırsız,
arsız ve yolsuz ‘bakan eskileri‘nin
Yüce Divana sevk edilmesi durumunda bilinmeli ki bu durum bir
AKLAMA amacı taşımaktadır.
AKP’nin “akil adamlar” listesinde
bulunan, Avukat Kezban Hatemi
bu konuda şöyle diyor; “Mecliste
yüce divana sevk kararının 276 oyla
verilmesi gerekir. Ak Parti’nin oyları
312 olduğuna göre, Yüce Divana
sevk kararının çıkması pek muhtemel
görünmemektedir.”
Yine her devrin adamı, TBMM
başkanı Cemil Çiçek de, gazeteci
Balçiçek İlter'e verdiği röportajda,
"Yüce Divan’a gitmezlerse bu konu
hiç durmadan tartışılır, tartışmalar
sürer durur" diyerek, yüce divan
yolunu, tartışmaları en net biçimde
bitirecek yol olarak ortaya koymaktır.
Halka karşı suç işleyen katliamcılar, hırsızlar, yolsuzlar için yürütülen
soruşturma ve yargılamalar, halkın

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

iade edildi. Böylece hırsızlık da meşrulaştırılıyor. Bundan sonra AKP’liler
halkın gözünün içine baka baka hırsızlık yaparlar...
Ancak istedikleri kadar hırsızlıklarının üstünü örtmeye çalışsınlar,
aklamaya çalışsınlar, halkın da bir
adalet ölçüsü vardır. Bunlar halk
nezdinde yüzde yüz suçludurlar. Halk
biriktirir, biriktirir, biriktirir ve birgün
mutlaka hesabını sorar...

Sonuç olarak:

tepkilerini yumuşatmak, zamana yaymak ve en nihayetinde de bu suçluları
AKLAMA amacı taşımaktadır. Gündeme gelen Yüce Divan tartışmaları
bu kapsamda ele alınmalıdır.
Haklarında çok ağır iddia bulunan
ve bu yüzden istifa etmek zorunda
kalan dört eski bakanın servetlerinde
orantısız bir artış olduğu MASAK
(Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından tespit edilmiştir. Bakanların
MASAK Raporu’na itirazları nedeniyle,
karar tarihi 5 Ocak 2015’e ertelenmiştir.
Ertelemeler, oyalamalar, göstermelik soruşturmalar, ya da yüce divana sevk talepleri AKP’nin kendi
içindeki tartışmaları ve dengeleri anlamak ve buna göre en lehe olacak
şekilde karar vermek için yapılan
hamlelerdir. AKP baştan ayağa yolsuzluk batağına batmış bir partidir.
Başbakan Davutoğlu’nun bakanlara

söylediği iddia edilen “Yüce Divan’a
gitmeyi kendiniz isteyin, bunu kamuoyuna da kendiniz açıklayın”
sözleri de “Harama uzanan kolu
koparırız” efelenmeleri de aynı amacı
taşımaktadır. Her durumda her türlü
badireden güçlenerek çıkmak!

Hırsızlar!..
Sizi Halk Yargılayacak!
Soruşturma komisyonları, Yüce
Divanlar... bunların hepsi hırsızları
aklamak içindir. Bugüne kadar mecliste oluşturulan hiçbir araştırma soruşturma komisyonlarından, halkın
lehine sonuç çıkmamıştır. Bu tür komisyonlar olay halkın gündeminde
iken halkın öfkesini yatıştırma, halkın
gündeminden kaçırma işlevi görürler.
Halkla alay eder gibi trilyonlarca
hırsızlık, rüşvet parası faiziyle birlikte

1- Yeni sömürge ülkelerde emperyalizmin işbirlikçisi tüm partiler
gibi AKP de rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık batağı içindedir. Bu nedenle
AKP’ nin “harama uzanan kolu koparması” sözkonusu olamaz.
2- AKP seçim öncesi kendi rezilliklerini fırsata çevirmek istemekte,
her durumda mağdur ve mağrur halleriyle demagoji yapmaktadır.
3- Yüce Divan dedikleri yol, ancak
kendi lehlerine olacaksa seçilebilecek
bir yoldur. AKP’nin kendi içindeki
ilişki ve çelişkilerin düzeyi, bu yoldan
sağlayacakları menfaat ile kaybedecekleri çıkarlar hesaplanmakta bunun
için erteleme, oyalama ile elde edilecek zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
4- Her durumda yapılacak soruşturma ve yargılamalardan halk lehine
bir sonuç çıkması beklenemez. Halk,
kendi adaletini kendi vicdanıyla tartmış
ve hükmünü kesmiştir. Katil ve hırsız
AKP er geç halka hesap verecektir.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
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Bilgi Güçtür; Faşizmin Yalanlarının Karşısına
Gerçeğin Gücüyle Çıkacağız!
 İkitelli’de Halk Okulu
İstanbul-İkitelli’de, 26 Aralık’ta Halk Okulu çalışması
yapıldı. Halk okulunun bu haftaki konusu “Sınıf Kini”ydi.
Yapılan çalışmada “Düzen eğitim sistemi, ordusu, polisi,
yasaları, kültürüyle 24 saat hayatımıza saldırıyor. Her
yerde emekçilere, ezilenlere ait güzel olan ne varsa, yok
etmek istiyor. Buna karşı biz ezilenler olarak burjuvaziye
aynı kinle bakabiliyor muyuz? Düzenle uzlaşan yanlarımız
olmamalı! Devrimcinin yüreğinde sonsuz bir halk ve yoldaşlık sevgisi vardır. Bu yüzden sevdiklerine zarar verenlere
de, aynı ölçüde kin duyar” vurguları öne çıkarıldı. Karşılıklı
soru cevaplarla geçen çalışmaya toplam 6 kişi katıldı.

 Bağcılar'da Halk Okulu
Çalışması Yapıldı
Karanfiller Kültür Merkezi'nde 26 Aralık’ta bir araya
gelinerek “Sorunlarımız” konusu işlendi. Kişisel ve kültür
merkezi içerisindeki sorunların, tartışıldığı halk okulu çalışmasında, Cephe'yi büyütmenin önemine değinildi. Sorunlarımızı devrimcilerle birlikte devrimci çözümler üreterek
çözmeliyiz denildi. Gruplaşma konusunda; ne olduğu ve
zararları anlatıldı. Katılan kişilerin özeleştirel yaklaşımları
ile olumlu biten halk okulu çalışmasında birlik beraberliği
arttırma sözü verildi. 10 kişinin katıldığı çalışma ikramla
bitirildi.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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BERKİN 269 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

BİZ 566 GÜNDÜR BERKİN İÇİN
ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ
Berkin Elvan, gezi olaylarıyla
başlayan Haziran Ayaklanması’nda
16 Haziran günü, evinden ekmek almaya çıktığı sırada başından hedef
gözetilerek biber gazı kapsülü ile
vuruldu, ölüme 269 gün yoğun bakımda verdiği mücadele ile direndi. 15 yaşına yoğun bakımda girdi,
269 günün sonunda 16 kiloya düşmüştü. Adalet mücadelesini bize emanet ederek fiziken aramızdan ayrıldı.
Berkin'in bedeni yoğun bakımda erirken ne kolluk güçleri ne de
savcılık olayın aydınlatılması için
hiçbir çaba sarf etmemiş ve sorumluları hala tespit edilerek cezalandırılmamıştı.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
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Halk Cephesi’nin
Adalet Mücadelesi
Olmasa Dosya Sessizce
Kapatılacaktı
Devlet Berkin’in dosyasını soruşturmamak için elinden geleni
yapmıştı. Önce Berkin’in dosyasını,
torba dosya içinde soruşturmaya çalıştı. Avukatlarının taleplerinden sonra, torba soruşturmadan ayrılan dosyada ise savcılar, avukatların talepleri olmadan tek bir işlem yapmadılar. Bir soruşturma için gerekli, asgari
işleri bile yapmamışlardır. Ne tanık
araştırması ne delillerin toplanması...
hiçbir şey yapmadılar. Savcı soruşturmadan bile bihaberdir...Öyle ki,
Berkin komada yatarken Berkin’i ifadeye çağırmış, gelmezse zorla getirme kararı vermişlerdi.
Soruşturma dosyasına tanıklar
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
getirilmesiyle dinlenebilmiştir. Yine
telsiz kayıtları ve TOMA kayıtları
avukatın zorlamasıyla Berkin’in vurulmasından çok sonra istenmiştir.
Verilen çaba sonunda dosyaya Berkin'in vurulduğu ana ilişkin görüntüler eklendi. Bu görüntülerde Berkin'in nasıl vurulduğu, katillerin,

orada bulunanların kim olduğu görülüyor.
Fakat emniyet aradan geçen bu
zamana kadar kimliklerini açıklamıyor. Mehmet Ayvalıtaş’ı, Ethem
Sarısülük’ü, Abdullah Cömert’i nasıl katledip katillerini korudularsa,
Berkin’in, Hasan Ferit’in, Ahmet’in,
Ali İsmail’in katillerini de öyle korudular, koruyorlar.

Berkin'in Katilleri Değil,
Onun İçin
Adalet İsteyenler
Cezalandırılıyor
Berkin’in hastanede kaldığı 269
gün boyunca Berkin için adalet mücadelesi hiç durmadı.
Berkin’i vuran katil polisler için
soruşturma dosyası bile açılmazken
“Berkin İçin Adalet” isteyenlere polis saldırdı. Her eylemde onlarca, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Kimi eylemlerde tutuklananlar oldu. Yüzlerce
kişiye soruşturma açıldı, işlerinden
kovulanlar, sürgün edilenler oldu.
"23 Nisan Çocuk Bayramı’nda
Liseli Dev-Genç’liler Berkin İçin
adalet talebi de bastırılmaya çalışılmış çocuklar gözaltına alınmıştır.
Berkin için oluşturulan adalet zincirinde 3 kişi tutuklandı.
Yine 6 Kasım da "Adalet Yoksa

Derste Yok" diye dersleri boykot
eden Dev-Gençliler’den 2’si tutuklandı.
Şu an Berkin için adalet isteyen
yüzlerce kişi hakkında açılan onlarca dava bulunmaktadır. Buna
rağmen Berkin'in katilleri hakkında hala dava açılmadı.
AKP, Berkin Elvan’ın katillerini yargılamamak için elinden geleni
yapıyor. Diğer taraftan Berkin Elvan AKP’nin kabusu olmaya devam ediyor. Berkin Elvan’a sahip
çıkılması uykularını kaçırıyor.
Onun için Berkin Elvan’a sahip çıkan herkesi cezalandırarak öç alıyor.
Korkularını bastırmaya çalışıyor.
Unutulmasın: Şair’in söylediği
gibi; “Halkın ekmeğidir adalet.
bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldu mu tadı, başlar
hoşnutsuzluk boy atmaya.”
Berkin, diğer tüm Halk Ayaklanması şehitleri ve devletin işlediği tüm
katliamlar; adaletsizliğin ve bu adaletsizliği aklama politikalarıdır. Berkin’in soruşturmasında yol alınmamasına duyulan tepkiler ve eylemler bu
adaletsizliğin bilinmesinden ve halkın
ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesinin vazgeçmeyeceğinin ürünüdür.
Bir kez daha hatırlatıyoruz 566
gün boyunca Berkin’in katillerinin
peşindeydik ve bir an olsun unutmadık. Unutturmayacağız. Katiller
adalete hesap verene kadar peşini bırakmayacağız.
BERKİN ELVAN
UMUDUN ÇOCUĞUDUR!
BERKİN’İN KATİLLERİ
BULUNANA KADAR
ADALET MÜCADELEMİZ
SÜRECEK!

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

İntiharların, Açlığın, Yoksulluğun
Sorumlusu Halk Düşmanı AKP’dir,

Halk

Düşmanı

AKP

Hesap Soralım!

İşbirlikçi AKP
iktidarı açlığın yoksulluğun ve buna bağlı olarak yaşanan intiharların, ölümlerin sorumlusudur. Katil
AKP halkı sömürerek, ülkemizin gelir kaynaklarını, doğasını, suyunu emperyalist tekellere peşkeş çekerek zenginliğine zenginlik katıyor. Gülen AKP iktidarı arasında
çıkar çatışmasından doğan 17 Aralık operasyonunda yaptıkları hırsızlıklar, rüşvet,
adam kayırma, gün yüzüne çıktı. O kadar
çalmışlar ki çaldıkları paraları koyacak yer
bulamamış, gidip ayakkabı kutularına
doldurmuşlardır. Her bir bakanın onlarca villası, yatı katı var. Tabi ki
eski başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlunun sadece iki gemiciği var. Yanlış anlamayın gemi değil gemicik. Onlar ülkemizi
satıp zenginleştikçe bizler biraz daha yoksullaştık. Onlar emeğimiz
üzerinden sefa içinde
yaşarken bizler maden
ocaklarında, göçüklerde, iş cinayetlerinde ya
da umutsuzluğa kapılarak intiharlarla
daha fazla öldük. Şimdi 12 yıllık AKP iktidarında halkın durumunu anlatan araştırmaya bir göz atalım.
AKP’nin 12 yıllık iktidarında: Depresyon Araştırmalarına göre Türkiye’de her
dört kişiden biri depresyondadır. İş
kaybı, maddi sıkıntılar, yoksulluk gibi ekonomik etkenler de depresyonun yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Türkiye’de antidepresan ilaç kullanımı 2012’den bu
yana 26 milyona ulaşmıştır.

Boşanmalar Türkiye’de 2012’de boşanma hızı, nüfus artış hızını geçti.
Kaba boşanma hızı 2001’de yüzde 1.35’ten
2013’te yüzde 1.65’e yükseldi. Yaklaşık
her beş evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır.
İntihar, Türkiye’de son on yılda 25 binden fazla kişi intihar ederek can verdi.
2013’te intihar ederek ölenlerin sayısı 3 bin
189 oldu. İntihar eden her dört kişiden birinin 15-24 yaş aralığında olması daha da
kaygı verici bir durumdur.
Son dönemde Türkiye’de en çok iş-

lenen suçlar hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama oldu. 2005’ten itibaren bu tür suçlarda çok ciddi bir artış gözlendi. Kapkaççılık suçu işleyenlerin oranı 2003’te
yüzde 1,2 iken 2012’de yüzde 3,6’ya
yükseldi. Şantaj, yaralama, cinsel taciz ve
gasp gibi suçları işleyenlerin oranı 2006’da
yüzde 1,2 iken 2012’de yüzde 3,8’e çıktı.
AKP döneminde kadınlara yönelik
şiddet yüzde 1400 oranında artarak rekor
kırdı. Kadınlar hemen her gün namus, töre
gibi sebeplerle yakınları tarafından öldü-

Armutlu’ da AKP’ nin Propaganda Yapmasına

İzin Verilmedi!
İstanbul'da Armutlu Köyiçi Meydanı'nda 29 Aralık Pazartesi günü İETT şoförlerine AKP takvimi dağıtan bir kişiyi fark eden Halk Cepheliler, bu kişiyi uyarıp teşhir ederek elindeki takvimleri alıp yırttılar. Halk Cepheliler katliamcı AKP’nin mahallelerine hangi yolla olursa olsun girmesine izin vermeyeceklerini söylediler.

rülmektedir. Her on kadından dördü hayatlarında en az bir kez fiziksel şiddete uğradığını söylemektedir.
Görüldüğü gibi AKP’nin iktidarı döneminde halkın sorunları kat be kat artmıştır.
Halk aç yoksul evine götürecek yemek
bulamazken bu işbirlikçi utanmaz arlanmazlar halkın emeği üzerinden 2015 bütçesinden Başbakanlığa 222 adet araç
satın alacak. Geçen yıl alınan araç sayısı
19 taneydi. Yani anlayacağınız 12 kat daha
fazla araç satın alınacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunulan ilk ekonomi brifinginde taşıt tasarrufundan söz etmişti.
Taşıt tasarrufundan anladığı
daha fazla araç almak
oldu.
Halkımız bizler sustukça, haklarımıza sahip
çıkmadıkça onlar daha
fazla baskı ve sömürü yapacaklar.
Bundan dolayı sesimizin daha gür çıkması
için örgütlenmekten ve
mücadele etmekten başka
çaremiz yok.
Bu hırsızlardan hesap sormak için
mücadele eden devrimcilerin yanında yer
alalım.
Çöpten ekmek toplamamıza muhtaç
eden, işçileri madenlerde, inşaatlarda, göçüklerde öldüren bu faşist sisteme karşı sesimizi yükseltelim. Daha yaşanılası, halkların yaşam sorununun olmadığı, intihar etmediği bir sistem var. O da sosyalizmdir.
Bizler bu faşist sisteme ve işbirlikçi AKP
iktidarına karşı birlik olup savaşmalı daha
adil yaşanılası bir sistem olan sosyalizmi
halkımıza armağan etmeliyiz.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Halk Meclisi Toplantıları
Devam Ediyor!
Armutlu Halk Meclisi 28 Aralık’ta Cemevi çevresinde bildiri dağıtımı yaptı. Meclis üyeleri tarafından yapılan toplantıda, mahallede 10 Ocak günü büyük bir halk toplantısı yapılması kararı alınmıştı. İlk olarak bu bildirilerle toplantı çalışması başlamış oldu. Toplamda 50 bildirinin dağıtıldığı çalışma bir saat sürdü. Dört meclis üyesinin katıldığı çalışmada halkla meclis ile ilgili sohbet edildi.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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ROBOSKİ

Ezilen Halkların Acıları Birdir!
Sorumlulardan Birlikte Hesap Soracağız!

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015
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Günler öncesinden başlamıştı Roboski anmasına çağrılar. Katleden
devlettir, hesap soralım diyen Halk
Cepheliler; Dersim, Elazığ, Sivas,
Malatya, Antep’ten 27 Aralık akşamı
yola çıktılar. Gece Amed (Diyarbakır)’e vardılar. Sabahın ilk saatlerinde,
28 Aralık 2014 günü Amed’de eylem
yapıldı. Saat 8.00 de Amed AZC
Plaza önünde "19- 22 Aralık’tan Roboski’ye Katleden Devlettir. Hesap
Soralım” yazan pankart ve Roboski
katliamı ile 19- 22 Aralık katliamının
resimleri döviz olarak açıldı. Kürdistan Halk Cephesi olarak yapılan
açıklamada şunlara değinildi:
“… Roboski ilk değil biliyoruz,
Kürdistan'da Kürt halkını yıllardan
beri katleden, yok etmeye çalışan
iktidarlar Kürt halkının mücadele ve
direnişiyle karşılaşmışlardır. Bugün
de Kürdistan'da Kürt halkını “barış”
yalanları ile teslim almaya çalışan
katil AKP, sokak ortasında katliamlarına devam ederek “barışın” Kürt
halkına getireceklerini gösteriyor!
AKP “barış” dedikçe Kürt halkını
daha fazla katlediyor... AKP’nin
halka karşı kini büyük; halklara, devrimcilere; kendinden olmayan herkese
acımasız. Adaleti AKP’den beklemeyeceğiz! Katillerimizden medet
ummayacağız. AKP’nin “barış” yalanlarıyla halkı kandırmasına, bu
katliamların hesapsız kalmasına izin
vermeyeceğiz! Katledilen 34 köylünün hesabı mahşere kalmayacak. Roboskili anaların acıları ile kinimizi

büyütüp yıllardan beri katledilen
Kürt halkının hesabını soracağız."
Halk Cepheliler, 27 kişiyle yaptıkları eylemin ardından, katliamın yaşandığı Roboski köyüne hareket ettiler.
Daha önce Şemdinli'ye, Van'a, Silopi'ye,
Kürt halkına yapılanların hesabını sormak ve acılarını paylaşmak için nasıl
gittilerse şimdi de Roboskili ailelerin
acısı ve adalet isteğini paylaşmaya gidiyorlar. Saat 15.00 sıralarında Roboski’ye varan Halk Cepheliler, burada
Van Halk Cephesi ve İstanbul Halk
Cephesi’nden gelen heyet ile birleşerek,
Roboskili Aileler Derneği’nin önünden,
pankart ve sloganlarla mezarlığa doğru
yürüyüşe geçti. Mezarlığa doğru yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş boyunca
Türkçe ve Kürtçe sloganlar attılar.
Yaklaşık 60 kişinin olduğu yürüyüşe
Roboskili ailelerden de katılım oldu,
çevredeki insanlar alkış ve zafer işaretleri ile yürüyüşü selamladı.
Mezarlıkta yapılan saygı duruşu
ve konuşmaların ardından, bir şehit
ailesi de söz aldı. Anlatımın Türkçe
çevirisi de yapıldı. Şehit aileleri,
orada olan herkese teşekkür ederek,
yaşadıklarını anlattılar. Anma hesap
sorulacağına dair atılan sloganlarla
bitirildi.
Roboski-Der’e giden Halk Cepheliler, burada ailelerin ısrarları sonucu evlere misafir oldular.Tertemiz
odalara kurulmuş sıcacık sofralar
aydınlık güzel insanlar… Hemen
yardıma kalkan Halk Cephelilere gidilen her evde aynı sözlerle engel

oluyor ev halkı: “Hayır, Siz bizim
misafirimizsiniz”. “Bizde adettir”
denilerek sofralar erkekler tarafından
kuruluyor, Anadolu’daki birçok yerin
aksine... Uzun uzun oranın yaşam
koşulları üzerine konuşuluyor. Genç
bir kız geliyor ve “benim abim öldürüldü orada, daha 16 yaşındaydı”
diyor. Herkesin aklından hep 16 yaşında kalacağı geçiyor, tıpkı Berkin’in, Uğur’un hep aynı yaşta kalacağı gibi… Söylenecek çok söz
yok, ama sorulacak çok hesap var!…
Yemekten sonra gidilen dernekte
Servet Encü; katliamın tanığı ve katledilenler arasında katliamdan tek
sağ kalan kişi olarak katliamı ve
nasıl ölü taklidi yaparak sağ kaldığını
anlattı, pür dikkat dinledi Halk Cepheliler… “Biz 14 kişilik bir gruptuk.
Bizim önümüzde bir grup daha vardı.
Önce önümüzdeki grup durdurulmuştu. Onlardan biri bizi aradı ve
olduğumuz yerde kalmamızı istedi.
Sonra üzerimize bombalar yağmaya
başladı. Biz de sağlam bir kayanın
altına saklandık. Heronlar üzerimizden geçiyordu. Ben bu arada ölü
taklidi yapıyordum. Bombalama durdu ve ben de muhtarı aradım, vurulduğumuzu anlattım. Biz heronların
gittiğini sandık ve çıktığımızda bizi
de bombalamaya başladılar. Bu arada
sonradan öğrendik, telsiz konuşmalarından, hemen heronları tekrar yönlendiriyorlar, sağ kalanlar var ve
hepsinin öldürülmesine ilişkin talimatlar var. Bu kez diğer grubu da

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

vurdular. Bombardımanda bir ben
kurtuldum, benimle birlikte olan 34
akrabamı ve arkadaşımı yitirdim.
Bombardıman sırasında acı bir koku
etrafı sardı. Hiçbir yetkilinin gitmediği
katliam yerine bizim köylüler gitti,
kendi çabaları ile çocuklarının parçalanmış cesetlerini toplamaya çalıştı.
Yaklaşık 50 köylü, sabah saat 05.30
sularında, katliamda yaşamını yitiren
34 kişinin cenazesini aldık. Yine sonradan öğrendik, ambulanslar da durdurulmuş, bekletilmiş arama noktasında, tam 4 saat. Ölenlerin 17’si
donarak veya kan kaybından öldü,
bilerek isteyerek. Biz kendi çabamızla
cenazeleri alabildik. Devlet bilerek
ve isteyerek yalan söylüyor. Ben olmasaydım yanımıza silah koyup teröristleri öldürdük diyecekti. Oysa
yalan, başından beri bizim kim olduğumuzu biliyordu.”
Halk Cepheliler Roboski'den ayrılırken, aileler tekrar Halk Cepheliler’e “Hoş Geldiniz Başımız Gözümüz Üstüne” dediler. Saat 19.30 sıralarında vedalaşarak tekrar arabalarına binen Halk Cephelileri, hep

birlikte “Kürdistan Faşizme Mezar
Olacak, Şehit Namırın” sloganları
ile uğurladı Roboskililer…

Uzlaşmayacak,
Barışmayacak,
Katliamcılardan
Hesap Soracağız!
Erzurum, Mahallebaşı Mahallesi’nde yapılan Roboski katliamını anma
programına 28 Aralık’ta Halk Cephesi
de katıldı. Halk Cephesi saat 12.00’de
toplanarak Mahallebaşı Mahallesi’ne
doğru harekete geçti. Mahallebaşı girişine gelindiğinde pankartlarını açıp
kortej halinde ve sloganlar eşliğinde
alana doğru yürüyüşe geçildi. Alana
giriş esnasında toplanan kitle Halk
Cephesi’ni "Yaşasın Devrimci Dayanışma" sloganıyla karşıladı. Yapılan
yürüyüş, sokak tiyatrosu ve sinevizyon
gösterimiyle son buldu. Halk Cephesi
program boyunca ve yürüyüş esnasında
“Roboski'nin Hesabını Soracağız”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Uzlaşmayacak Barışmayacak Katillerden
Hesap Soracağız”, “Mahir Hüseyin

Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
attı. Sloganlara kitlenin de yoğun bir
şekilde katıldığı görüldü.
25-26 Aralık’ta Dersim’de Roboski
Katliamı’nın yıldönümü için masa açıldı. İki gün açılan masada 500 bildiri
halka ulaştırıldı. Stantta 5 Halk Cepheli
Roboski için çağrıda bulundu, Yürüyüş
dergisi ve kitaplar tanıtıldı. 1,5 saat
yapılan çalışmada 34 köylünün katilinin
AKP iktidarı olduğu ve hesap sorulması
gerektiği anlatıldı ve bildiriler dağıtıldı.
Stantlarda Yürüyüş Dergisi ve kitaplar
da tanıtıldı. 26 Aralık’ta Halk Cepheliler
Hozat’ta Roboski’ye çağrı için bildiri
dağıtıp afiş astılar. Yaklaşık 200 bildirinin dağıtıldığı çalışmada 10 afiş asıldı.
Mersin, Fuat Moral Mahallesi
Yeni Yol'da (ana yol) bulunan, Nevin
Yanıt Atletizm Spor Kompleksinin
duvarına "19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamının Hesabını Soracağız!
/Dev-Genç" yazılı pankart asıldı.
Asılan pankart, ertesi gün AKP'nin
işkenceci katil polisleri tarafından
kaldırıldı.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Baskılar, Gözaltılar, Tutsaklıklar Umudu
Büyütmemize Engel Olamayacak!
Elazığ Halk Cephesi Liseli Dev-Genç’lilerin mahkeme sonrasında
tahliyeleri hazmedemeyip, Dev-Genç'lileri gözaltına alan polislerle
ilgili, 31 Aralık'ta açıklama yaptı. Açıklamada: “Bugün Elazığ’da
6 aydır tutsak olan Dev-Genç'liler Murat Gündoğan ve Ali Cem
Kaya’nın mahkemesi vardı. İkisi de tahliye edildiler. Mahkeme
sonrasında Dev-Genç’liler Hozat Garajında bir eylem yaptı. Komplonun çökertildiği ve arkadaşların tahliye olduğu açıklandı.
Açıklama sırasında kamera çekimi bahanesi ile taciz eden polis
kovuldu. Bu sırada yaşanan tartışmada polis devrimcileri tehdit
etti. Ancak eylemin yapılmasını engelleyemedi. Eylem sonrası,
yolda yürüyen Halk Cephelileri polis GBT yapacağız diyerek
durdurdu ve zorla gözaltı aracına bindirdi. Tahliyeleri hazmedemeyen
komplocu, işkenceci Elazığ polisi Coşkun Özdemir, Uğurcan
Küçük ve 5 Dev-Genç’liyi gözaltına aldı. Ayrıca “Arkadaşlarımızın
başına gelecek her şeyden Elazığ polisi sorumlu olacaktır. Gözaltına
alınanlar derhal serbest bırakılsın" denildi. 1 Ocak günü DevGenç’liler serbest bırakıldılar.

Uğur İçin, Berkin İçin,
Adalet İçin Bir İmza da

Sen Ver!

Kürdistan Halk Cephesi yaptığı açıklama ile
21 Kasım 2004’te AKP’nin katil polisi tarafından
katledilen Uğur Kaymaz ve 16 Haziran 2013’te
Haziran Ayaklanması sırasında, polisin attığı gaz
bombasıyla ağır yaralandıktan sonra, yaşam mücadelesi verip şehit düşen Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için imza kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Çocuklarımızın katilleri bulunana, yargılanana kadar adalet
özlemimizi her yerde duyuracağız!” denildi.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
AKP VE HDP’NİN
SEÇİM YATIRIMI:

ÇÖZÜM SÜRECİ

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

AKP de, HDP de ağızlarını her açtıklarında çözüm sürecinden söz ediyorlar… Bu konuda her iki taraf da
kendi kitlelerine hitaben açıklamalar
yapıyor. Fakat sözde ikili görüşmeler
ve ortak düşünceler etrafında yürüyen
“çözüm süreci”ne ilişkin iki tarafında yaptığı açıklamalar birbirini tutmuyor. HDP büyük oranda susturulmuş ve artık AKP’nin icazeti dışında bir açıklama yapamayacak bir
halde olduğu için daha çok KCK tarafından açıklamalar yapılmaktadır.
Bu açıklamalara karşı AKP’nin çıkışları ise oldukça küstah ve aşağılayıcıdır. “Çözüm süreci”nin kendisine
baktığımızda ise ortada yürüyen, gelişen hiçbir şeyin olmadığı görülüyor.
Ne AKP’nin ne de HDP’nin istediği
gibi yürüyen bir süreç yaşanıyor.
HDP veya KCK bir açıklama yapıyor
AKP en sert ve üst perdeden “yok
böyle bir şey” diyerek çıkış yapıyor.
AKP’nin yaptığı açıklamalar karşısında ise Kürt halkı, “bu nasıl bir çözüm sürecidir” haklı sorularını sorarak tepkilerini ortaya koyuyor.
Kısacası bu konuda herkes körlerin fiili tanımlamasında olduğu gibi
kendi cephesinden ve kendine göre bir
“çözüm süreci” tanımlaması yapıyor.
Fakat hiçbirinin yaptığı tanımlama, bu
konuda yaptığı açıklama gerçeği bütün olarak yansıtmıyor. Bu haliyle bakıldığında bugün için “çözüm süreci”nin her iki taraf için de en güçlü seçim malzemesi olmasının ötesinde bir
anlamı da kalmıyor.

Karşılıklı Atışmalar
KCK'dan, Murat Karayılan tarafından bir açıklama yapıldı. Kendi kit-
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lesine verecek bir şeyi olmayan ve her
geçen gün büyüyen Kürt halkının tepkileri karşısında gerçekte söyleyecek
bir sözü olmayan Karayılan açıklamasında tehditle karışık şunları söylüyor:
“Çözüm Süreci” amacına ulaşırsa Abdullah Öcalan da 2015 Nisan ayında yapılacak kongreye katılacak...”
Böyle beklentilerle ve sorunun
çözümüne dair çok şeyler olacakmış
havası yaratarak başladığı konuşmasının devamında Karayılan aslında
hiçbir gelişmenin olmadığını itiraf ediyor:
“Hükümet basın üzerinden çözümü istediğini söylüyor. Ancak şu ana
kadar nasıl bir çözüm istediklerini
açıklamadılar. Öcalan hakikatleri
araştırma komisyonu, müzakere ve
sekreterya kurulmasını ve bahara
kadar bu konunun çözülmesini istiyor.
Ancak şu ana kadar AKP bu konu
üzerinde görüşünü açıklamadı. Öcalan heyete bu konunun gözardı edilmemesi için heyetin 10 gün içinde yanına gitmesini istemiş. Ancak, üzerinden 20 gün geçti. Şu ana kadar
AKP hiç bir görüş belirtmedi. AKP
hükümeti ve devletin bu konudaki yaklaşımını yetersiz buluyoruz."
"AKP, 2015 seçimlerinin sakin
geçmesini ve seçimlerden sonra tutumunu açıklamak istiyor. AKP,
2011'de yaptığını tekrarlamak istiyor.
Buna fırsat vermeyeceğiz. Adım atılmazsa seçimlerden önce savaşa başlayacağız... Eğer AKP bu yaklaşımı
ertelerse bu savaş anlamına gelir. Seçimden sonra bize karşı savaşacağı

anlamına gelir. Yeniden bizi tasfiye etmek ve savaşla sorunu çözmek istiyorlar. Diyarbakır ve Hakkari'de iki
gencimiz şehit edildi. Herkes bilsin ki
Kürt gençleri sahipsiz değildir. Her
şehit edilen gencimizin karşılığı verilir. Buna sessiz kalmayız."
Hem yarattığı beklenti havasına ve
hem de yağdırdığı tehditlere karşı
AKP’nin açıklaması da gecikmedi...
Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan,
Karayılan’ın açıklamasının hemen
ardından önce twitter mesajıyla aşağılayan bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu Akdoğan:
"Kandil'den yapılan gerçek dışı,
zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz.
Anakronik bir hal... Ya geçmişte
takılıp kalıyorlar, ya afaki bir geleceğe veya hayale savruluyorlar. Her
sabah düne uyananlar bugünü yakalayamazlar, zamanı yaşayamazlar..."
Akdoğan bu aşağılayıcı açıklamasını daha sonra Urfa’da yaptığı bir
konuşmayla devam ettirdi. Oradaki
konuşması Karayılan’ı ve Kandili
adeta hiçe sayan bir içeriktedir.
"Onun bunun ne dediğinin bir
önemi yok. Bizim ne dediğimizin
önemi var. Yani sağdan soldan her
yapılan açıklamayı muhatap alarak cevap vermek de doğru değil. Vatandaşlarımız hükümeti takip etsinler, meşru siyaset kurumunun ne dediğine baksınlar.”
Hem karşılıklı tehditler savruluyor
ve hem de kendi kitlelerine mesajlarla
yüklü açıklamalar yapılıyor. KCK,
Öcalan bırakılacak beklentisi yayarak
kendi kitlesine
mesaj verirken
Akdoğan ağır
sözlerle, aşağılayarak cevabı
veriyor ve kendi
kitlesine
KCK veya
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Murat Karayılan

bir başkasının dediğine bakmayın
bizim ne dediğimize bakın bizim dediğimiz geçerlidir diyor. Ve “onun bunun” diyerek aşağıladığı Karayılan’a
söylediği de açıktır: Siz kim oluyorsunuz, biz Öcalan’la süreci geliştiriyoruz, onunla görüşüyor, onunla çözüyoruz diyerek Karayılan'ın sözlerini
tamamen değersizleştiriyor.
Keza benzer şekilde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın
"iki yıldır diyalogtaydık, şimdi müzakere sürecine geçilecek" sözlerine
karşılık olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Allah aşkına şimdi bunlar
sadece bir algı oluşturmakla ilgili"
diyor.
Kısacası ortada süren bir müzakere
süreci de, Kürt halkının kazanımı
anlamında bir “çözüm süreci” de
yoktur. Karayılan esip gürlüyor, tehditler savuruyor ama o kadar, onun
ötesine geçecebilecek bir iradeye de
sahip değil. Akdoğan tam da bunu
söylüyor zaten. Bakmayın siz “onun
bunun” sözlerine diyerek Karayılan'ın sözlerine ehemmiyet vermiyor.
Dahası aynı konuda HDP de adeta hükümet ile aynı bakış açısıyla hareket
eder noktaya gelmiş. HDP Eş Genel
Başkanı Figen Yüksekdağ, Karayılan'ın Öcalan'ın çıkacağına ilişkin
açıklamasını “tevatür” ve “Karayılan'ın bir dileği ve beklentisi olarak
ifade edilmişti.” diyerek Akdoğan ile
aynı paralelde bir yaklaşım içine girebiliyor.

Her Şey Seçim İçindir!
Bu durum da açıkça gösterilen tavırların seçime dönük olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Burjuva politikacılığının tutarsız, kitleleri aldatmaya yönelik, demagojik konuşmalarından farkı yok yapılan tüm açıklamaların... Her açıklama tutarsa misali yapılıyor, tutmayıp ters teptiği
anda ise bu açıklama terk edilip bu
kez farklı bir açıklamayla durum
kurtarılmaya çalışılıyor.
Çözüm adına, müzakere adına
yürüyen süreç gerçekte emperyalizmin ve oligarşinin denetiminde
yürüyen bir süreçtir. Esas hedefi ise
gerillanın emperyalizm ve oligarşi için

tehlikeli olan boyutuyla silahların
bırakılmasıdır. Bu nedenle yapılan
açıklamaların gerçeği yansıtmak yerine kitleye dönük demagojilerle dolu
olması“çözüm süreci”nin gerek AKP
ve gerekse de HDP açısından adeta bir
seçim yatırımı olmanın ötesinde bir
anlama ve öneme sahip olmadığını
gösteriyor. İçi boş, kimseyi memnun
etmeyen ve gerek AKP'nin gerekse de
HDP'nin kendi kitlelerinin duymak istedikleri biçimde açıklamalarıyla süren bir durumdadır. Halkı boş bir “çözüm süreci” beklentisi içinde oyalayarak, aldatarak seçime girmek istiyorlar. Yapılan açıklamaların birbirini tutmaması, karşılıklı atışmalar biçiminde yürümesi bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Kaldı ki sürecin nasıl yürüdüğü ve
yönlendirildiğini Cizre'de son yaşananlar da ortaya koymaktadır. Kontrgerilla yöntemleriyle halkı katleden ve
gericileri bir kez daha devreye sokarak sindirme operasyonları yapan
AKP iktidarını hedef alamayan
HDP'liler, AKP ile aynı ağzı kullanarak “paralel yapı”nın provokasyonu olarak değerlendirmeler yapıyorlar.
Oysa gerçekleri Karayılan çok
açık ortaya koymaktadır. 2011 yılında seçim öncesi yaşananların benzeri yapılıyor vb. diyerek tehdit ediyor.
Ancak defalarca aynı şeyleri yaşadıkları halde göbekten bağlıymışçasına kopamadıkları AKP'nin bugün
öncekilerden çok daha pervasız ve rahat olmasının dayanakları karşısında
ise çaresiz kalmaktadır.

Sonuç olarak;
1- HDP ve AKP'nin karşılıklı
açıklamalarının ortaya koyduğu temel
gerçek “çözüm süreci” dedikleri sürecin çözümsüz olduğunu göstermektedir. Gerek AKP ve gerekse de
HDP cephesi esas olarak kendi kitlelerini ikna etmeye dönük açıklamalar peşindedirler. Bu da demagojinin hat safhaya çıkmasına sebep oluyor.
2- AKP, HDP'ye göre çok daha rahattır. Çünkü esas olarak süreci kendisi yönlendirmekte, ve HDP'nin ko-
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nuşmalarını dahi belirleyebilmektedir.
3- Karayılan gerçeği yansıtmayan
ve AKP tarafından aşağılanan konuşmalarını süsleme dışında bir anlamı kalmayan tehditleriyle oligarşi
üzerinde hiçbir etkide bulunamamaktadır. Dolayısıyla bu tür tehdit
açıklamalarının da hedefi halktır,
HDP kitlesidir. Onları oyalama, beklenti içine sokma amaçlıdır.
4- Tüm bunların ortaya çıkardığı
gerçek: “çözüm süreci” adına söylenen her söz esas olarak önümüzdeki
bahar yapılacak seçimler için bir yatırımdır. Oligarşinin parlamentosunda yer tutma kavgasının ürünüdür. Bu
nedenle propaganda amaçlı açıklamalar yapılmakta, kitleler demagojilerle aldatılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan propagandalar egemen güçlerin işidir.
5- Türk egemen güçleriyle birlikte seçim yarışı içinde kitleleri boş beklentiler içine sokmak, halkı aldatmakla
HDP, sınıf mücadelesinde cephesini
egemenlerden yana belirlemiş görünmektedir. Yaşanan ve AKP eliyle
geliştirilen süreç tüm Türkiye halkı
için olduğu kadar Kürdistan halkı için
de daha fazla açlık ve yoksulluk getirmektedir. Hatta Kürdistan'da yaşanan ekonomik gerçekler açlığın ve
yoksulluğun çok daha boyutlu olduğunu göstermektedir. Buna bir çözümü olmayan, ulusal haklar için ise kırıntı bile denemeyecek içeriğe sahip
olan “çözüm süreci” bu yanıyla da
egemenlerin elinde yalan ve seçim
malzemesi olmasının ötesinde anlam taşımamaktadır.
6- Tüm bu gerçekler ortada iken
yalan üzerine kurulu bir “çözüm süreci” ile halkımızı daha fazla kandıramayacaklar. Er veya geç halkımız
sınıf mücadelesinin gerçekleriyle,
açlık ve yoksulluğun yaratığı sonuçlarla egemen güçlerin ve egemenlerle kolkola giren milliyetçi, oportünist
güçlerin karşısına dikilecek kendi
kurtuluşunu sağlayacak, kendi iktidarını kuracaktır.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

** Anakronik: zamana, o çağa uymayan... Olayın gerçekleştiği dönemden farklı bir döneme göre değerlendirilmesi.
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Dünyanın Zenginleri, Halkların Yoksulluğu Sürdükçe Vardır

HALKLARIN MÜCADELESİ DÜNYA ZENGİNLERİ
VAR OLDUKÇA SÜRECEK!

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

“Sermaye kan, ter ve gözyaşıdır”
diyen Karl Marks o günden bu güne
her gün ve defalarca hayat tarafından
doğrulanıyor. Kimi kez olaylar kimi
kez rakamlar bu gerçeği apaçık doğruluyor. RELBANK adındaki bir site
dünyadaki bankaların mal varlıklarını
inceleyip dünyaya ilan ederken AA
bu rakamları diğer dünya ülkelerinin
gelirleriyle karşılaştırmış. Kimi basın
kuruluşları da bu rakamları toplayıp
çıkararak büyük adaletsizliği ortaya
çıkarıyorlar... Gazeteciler bu tablonun
değişmesi ile ilgilenmiyorlar onlar rakamların ortaya koyduğu uçurumun
haber değerini tartıyorlar. Bu tablodan
siyasi sonuçlar çıkarması gerekenler,
biz devrimcilerdir.
Dünyanın en büyük 50 bankasının
toplam malvarlığı 70 trilyon 499
milyar 236 milyon dolar tutarında.
Bu tutar dünyadaki yoksul ve küçük
187 ülkenin gelirine denk düşüyor.
BM’nin kabulüne göre dünyada 193
devlet var. Yani dünyanın en büyük
50 bankası, hesaplanabilir geliri olan
devlet ekonomilerinden en fazla 26
ülke dışında, hepsinden çok gelire
sahip.
Dünyanın en büyük bankası ICBC
3.1 Trilyon Dolar ile 2014 yılında
da dünyanın en büyük bankası olma
özelliğini koruyor. Bu bankanın mal
varlığı Türkiye’nin gayri safi milli
hâsılasından 4 kat yüksek.
Yine bir başka karşılaştırmada
bu bankanın varlıklarını yaratmak

için 129 ülkenin toplam nüfusunun
bir yıl boyunca çalışması gerekiyor.
Peki nasıl elde edilebilir bu servet? Daldan toplayarak değil elbette.
Örneğin, dünyanın en büyük bankası
ICBC’nin bu büyük servetini nüfusun
fazla olmasına, Çin halkının yatırımcı
olmasına, ya da zengin olmasına
bağlayabilir miyiz? Elbette hayır.
Bu bilançonun sebebi sömürünün
yoğunluğudur, emek sömürüsünün
yanında Çin’deki kamu kaynaklarının
da bu bankalara akıyor olmasının
sonucudur.
Örneğin dünyanın en büyük bankası olan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ICBC (Industrial & Commercial
Bank of China) Latin alfabesindeki
adını İngilizce’den almıştır. Afrika
Asya ve Güney Amerika’da şubeler
açmış ya da buradaki bankaların büyük miktardaki hisselerini satın alma
yoluna giderek dünyanın geri bırakılmış ülkelerindeki sömürüye katılmıştır. Ülkemizde ICBC’nin adı
Tekstilbank, satın alması ile beraber
duyulduğunda ICBC aynı anda
altı ayrı ülkede altı ayrı bankayı
daha satın almakta idi. HSBC,
BNP PARİBAS gibi banka sermayeleri ise ZATEN uzun yıllardan beri Türkiye’de varlıklarını sürdürüyorlardı. Üçüncü
bunalım döneminin özelliklerinden biri olan sermaye ihracı ve bileşenlerindeki değişikliğin en önemli oyuncuları işte

bu adını saydığımız banka sermayeleridir. Yani açlığın yoksulluğun sömürünün sebebi burjuva medyanın
allandıra pullandıra zenginliklerini
anlattıkları bu sermayelerdir.
Şu tabloya bakın; Türkiye halkının yaşlısı çocuğuyla bir yıl boyunca
hiç durmadan çalışsa bile bir bankanın gelirine sahip olamıyor.
Öte yandan Dünya’nın en büyük
sermayeli şirketlerinin neredeyse tamamı enerji sektöründe faaliyet yürütmektedir. Dünyanın en büyük şirketleri petrol ve doğalgaz dağıtımı
yapan şirketlerdir. Halkların akan
kanı bu tekellerin bu serveti pahasına
akıtılmaktadır.
Bu adaletsizlik bu sömürü olduğu
sürece dünyada savaş, ölüm, açlık,
yoksulluk bitmeyecektir. Bu da demek oluyor ki halkların mücadelesi
de bitmeyecektir.

Hatay Polisini Uyarıyoruz!
Gençlerimizden ve Ailelerimizden Uzak Durun!
Hatay Halk Cephesi 30 Aralık’ta polisin gençliği ve ailelerini taciz etmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada,
polisin derneğe gelip giden gençlerin video çekimlerini,
emniyete çağırdığı ailelere gösterdiği ve ailelere işbirliği
teklif ettiği belirtildi. Ailelerin ise çocuklarına güvendikleri,
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Berkin’i katledenleri örnek verip “Siz katilleriyle uğraşın
çocuklarımızla değil” diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.
Hatay Halk Cephesi polisin tacizlere son vermesini ve
gençlerden uzak durmasını yoksa o gençlerin bir gün gelip
onlardan hesap soracakları vurgulandı.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

HALK İÇİN
DEVRİM YOLUNDA 30 YIL

Dünden Bugüne, Yarınlara Uzanan Bir Yol...

Bostancı’da Devrimci Sanat
Her Dönemin İktidarlarına
Meydan Okudu!
Grup Yorum yeni çıkaracakları
Ruhi Su albümünün “Dünden Yarına
Ustalarımız, Ruhi Su” albümünün
tanıtımı için Bostancı Gösteri Merkezi’nde 27 Aralık’ta sevenleriyle
buluştu.
Konserin başlamasına saatler kala
Bostancı Gösteri Merkezi’nde toplanılmaya başlandı. Fuaye alanında
Ruhi Su taş plaktan gelen cızırtılı
sesiyle selamladı sevenlerini. Dünden
gelen gür sesi bugünün, yarınların
devrimcilerine ses oldu, ışık oldu...
Tanıtımların ardından konser Ruhi
Su’nun “Ay Dost” diyen gür sesiyle
başladı… İlk şarkının ardından Grup
Yorum adına yapılan konuşma Ruhi
Su’nun yaşamıyla başladı. Ruhi
Su’nun tutsaklık sürecinde beton duvarlara haykırdığı sıcak türkülerin
bugünün devrimci sanatçılığına yol
gösterdiği söylendi. Bugün söylenen
bitmez tükenmez halk destanlarının

onun sesinde hayat bulduğu, bugünlere geldiği vurgulandı. Ardından,
onun türkülerinden düzenin ne kadar
korktuğuna vurgu yapılarak türkülerden korkan bir düzenin yıkılmaya
mahkum olduğunun altı çizildi ve
Grup Yorum’un bu korkuyu daha da
büyüteceği vurgulandı.
Bu sözlerin ardından Haziranda
Ölmek Zor şarkısıyla devam etti konser. Büyük usta Nazım Hikmet de
anıldıktan sonra İnan Altın söz alarak
“Tüm ustalarımızı öğretmenlerimizi,
köklerimizi, geleneklerimizi yaratanları selamlıyoruz.” dedi ve kendi
öğrencilerini, Umudun Çocukları Orkestrası’nı sahneye çağırdı. Umudun
Çocukları Büyü şarkısını çok sesli
orkestralarıyla çaldılar. Konser Berkin
şarkısıyla devam etti, binler tek bir
ağızdan “Uyan Berkin” dedi... Berkin’i kendi kardeşi, oğlu gibi sevenler,
yoldaşları hem gözyaşı döktü, hem
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Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

sorulacak hesabını haykırdı...
Konser, zaferin geleceğine duyulan
güvenin coşkuyla söylenen marşlar ve
Ruhi Su türküleriyle devam etti. Ardından Seçkin Aydoğan söz alarak
“Taa yolumuzun başlangıcına Kızıldere’ye uzanacağız... Kızıldere’de Mahir Çayanlar, darağacında Denizlerle,
Dursun Karataş’la açılan devrim yolunu
45 yıldır adımlayan Dev-Genç’lilerimiz
bugün buradalar.” dedi ve 3-4 Ocak’ta
yapılacak olan Dev-Genç Kurultayı’na
çağırdı herkesi. Dev-Genç sloganlarıyla
Ulaşa Ağıt ve Kızıldere türkülerini
söyledi Grup Yorum.
Halay türkülerinin ardından emperyalizme karşı verilen mücadelenin
meşruluğunu anlattı İbrahim Gökçek.
“Dünya halklarından korkuyor emperyalizm. Emperyalizme direnmekten
başka yol yok! Onların bize kandan,
gözyaşından başka verecekleri hiçbir
şey yok! Kürt halkının da özgürlüğü,
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Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015
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Ardından Sanat Meclisi’nden gelen İbrahim Karaca, Hilmi Yarayıcı ve diğer sanatçılarla beraber Ruhi Su ile bütünleşen
Zahid Bizi Tan Eyleme Türküsünü söylediler.
Sonra tutsaklık, hapishaneler ve Mahsus
Mahal... Aydın, demokrat, devrimci kim
varsa yolu geçer hapishaneden... Ruhi
Su’nun hapishane duvarlarını titrettiği bu
türkü, bu kez Yorum’un dilinde, 19 Aralık
direnişçilerinin elinde bayrak oldu. 19 Aralık
görüntüleri eşliğinde Mahsus Mahal türküsü
Yorum’un yeni düzenlemesiyle söylendi
ve 19 Aralık’ın hesabını soran sloganlarla
Emperyalizmin Yoz Kültürüne, Faşizmin
büyük alkış topladı...
Yasaklamalarına, Gözaltılarına, Tutuklamalara,
Ruhi Su Dostlar Korosu sahneye çıktı
Katliam Ve Her Türlü Terörüne Rağmen 30 Yıl... ve ardından Almanya Acı Vatan şarkısını
canlandırmayla söyledi Grup Yorum. Çekilen
bağımsızlığı ancak savaşmaktan geçer!” dedi ve dinleyiciler
halayların ardından Roboski’de katledilen Kürt gençleri,
de “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak” sloganlarıyla
çocukları için Herne Peş marşı söylendi. Haklıyız Kazanacağız
Yorum’un sesine ses kattılar. Ardından Gökçek AKP’nin
marşıyla konser bitirilirken son olarak İnan Altın 25. Yıl’da
baskı yasalarına değinerek devrimcilerin ve halkın da kendi
İnönü Stadyumunda yapılan konseri anımsatarak iddialarını
yasalarını uygulayacağının altını çizdi. Konser bu konuşmanın
büyütürken faşizmin korkularını da büyüttüklerini Anadolu
ardından Defol Amerika şarkısıyla devam etti. Konserin ilk
illerinde yapılacak stadyum konserlerine valiliklerin şimdiden
bölümü Çav Bella şarkısıyla bitirilirken, Liseli Devyasaklar koymaya çalıştığını söyledi. Tüm yasaklamalara
Genç’liler adına Sıla Abalay sahneye çıktı. Dağılmak üzere
rağmen bu konolan kitle liselilerin hesap soran sesiyle irkilerek dikkatle
serlerin yapılacadinlediler, Berkin’in arkadaşının sözlerini. Abalay “Berkin’in
ğını ve her Yorum
katillerini unutmayacağız! Berkin hesapsız kalmayacak! 5
dinleyicisinin bu
Ocak Berkin’in doğum günü değil, bizim hesap günümüz
konser çalışmalaolacak! Berkin’in katillerini unutmadık, katillerini biz yarrında
Grup Yorum
gılayacağız” dedi ve Berkin’i mezarına kadar uğurlayan 3
gönüllüsü olarak
milyona çağrı yaptı 5 Ocak’taki yürüyüş için. Halk Cepheliler
Yorum’un sesini
yüzlerce insanı kattıkları halaylarla ara boyunca Yorum
milyonlara taşıtürküleriyle devrim şehitlerini andı...
yabileceğini söyKonserin ikinci bölümü de aynı coşku ve inançla
ledi. Bostancı
sürdü. Cihan Keşkek Yorum’un 30 yılının bir taraftan da
Gösteri MerkeTürkiye tarihinden bir kesit olduğunu aktararak madencilerin
zi’nden Halk
dilinden onları anlattı. Yerin altına her iniş aynı zamanda
Cepheliler yine
bir vedadır madenciler için... Ve ağır ağır başladı Madenciden
Umudun sloganşarkısı, ardına Soma’da, Ermenek’te ve Zonguldak, Şırnak
ları ile ayrıldılar...
madenlerinde ölen sayısız işçiyi katarak...

Ruhi Su Konser Çalışmaları
Son Güne Kadar Sürdü

Yorum Bostancı konserinin çalışmaları afişler ve pankartlar asılarak yapıldı. Konserin çağrı afişlerinden mahallenin pek çok yerine yüzlercesi yapıştırıldı. Konsere çağrı
pankartlarından mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 23, 24 Aralık günlerinde
mahallenin farklı bölgelerine, Grup Yorum’un Bostancı
Gösteri Merkezi’nde 27 Aralık tarihinde yapılacak
“Dünden Bugüne Ustalarımız – Ruhi Su” konserinin
pankartlarını astı. 1 Mayıs Mahallesi’nde, 3001 Cadde,
Sağlık Ocağı, Cemevi bölgesi, Anadolu Haklar Derneği
inşaatı, 30 Ağustos Parkı’na toplamda 20 Grup Yorum
pankartı astı. Halk Cepheliler pankartları asarken halka
konser hakkında bilgiler verdi.
Armutlu: Armutlu Mahallesi’nde 26 Aralık’ta Grup

Avcılar:Avcılar Marmara Caddesi’nde Bostancı
Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan Grup Yorum konserinin afişleri, 25 Aralık'ta 35 adet asıldı.
İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür Merkezi çalışanları, Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan Grup
Yorum Ruhi Su albümü tanıtım konserinin çalışması
çerçevesinde 24 Aralık'ta Kadıköy Bostancı civarını
pankart ve afişlerle donattı. Kadıköy ve Bostancı bölgesinde, halkın konser afişlerine ilgisi yoğundu.
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Antep, Adana, Hatay, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Zonguldak...

ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA
GRUP YORUM 30. YIL SÖYLEŞİLERİ SÜRÜYOR
Köylüleri Cemevi’nde yapıldı.
Grup Yorum üyeleri Selma ALTIN, İnan ALTIN ve Dilan BALCI’nın konuşmacı olarak katıldığı
söyleşide; Grup Yorum üzerindeki baskılara ve iki gün önce
Ege Üniversitesi’nde Kürt Milliyetçilerinin yaptığı saldırıya da
değinildi. Daha önce yapılan ve
yüz binlerin katıldığı konserlerin
halkın katılımıyla hedefine ulaşAdana tığı, 30. yıl konserinin de böyle
olacağı vurgulandı. Maraş Katliamı ve 19-22 Aralık HapishaGrup Yorum severler, Grup Yorum
neler Katliamının da anlatıldığı söyleşi
Gönüllüleri, Halk Cepheliler ve halkdinletiyle devam etti. Bize Ölüm Yok
tan pek çok kişinin çalışmalarına kave Keçe Kurdan gibi türkülerin söytıldığı 30 Yıl Grup Yorum Söyleşileri
lendiği dinletide halk halaya durdu.
devam ediyor.
Yaklaşık iki saat süren söyleşiye 300
İZMİR- Aliağa: 30 yıldır kişi katıldı.
umudun türkülerini söyleyen Grup
ZONGULDAK: Zonguldak
Yorum, 30. Yıl konser programı için
Halk Cephesi ve Dev-Genç 23 Aralık’ta
Aliağa’da söyleşi yaptı. 19 Aralık’ta
Grup Yorum'un 8 Ocak 2015 tarihinde
yapılan söyleşi öncesinde İzmir Halk
Zonguldak’ta yapacağı 30. yıl söyleşisi
Cephesi mahalle gençliği tarafından
için Zonguldak Merkez ve Kilimli ilCici Sokak diye bilinen Kurtuluş
çesinde afiş çalışması yaptı. Toplamda
mahallesinde, Körfez 2’de ve Aliağa
40 adet afiş şehrin çeşitli yerlerine
şehir merkezinde afiş ve duyuru çaasıldı.
lışmaları yapıldı.
ADANA: Seyhan BelediSöyleşi, Erzurum Xınıs Beş Kardeş

yesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek
Grup Yorum söyleşisi için 28 Aralık'ta
el ilanları dağıtıldı. 30 Aralık'ta gerçekleşecek söyleşi için Adana İnönü
Parkı ve Çakmak Caddesi’nde bildiri
dağıtımına 5 kişi katıldı. "Konser olacak mı?" diye soranlara Haziran ayında
gerçekleşecek stat konserlerinin duyurusu yapıldı. 20 Kasım'da Çakmak
Caddesi’nde açılan Grup Yorum standına saldırmış olan belediye zabıtaları
da selam vermek istediler, saldırmakla
ne yaptıklarının anlamını kavramadıkça selamlarının hiçbir değeri olmadığını belirterek, gerekli cevap verilerek uzaklaştırıldılar.
ESKİŞEHİR: Eskişehir’de 3
Ocak’ta Yapılacak Grup Yorum konseri çalışmaları çerçevesinde, 23–
24–25 Aralık tarihlerinde Adalar’da
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler
Grup Yorum Konseri bilgilendirme
masası açtı. Çalışmada 3 günde 1000
bildiri halka ulaştırıldı. Adalar, Bağlar,
Gültepe ve Büyükdere Mahallelerinde
toplamda 400 adet konsere çağrı afişi
ve 50 adet Anadolu Halk Korosu tanıtım afişi yapıldı. Öğrenci gençliğin
Anadolu Halk Korosu çalışmasına
ilgisi yoğundu.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

ODTÜ’de Keyfi İşten Çıkarmaya Hayır,
Ekin Erdem Evliya Yalnız Değildir!
Halkın Mühendis Mimarları 30 Aralık’ta bir açıklama
yayınlayarak ODTÜ’den (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
keyfi işten çıkarmaları protesto etti. Açıklamada; 1
Aralık’ta Eğitim-Sen üyesi asistan Ekin Erdem Evliya,
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Ahmet Türer'le yaşadığı tartışma sonrasında
öğretim üyesinin Ekin Erdem Evliya hakkında görevlerini
yerine getirmediği gerekçesiyle bölüm başkanlığına
şikâyet dilekçesi yazdığı belirtiliyor.
19 Aralık’ta banka promosyonu görüşmeleri için toplanan
yüzlerce ODTÜ emekçisi, arkadaşları Ekin Erdem Evliya’nın
keyfi olarak işten atılmak istenmesini protesto etmek için
inşaat mühendisliği bölümüne yürüdü. Olay ardından inşaat
mühendisliği bölüm başkanlığı gerçeklerle ilgisi olmayan,

abartılı bir
açıklama yaparak
öğretim üyesine saldırıldığını iddia etti. Yaşananların çarpıtıldığı gibi, “sınıf basma”, saldırıya geçmeyle
ilgisi olmadığını belirten Halkın Mühendisleri; “Ne yazık
ki Eğitim-Sen baskıya dayanamamış, koşulsuz ve teslimiyetçi
bir özür metni yayınlayarak geri adım atmıştır… Prof. Dr.
Ahmet Türer saldırıya uğrayan bir mağdur değil, üniversitedeki öğretim üyesi statüsünü bir asistana karşı küfür
ederek, darp ederek, işinden atılması için uğraşarak kötüye
kullanan birisidir. Hakkında rektörlük ve bölümü tarafından
soruşturma açılması gerekmektedir” denildi.
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SANAT, HALKIN İHTİYACIDIR!
Sanat, halkın ihtiyacıdır. Büyük insanlık ihtiyaç duymadığı hiç bir şeyi yaratmamıştır. Bilim gibi sanat da insanlığı büyük kılan olguların başında gelir.
Neden böyledir bu? İnsanlık, sanata neden ihtiyaç
duymuştur?
Bu sorunun en sade cevaplarından birisini, dünya
halklarının onurlu aydınlarından Bertolt Brecht'in şu sözünde bulabiliriz: "Bütün sanatlar, sanatların en büyüğü
olan yaşama sanatına katkıda bulunurlar."
Brecht'in "sanatların en büyüğü" olarak vurguladığı
"yaşama sanatı" nedir? Öyle ya, biyolojik bir yaşam
neden sanat olsun. Ki doğadaki bütün canlılar, bir şekilde
yaşamlarını sürdürmektedirler.
Elbette, Brecht'in vurguladğı biyolojik bir yaşam değildir. Şair Ahmed Arif'in dizesiyle söylersek: "yaşamak,
sade ‘yaşamak’/ yosun, solucan harcıdır."
Yaşama sanatının ne ve nasıl olduğu hakkında, aşağıda
yapacağımız alıntı, oldukça fikir verici olacaktır:
"... İnsanların zorunluğa boyun eğmeyeceği açık bir
gerçektir. Çünkü insan, zorluğa başkaldırmanın ürünüdür.
Bu başkaldırma gerçekleşmeseydi insan denilen varlık
Sayı: 450 meydana gelmeyecekti. Doğa, kendisine boyun eğen
Yürüyüş taşları, bitkileri ve hayvanlarıyla geçiniyor gidiyordu.
4 Ocak
Gün geldi, bir başkaldırma gerçekleşti: İnsan... insanın
2015
altından bu başkaldırmaları çekersek, ortada, elleri
üstünde yürüyen bir hayvan türünden başka bir şey kalmayacaktır. İnsanın insanlığını kavraması demek, bu
başkaldırmanın bilincine varması demektir." (Doğa Yasası
/ O. Hançeroğlu/Yeditepe Yayınlar / 1955)
Sanat, işte o bilinci, halka taşımanın estetik yoludur.
Yaşama sanatı; insanın insanlığını, insanlık onurunu,
umudunu, zora zorbalığa başkaldırmanın bilincini kavrayarak hayatı şekillendirmesi demektir.
Böyle olduğu içindir ki; "Bütün sanatlar, sanatların
en büyüğü olan yaşama sanatına katkıda bulunurlar."
Egemenler, esas olarak sanatın bu temel işlevine düşmandır. Çünkü, onlar halk düşmanıdır. Sanatın halkın
yaşam savaşına katkıda bulunmasını, hayat denilen kavgasını aydınlatmasını istemezler. Tam aksine, sanatı, çürümüş kültürlerinin yozluğunu yayan bir silah olarak
kullanmaktadırlar.
Yoz dizilerden Amerikan filmlerine.. hangisi halkın
yaşam savaşına katkıda bulunabilir? Hiçbirisi.. Ve dahası,
burjuvazinin yoz sanatı halka çürüme, değersizleşme, bireycilik, bunalım.. bulaştırmak için vardır.
Bizim sanatımız, halkın devrimci sanatı ise yaşama
sanatına katkıda bulunur, hayat denilen kavgayı aydınlatır.
Ki halkların ihtiyacı da budur.
Sanat, halk için moral bir ihtiyaçtır. Sanatı suya benzetirsek, halk su içmek ister. Burjuvazi, halkın bu ihtiyacına
karşılık olarak, renk renk ama içinde zehir olan kirli su
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servisi yapar.
Bizim sanatımız duru, temiz, berrak bir su gibidir.
Kaynağı da halk pınarıdır. Ve tam da bu nedenle, duru
ve temizdir. Çünkü, kaynağı halktır. Ve halk, kendi
kendisini zehirlemez, yozlaştırmaya çalışmaz. Halkın
devrimci sanatı güç ve coşku verir, değer aşılar ve böylece
yaşama sanatına katıda bulunur.
Kapitalizm koşullarında sefalet, yozlaşma, yalnızlık,
yabancılaşma, bireycilik, yoksulluk ve bataklığa çevrilmiş
olan yaşam karşısında halkımıza moral değer ve güç taşıyacak olan bizim sanatımızdır. İşte o zaman, sanat,
halkın yaşama sanatına katkıda bulunmuş olur.
Her alanda, halkın sanat pınarını coşkuyla gürül gürül
akıtmalıyız hayatın içine. Sanatımızın berrak ve temiz
suyu, aktıkça yatağını bulur ve denizine ulaşır. Halkın
içinde gürül gürül akan sanatımız temizler burjuvazinin
kirlettiği ne varsa. Ve hayatı, burjuvazinin kirinden, pisliğinden, zehirinden arındırır. Yeter ki, kaynağı halk olan
sanat pınarımızı her alanda gürül gürül akıtmanın yolunu
yöntemini bulalım.
Halkımızın yoz pop şarkılarına, uyduruk dizilere,
Amerikan filmlerine, mistisizm aşılayan ucube gösterilere
mahkum edilmemesi için, sanat pınarımızı her alanda
halkla birlikte inşa etmeliyiz. Birlikte üretmenin, sergilemenin bir biçimi, yoludur inşa edilmesi gereken.
Türküler yakan, seyirlik oyunlar yaratan, omuz omuza
halay çekip horon teptiği halk oyunlarını icat edendir
bizim halkımız. Bunları yapmak için konservatuara gitmemiş, özel dersler almamıştır. Günlük maişet derdi
içinde, yaşama sanatına katkı olacak şekilde halk kendi
sanatını yaratmıştır.

Sanatı, Halktan Uzaklaştıran
Burjuvazidir
Böylece;
1) Bütün sanatların, halkın yaşama sanatına katkıda
bulunma işlevini yok etmiştir.
2) Halk düşmanı niteliğine uygun olarak, bütün
sanatları, halka yozlaşma aşılamanın kirli silahına çevirmiştir.
3) Metalaştırdığı sanatın ticaretini yaparak daha fazla
kar elde etmenin yolunu bulmuştur.
Hayatın içinde her alanda somutlaşması gereken
bizim sanatımız, halkın devrimci sanatı ise;
1) Halkın yaşama sanatına katkıda bulunup hayat denilen kavgasını aydınlatır.
2) Halkın moral değerlerini, onurunu, umudunu, halk
ve vatan sevgisini güçlendirip büyütür.
3) Paylaşmanın, dayanışmanın, omuz omuza olmanın
coşkusunu taşıyan sanatımız, o büyük sevdanın sanatıdır...

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Sağlık Emekçileri;
Sizi HALKIN SAĞLIKÇILARI
Olmaya Çağırıyoruz
BİZLER;
HASTANELERDE, POLİKLİNİKLERDE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE,
ECZANELERDE ÇALIŞAN EMEKÇİLERİZ!
DOKTOR, HEMŞİRE, VETERİNER,
ECZACI VE DİĞER SAĞLIK İŞ KOLLARINDA ÇALIŞAN MEMURLARIZ! İŞÇİLERİZ!
BİZLER,
HANGİ İNANÇTAN, DÜŞÜNCEDEN
MİLLİYETTEN OLDUĞUMUZA BAKILMAKSIZIN, İKTİDARLARIN AÇ, YOKSUL
BIRAKTIĞI VE HALA KAPIKULU OLARAK GÖRÜLEN VE SAYILARI 7OO BİNİ
AŞAN SAĞLIK EMEKÇİLERİYİZ!
MESLEĞİMİZİ DİN, DİL, IRK AYRIMI
YAPMADAN SÜRDÜRÜYORUZ.
EMEĞİMİZLE, ALINTERİMİZLE ÇALIŞIYOR VE ÜRETİYORUZ!
MESLEKİ BİLGİMİZİ HALKTAN
YANA, HALK İÇİN KULLANIYORUZ!
HALK İÇİN PARASIZ SAĞLIĞI SAVUNUYORUZ, BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ!
MESLEĞİMİZİ HALKIN ÇIKARINA,
HALKIN İHTİYAÇLARINA UYGUN OLARAK KULLANMAK İSTİYORUZ!
DOKTOR, HEMŞİRE, VETERİNER,
TEKNİSYEN, DİS HEKİMİ, ECZACI YAHUT HERHANGİ BİR KAMU EMEKÇİSİ
OLARAK MESLEK ONURUMUZUN KORUNMASINI İSTİYORUZ!
EMEĞİMİZLE VARIZ, AMA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ. SORUNLARIMIZ VAR, AMA ÇÖZÜLMÜYOR!

Sorunlarımız Nelerdir?
1- Yüzbinlerce sağlık
emekçisi olarak aldığımız
maaş açlık sınırı altında yer
alıyor. Çeşitli kesenekler, vergiler vb. ile maaşlarımızın
önemli bir kısmı eriyor, maaş
zamları enflasyon değerleri
ve hayat pahalılığı karşısında
sıfırlanıyor.
2- Performansa dayalı ek
ücretlendirme sistemi nedeniyle biraz daha fazla ücret
alabilmek için birbirimizle
yarıştırılıyoruz. Performans
sistemi nedeniyle yaşanan
sorunlarda birbirimize düşürülüyoruz.
3- Günde 100 hastaya
bakmak istemeyen doktorlar
tembel ilan ediliyor. Bu durum doktorlar üzerinde psikolojik bir baskı aracına dönüştürülüyor.
4- Günlük poliklinik randevu sayıları çok yüksek olduğundan mesleğimizi gerektiği gibi yapamıyoruz. Dar zamanda çok fazla hastaya bakma zorunda bırakılıyor, yeterli
bir muayene yapamıyoruz.
5-Personel azlığı nedeniyle 36 saate varan kesintisiz
nöbet tutuyoruz. Psikolojik
baskıya, yıldırmaya yönelik
fazladan iş yüklemesine maruz kalıyoruz. Angaryaya
tabi tutuluyoruz.
6- Yoğun çalışma koşulları
nedeniyle doktor arkadaşlarımızın ders çalışmaya ne
enerjileri ne de vakitleri kalıyor.
7- Usta çırak ilişkisi olarak
tanımlanan tıp eğitimi yoz-
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laştırılıyor. Pek çok bölümde
(özellikle cerrahi bölümlerde)
kıdemli asistan kıdemsize,
uzman hekim asistana, üniversite hocası uzman ve asistanlara karşı baskı kuruyor,
kötü muamelelere maruz kalıyoruz.
8- Hemşire arkadaşlarımız
saatlerce ayakta tedavi uygulamanın bir sonucu olarak
birçok sağlık sorunu yaşıyorlar.
9- Ağır çalışma koşullarının yarattığı yorgunluk, dikkatsizliği ve malpraktis (yanlış
tedavi) vakalarını yaratıyor.
Bu sonuçlar doktorların ve
hemşerilerin sorumsuzluğuna
bağlanıyor. Bu nedenle hastaların ve hasta yakınlarının
şiddetine maruz kalıyoruz.
10- Sağlık emekçilerine
yönelen şiddet için önlem
alınmıyor, sorunlar için çözüm üretilmiyor.
11- Hemşirelikte branşlaşmaya dayanan bir formasyon sağlanmıyor. Teorik ve
pratik eğitimin yetersizliğinden çok fazla malpraktis ortaya çıkıyor.
12-Tedavi edici sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kadronun
yarısından bile az sayıda
hemşire ile yürütülüyor. Tedavi edici sağlık hizmetlerinde ihtiyacın çok altında
hemşire çalıştırılıyor. Bu ağır
koşullar bakım kalitesini
olumsuz yönde etkiliyor,
hemşirelik mesleği sadece
hekim istemlerini uygulayan
bir meslek olarak algılanmasına neden oluyor.

Sayı: 450
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13- Ağır çalışma koşulları
nedeniyle tehlikeli ve ölümcül
birçok hastalığa maruz kalabiliyoruz. Bel ve boyun fıtığı
hastalığının yanı sıra akciğer
tüberkülozu, hepatit B ve C,
AIDS gibi mesleki hastalıklara
karşı da savunmasızız. Bununla
birlikte uyku bozukluğu, stres
ve aşırı yorgunluk gibi sıradanlaşmış sorunlar nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar da yaşıyoruz.
14- İş güvencemiz de artık elimizden alınıyor. Güvencesiz, sözleşmeli, taşeron, esnek ve kuralsız
bir çalışma dayatılıyor.
15- Sağlık alanında güvencesiz
çalışanların sayısı hızla artıyor, güvencesiz çalışan arkadaşlarımız köle
gibi çalıştırılıyor, haksızlıklara boyun
eğmeyenlerin sözleşmeleri hemen
feshediliyor.
16- Örgütlenmenin önüne geçmek
için ellerinden geleni yapıyorlar. Sürgünlerle, cezalarla, baskılarla ve tutuklamalarla, haklarımız için mücadele etmemizi, örgütlenmemizi engellemeye çalışıyorlar.
17- Anne olan kadın emekçiler
için kreş sorunu da ciddi bir sorundur.
Çoğu iş yerinde kreş yoktur. Annelikle
çalışmak arasında adeta bir tercih
yapmaya zorlanıyoruz.
18. Daha fazla performans yapmak
adına asistan hekimler olarak, eğitim
saatlerimiz öğle aralarıyla sınırlanıyor.
19. Polikliniklerde bir hastaya ortalama 4 dakika ayırmak zorunda
bırakılarak, bu sistemin sorumlularıymış gibi hastalarla karşı karşıya
getiriliyoruz.
20. Yeterli sayıda asistan hekim
kadrosu açılmadığından, olması gerekenden çok hastamız olduğu için
servislerde yatmakta olan hastalarımıza yeterli vakit ayıramıyoruz.
21. Muayene katılım payı ücretleri
eczanelerde hastaların karşısına çıkarılıyor. Bu yüzden eczacılar olarak
hastalarla karşı karşıya getiriliyoruz.
22. Sağlık alanında çalışan taşeron
emekçiler olarak angarya işlere tabi
tutuluyoruz. Sürekli olarak, sözleşme
yenilenmemesi korkusuyla yaşıyor,

işten atılmakla tehdit ediliyoruz.

Bunlar Sorunlarımızın
Sadece Birkaçı!
Peki Ne Yapacağız?
Çaresiz Değiliz!
Sorunlarımız Ortak,
O Zaman Çözümü de
Ortak!
Nasıl mı? Aslında, çok kolay. Hepimiz ne istiyoruz önce bunu saptayacağız. Nasıl mı? Bir araya gelerek.
Yaşadığımız ortak sorunları ve bunun
nedenlerini bularak ve beraber çözüm
yolları üreterek yapacağız.
Bizler emeği ile geçinen emekçileriz. Neden emeğimizin karşılığını
biz belirlemeyelim. Bizim performansımızı kim nasıl ve hangi kritere
göre ölçecek? Alın terimizin karşılığını almak istemeyen çıkar mı aramızda? ÇIKMAZ!
Biz de emeğimizin karşılığını almak İSTİYORUZ!
İş güvencesi İSTİYORUZ!
Hizmet süremiz dolunca ve emekli
olunca kendimizi güvencede hissedecek bir maaşla emekli olmak İSTİYORUZ!
Fiziki, ruhsal, düşünsel ve mesleki
olarak kendimizi geliştirmeye imkan
tanıyacak eğitimin, zamanın ve desteğin sağlanmasını İSTİYORUZ!
Çocuklarımız için işyerlerimizde
kreş olmasını İSTİYORUZ!
Emekçileri bölen uygulamalara
karşı eşit işe eşit ücret İSTİYORUZ!
Performansa dayalı ve esnek çalışma yöntemiyle iş arkadaşlarımız
arasında rekabeti besleyen uygulamalara karşı, dayanışmacı ve paylaşımcı çalışma koşulları İSTİYORUZ!

Angarya çalışma değil,
mesleğin gereğine uygun çerçevede çalışmak İSTİYORUZ!
Bizi mesleğimizi yapmaktan uzaklaştıran ve halkla karşı karşıya getiren uygulamalara karşı, mesleğimizi hakkıyla ve gereğine uygun yapmak İSTİYORUZ!
İSTEKLERİMİZ TALEPLERİMİZ ORTAK!
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNÜN DE ORTAK OLDUĞUNA
İNANIYORUZ!
BİRLİKTE OLURSAK BİRLİKTE HAREKET EDERSEK HAKLARIMIZI ALIRIZ.
Yani İSTİYORUZ ALACAĞIZ
diyeceğiz yüksek sesle. Ama tek başımıza değil. Aynı sorunu yaşayan,
işyerlerinde beraber çalıştığımız, farkında olmasak da sınıf kardeşi olduğumuz arkadaşlarımızla bir araya
gelerek. İşyerlerimizde örgütlenmeye
başlayacağız. Hangi sendikaya üye
olursak olalım veya hiçbir sendikaya
üye olmasak da, birlikte aynı çatı altında örgütleneceğiz.
Bizi sömürenlerin bizi aç, yoksul
ve işsiz bırakmak için bize rağmen
bizim adımıza karar aldıkları meclisleri var. Biz de onbinlerce sağlık
emekçisi olarak iş yerlerimizden başlayarak kendi meclislerimizi kuracağız. Buralarda küçük küçük sorunlarımızı konuşarak ve çözmek
için mücadele ederek başlayacağız.
Ve hakkımız olanı korumak için
direneceğiz, mücadele edeceğiz. Öyle
günübirlik, canı sıkılınca veya saldırı
gerçekleştikten sonra protesto etmek
için değil. Bizim olanı almak için mücadele edeceğiz. Kararlı, ısrarlı ve
meşruluğumuza inanarak direneceğiz.
Çünkü biz emekçiyiz haklıyız ve
hakkımızı istiyoruz.

VERMEYECEKLER...
ALACAĞIZ!
SAĞLIKÇIYIZ,
HAKLIYIZ,
KAZANACAĞIZ!
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1 Ocak - 30 Mart
1. BÖLÜM
 17-25 Aralık 2013: AKPCemaat Çatışmasında Ortaya Saçılan Sömürü Düzeninin Pislikleridir! Pisliği Devrim Temizler!
2014 yılına 17 Aralık 2013 yılından devreden oligarşi içi çatışmada en
üst noktada seyreden AKP-Cemaat
çatışması ile girildi. 17 ve 25 Aralık
yolsuzluk operasyonlarında AKP’nin
tüm pislikleri, hırsızlıklarıyla, oligarşik düzenin nasıl bir çürümüşlük
içinde olduğu, AKP iktidarının halkı
soymada vardığı nokta tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Çürümüş
oligarşik düzenin neredeyse tüm pislikleri ortaya saçıldı.
2014 yılına AKP’nin açığa çıkan
hırsızlıklarına, yolsuzluklarına karşı
yapılan eylemlerle girildi. Halk Cepheliler İstanbul’un yoksul mahallelerinde ve Anadolu’nun çeşitli illerinde yaptıkları “Zama, Zulme, Yolsuzluğa Son” yürüyüşleriyle çürümüş
düzeni ve AKP’nin hırsızlıklarını,
yolsuzluklarını teşhir ederek adaletli bir düzen için örgütlenme ve mücadele çağrısı yaptılar.
Bugün AKP bu çatışmada Fethullahçıları büyük oranda geriletti. Ve
devlet içindeki Fethullahçı kadroları
temizleyerek pisliklerinin üstünü örttü. AKP’li bakanların el konulan milyonlarca dolarlık rüşvet paraları faizleri ile geri iade edildi. Böylece AKP
rüşvet almayı, hırsızlığı da yargı aracılığıyla meşrulaştırdı. Çürüme daha
da derinleşmiş oldu.

OCAK

 Ocak 2014: “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş
Okuyalım, Okutalım!” kampanyası başlatıldı.
 5 Ocak 2014: FOSEM’in
19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nı
içeren fotoğraflardan ve resimlerden oluşturduğu "Katliam... Direniş... Zafer... 19 Aralık" isimli sergisi 5 Ocak’ta İstanbul Gazi Mahallesi'nde Gazi Dörtyol Sultan Düğün
Salonu'nda açıldı.
 6 Ocak 2014: Cepheliler, 6
Ocak’ta Taksim Meydanı’nda 12
saatlik açlık grevi yaparak Berkin Elvan için adalet istediler.
Gün boyu Taksim Anıtı’na gelen
Halk Cephelilere saldıran AKP’nin
katil polisi, eyleme 6 kez saldırarak
13 Halk Cepheliyi işkencelerle
gözaltına aldı. Berkin’e adalet için
yapılan eylemler İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinde her hafta
düzenli olarak sürdü.
 12 Ocak 2014: Gazi’de,
Küçükarmutlu’da, Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de Binler
AKP’nin Çetelerine Karşı Yürüdü! Tüm Pislik Yuvalarını Kurutacağız! Hasan Ferit’in Bayrağını
Göklere Taşıyacağız! Halk Cephesi’nin başlattığı “Tüm İstanbul Bizim Olacak, Milyonlarca Hasan Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız!
Uyuşturucuya, Kumara İzin Vermeyeceğiz!” kampanyası kapsamında
12 Ocak tarihinde Küçükarmutlu’da, 26 Ocak tarihinde Okmeydanı’nda, 16 Şubat’ta Sarıgazi’de…
23 Mart’ta Ankara’da, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler yapıldı.
 20 Ocak 2014: Halkın
Mühendis-Mimarları halk bahçe-

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!

lerini kuruyor. Geleneksel tarımın,
geri dönüşü olmayacak şekilde yok
edildiğini, uluslararası tohum tekellerinin üreticiyi kendilerine bağımlı
hale getirdiğini belirten Halkın Mühendis-Mimarları, hayatın her alanında alternatif üretilebileceğini
halk bahçeleriyle gösteriyor. Halkın
Mühendis-Mimarları 20 Ocak tarihinde Küçükarmutlu’da belirlenen
arazide ıslah çalışmasıyla, halk
bahçelerini kurmaya başladılar.
 17-18 Ocak 2014:
AKP’nin işkenceci polisleri sabahın köründe İstanbul Çayan Mahallesi’nde onlarca evi bastılar ve 7 kişiyi işkenceyle gözaltına aldılar.
Halk Cepheliler gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılana kadar
Vatan Caddesi’ndeki işkence merkezinin önünde basın açıklaması
yapıp oturma eylemine başladı...
Oturma eylemine TOMA’lardan sıkılan basınçlı su ile saldıran polis
iki Cepheliyi söküp alamadı. Bütün
dünya iki Cephelinin faşizme karşı
direnişine ve işkencecilerin aczine
tanık oldu…

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

 22-27 Ocak: AKP’nin katliamcı polisinden hesap sormak için
Halk Cepheliler 13, 22 ve 27 Ocak
tarihlerinde Taksim Anıtı önünde
yapılan eylemlerde AKP’nin katil
polislerinin saldırısına uğradı. Onlarca kişi gözaltına alındı Berkin
şehit düşene kadar eylemler İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünyanın
birçok yerinde artarak sürdü.
 22 Ocak 2014: Cebeci Mezarlığı’nda Büyük Direnişin zafer
kutlamasına ve şehitlerimizin anmasına 190 kişi katıldı.
 23 Ocak 2014: Bochum
Hapishanesi’nde tecritte tutulan
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Dev-Genç’in Cevahir Direnişi

Grup Yorum Açlık Grevinde
Şadi Naci Özpolat, zorla onursuz arama dayatmasına karşı görüşe çıkmayarak süresiz açlık grevine başladı.
 23-24-27 Ocak 2014: 19 Şubat 2013’de 28 İlde 184 devrimci
memurun gözaltına alınıp 72’sinin tutuklandığı Kamu Emekçileri Cepheli
memurların mahkemesinde 11 aydır
İstanbul’da tutuklu olan 32 kişiden
24’ü daha tahliye oldu. Böylece
AKP’nin komplosu çökmüş oldu. Bir
sonraki mahkemede de kalan tutuklu
memurların tamamı tahliye oldu.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

 24 Ocak 2014: Yeni albümü
"Halkın Elleri"ni çıkaran Grup Yorum, Türkiye'de ve Avrupa'da yaptığı
bir dizi söyleşinin ardından albüm tanıtım konserlerine başladı. Dört hafta
boyunca süren albüm tanıtım konserlerinin ilki 24 Ocak akşamı Galatasaray Lisesi önünde yapıldı.
 24 Ocak 2014: Milli Eğitim
Bakanlığı önünde 10 Dev-Genç’li basın açıklaması yapıp, Berkin’in karnesini almak ve Berkin’i vuranların
cezalandırılması talebiyle toplandı.
Henüz pankartlarını bile açmadan
başbakanlık korumaları tarafından işkencelerle gözaltına alındılar.
 25-26 Ocak 2014: Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu Hollanda’nın Amsterdam
Şehrinde Yapıldı. Sempozyumda
“Yeni Mücadele Biçimleri”, “Halk
Ayaklanması”, “Emperyalist Müdahaleler”, “Göçmen Sorunu”, “Siyasi
Tutsaklar” konuları tartışıldı.
 31 Ocak 2014: İsviçre TAYAD Kuruldu.


ŞUBAT

 Berkin Elvan’ı Vuran Polislerden 229 Gün Sonra Halk Cephe-
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si’nin Mücadelesi Sonucunda 7 Polis İfade
Vermek Zorunda Kaldı: “Bilmiyorum, Hatırlamıyorum, Görmedim!”
 2 Şubat 2014: İstanbul Okmeydanı Serhat Düğün Salonu’nda
“28 Yıllık Devrimci Basın Tarihinde
Yürüyüş’ün 400. Sayısı Yemeği” düzenlendi.
 2 Şubat 2014: Bayrampaşa
Hapishanesi davasının13. duruşmasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iki yeni belge
ile "Hayata Dönüş Operasyonu"nun
"Ana Harekat Planları" ortaya çıktı.
Bu plana göre Bayrampaşa Hapishanesi'ndeki katliam saldırısının adı
"Tufan", Ümraniye Hapishanesi’ndeki katliam saldırısının adı da "Boran
ve Atmaca" olarak belirlendiği öğrenildi.
 7 Şubat 2014: Çağdaş Hukukçular Derneği hapishanelerde uygulamaya konulan camlı avukat görüş yerlerine karşı 7 Şubat’ta Kandıra
F Tipi Hapishanesi önünde eylem
yaptı.
 Şubat ve Mart Aylarında:
Cepheliler, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, yalan vaatlerle halkı kandırmak için mahallelerde seçim bürosu kuran düzen partilerinin irtibat bürolarına yönelik
eylem düzenledi. Okmeydanı ve
Bahçelievler’de MHP ve AKP ilçe
binaları molotoflanarak tahrip edildi. Ayrıca örgütlü olunan diğer mahallelerde düzen partilerinin pankartları, seçim büroları, araçları tahrip edildi ve düzen partilerinin temsilcileri mahallelerden kovuldu.

 8 Şubat 2014: Halk Cepheliler, Hasan Ferit’in hesabını sormak,
yozlaşmaya karşı değerlerimizi korumak, birlik ve beraberliği yaşatmak
için Gülsuyu Mahallesi’nde futbol
turnuvası ve halk şenliği düzenledi.
 10 Şubat 2014:Yunanistan’da
işbirlikçi Samaras hükümeti dünya
halklarının baş düşmanı katil Amerika ve işbirlikçi faşist AKP iktidarının
dayatmasıyla 10 Şubat’ta 4 Cepheliyi
gözaltına alarak tutukladı.
 10 Şubat 2014: Dev-Genç’liler “2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın” kampanyasının ilk eylemini
10 Şubat'ta oturma eylemi ile başlattı.
 13 Şubat 2014: Devrimci
İşçi Hareketi ve Direnişteki Greif
İşçileri DİSK’in 47. Yılı Kutlamasına İzin Vermedi. DİH’li işçilerin ve
Greif işçilerinin kürsüyü işgal etmesiyle içkili “kutlama” yapılamadı.
 14 Şubat 2014: Grup Yorum,
üyelerine yönelik yurtdışı yasağının
kaldırılması için; AKP’nin sanata saldırılarının son bulması için;14 Şubat’tan itibaren, Diren Kazova Kazak
ve Kültür evinde 1 ay sürecek açlık
grevine başladı. Açlık Grevi eylemi
32 gün sürdü.
 20 Şubat 2014: Dev-Genç’liler hapishanelerdeki tutuklu 2 bin 785
öğrencinin serbest bırakılması talebiyle İstanbul’da Cevahir AVM önünde açlık grevi çadırı açtı. AKP’nin polisi 30 kez saldırdı, Dev-Genç’liler
30 kez çadırlarını yeniden kurdu.


MART

 8 Mart 2014: Kapitalizmin
emeğimizi sömürmesine, kadınlarımızı meta haline getirmesine ve bur-
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Berkin Elvan’ın Cenazesi
dünya halklarının adalet simgesi oldu.
Sadece İstanbul’da cenaze törenine 3
milyonu aşkın insan katıldı. Türkiye’nin 63 ilinde ve birçok ülkede Berkin’in resimleri ve ekmekleriyle milyonlarca insan sokaklara çıktı, adalet istedi, AKP’den hesap sordu.

juvazinin Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün içini boşaltmasına, yıllardır izledikleri politikalar ile 8 Mart'ın
çıkış amacından uzaklaştırmasına
karşı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü olarak Anadolu’nun dört bir
yanında kutlandı. İstanbul Kadıköy’de yapılan mitinge Halk Cephesi
kortejinde 400 kişi katıldı.
 11 Mart 2014: 269 gündür
komada olan Umudun Çocuğu Berkin Elvan şehit düştü.
269 gündür “UYAN BERKİN” dedik. 14 yaşındaki Berkin 15 yaşına komada girdi. Tüm Türkiye Berkin’in
uyanmasını bekledi... 269 gün boyunca BERKİN için adalet istedik. Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce eylem
yapıldı. Yüzlerce Cepheli gözaltına
alındı. Tutuklandı. Muharrem Karataş
Berkin Elvan’a adalet için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yaptığı roketli saldırıdan sonra şehit düştü. Tüm Türkiye’de ve hatta dünyada Berkin Elvan
Adalet mücadelesinin sembolü oldu.

 12 Mart 2014: Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından 12 Mart
akşamı AKP’nin örgütlediği faşist bir
grup Okmeydanı’na doğru yürüyüşe
geçti. Hedeflerinde mahalleyi yakıp
yıkmak, Berkin’in ailesine saldırmak, cenazeye katılan milyonların
hıncını çıkarmak vardı. Fakat Cepheliler buna izin vermedi; Fatih 1453
adlı faşist çetelerin öncülüğünü yapan Burak Can Karamanoğlu Cepheliler tarafından cezalandırıldı. Ayrıca
AKP’nin 14 seçim irtibat bürosu yakılarak kullanılmaz hale getirildi.
 16 Mart 2014: 16 Mart 1978
günü İstanbul Üniversitesi çıkışında
devrimci öğrencilere yönelik yapılan
faşist saldırı sonucunda, 7 devrimci
katledilmişti. Yaptıkları katliamdı.
Yaşanan bu katliamın sorumlularının
devlet tarafından bilinmesine rağmen,
devlet faşist katliamın üzerini örtmeye katilleri aklamaya çalıştı. Ancak
Dev-Genç’liler yaşanan katliamı da,
katliamın sorumlularını da unutmadı.
 18 Mart 2014: Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinden katılımcıların yer
aldığı “Düşünce Özgürlüğü, Örgütlenme Hakkı ve Politik Tutsaklara
Özgürlük” adıyla 18 Mart’ta Almanya’da Anayasa Koruma Örgütün’ün
önünde saat 11.30‘da uzun yürüyüş
başladı.

 12 Mart 2014: Halk Cepheliler 12 Mart’ta Gazi Katliamı
şehitlerini ve direnişi anmak
Kızıldere Köyü
için Gazi Mahallesi'nde anma
düzenledi. Anmanın bitiminde
katılan 1500 kişi Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak
için Gazi Mahallesi'nden Okmeydanı’na geçti.

 21 Mart 2014: Newroz Bayramı, başta Gazi Mahallesi olmak
üzere Armutlu, Sarıgazi, 1 Mayıs
mahallelerinde ve Anadolu’nun çeşitli illerinde Cepheliler tarafından
“Kawa’dan Cengiz’e, Haziran
Ayaklanması’ndan Berkin’e Bu
Ateşi Büyüteceğiz” sloganıyla kutlandı.
 21 Mart 2014: 21 Mart’ta bir
yıldan fazla bir zamandır ‘11 çelik
kapı’ gibi yalanlarla tutsak edilen
Halkın Hukuk Bürosu avukatları tahliye oldu.
 25 Mart 2014: 25 Mart sabaha karşı AKP’nin eli kanlı polisleri
düşman bir ülkeye çıkarma yapar
gibi Okmeydanı ve Örnektepe’ye girdiler. Sibel Yalçın Parkı’nda bir saat
boyunca arama yapan polisler 10’a
yakın evi ve bir işyerini bastılar. Aynı
“operasyon” kapsamında Çayan Mahallesi’nde de iki eve ve bir işyerine
baskın düzenlediler.
 28 Mart 2014: 28 Mart'ta
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
bir araya gelen Halk Cepheliler
“Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar Susma Türkiye” ve
“Berkin’in Hesabı Mahşere Kalmayacak” diyerek 24 saatlik oturma
eylemini başlattılar.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

 30 Mart 2014: 30 Mart 2014
yerel seçimleri yapıldı.
Seçimlerden “sürpriz” çıkmadı. Oligarşi alternatiflerini yaratamıyor. Partilerin İl Genel Meclisi ve Büyükşehir
Belediye Meclisi’nde aldıkları oy oranları; AKP yüzde 43.3, CHP 25.64,
MHP 17.67, BDP 4.68 oy aldılar.
AKP’nin hırsızlık, yolsuzluk, faşist terör ve ortaya saçılan tüm
pisliklerine, işsizliğe, açlık ve
yoksulluğa rağmen hala bu kadar yüksek oy alıyor olması
düzenin açmazlarıdır.

 12 Mart 2014: Berkin
Uyudu Tüm Türkiye Uyandı
Türkiye halkları onurlu bir
evladını daha toprağa verdi!
Berkin Elvan, tüm Türkiye ve

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!

 30 Mart 2014: 30
Mart-17 Nisan, Devrim şehitlerimizi anma ve parti’nin kuruluşunu kutlama günlerinde
ülkenin her tarafında Cepheliler yaptıkları eylem ve etkinliklerle Umudu selamladılar.
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Ders: DİN

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Aralık
2015

Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;
Bu hafta dersimizde din konusunu ele alacağız.
Geçen hafta AKP iş cinayetlerine
karşı hiçbir önlem almazken Diyanet
İşleri tarafından İstanbul’daki bütün
camiilerde “Cuma hutbesi” okutuldu. Okutulan hutbede de "Allah'ın
taktiridir ve O ne dilerse o olur' deniyor.
AKP, katliamlarını Allah’ın üstüne atarak sorumluluktan kurtulmaya
çalışıyor. Halkın inançlarını sömürerek pisliklerinin üstünü
örtüyor. Biz de bu hafta dersimizde din konusunu ele alacağız.

 Dinler ve İnançlar
Nasıl Ortaya
Çıkmıştır?
Yıllar önce ilk insanların
bilgi ve becerileri bu kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle insanlar doğadaki olayları açıklayamıyor, çok
güçsüz kalıyordu. Bu güçsüzlükleri ve
yetersizlikleri nedeniyle kendilerince
bazı şeyleri güç olarak görmeye, ona
inanmaya, güvenmeye, tapmaya başladılar. Açıklayamadıkları herşeye tanrı gözüyle baktılar.
Vahşi hayvanları uzaklaştırdığı,
kendilerini ısıttığı vb. nedenlerle ateşe taptılar, şimşek çaktı, korkup şimşeğe taptılar. Su yaşamlarını devam ettirebilmek için vazgeçilmez bir madde olduğu için suya taptılar. Güçsüzdüler, açıklayamadıkları, korktukları çok şey vardı. Yani dinin ortaya çıkışı, insanlığın yaşam mücadelesinin,
ihtiyaçlarının, çaresizliğinin sonucudur. Sorunlarına çözümü bu şekilde,
bulabileceklerini düşünüyorlardı.
Böylece din, insanlığın zayıflıklarını, korkularını örten bir araç haline
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geldi. Umutlarını, özlemlerini ifade ediyordu.
Dinler önceleri
coğrafi sonra da toplumsal çalkantıların
yaşandığı dönemde
ortaya çıktı. Bu din kitaplarında "Ademoğullarının Allah'ın yolundan çıktığı" şeklinde ifade edilir.
İslamiyet de Arap Yarımadası’nda
putlara tapan, fuhuş ve içkiyle gittikçe
çürüyen Arap kabilelerini yola getirmek için gelmiştir. Yani zulmün, sömürünün dolayısıyla insanlığın umutsuzluğun, çaresizliğin en yoğun olduğu süreçlerde yeni dinler, yeni
peygamberler ortaya çıkmıştır. Ve
dünyadaki yaşamı düzenleyecek yeni
kurallar ortaya koymuştur.

Devrimcilerin
Dine Bakışı
Nasıl Olmalı?

tarihsel gelişimi içinde egemenlerin
elinde "halkın afyonu" olma özelliğini de kazanmış oldu. Sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte dinsel kuralların uygulanmasını tekellerine aldılar. Egemenliklerini sürdürmenin bir
aracıydı onlar için. Aksi taktirde egemenliklerini koruyamazlardı. Kitlelerin kendi dinlerinde yer alan "tanrılarına itaat et emri" böylece tanrının oğlu-kızlarına, rahiplerine vb.
olan toplumun egemenlerine itaat et
emrine dönüşmüş oldu.
Egemen sınıflar çıkarları için dinin topluma etkilerini olumsuz anlamda derinleştirmektedir. Yoksa tarih içinde İslamiyet yorumlayarak
isyan bayrağı açan, çağına göre ilerici
sayılabilecek hareketlerde söz konusu olmuştur. Kurtuluş Savaşı içinde Sütçü İmamlar, Latin Amerika'daki
devrimci rahipler bunların örnekleridir.
AKP iktidarı da tüm yolsuzlukları, katliamlarını din ile örtmeye çalışıyor. Fıtratında vardı
diyor ölen işçiler için. Bu şekilde halkın öfkesinin kabarmasını,
iktidarını sarsacak duruma gelmesini önlemeye çalışıyor. Oysa
dini en fazla tahrip eden de kendisidir.

 Devrimcilerin
 Dinleri Neden

Bakış Açısı Nasıldır?

Egemenler
Kullanabilmiştir?

Devrimciler ise olayları ve olguları değerlendirme, niteliklerini belirlemelerindeki temel kıstas, halkın
hak ve özgürlüklerine, mücadelesine
olumlu ya da olumsuz yöndeki etkileridir. Toplumsal gelişmelere etkide
bulunan dinlere de, islami örgüt ve kişilerin de değerlendirmesinde de temel kıstas budur. Dinler çıktıkları tarihte toplumda ilerici özellikler göstermiştir. Etkide bulunduğu toplumların sosyal yaşamını kendine has düzenlemeleriyle etkilemiştir. Ancak zaman içinde egemenlerin elinde halkı denetim altında tutmanın aracı
haline getirilmiştir. Egemenler dini
tanrı ile kulları arasındaki bir inanç
ilişkisi olarak bırakmayıp "din adına" diyerek sömürü ve zulümlerini,
yağma ve talanlarını kitlelere kabul-

Bütün dinler ilk çıktıklarında mevcut düzenin emekçiler lehine nispeten
iyileşmesini sağlayacak düzenlemeler de getirmiştir. Mevcut düzenin
egemenleri daima yeni çıkan dinlerin
ezmeye, peygamber ve müritlerini
zulmederek yoketmeye çalışmışlardır.
Ancak hiç bir baskı ve zulüm amacına
ulaşamamış, insanlara daha iyi bir
dünya vaat eden dinlerin yayılmasını engelleyememişlerdir.
Zaman içinde toplumların gelişmesiyle her dönemin egemenleri tanrıları ve dini kendi çıkarları için kullanmaya devam etmiştir. Toplumların
gelişmesini üretim araçlarındaki gelişmeler belirliyordu. Böylece din

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

lendirmeye çalışırlar.
Devrimciler buna karşı çıkarlar. Devrimciler dini inançlara
karşı çıkmaz. Toplumsal ve tarihi
bir gerçektir. Soyut bir ateizm
propagandası yapmazlar. Samimi
şekilde inanç taşıyan dindar insanlara gerici gözüyle de bakmazlar. Çünkü geçmişten bugüne
dindar insanların sömürüye, zulme,
vatanlarının işgallerine karşı mücadele ettikleri bilinen bir gerçektir.
Siyasallaştırılan ve ideolojik olarak sınıfsallığı ve ulusallığı yok sayan,
dinciliğe karşıdır. Zulme karşı mücadeleyi reddeden bunun yerine kaderciliği ve ümmetçiliği koyan dinciliğe karşıdır. Bu halkın dini duygularının egemenler tarafından kullanılmasıdır. "Din adına" halk düşmanlarının düzenin sürmesine hizmet
etmedir. Emekçilerin sınıfsal ve ulusal kurtuluş mücadeleleri içinde yer
alma bilincinin gelişmesinin önünde
ideolojik olarak engeldir. Din, mezhep gibi ayrımlarla emekçilerin birlikte mücadelesini engelliyor. Bu biçimiyle dinciler halkların kurtuluş savaşına zarar vermektedir. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin halkı sömürmesinin ömrünü uzatıyorlar.
Çağımızda ilericilik, gericilik kıstası, emperyalizm karşısındaki tavır
alışta ifadesini bulmaktadır. Bu nedenle dini temelde de olsa emperyalizm ve uşaklarına karşı mücadele veriliyorsa, emperyalist politikaların

Devrimciler ise olayları ve
olguları değerlendirme,
niteliklerini belirlemelerindeki
temel kıstas, halkın hak ve
özgürlüklerine, mücadelesine
olumlu ya da olumsuz yöndeki
etkileridir. Toplumsal gelişmelere
etkide bulunan dinlere de, islami
örgüt ve kişilerin de
değerlendirmesinde de temel
kıstas budur.
önünde engel teşkil ediliyorsa, zarar
veriyorsa bu tür kişi, örgüt ve ülkeler
ilerici bir karakter gösterir. Emperyalizmi zayıflatan bir hareket din temelinde bile olsa desteklenebilir.
Emperyalizme karşı bir araya gelinebilir, birlikler oluşturulabilir.
Ancak ülkemizdeki islamcıların
büyük kısmı tarihleri boyunca devrimcilere saldırmıştır. Egemenlerle işbirliği içinde hareket etmişlerdir.
Katliamlara, saldırılara ortak olmuşlar, bu tavırlarıyla da halk saflarına zarar vermişlerdir.
Haziran Ayaklanması’nda bunun
olumlu örneklerinide somut bir şekilde görebildiler. Devrimciler 28
Şubat sonrası türbanlı öğrencilerin
mücadelelerine destek vermiş polisin
saldırısına birlikte direnmiştir.
Bu anlayışla devrimciler samimi
şekilde inanç taşıyana gerici gözüyle de bakmazlar. Dini bayramlarını
kutlar, oruç tuttuklarında büyük sofralar hazırlar, onlarla beraber gele-

Katil Polis Kürdistan'da Komplo ve
Tehditlerle Halk Cephelileri Sindiremeyecek!
Elazığ Halk Cephesi 27 Aralık’ta, “Faşistlere ve Devrimci
Düşmanlarına” başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, polisin Halk Cepheliler’e yönelik takip, taciz, fotoğraf çekme gibi
yıldırma çabalarının arttığı belirtilerek, bu tür aciz çabaların mücadelelerini engelleyemeyeceğine
vurgu yapıldı. Polis en son 25 Aralık’ta Halk Cepheli Uğurcan Küçük'ü telefonla arayarak üzerinde

baskı kurmaya çalıştı, ancak başaramadı. Ayrıca, Elazığ Özgürlükler Derneği girişiminin kiralandığı dernek yerine kendilerini
“Hozat Garajı’ndan gelenler” olarak tanıtan faşist 4 kişilik bir grup
gelerek yerin sahibini tehdit etti.
Halk Cepheliler tehditlere karşılık;
“Devrimci irade karşısında çaresizsiniz. Biz halkız. Haklıyız ve
kazanacağız!” sözleriyle kararlılıklarını bir kez daha ilan ettiler.

neksel günlerine özgü faaliyet gösterirler. Düzenin halk içinde yaratmak istediği ayrımcılığa, devrimcilere karşı geliştirmek istediği düşmanlığı politikaların birliğin, paylaşımın olduğu bu sofralarda bozar.
Sömürülen kesimin bir olduğu, düşmanın sömürenler olduğu gerçeği ortaya çıkar.

 Devrimci Halk
İktidarında Din ve İnanç
Özgürlüğü Nasıl Ele
Alınacak?
Halkın din ve inanç özgürlüğü
önündeki tüm engellerin kaldırılması hedeflenir. Hiç kimsenin dini
kendi çıkarları için kullanmasına
izin verilmez. Halkın hiçbir etki altında kalmadan özgür bir şekilde
ibadetlerini yerine getirmesine de
saygı gösterip, güvence altına alırlar.
Anti-emperyalist, anti-faşist temelde büyük bir halk cephesi ile
devrimi yapacağız. Yoksul olan sömürülen, madenlerde katledilen bizleriz. Asıl bizi dinci, laik, alevi-sünni diye egemenler bölüyor. Biz bütün
inançlardan, uluslardan milyonlarca
Anadolu halkı birleşip onları boğalım
diye "birleşelim bizi sömürenleri boğalım" mesajını anlatmakla görevlidir bir devrimci.
Sevgili okurlar
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere..
Hoşçakalın..
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Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan’ın
Katilleri Cezalandırılsın!
Amed’de başlatılan 'Uğur ve Berkin İçin,
Adalet İçin Bir İmza da Sen Ver' kampanyası
dahilinde, 26 Aralık’ta Ofis Sanat Sokağı’nda
masa açıp imza toplayan ve Roboski’ye gidileceğini duyuran Halk Cephelilere polis saldırdı ve 2 Halk Cepheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Rojda Yalınkılıç ve Coşkun Özdemir gece serbest bırakıldı. Gözaltılarla ilgili açıklama yapan Amed Halk Cephesi
“Yeni komploların peşinde olan AKP’nin eli
kanlı polisini uyarıyoruz elinizi üzerimizden
çekin, komplo kurmaktan vazgeçin!” dedi.
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19 ARALIK SALDIRISI AKP İLE SÜRÜYOR
Direniş Bayrağı Bugün de Bizim Ellerimizde
“Tutuşan bedenlerimizle yazılıyor
tarih. Tutuşan bedenlerimizle yırtıyoruz zulmün karanlığını. Tutuşan bedenlerimiz, Türkiye
gerçeğini aydınlatıyor. Tutuşan bedenlerimiz
öğretiyor dünyanın Türkiye’sindeki mücadele
gerçeğini. 19 Aralık... Bu tarih, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olarak anılacak
hep.” (Yaşadığımız Vatan, 23 Aralık 2000)
14 yıl önce söylemiştik bunları. Evet 19
Aralık bir dönüm noktasıydı. Tekrar tekrar
bakın o gün söylenenlere ve yaşananlara.
Emperyalizm ve oligarşi “Ya ölüm ya düşünce değişikliği” dedi. Ölümle teslim almaya çalıştı devrimciliği. Ölümlerimizle
meydan okuduk emperyalizme ve işbirlikçisi oligarşiye; “ya öleceğiz ya
düşüncelerimizle yaşayacağız” dedik.
Ölüm mü istiyorsun dedik emperyalizme; Bedenlerimizi ateşe verdik… Diri diri yakıldık “ah” demedik… Gün-gün, saniye-saniye eridik,
dört mevsim, 7 yıl boyunca… Tereddüt etmedik bedenlerimizi namluya
sürmekte. Fedayı kitleselleştirdik.
Tutsaklarımızın olağanüstü
direnişi oligarşinin bütün hesap ve planlarını bozdu. Bu
kadarını beklememiş, hesaplayamamışlardı. Ülkemiz hapishaneler tarihinde olmamış
bir şeyi yaparak; aynı
anda devrimci tutsakların bulunduğu bütün
hapishanelere saldırarak, katliam gerçekleştirerek ve hemen ardından tutsakları
F tiplerine doldurarak direnişin biteceğini
düşündüler. Ya-
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lanlarını da böyle süslediler gazete ve TV’lerde.
Görmek istedikleri, olmasını umdukları yalanları
yaydılar: “Ölüm Oruçları Sona Erdi”…
Olmadı istedikleri. Yanıldılar. Dahası direniş
tam 7 yıl sürdü. Emperyalist efendiler, bu görkemli büyük direniş karşısında “7 yıl direniş
mi olur” demek zorunda kalacaktı. Onların
beyinleri böylesi eşsiz bir direnişi alacak kadar
büyük değildi.
Hep söyledik, F tipi tecrit saldırısı devrimciliği tasfiye saldırısıdır, bu ülke topraklarında
devrimciliği bitirme saldırısıdır, Türkiye halklarına saldırıdır dedik.
Kimse muhalefet etmesin! Kimse soru bile
sormasın! Kimse direnme hakkını kullanmasın!
İstediler. Bunun için saldırdılar. 19 Aralık saldırısının daha ilk günlerinden itibaren saldırının
yalnız tutsaklara değil, tüm demokratik muhalefeti bastırmaya yönelik olduğunun ayan beyan
ortada olduğunu söyledik. Bitirmek istedikleri
hak ve özgürlük mücadelesiydi.
19 Aralık Katliamı’nın siyasi sorumluları
ve uygulayıcıları 19 Aralık’ın siyasal amacını
daha o günlerde ortaya koymuşlardır:
“Devlet otoritesi tesis edilmiştir.” (Başbakan
Bülent Ecevit)
“Asıl amaç ölüm oruçlarını bitirmek değil,
onun yanında devletin otoritesini sağlamaktır.”
(İçişleri Bakanı Sadettin Tantan)
“Bu proje yapılacak. Biz bu ülkede bir
düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz bu düşünceyi
ne pahasına olursa olsun ortadan kaldıracağız.” (Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun)
“Ölüm orucundakileri örgütün elinden ve
ölümden kurtarmak için bugün hapishanelere
müdahale ettik” (Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk)
“F tipi uygulamasıyla terör ülke gündeminden çıkarılacaktır” (İçişleri ve Jandarma
Komutanlığı’nın basın brifinginde Kurmay Albay Ali Aydın)
“Operasyon, solu ulusalcı kanada getirmek
için yapıldı, DHKP-C’ye karşı yapıldı.” (Binbaşı
Zeki Bingöl)
Katiller siyasal amaçlarını asla gizlemediler.
Açıkça ortaya koydular: Devrimi, devrimciliği
bu ülke topraklarında bitirmek. DEVRİMCİLİĞİ
BİTİREMEDİLER!

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Direnenlerin
Olduğu Yerde
Umut, Moral,
İnanç, Gelecek…
Teslimiyetin
Olduğu Yerde
Çürüme ve Bitiş
Vardır

farklarını ortaya koymaları çok iyi olmuştu. Pespaye, beş para etmez düşünceleri devrimcilik,
sosyalistlik, komünistlik
adına savunanlara kıyasla
“farklarını koyanlar” çok
daha açık davranmışlardı.

Katiller sürüsünün
söylediklerinin hiçbiri
tutmadı. Ne söyledilerse,
ne umdularsa tersi oldu.
Büyük umutlar besledikleri hapishaneler katliamı ve F tipi
saldırısı boşa çıkartıldı. 19 Aralık
Katliamı ve Büyük Direniş onlar için
kabustur. Bizim için adalet çağrısı.
Onlar 19 Aralıkla “akıllı solculuğu”,
“düzen solculuğunu” hakim hale getirmek istediler. Ancak 19 Aralık ve
Büyük Direniş devrimciliği yeniden
tanımladı. Kahramanlığın manifestosu
oldu. Eşsiz, görkemli bir devrimciliktir ortaya konulan. Ölümüne bir
halk ve vatan sevgisidir.
19 Aralık oligarşi ve emperyalizmin asla hatırlamak istemeyeceği bir
tarihtir. Bizim için, halk için ise onur
ve gurur duyulacak bir tarih. Örnek
alınacak ve alınan bir direniştir. Umut,
moral ve faşizme öfke kaynağıdır.
Bunları sağlayan direniştir. Bu
topraklardan devrimin, devrimciliğin
sökülüp atılamayacağının bir kez
daha ilanıdır Büyük Direniş.
19 Aralık Katliamı ve direnişi sürerken şunları söylemiştik: “Burada
önemli olan, bu direnişi şu anda
belirleyici hale getiren, bu ülkede
hak ve özgürlük mücadelesinin olup
olmayacağıdır. Direnme hakkının
kullanılıp kullanılamayacağıdır.
Direniş bu noktada sürüyor. Devletin şiddeti ve cezası ile sinenler, ne
demokrasiyi, ne adaleti, ne hukuku
hiç bir şeyi savunamazlar. Tutsakların
direnişi, içindeki tüm kahramanlıklarla birlikte, bu ülkedeki demokrasi
mücadelesi açısından, direniş gelenekleri açısından bir manifestodur.”
O gün bu bilinçle direndik.
Bir de direnmeyenler, direnme-

menin teorisini yapanlar, faşizmin
katliamına boyun eğenler vardı.
Türkiye’ye demokrasi geliyor diyerek ülkemizin demokratikleştiği
rüyasını görenler 19 Aralık’ta da rüyadan uyanmadılar. Ve yine bazıları,
19 Aralık saldırısında da bu operasyonun “devletle devrimciler arasında” olduğunu düşünüp rüyayı
sürdürdüler.
O dişe diş 7 yıl boyunca bize
“direnişi bitirin” çağrıları yaptılar.
“Yaşam kutsaldır” dediler. Bolca
“yaşama hakkı”ndan dem vurdular.
“Örgüt baskısı” demagojilerine sarıldılar. “Örgüt de, devlet de katildir,
ikisi de öldürüyor” dediler. Bu zorlu
dönemi “zararsız atlatırsam güç
kazanırım” hesabı yapanlar, akıllı
solcular da vardı…
Bu düşünce sahipleri, bu çürümüş
beyinler “devrimci demokrasinin
tasfiyesi” diyerek ölümlerimize adeta
sevindiler. Öyle ya onların milyonları
örgütlemesi, devrim yapmaları önünde engeldik, engeli devlet katlederek
kaldırmıştı!
“Aynı mahalleden değiliz” dediler; devrimcilere, halka nasıl baktıklarını, nasıl aşağıladıklarını itiraf
ettiler.
“Cepte keklik mi sandınız” dediler; onların siyasetinde dostluk,
devrimci dayanışma kalmamıştı. Burjuva düzenin çıkarcı anlayışıyla bakar
olmuşlardı her şeye.
“Farkımızı koyduk iyi oldu”
dediler; evet çok iyi olmuştu gerçekten de! Devrimci anlayış ile, vatanseverlikle, düzenle uzlaşmayla
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Alternatif Biziz,
Devrim Biziz!
Büyük Direnişin
Yolunda
İlerliyoruz
Devrim mücadelesi yüzlerce, binlerce irili-ufaklı çatışmalardan, katliam
ve direnişlerden, ayaklanmalardan
geçerek ilerler ve sonuca erer. Bu sınıflar mücadelesi gerçeğidir. Taraflardan biri diğerinin iradesine boyun
eğene, teslim olana kadar sürer.
19 Aralık’la, tecritle beyinlerimizi
teslim alacaktı oligarşi, alamadı. Bugün çok daha güçlüyüz. Direnişin,
devrimci hareketin, sosyalizmin kesin
zaferidir büyük direnişimiz.
19 Aralık’ta bizi bitiremedikleri,
teslim alamadıkları için AKP’nin değişik biçimlerdeki saldırıları sürüyor.
Ve bizim de her alandaki direnişimiz
sürüyor.
Dün olduğu gibi bugün de bizim
dışımızda esasta direnen yoktur.
Reformizm, Kürt milliyetçileri o
zaman da faşizmin saldırılarından
korunmak için direnenlerle aralarına
mesafe koyuyorlardı. Bugün de halk
ayaklanırken, AKP tüm halka savaş
açarken, halk direnirken oportünizm,
reformizm, Kürt milliyetçilerinin uzlaşmaktan başka bir politikaları yoktur.
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AKP tüm halka savaş açma boyutuyla 19 Aralık’ı sürdürüyor. Oportünizmin, reformizmin tutumunun
ise o günlerden hiçbir farkı yoktur.
Haziran Ayaklanması’nda rollerini
bir kez daha oynadılar. Ayaklanma
ateşini söndürmeye çalıştılar. Dışında
durmaya çalıştılar. Ayaklanmanın ortaya çıkardığı potansiyeli kendi seçim
hesaplarına, düzen içi amaçlarına
alet etmeye çalıştılar.
19 Aralık 2000 ile bugün arasın-
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daki tek fark halkımızın da büyük
direnişten etkilenmesi ve direniş saflarında yer almasıdır. Halkımız da
teslim alınamamıştır.
Reformizmin, oportünizmin, Kürt
milliyetçilerin politikası halkın direniş
ruhunu düzen içinde tutmaktır. Bakın
politikalarını bu çok açık görülecektir.
Dillerinden çözüm sürecini, barış ve
uzlaşma söylemlerini düşürmez oldular. “Farkını koymanın” dünkü anlamı direnişin dışında kalmak, seyirci olmaktı. Bugünkü anlamı ise
devrimcilere saldırmak olmuştur.
Dün devrimcileri direnişte yalnız bırakarak tecrit edenler bugün de daha
açık biçimde düzenle uzlaşma, bütünleşme yolundadırlar.

19 Aralık bugün de sürüyor. Denebilir ki bugün saldırı daha kapsamlı
ve boyutludur.
Emperyalizm ve oligarşinin saldırıları karşısında yaşanan her süreç,
her an devrimci alternatif ihtiyacını
çok açık biçimde hissettirmektedir.
Politikada, örgütlenmede, mücadelede, kültürde, ahlakta, adalette, değerlerde… her alanda devrimci anlayışa ihtiyaç vardır.
Halk Meclislerimiz, milislerimiz,
her alandaki devrimci politikalarımız,
düzenle asla uzlaşmama çizgimiz,
tertemiz devrimciliğimiz iddiamızın
ifadesidir. Her Cepheli bu iddiayı,
alternatifi büyütmekle görevlidir.

HHB: Hapishanelerde Keyfi
Uygulamalara Son Verilsin!
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19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın 14. yıl geçmesine
rağmen tecrit ve işkencenin devam ettiğini söyleyen
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Devlet her fırsatta tutsakların haklarını
gasp etmek için kendi yasalarına dahi uymayan bir
takım düzenlemeler yapmakta. Bunun son örneği “tutsaklara yayın yasağı”dır. Tutsaklar için tecrit koşullarının
daha da ağırlaştırılması, devrimci basın yayın için de
sansür anlamına gelen bu keyfi uygulama ile ilgili geri
adım atılmıştır. Ancak tutsaklara saldırmak için fırsat
kollayan hapishane idaresi yine boş durmamıştır. Müvekkilimiz işkence yapılarak zorla “süngerli oda”ya
konulmuştur. Cengizhan Pilaf, Rize L Tipi Hapishanesi’nde tekli hücrede tutulmaktadır. İşkence yapmaktan,
haksız ve keyfi uygulamalardan vazgeçin denildi.

Israr Ettik, Direndik,
Konteynerimizi Geri Aldık!
Polisin 12 Eylül’de Gazi Mahallesi’ne saldırısından
sonra gasp ettiği Halk
Meclisi konteynerı
Gazi halkının direnişi,
ısrarı ve sürekli takibi
sonucunda geri alındı.
Gazi Halk Meclisi 25
Aralık’ta yaptığı açıklama ile el koyulan
konteynirlarını avukatları eşliğinde aldıklarını ve Halk
Meclisi çalışmaları yürüten Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi’ne dayanışma amacıyla verdiğini duyurdu.
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Alternatif arayanlar Büyük Direnişe bakmalıdır. Büyük Direnişin
yolundan giden devrimcilere bakmalıdır.
Büyük Direnişle emperyalizmin,
oligarşinin tecrit saldırısını siyasal
olarak boşa çıkardık. Tecrit hücrelerinden çıkan İbrahimler’imiz, Erdallar’ımız, Alişanlar’ımız düzenin politikalarının iflası, devrimci politikaların zaferinin adıdır.
Dün olduğu gibi bugün de reformist, oportünist politikalar değil, direniş kazanacak, devrimci politikalar
kazanacaktır. Halkımız, devrim cephesini, silahlı savaşı büyütelim.

1 Mayıs Mahallesi’nde
Polis Ordusu Terör Estirdi
Katiller Mahallemizden
Defolsun!
1 Mayıs Mahallesi’nde 26 Aralık’ta onlarca akrep
adlı zırhlı araçlarla özel harekât polisleri mahallede
terör estirdi. Ataşehir Emniyet Müdürü’nün de katıldığı
operasyonda yüzlerce özel harekât polisi ve onlarca
akrep adlı zırhlı araçlarla mahalleyi abluka altına alan
katiller gece saat 21.30 sıralarında kafeleri basıp arama
yaptı. Halk Cephesi taraftarlarının üstünü aradı. Katiller
ellerinde ağır makinalı otomatik silahlarla mahallede
terör estirdi.
Ara sokaklara girip ellerinde ağır silahlarla halkı
baskı altına almaya çalıştı, kahveleri bastı. Kafede oturanlara kimlik kontrolü yapan katiller sokak başlarını
tuttu, katiller çevrede olan biteni video ya çeken insanlara
saldırdı ve gözaltına almaya çalıştı. Halkın tepkisi
üzerine gözaltı yapamadan mahalleden gitti.

Dersim’de Pazar Kahvaltısı
Dersim’de 21
Aralık günü Dersim
Haklar Derneği’nde
kahvaltıda bir araya
gelen dernek çalışanları ve aileler
aynı sofrada umutlarını paylaştılar. 1922 Aralık ve güncel
gelişmelerin de konuşulduğu kahvaltıya 10 kişi katıldı.
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ÜMRANİYE HEP
ÖZGÜR KALACAK
Özgür Tutsaklardan
“Hapishaneler neden vardır?” diye
sorsak ülkemiz ve tüm dünya ülkelerinde cevap, suçlunun cezasını
çekmesi ve ıslah olması için olacaktır. Peki suçu nedir, suçlu kim, bu cezayı kim, neye göre belirler? Soruları pek akla gelen sorular değildir. Ülkemiz dünyanın en çok hapishanelere sahip ülkelerinden biridir. Birinci
sebebi, insanca yaşam koşulları olmadığından ve yozlaşmanın her gün
biraz daha boyutlanması, ikinci sebebi: tüm bu kepazeliği, yoksulluğu,
yoksunluğu, katliamları halkımıza
reva görenlerin karşısına dikilen ve
hesabını soran, hesap sormaktan adaleti sağlamaktan asla vazgeçmeyecek
biz devrimcilerin CEPHE’lilerin varlığından ve tarihimizin köşe taşlarından biri de hapishane direnişlerimiz ve emperyalizmin uşağı Türkiye
oligarşisinin hapishane katliamlarıdır.
Bunlardın biri de 4 Ocak 1996
Ümraniye Katliamı ve Direnişi

Zulmün Zindanlarına
Sığmayan, İnanç Yüklü
Mavi Gökyüzüyüz Biz
21 Eylül 95 Buca Katliamı’nın ve
hiç beklemediği direnişin karşısında faşizm kazanmamıştı ve bunun karşısında bir saldırı daha geliştirmeye çalışıyordu. Ümraniye Hapishanesi İstanbul’da bulunan Sağmalcılar Hapishanesi’nin gücüydü, yoldaşların
bir arada olmasını hazmedemeyen
faşizm bu gücü kırmak ve tek tek teslim almak istiyordu Parti-Cephe tutsaklarını. Hesaplar yapıyordu, doluya
koyuyor almıyor, boşa koyuyor dolmuyordu, eli ayağı bağlanmıştı Özgür
Tutsaklar karşısında. Ve yaptığı hiçbir
hamle düşmana kazandırmayacaktı.

Rıza Boybaş

Abdülmecit
Seçkin

Özgür Tutsaklar Buca Katliamı’nın hemen ardından 25 Eylül’de
23 hapishane 1200 tutsakla başlayan
50’li günlere dek süren süresiz açlık
grevi karşısında yine hiçbir şey yapamadı.
Buca Katliamı’nın hesabının
sorulması,
Ümraniye tabutluğunun kapatılması ve
Faşizmin sürgün-sevk politikalarından vazgeçmesi, talebiyle başlayan genel direniş devrimci, demokrat kesimlerin ve halkımızın sahiplenmesiyle zaferle sonuçlandı. Ve
bundan sonra DGM’lerden tutuklananlar Sağmalcılar’a, hükümlüler
Ümraniye’ ye getirilecekti. Bu zaferle
48 DHKP-C tutsağı Ümraniye’ye
Özgür Tutsaklık geleneğini taşımaya
gidiyordu. Asıl mücadele şimdi başlıyordu.
Tarih boyunca tek bir Parti-Cepheli’nin baş eğdiğini, teslim olduğunu göremeyen faşizm bir umutla
yeni bir saldırıyı deniyordu. Bu yüzden 48 Özgür Tutsak sloganlarla ve
bayrağımızla girip, Ümraniye’yi özgürleştirecekti. Hapishaneye atılan ilk
adımla işkencenin, baskının, tecrit politikasının başlayacağını biliyorlar
ve öyle de oluyor. Onursuz üst araması ve ayakkabılarının çıkartılması
dayatılıyor tutsaklara, kabul etmiyor Özgür Tutsaklar ve başlıyor saldırı, birden iki katına çıkıyor askerin
sayısı. Bakıyor ki subay böyle baş

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!

Orhan Özen

Gültekin
Beyhan

edemeyecek Cephelilerle, bu defa
tek tek koparıp almayı deniyor. Bir
yandan kuş kadar beyniyle akıl vermeye çalışıyor “Güzel güzel aratın gidin“ diyor. Yok! Kabul etmiyor Özgür Tutsaklar ve patlıyor sloganlarımız, “İşkencecilerden hesap sorduk
soracağız!” “Yaşasın Önderimiz
Dursun Karataş!” Özgür Tutsaklarla
baş edemeyeceğini anlayan faşist
idare dedektörle aramayı kabul ediyor, yoldaşlarımızın üzerine sarılı
bayrağımız ve pankartımız çıksa da
5 saat süren “Hoş geldin“ araması
Özgür Tutsakların sloganları ve iradeleriyle Ümraniye’yi ilk özgürleştirme eylemi zaferle sonuçlanıyor.
Şimdi sıra orak çekiçli bayrağımızı
dalgalandırmakta.
Yerleşiliyor koğuşlara, 25 Kasım
günü, saat 06:00’da açılması gereken
havalandırma, gardiyanlara hatırlatılması ve uyarılmasına rağmen açılmıyor. İdarenin keyfiyetine bırakmıyor Özgür Tutsaklar, kilidi patlatıp kapı açılıyor.
Rahat! Hazır ol! Rahat Hazır Ol
Yoldaşlar günaydın !
Her şey Parti Cephe için, her şey
zafer için!

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

İlk içtima alınıyor ve bir daha havalandırma kapısı tartışma konusu olmuyor. Faşist idare tutsakları teslim
alma politikasına devam ediyor fakat
alacağı cevaptan habersiz.
Alınacak sayımları kendi bildikleri gibi koğuşa doluşup almak isti-
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yorlar, tutsakların karşılarında duvar
gibi duracaklarını hesap etmiyorlar ve
Özgür Tutsaklar bir zafer daha kazanıyorlar. Görevli yoldaşımızın nezaketinde 2-3 gardiyan koğuşa doluşuyor ve sayım alıyor. Verilen damacanada demlenmiş çay ve bir avuç
zeytin, yaklaşık bir saat kadar sonra
ekmek veriliyor. Tüp, ocak , kaşık gibi
eşyalarımız sert metalden olduğu
için firar malzemesi ve kesici delici
alet olarak kullanılabilir denilerek
verilmiyor. Bu yüzden karavana almama protestosu yapılıyor.
Daha hapishaneye adım atalı iki
gün olmasına rağmen her şey tartışılıp hiçbir mantıklı yanı olmayan yasaklamalar alt ediliyor. Ve şimdi sıra
düşmana kaptırdığımız Parti ve Cephe bayraklarımızda… Bayraklar elde
dikiliyor ve asılıyor. Düşman bu defa
yeni bir oyun peşinde, ışıklarımızı kesiyorlar. Yanan birkaç florasan da gevşetilerek söndürülüyor. 2. Müdür ve
gardiyanlar sayıma geldiğinde koğuşun karanlığına adım atmaya korkuyorlar. Faşist bir gardiyan elektriği
kestiğimize dair iftira etmeye çalışsa
da cevabını alıyor ve “Gidin yapın
elektrikleri diyoruz 5-10 dakika sonra elektrik geliyor, kapı açılıyor orak
çekiçli bayrağımız düşmanımızın
gözleri önünde tüm endamıyla dalgalanıyor. 2. Müdür Yılmaz Ersoyluoğlu kendi söylediğine güvensiz bir
sesle “Bu bayrağı hemen indirin
yoksa biz indiririz” diyor. “Cesaret edebiliyorsan, hemen indir”
cevabımıza geceye kadar geleceğini,
indirmemizi salık veriyor. “Bekliyoruz“ diyoruz. Bekliyoruz gelmiyor,
bayrağımıza el sürmek yürek isterdi
ve yürekleri cüzdanlarında olan adamlarda zaten bir yürek dahi yoktu.
Gelmek bir yana, bayrağımız bir
daha tartışma konusu dahi olmuyor.
Zemin aramaları, kazanımlarımızın yok sayılması, eşyalarımızın verilmemesi gazete dergi gibi iletişim
araçlarımızın engellenmesi, her adımın dilekçeye tabi tutulması, sabah
sayımı dışında dilekçe kabulü olmayışı, görüş ve avukata çıkarken hem
asker hem gardiyanın üst aramasını
dayatması… Bunlar genel direnişi-

mizi ve zaferimizi yok saymaları ve
bizi teslim alma hamleleriydi. Böyle
ucuz hamlelerle Özgür Tutsakları
teslim alamayacağını kısa zamanda
anlayacaktı idare. Malta işgal ediliyor
ve sloganlarımızla inliyordu Ümraniye. Daha da inleyecekti. 3-4 saat sürüyor malta işgali, bu sırada gardiyanlara kim olduğumuzu, ne istediğimizi, bu uygulamalara alet olmamaları gerektiği anlatılıyor. Bir beklentimiz olmamasına rağmen idareyle görüşülüyor ve ilk malta işgalimiz
gerçekleşiyor. Bu günlerce sürecek işgalimizin direnişimizin ilk adımıydı.
Kimi dayatmalar devam ediyor
avukata, görüşe çıkmıyoruz. Bu ara
asker aramasında bayrağımızı indirmeye çalışan askere “Dokunanın
cesedi çıkar” deyişimiz bir hayli
ikna edici oluyor.
Hapishane idaresi kimi uygulamaları tutsakları yumuşatmak için esnetiyor fakat bizim bu oyuna gelmeyeceğimizi hesap etmiyor. Bir diyalog ortamı yakalamaya çalışan Topal
Ali diye de bilinen 2. Müdür Ali Özcevizli ilk koğuşumuza adım atıyor.
Bahsedilen tehditkar ve faşist tutumu
tutsakları yumuşatma istediği ruh
yoktu. Gardiyanlar sayım alırken
temsilcimiz Topal Ali’yle konuşuyordu tam o sırada hızla gelen bir yoldaşımız herkesin içinden geçtiği ama
farklı koşullarda hesaplaşmak istenildiğinden ve koğuşumuzda olduğu
için yapmadığı şeyi yapıyor. Topal
Ali’nin sırtına bir yumruk indiriyor,
daha ne olduğunu anlamadan “Alçak
namusuz herif” diyerek ikinci yumrukta iniyor. Soruyor temsilcimiz
“Ne oldu? Neden vurdun?” “Bu alçak
sevke geldiğimizde beni tokatlayan
kişi.”
Topal Ali lafı ağzında eveliyor, geveliyor, korkudan ne yapacağını bilmiyor: “Ben böyle bir şey yapmadım,
o gün izinliydim arkadaş yanlış kişiye benzetti.”
Temsilci yoldaşımız soruyor “Nasıl oldu, anlat bakalım baştan” Yoldaşımız sevk olup buraya geldiğimizde kapı altında bana şöyle vurdu
diyerek bir yumruk daha indiriyor.
Temsilcimizin “Bize karşı işlemiş

hiçbir suçu unutmayız ve affetmeyiz” demesi üzerine Topal Ali kapıyı açtırıp, kaçıyor. Donakalan gardiyanların yarım bıraktığı sayım devam
ediyor ve düşmanın bir hamlesi daha
elinde patlıyor.
13 Aralık günü gazeteler televizyonlar ”Cezaevinde İsyan” diye haber geçiyorlar. Ve PKK’ nin kararsız
tutumuna rağmen hapishanedeki devrimci tutsaklar direnişi başlatıyorlar.
13 Aralık’ta bir isyan başlıyor ve
15 Aralık’a kadar devam ediyor. Her
şey silah oluyor, ne JİTEM’ine
DHKP-C masasına bakan işkenceciler, ne çevik kuvvet, ne özel tim…
hiçbiri teslim alamıyor devrimcileri…
Ve zafer bizimdir!15 Aralık saat
17:00.. düşman dize geliyor “Görüşmek istiyoruz” diyor. Ortak taleplerimiz son kez iletiliyor, saat
19:00 avukatlar barikatın önüne geliyor ve “Tamam, olacak” diyorlar.
Düşmana kimlerle uğraştığını hatırlatmış ve zaferi kazanmıştık fakat bu
işin bununla kalmayacağını ve düşmanın düşmanlığını yapması için fırsat kolladığını biliyor, düşmanı tanıyorduk…
Bu yenilgiyi hazmedemeyen düşman sistemli olarak yıldırma ve teslim alma politikasını sürdürüyor.
27 Aralık: Görüş günü ortak tavır
gereği görüşe çıkılmıyor. Sayımlarda
B-1, C-1 ve C-9’a geçildiğinde slogan
seslerinden askerlerin saldırdığını
anlıyor ve hemen slogan, kapı dövme,
sayım vermeme, havalandırma kapısını kapattırmamayla cevap veriyor,
barikatlarımızı kuruyoruz.
28 Aralık sayıma bu defa müdürler gelmiyor, C-9, B-1 sayım vermiyor ve asker girdi sesleri duyuluyor.
Bugün barikat kurulmuyor, silahlar
hazırlandı göğüs göğse çarpışılacak.
29 Aralık: 2. Müdürlerden Şebabettin ‘silah olarak kullandığınız,
boru, demir çubuk ve sopaları verin’
diyor. ‘Yok bizde’ diyoruz. Kendince akıllılık ediyor “Biz istedik vermediler” diyecekler ya da teslim
edersek (!) daha rahat saldıracaklarını düşünüyorlar.
4 Ocak’tan önce idare “Diyalogla sorunları çözelim” derken, erte-

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Halk ve Vatan Sevgisi
Olmadan Yardım Yapılamaz!
Anadolumuz
binlerce yıllık geleneğe, göreneğe, kültürüne sahiptir. Cenaze kültürü de bunlardan birisidir. Her ölüm
acıdır ama katledilerek ölmek daha da acıdır. Soma'daki
maden işçilerinin aileleri acılarını yaşamadılar. Ölen yakınlarına bolca vaat sunuldu. Ölmek kıymetli bir şeymiş
gibi yaklaşılması öyle kendiliğinden gelişen bir olay değildir. AKP halkın öfkesini büyümeden savuşturma planıyla hareket etmiştir. Madenden çıkarılan işçilere maske takılması yaşıyor (!) muş görüntüsünün verilmesi daha
hafızalardadır. Enerji Bakanı Taner Yıldız, AKP bu gerçeği bilmektedir. Kendi bildiklerini kimse duymasın, bilsi gün “Sevk olacak sorunları tartışmaya gerek kalmadı” diyerek
katliam planlarını açık etmeye başlıyorlar…
4 Ocak, saat 09.30 B-1 Koğuşunda arama bahanesiyle gelen askerlere karşı direnişe geçiliyor, çıplak ellerle kalas ve demir darbelerinden korunmaya, bir yandan da yumruk atmaya çalışılıyordu. Yüzlerce asker bir
anda yemekhaneye doluşmuş, silahsız gördüğü Cepheliyi tekme, cop darbeleriyle ranza aralarına sıkıştırıyordu. Ellerimizde silah olmasa da, sloganlarımız silah görevini görüyordu
ve sloganlarımızla korkutuyorduk
düşmanı. Merdivende bir işkence
koridoru oluşturulmuştu.
Saat 10:30 bu defa yüzlerce gardiyan içeri doluyor, sizi hücreye götüreceğiz diyorlar “Asker girer” diye
korkutmaya çalışan faşist gardiyanlar
askeri beklemeden saldırıyor ve bizi
yarı baygın halde askere teslim ediyorlar.
C-1 ve C-9 koğuşlarında düşman
üzerine florasanlar fırlatılıyor, un,
su, tencereler, su borusu, cam parçaları, düşmanın elinden kapılan kask,
kalkan… bunlar silahlarımız, düşmanın silahları boşa çıkarılıyor. Göğüs göğse savaş başlıyor. Subayın
emri “Asker saldır!” ama korkuyorlar saldırmaya, başlıyoruz. Kalaslar,
tekmeler, demir çubuklar, kalkanlar-

mesin, görmesin diye Soma'ya giriş çıkışları yasaklamıştır.
Bu gün aynı yöntemlerini Ermenek’te sürdürmekteler.
"Dost acı günde belli olur." İyi günde herkes
dosttur ama asıl acı günde kimin dost kimin göstermelik, göz boyamak için yanında olduğu iyi bilinir. Anadolu’nun binlerce yıllık kadim halkı dostunu da düşmanını
da bilir. Ve öç almadan hesap sormadan, adalet yerini bulmadan acısı dinmez. Küçücük çocuklarımıza ölümün reva
görülmesi faşizm gerçeğidir. AKP, halka ve vatana düşmandır. AKP'nin bildiği vatanı “babalar gibi satmak" halkı aşağılamaktır. Sonuç olarak kar hırsıyla gözü
dönmüş bu iğrenç kapitalist düzene mahkum değiliz. Kurtuluşumuz devrim ve sosyalizmdedir.

la Allah Allah ve “Öldürün” diye bağırarak saldırıyor. “Bize ölüm yok!”
sloganıyla çaresiz kalıyorlardı. Özgür
Tutsaklar kan revan içinde yerde yatıyorlar, insanlıktan nasibini almamış
gözlerini kan bürümüş olanlar “Bağırsana Ulan Yaşasın, TC diyeceksin” diyerek küfrediyorlar. “Yaşasın
önderimiz, Yaşasın Parti-Cephemiz”
cevabını alıyorlardı. Yaralı yarı baygın yoldaşlarımız en son işkence koridorundan geçiriliyor ve hücrelere
götürülüyordu. Abdulmecit Seçkin,
Rıza Boybaş, Orhan Özen, Gültekin
Beyhan’ın akan kanlarının üzerine
edilmiş yeminler korkutuyor düşmanı. Hastanede, hücrelerde tüm bu
katliama rağmen susmuyor ve şehitlerimiz ki, üzerine bayrağımızı hesabını soracağımızı haykırarak örtüyoruz.
Vatan topraklarımız devrimcilerin
kanları ile bir kez daha sulanıyor ve
bir takım aydınlarımız üç maymunu
oynuyor. Görmüyor, duymuyor, bilmiyordu. Yasa, hukuk, demokrasi
kisvesine sarılıyor, faşizmin buluşturduğu noktada “gözcülük” yapmak
için birbirleriyle yarışıyorlardı. Aydınların görevi faşizmin icazetine
değil, halkın ve kanını akıtanların gücüyle bir dik duruş sergilemekti. Bu
dik duruşun nasıl olduğunu Metin
Göktepe ödediği bedelle gösterecek
ve halkımız onu unutmayacaktı. Metin Göktepe basın kartını göstermesine
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rağmen işkenceyle göz altına alınmış,
Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda gözaltında tutulmuş ve burada işkenceciler tarafından katledilmişti.
Özgür Tutsaklık faşizmin teslim
alma politikalarını, namussuzluğu,
alçaklığı, katliamcılığı, işkenceciliği,
bir adım dahi geri adım atmadan
kanla arındırmaktı. Hapishanenin işlevi özgürlükleri kısıtlamak fakat yoldaşlarımız bir hapishaneyi özgürleştiriyor, vatan topraklarımıza ve halkımıza daha da sıkı sarılıyordu. Her
direniş bir öncekini aşıyor. “Yoldaşlar bizi aşın” talimatı ve güvenini boşa
çıkarmıyordu. Ümraniye Hapishanesi ve Parti-Cephe tutsakları bu mirası omuzlayarak ve 19 Aralık’ta en
uzun direnişi gösterecek düşmanı
hapsedecek, orak çekiçli bayrağımızı, gür sloganımız ve akıtılan kanlarımızla en yükseğe çıkaracaklardı.
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Ümraniye Katliamı’yla düşman
amaçladığı; devrimci tutsakları tabutluklarla, işkence ve katliamlarla
teslim almaktı. Bunu başaramadılar ve
Özgür Tutsakla kanlarıyla bir tarih
daha yazdılar.
Katliamdan beş gün sonra, 9 Ocak
1996 ‘da Özdemir Sabancı, Sabancı
Holding’in 25. katında cezalandırıldı.
Ve eylem üstlenilirken Ümraniye Katliamı’nın hesabının da sorulduğu ve sorulmaya devam edileceği anlatıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu
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İnfaz Yakmalara Dair
Açıklama

2005 yılında “yargı reformu” adı
altında yapılan yeni yasal düzenlemelerle Ceza İnfaz sisteminde de
önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere ruhunu veren temel yaklaşım tutuklu ve hükümlülerin, özellikle siyasi tutsakların ıslah edilmesi
gereken zararlı, iyileştirilmesi gereken hastalıklı kişiler olarak kabul
edilmesiydi. Bu durum kanunda “tutuklu ve hükümlülerin iyileştirilmesi” olarak ifade edilmiştir.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 6. ve 7. maddesi bu yaklaşımın
ürünüdür.
Belirtmek gerekir ki, bu yaklaşım
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun ile
ortaya çıkmış değildir. Bu yaklaşım
19-22 Aralık Katliamı’yla birlikte
zaten fiili olarak uygulamaya konulmuş ancak bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce yasal dayanağı bulunmayan bir yaklaşımdır. Yasanın
yürürlüğe girmesiyle uygulama yasal
dayanağa kavuşmuş, yani minareye
kılıf uydurulmuştur. F tipi hapishanelerin tutsakların “ıslah” edilmesi
için yapıldığı aynı kanunun 9. Maddesinde itiraf edilmiştir. Bu madde
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz
kurumları ismini verdikleri F tipi
hapishanelerin niteliğini ve buralara
kimlerin göndereceğini belirtmiştir.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
MADDE 9.- (1) Yüksek güvenlikli
kapalı ceza infaz kurumları… Oda ve
koridor kapıları sürekli kapalı tutulan,
ancak mevzuatın belirttiği hâllerde
aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi
hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu
kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır...
(3) Eylem ve tutumları nedeniyle
tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundu-

rulmaları gerekli olduğu saptananlar
ile bulundukları kurumlarda düzen ve
disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gönderilirler.
(5) Toplam cezasının üçte birini bu
kurumlarda geçirerek iyi hâl gösteren
hükümlülerin, tutum ve kişiliklerine
uygun diğer ceza infaz kurumlarına
gönderilmelerine karar verilebilir.
Burada “bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri” ifadesi ile
kast edilenin bireysel veya dar grup tecriti olduğu açıktır. Bu madde ile F tipi
hapishaneler, tutsakların ıslah edileceği,
diğer hapishanelerde ıslah olmayanların da gönderileceği hapishaneler olarak tarif edilmiştir. Böylece F tipi hapishaneler tutsakların sindirildiği; sorgulamayan, koşullara teslim olan, haksızlığa boyun eğen insan tipini yaratmanın yerleri olarak inşa edilmiştir.
F tipi hapishanelerde ıslah
etme/iyileştirme politikası yalnızca
tecritle, yani fiziksel olarak yalnızlaştırma politikasıyla sınırlı değildir.
Bunun yanında fiziki saldırı ve baskılar, yayın hakkını engelleme, mektup ve ziyaret yoluyla iletişimi engelleme ve benzeri bir dizi uygulama
da bu politika çerçevesinde hayata
geçmektedir. Bunlara ek olarak; "gereksiz yere slogan atma", "gereksiz türkü ve marş söyleme" gibi zorlama gerekçelerle devrimci tutsaklara disiplin
cezaları verilmekte; bu cezalar gerekçe
gösterilip “iyi halli değil” denilerek iyi
hal süresinin sonuna kadar serbest bırakılmamakta ya da 3 kez hücre cezası
aldığı için şartlı salı verme hakları ellerinden alınarak (tutsakların deyimiyle infazları yakılarak) tecrit daha
da ağırlaştırılmaktadır.
Ceza İnfaz kanununda, adli hükümlülerin aldıkları cezaların 3'te
2'sini hapishanede geçirdikten sonra
serbest kalabilecekleri düzenlenmiştir. 4. yargı paketi ile yapılan yeni düzenlemeyle de adli hükümlülerin
şartlı salıverme sürelerinin, yani aldıkları cezanın 3'te 2'sinin, 1 yıl ek-

siğini yattıktan sonra tahliye olabilecekleri düzenlenmiş, siyasi tutsakların ise aldıkları cezaların 4'te 3'ünün
bitimine bir yıl kala serbest bırakılabilecekleri belirtilmiştir. Somut olarak anlatırsak, 12 yıl ceza alan bir adli
hükümlü 7 yıl sonra tahliye edilirken,
aynı cezayı alan siyasi tutsak ise 9 yıl
sonra tahliye edilebilir. Bu düzenleme yetmezmiş gibi, siyasi tutsaklar,
F Tipi hapishanelerde keyfi bir biçimde verilen disiplin cezaları ile
şartlı salıverme hakkından hiç yararlandırılmamakta, cezalarının tümünü
tamamlamadan serbest bırakılmamaktadırlar.

Disiplin Cezaları İle
Devrimci Tutsakların
Özgürlük Hakkı
Engelleniyor
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi disiplin cezaları somut bir değerlendirmeye dayanmamaktadır. Siyasi tutsaklar bulundukları hapishanelerde
bir protesto biçimi olarak günde iki
defa slogan atmaktadırlar. Bunun yanında tarihsel olayların yıldönümünde anma ya da kutlama gerçekleştirmektedirler. Böyle zamanlarda yine
slogan atmakta ya da türküler söylemektedirler. Bu sloganlar düşüncelerini açıklama hürriyetleri kapsamında
olduğu halde bu eylem ve faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutsaklara disiplin cezaları verilmektedir.
Disiplin cezalarının hiçbirisi somut
bir gerekçeye dayanmamaktadır. Siyasi tutsakların sloganları, türkü ve
marşları tamamen keyfi biçimde “gereksiz” olarak nitelendirilmektedir.
Verilen cezaların dayandırıldığı kanun
maddesinde sloganların veya türkü ya
da marşların neye, kime göre gereksiz olduğu, gerekli olanların hangileri
olduğu ve bunu kimin belirleyeceği
belirtilmemektedir. Disiplin cezaların
tümü hapishane idaresinin bir tutanağına dayanılarak verilmektedir.
İdare canı istediğinde tutanak tut-
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makta, canı istemediğinde tutanak
tutmamaktadır. Yani hapishane idareleri disiplin soruşturması açma ve
ceza verme konusunda tam bir keyfiyet içinde hareket etmekte, bu yetkileri ne infaz hâkimlikleri tarafından ne
ağır ceza mahkemeleri tarafından etkili biçimde denetlenmemektedir.
Keyfi soruşturmalar sonucu disiplin cezası almış siyasi tutsaklar “iyi
halli” sayılmamakta ve şartlı salıverme süresi gelmiş olmasına rağmen tahliye edilmemektedirler. Yani hapishane idarelerinin bu keyfiyeti tutsakların hapishanede daha çok kalmalarına, özgürlüklerinden daha fazla
mahrum kalmalarına yol açmaktadır. Böylece hapishane idareleri dolaylı
yoldan mahkemelerin yerine geçerek
kimin ne kadar süre hapishanede kalacağını dahi belirleyebilmektedir.

Keyfi Disiplin Cezaları
Nedeniyle Serbest
Bırakılmayan
Müvekkillerimiz Derhal
Serbest Bırakılmalıdır!
Keyfi disiplin cezalarına dayanarak ”iyi halli değil” diye serbest bırakılmayan ya da 3 kez hücre cezası
aldığı gerekçesiyle infazı yakılan müvekkillerimizin derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Disiplin cezalarının hiç birisi hukuki değildir,
keyfi ve ıslah etme amaçlıdır. Tekirdağ 2 No’lu F tipi Hapishanesi’nde bulunan müvekkillerimiz, Gebze M Tipi
Kadın Kapalı Hapishanesi’nde bulunan müvekkillerimiz ve daha pek
çok hapishanede tecrit altında tutulan
müvekkillerimiz bu keyfilik yüzünden
çok daha fazla mağdur edilmektedirler. Bu uygulamaya, bu apaçık keyfiliğe, bu adaletsizliğe derhal son verilmelidir.
DEVRİMCİ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR!
KEYFİ SORUŞTURMALARA,
CEZALARA, İNFAZ
YAKMALARA SON VERİLSİN!

HALKIN HUKUK
BÜROSU

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Urfa’da Stant Açan
Halk Cepheliler Gözaltına Alındı!
Urfa Halk Cephesi 28 Aralık’ta yaptığı açıklama ile aynı gün iki Halk
Cephelinin gözaltına alındığını duyurdu. Urfa Merkez’de Yürüyüş masası açıp Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için imza toplamaya
başlayan Halk Cepheliler AKP’nin katil polisi tarafından yaka paça, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltında bulunan Ferhat Tuncer 17
yaşında olduğundan dolayı çocuk şubede olduğu bildirildi.

 Okmeydanı’nda Sinevizyon
Gösterimi Yapıldı
Dev-Genç’liler 22 Aralık’ta İstanbul-Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda İTO ve Halil Rıfat Paşa Öğrenci Meclislerinin Dev-Genç kurultayına
çağrı ortak hazırladığı Dev-Genç 45.yıl sinevizyon filminin gösterimini yaptılar. Program başlamadan önce Grup Yorum şarkıları ve halk türküleri söyleyen Dev-Genç’liler sinevizyon gösteriminden sonra katılanlara Dev-Genç'in
tarihini anlattılar. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı program Dev-Genç kurultayına çağrılar yapıldıktan sonra bitirildi.

 Kötü Günde de Halkımızın
Yanındayız!
Halk Cepheliler, İstanbul Karayolları’nda her hafta düzenli olarak dergi götürdükleri aileden bir kişinin ameliyat olduğunu öğrenince 24 Aralık’ta
ziyaretlerine gittiler. Ev sahibi: “Çocuklar bu Cephe’nin içinde hiç kirli insanlar olmaz mı? Ben henüz sol içerisinde dahil Cephe kadar temiz, onurlu, saygılı, adet, örf bilen insanlar görmedim. Ne mutlu size. Hoşçakalın,
kendinize dikkat edin” diyerek Halk Cepheliler’i uğurladı.
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 Binlerce Hasat Ferit Yaratmak
İçin...
Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde yapılan 28 Şubat
programı hazırlığı çerçevesinde Gazi son duraktaki esnaflar tek tek
gezilerek etkinliğe davet edildi. 23 ve 24
Aralık’ta Gazi Mahallesi’nde bulunan 30’a
yakın kahve ve kafede
konuşmalar yapılarak
programın duyurusu
yapıldı. 25 Aralık’ta
toplamda 13 aile ziyaret edilerek davet edildi. Mahallenin çeşitli yerlerine 35 adet ozalit asıldı.
Gazi Mahallesi Dörtyol Durağı’nda masa açılarak 250 adet el ilanı dağıtıldı, 1Yürüyüş Dergisi ve 1 de F Tipi Film DVD’si halka ulaştırıldı.
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6 ARALIK 1994 ÇAY TAŞI DİRENİŞİ

“Gelirlerse İlk Vuran Biz Olmalıyız”
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6 Aralık 1994 Dersim dağları karlı,
soğuk, çetin. Köy boşaltmaların, infazların ve binlerce askerle yoğun operasyonların olduğu bir süreç. Yaralı
bir gerillanın tedavi edilmesi için 8
savaşçı ellerinde silahları önlerinde
komutanları Ekrem (Kemal Askeri)
Dersim’ in küçük bir mezrası Çaytaşı’ndalar, kerpiç evde bulunuyorlar.
Köyün çobanı aniden askerleri
görür ve düşmanın geldiği haberini
gerillalara iletir. Artık evin etrafı askerlerle sarılmıştır.
Askerler önce hızla diğer evleri
aradılar. En son savaşçıların bulunduğu
eve geldiler. Köylülere evde kimin
oturduğunu sorduklarında boş
olduğunu söylüyorlar. Subaylardan biri yine de kapının deliğinden içeri bakıyor. Ve o
andan içeride ateş edilmesiyle
çatışma başlıyor.
Askerler köye ateş açınca
Ekrem Komutan “Sizin sorununuz bizimle, biz de buradayız.
Halkımıza dokunmayın” diyerek halka olan sevgisini fedakârlığını gösterir.
Binbaşı bu direnişin şaşkınlığı içinde telsizden talimatı
verip ateşi durdurdu. Ekrem
Komutan’ın sesi duyulur
“Halkımız sizin için ölüyoruz, sizi
seviyoruz. Halkımıza, partimize, önderimize, yoldaşlarımıza selamımızı
iletin.
Askerler! Katliamlara ortak olmayın. Biz halk için savaşıyoruz. Komutanlarınızı dinlemeyin, suç işlemeyin.”
Devletin saldırısının böyle yiğitçe
karşılanması komutanları şaşkına döndürür.
Çetin bir çatışma başlıyor. Devletin
güçleri çaresiz, korkak. “Teslim olun”
çağrılarında bulunuyordu. 9 Savaşçı
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik” diyorlar. Kızıldere şimdi olmuş
Çaytaşı. Mahirler şimdi Çaytaşı’nda
Kemal Askerilerde hayat buluyor. Dil-

lerinde sloganları! Marşları! Ellerinde
silahları cevap veriyorlardı.
Işığa varmak için
Taşı parçalayarak çıkan
Sabır motorları gibiyiz.
Kurşun ve bombalardan harabeye
dönmüştü ev. Düşman amacına ulaştığını
sandığı esnada yıkık dökük evin penceresinde Gülseren Beyaz orak çekiçli
parti bayrağıyla zaferin kimlerin direnişiyle geleceğini söylüyordu. Umudun
adı sloganları çatışma boyunca sürdü.
Yan yana, diz dize
Betona veriyoruz akça tenimizi
Göğüs göğse ateşini özümseyerek

seyrediyoruz.
Binbaşı telsizde ısrarla ateş açmak
için emir istenmesine karşın cevap
veremiyor. Yaşadığı onca operasyona
karşın böyle bir direniş görmemiştir.
Ölüme tilililerle, halaylarla gidiliyordu.
Binbaşı rütbeleri atarak ateş emrini
vermeyeceğini söyler, yanındaki subayın ateş emriyle çatışma yeniden
başlar.
Saatler süren çatışmanın sonunda
binlerce devlet gücü yoldaşlarımızın
cenazelerini alabildiler.
“Ötemizde
ekmeğin ve tuzun tutsaklığı
Cıvıltılı ormanlar
Ve sarmaşıklar ucunda

köylere tırmanarak büyüyor
sulu çiçekler var ah gülüm ah
ötemizde ne güzel
Ne güzel dövüşüyorlar”*
Çocuklar cenazenin atış alanına
götürülüp yakılacağını duyunca haber
veriyorlar. Hozat‘ta halk karakolun
önüne giderek cenazeleri istiyor. Yiğitçe
çatışan evlatlarına sahip çıkıyor.
Kemal Askeri komutanlığı sürecinde bulunduğu birliğin yaşam şeklinde, düşünme biçimine birçok yönüyle Parti-Cepheli kişiliğini oluşturabilmek için uğraşmıştır. Bunları yaparken sabırlıydı aynı zamanda disiplinli, mütevazı kişiliğiyle kimseye üstten bakmazdı. Yapılması
gereken söz konusu olduğunda
gerekçeleri reddediyordu.
İlke ve kurallarda tavizsiz
olmasının yanında her düzeyde
insanla konuşma biçimiyle onu
kendine yaklaştırabiliyordu. Yoldaşlarını eğitmek, dönüştürmek,
birer komutan, birer partili yapmak için var gücüyle çalıştı çabaladı.
Bölge insanlarına yabancı
olmasına rağmen kısa sürede
yapıcı, sıcak ilişkiler kurabiliyor,
onlardan biri oluyordu. Bu onun
aynı zamanda çok iyi bir dinleyici olmasındandır.
Militanlığı ve mütevazi kişiliği ile
ön planlara çıkar. Dayıya olan saygısı
ve sevgisi sonsuzdur. Öyle ki Dayı’yla
telefonda konuşurken ceketinin düğmelerini ilikler. Bacak bacak üstüne
atmışsa indirir. Kemal Askeri’nin olduğu
yerde Parti-Cephe vardır. Parti-Cephe
Kemal Askeri’nin şahsında cisimleşmişti.
Direnişleriyle, yaşama biçimleri,
kişilikleri ile bizlere bıraktıkları gelenekleri sürdürebilmek kararlılığı ile
savaşı büyütmeli, bizlere bıraktığı
emaneti, sosyalizm düşlerimizi gerçekleştirebilmeliyiz.
*Şiir Kemal Askeri’ye aittir
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BAĞIMSIZ POLİTİKASI
OLMAYANLAR DAYATMALARA
TABİ OLURLAR!
KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan Yeni
Özgür Politika gazetesinde Selahattin Erdem adıyla
21 Aralık tarihli yazısında "ÖDP'ye açık mektup"
başlığıyla bir çağrı yaptı. Çağrı yazısında “ÖDP'nin,
HDP ile ittifak yapması gerektiğini” yazan Kalkan,
“2015 seçimlerinde AKP'nin seçimlerde beklediği sonucun çıkmaması için ayrıca ÖDP ile birlikte bütün
emek ve demokrasi güçlerinin HDP ile ittifak yapması
gerektiğini” belirtti.
Bu çağrıya karşılık olarak Bir Gün'e konuşan ÖDP
Eş Genel Başkanı Alper Taş, Kalkan'ın çağrısını AKP'nin
geriletilmesi bakımından içten ve samimi bulduklarını
kaydetti. ‘Çok içten ve samimi bir çağrı olarak değerlendiriyoruz’ diyen Eş Genel Başkan Taş, ‘Hem ÖDP,
hem emek ve demokrasi güçleri bu öneriyi tartışacak,
kendi aralarında değerlendirecektir’ ifadelerini kullandı.” (22 Aralık 2014, BirGün gazetesi)
Çok değil daha birkaç ay önce aynı Duran Kalkan
ÖDP’yi açıktan tehdit ederek şunları söylemişti: "HDP
önündeki ÖDP engeli kesinlikle aşılmalıdır. Yoksa radikal demokratik hareket bu görevi yapacak ve ÖDP’yi
gerçek ifadesine kavuşturmak zorunda kalacaktır."
O gün bu açık tehdite asıl olarak sesini çıkarmayan,
cevap veremeyen ÖDP, bugün D. Kalkan’ın “seçimlerde
ittifak yapalım” çağrısını “samimi” olarak nitelemektedir.
Bu durum tehditlere boyun eğmektir.
ÖDP seçim ittifakı yapar ya da yapmaz bu ayrı bir
konudur ancak, D. Kalkan’ın önceki açıklamaları ile de
birlikte ele alırsak açık bir tehdit ve kendine tabi kılma
yaklaşımı vardır. Dün açık tehdite ses çıkarmayan ÖDP
bugün de aynı dayatmaya “samimi” nitelemesiyle cevap
veriyor.
ÖDP, Kürt milliyetçi hareketinin tüm solu kendine
tabi kılma, yedekleme yaklaşımı içinde olduğunu, bunun
için şiddet kullanma yaklaşımı da göstereceğini çok iyi
bilmektedir. Böyle olmasına karşın bu temeldeki devrimci
olmayan yaklaşım suskunlukla geçiştirilmektedir. Dahası
gönül okşayıcı yaklaşımlar sergilenmektedir. Hayır D.
Kalkan’ın çağrısının hiçbir samimi yanı yoktur.
Neden?
Kürt milliyetçi hareket herşeyi düzenle uzlaşmaya,
bugünkü ifadesiyle çözüm sürecine endekslemiştir.
Kendi dışında bir güç, hele ki muhalif bir güç istemiyor.
Kendine, dolayısıyla düzene yedeklemeye çalışıyor.
Onun politikasının, çağrısının bütün özü budur.
Kendi ideolojisine güvenmeyenler, düzenin ideolojisinden beslenenler ideolojik mücadele değil şiddeti,

tehdit yöntemini seçerler.
Cepheden, açık bir ideolojik mücadele verilmeden
devrimci olmayan bu tehditler boşa çıkartılamaz. ÖDP
dahil sol, bu tehditler karşısında duramaz. Neden?
Çünkü kendilerine ait bir politikaları yoktur. İdeolojik
sağlamlık yoktur.

İktidar Hedefi Taşımayan
Hiçbir Politika Bağımsız Olamaz,
Alternatif Olamaz
Halkların mücadelesi, bir çok cephede birden sürdürülür; ama bu mücadeleyi, gerçekten halkın kurtuluşuna
hizmet edecek hale getiren temel ölçü, o mücadeleyi
"iktidarı hedefleyen" bir mücadele olarak sürdürmektir.
HDP’nin de Birleşik Haziran Hareketi (BHH)’nin
de, ÖDP’nin de esasta iktidar hedefi yoktur. Dahası bırakalım iktidar hedefini düzen içi ciddi bir muhalefet
dahi yoktur.
İşte HDP ve “Çözüm Süreci”. AKP, “Çözüm Süreci”ni
başından beri özetliyor: PKK’ye mücadeleyi bıraktırmak,
silahlı mücadeleyi bıraktırmak ve tasfiye etmek... Bunun
karşısında Kürt milliyetçi hareketi ne yapıyor? Hiçbir
şey. AKP’nin, oligarşisinin her yeni saldırısını “aman
çözüm sürecine zarar gelmesin” anlayışı içinde geri
adım ve tavırlarla karşılıyor. İnisiyatifi AKP’ye, oligarşiye
kaptırmış durumdadır. Zaman zaman yaptığı “çıkışların”
hiçbir belirleyiciliği yoktur.
Birleşik Haziran Hareketi’ne, ÖDP’ye bakın. ÖDP
pratiği ortadadır. Hiçbir sonuç yaratamamışlardır. Beklentileri boşa çıkmıştır. Her yenilgi ve hayal kırıklığı
“Yeniden” şiarlarıyla, abartılı değerlendirmelerle gizlenmeye, üstü örtülmeye çalışılmıştır.
AKP’ye karşı mücadele ettiklerini söylüyorlar. Hangi
mücadelede? AKP ile mücadele etmek onunla “çözüm
sürecine” girmek midir? Ona nefes aldırmak mıdır? Seçimlerle mi mücadele etmektir?
AKP’ye, düzene alternatif hangi politikayı üretmektedir HDP, ÖDP?
İktidar alternatifi olmanın temel koşullarından biri
"anti-emperyalist, anti-oligarşik" olmaktır. Anti-emperyalist ve anti-oligarşik bir tutuma sahip olmayan,
başka deyişle emperyalizmi kovarak bağımsızlığı kazanmayı, oligarşik iktidarı yıkarak devrimci halk iktidarını
kurmayı hedeflemeyen herhangi bir hareket, doğal
olarak bir alternatif durumunda da olamaz.
“... bugünün dünyasında anti-emperyalist ve anti-
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kapitalist bir eksenin belirgin kılınmasını, kimlikler
mücadelesini esas alan bir yaklaşımın yeterli olmayacağını söylediklerini” belirtiyor ÖDP’li Alper Taş.
Peki nerede, hangi pratikte ifadesini bulmuştur antiemperyalizm, anti-kapitalizm?
Bir hareketi ayakta tutan bağımsız ideolojisidir, devrim
stratejisidir... Yarattığı değerler bütünüdür. Gelenekleridir.
Eğer bir hareketin kendine ait bir devrim stratejisi,
ideolojisi, gelenekleri, yarattığı değerleri yoksa, sağa sola
savrulması kaçınılmazdır. Ayakta duramaz. Her zaman
sağa, sola savrulur. Birilerine yaslanmadan ayakta duramaz.
Reformizmin, düzeniçileşen solun durumu budur.

Kürt Milliyetçilerinin,
Reformistlerin Çağrılarında
Düzene Muhalif Bir Birlik Yoktur
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ÖDP’nin ve Kemalistlerin sol kesiminin başını çektiği
“Birleşik Haziran Hareketi” belli bir süredir forumlar
gerçekleştiriyor, toplantılar yapıyor. Esas olarak da
Haziran ayaklanmasının ortaya çıkarttığı kitle üzerine
oynuyorlar.
2014 Yerel Seçimlerine bu beklentilerle girdiler. Haziran Ayaklanması’nın ortaya çıkardığı potansiyel üzerinden seçim hesapları yaptılar. Potansiyeli düzen içine
çekmeye çalıştılar.
Şimdi de “Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz” şiarıyla
hareket ediyorlar. Bu hareketin ufku da tıpkı HDK’nın
ufku gibi düzeniçidir. Haziran Ayaklanması’nın özü
devrimcidir… Birleşik Haziran Hareketi’nin başını çekenler ise reformisttirler. Bu gerçeklik, bu öz buradan
hiçbir şey çıkmayacağının daha şimdiden ilanıdır.
BHH, “Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz” diyor.
Politika temenniler ve söylemlerin ötesindedir. Hayatta
karşılığı olmalıdır. Hangi örgütlenmeyle, hangi mücadele
anlayışıyla yeneceksin gericiliği, faşizmi?
Faşizm koşullarında örgütlenmenin temeli illegal
örgütlenmelerdir. Dişe diş, aktif, meşru, militan mücadele
anlayışıdır. Faşizmle uzlaşmayan, düzenin icazetine sığınmayan kendi meşruluğunu esas alan demokratik mücadele anlayışıdır.
Kürt milliyetçilerin, reformistlerin yaptığı çağrılardan
düzene muhalif bir birlik çıkmaz.
Bugün “muhalif” olmak için bile AKP faşizmi ile
çatışmayı göze almak gerekiyor. Reformizmin özü,
amacı düzen içinde rahatça yaşamaktır. Faşizme karşı
demokrasi mücadelesi değildir. Onun için reformistler
bugün faşizmin pervasızca saldırdığı koşullarda “muhaliflik” bile yapamazlar. Yapmıyorlar. Düzen politikalarına yedeklenirler. Kürt milliyetçilerinin, AKP’nin
yapmak istediği budur; solu düzene yedeklemek.
Haziran Ayaklanması gibi milyonların ayağa kalktığı,
yıllardır süren suskunluğu yarıp, korku duvarlarını
aşarak polisle çatıştığı, direndiği bir süreçte Kürt milli-

yetçileri de, reformistler de, oportünistler de aynı noktada
birleştiler... Bir an önce direnişi bitirmek için ellerinden
geleni yaptılar. Ayaklanmayı daha ileri nasıl taşırız diye
değil, ayaklanmayı nasıl bitiririz diye sabahlara kadar
toplantılar yaptılar. Halkın direnişini tasfiye etmek için
gösterdikleri performansı mücadele tarihleri boyunca
göstermemişlerdir.

Düzene Karşı Muhalif Olacak
Tek Güç Devrimcilerdir
Dayı’nın şu sözleri önümüzde bir kılavuz gibi duruyor:
“Bugünün dünyasında yalnız başına kalmayı göze almadan güçlü olmak ve düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız başına emperyalizme, oligarşiye ve
onun uzantılarına karşı savaşmak hiçbir teknikle,
silahla, güçle değiştirilemeyecek dünyanın en büyük
gücüdür. Bu kendine güvendir, bu ideolojik sağlamlıktır.”
Bu güce sahip olamayanlar, emperyalizmden medet
umarak düzenin icazetine sığınanlardır. HDP’sinden Birleşik
Haziran Hareketi’ne kümelendikleri yer, düzenin icazetidir.
Onlar, seçimler için birlik çağrıları yapıp, emperyalizmden medet umarak düzenin icazetine sığınırken;
Biz emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşı büyütme
çağrısı yapıyoruz.
Onların ufku düzenin parlamentosuna girmek, düzen
içinde siyaset yapmak, düzen içinde iyileştirmeler
yapmak; Biz bu düzene meydan okuyoruz. Umut biziz,
umut devrim, umut sosyalizm diyoruz.
Halklarımız Haziran Ayaklanması’nda olduğu gibi devrimci politikaların peşinden, Cephelilerin peşinden gidecektir.

Sonuç olarak;
1- ÖDP Kürt milliyetçi hareketin tehditlerine boyun
eğmiştir.
2- İktidar hedefi olmayanların bağımsız politikaları
da olmaz. Baskılar, tehditler karşısında direnemez.
3- AKP’nin en küçük bir muhalefete dahi tahammülü
yoktur. HDP sol muhalefeti düzen içine çekmek için
kurulmuş bir uzlaşma projesidir.
4- ÖDP, Kürt hareketinin politikalarına bire bir
destek vermediği için tehdit edilmiştir ancak bağımsız
bir politikası olmayan ÖDP tehditler karşısında direnememiştir.
5- Duran Kalkan’ın çağrısı için “AKP'nin geriletilmesi
bakımından içten ve samimi” bulan ÖDP Eşbaşkanı
Alper Taş tam bir samimiyetsizlik içinde... Çünkü Kürt
milliyetçi hareket’in “AKP geriletilmesi” yönünde tek
bir politikası olmadığı gibi 13 yıllık iktidarları boyunca
AKP’nin en büyük destekçisi olmuşlardır.
“AKP’ye iktidarı altın tepsiyle sunduk” diyen bizzat
Öcalan’dır. Bugün de HDP’nin tüm politikaları AKP’nin
seçim politikalarına hizmet etmektedir.
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Hiçbir Şey Kendiliğinden Olmuyor
Sadece Emek Vermek de Yetmiyor

Sonuç Almak İçin
Israrcı Olmalıyız

İstanbul’da Gazi’nin
en yoksul kenar mahallelerinden birindeyiz. Bizim
aslında hep olduğumuz, gazilerimizin, şehitlerimizin
çamurlu yollarında yürüdüğü, evsiz kalan savaşçılarımızın adımladığı sokaklar. Her kapı girişinde ayrı bir yaratıcılık. Çünkü bildiğimiz demir, tahta bahçe kapısı göremezsiniz burada. Evlerin karakterini kapıları belirliyor adeta, kimi bekçi kulübesinden, kimi cam çerçevesinden bir
kapı yapmış... Halkın yoksulluğunun ve yaratıcılığının kanıtı...
İşte biz böyle bir mahallede başladık çalışmamıza.
Mahalleye kiracı gelenler dışındakiler bizi benim gibi gençlerden daha iyi tanıyor diyebiliriz. Dergi dağıtımıyla başladık çalışmamıza. Çalışma yaparken dergi almak istemeyenlerin ilk başvurduğu param yok lafını burada
duyamazsınız, ki Gazi’nin en yoksulları burada yaşıyor.
Bizi evine davet edenler ve bir demlik çayını paylaşanlarla kısa bir zamanda bağ yakaladık. Ancak başta da söylediğimiz gibi, bir süredir yetişemediğimiz, ilgilenemediğimiz bir mahalle. Yokluğumuzda uyuşturucu ve fuhuş
girmiş, yalanla, korkuyla insanlar susturulmuş...
Gözümüze ilişen bir baz istasyonu vardı, sorduk
soruşturduk, buranın zengin bilinen bir ailesine ait.
Kendisi burada yaşamazken hem halkı gün gün radyasyonla kanser ediyor hem de evin kapısı sıkı sıkıya kapanmış, giren çıkan belli değil.
Bazın çevresindekilerin bize her fırsatta söylediği
Cepheliler gelsin yıksın... Biz ise halkla birlikte yıkmak
istiyoruz. Yoksa bizim boşluğumuzda ilk fırsatta yine baz
kurulur, hem de iki katı büyüklüğünde. Halkın kendi sorunlarına kendisinin sahip çıkmasını istiyoruz.
Halkta güvensizlik öyle bir hal almış ki komşusuna bile
güvenmiyor insanlar. Önce Cepheliler’in gelip gece yarısı yıkıp gitmesi fikri üzerine konuştuk. 2 yıldır halka zehir
saçan bazdan rahatsızlık duymadığını söyleyenler de
oldu o anlık korkuyla. Biz toplantı gününü mahalledekilerle ve Gazi Halk Meclisi’yle birlikte belirledik. Önce bir
sokak toplantısı yapıp ardından alınan karara göre bazın
durumu belirlenecek diye konuştuk. Toplantı çağrısı için
2 gün kapı çalışması yapmıştık. Ama öncesinde de yoğun
şekilde kapı kapı bazın zararlarını anlattık.
Toplantı günü geldiğinde halk meclisinden sloganlarla, ajitasyonlarla mahalleye girdik. Ortada kimse yoktu,
kesin geleceğiz diyenler dahil...
Önce moralimiz bozuldu, ama artık kaçınılmazdı: O baz
yıkılacak ve mahelleli de katılacaktı... Biz çalışma yapan
2 kişi, aylardır ne slogan atmışız ne ajitasyon çekmişiz, o
gidip gelen sesimizle halka çağrı yapmaya başladık.
Bir yandan da kapıları heyecanla çalıp toplantı yapıyoruz haydi gelin diyoruz evlerinde oturanlara. Gençlerle
beraber sokaklarda turladıktan sonra baz istasyonunun oldu-

ğu soktan aşağı inerken kapıların ışığı yandı ve herkes teker
teker evinden çıkmaya başladı. Sanki dünyalar bizim
olmuştu o an... Bir evde kadınlar toplanmış, eşleriyse dışarıda, onları da çağırdık, geldiler. Sokakta yaklaşık 40 kişi
vardı başta. Önce biz bazın zararlarını anlattık.
Halkı kandırmak için baz istasyonunu öyle bir kamufle
etmişler ki, su deposu şeklinde yapmışlardı. Hala su tankeri olduğunu sananlar vardı... Komşulara söz verdik, bazın nasıl
kurulduğunu, kendilerinin 2 yıldır nasıl aldatıldığını, tek başına şikayet etmekle sonuç alamadıklarını anlattı.
Bir grup arkadaş bazın olduğu çatıya çıktı, yıkım başlarken hala mahalleliler izliyordu. Gençler sonra dış kapıyı açtılar. Yıkım başlamış ama mahalleli hala uzak duruyordu. Biz yine ajitasyonlarla çağırmaya başladık halkı.
Gençler çatıda yıkıma başlamış ama mahalleli hala baz istasyonu olup olmadığını tartışıyordu. En son gelin kendi gözlerinizle görün dediğimizde kadınlardan biri "e hadi
bakalım" dedi, ve önce kadınlar, ardından da kocaları evin
bahçesine girdi. Su deposu diye kandırılan mahalleli
artık dikkatle yıkımı takip ediyordu... Bir yandan gençleri alkışlıyorlar, bir yandan bizimle konuşuyorlardı. Bazın
bütün elektriği kesildikten sonra teneke yığını aşağı atılacaktı. Hemen bitişikte kömürlükleri olan evin küçük kızı
birden "bizim çatıya düşmez değil mi?" diye sorunca bu
kez o ev zarar görmesin diye bahçede bulunan hortumla
metal yığını aşağı çekilmeye başlandı. Hortumla çekenler
ise bu kez mahallelinin ta kendisiydi, komşularıydı.
O halk toplantısında her şey kendi doğallığında gelişmişti. Yıkımı bahçeden izleyenlerin arkasında da onlarca mahalleli duvarın üstünden takip ediyordu. Biz iki günde 60 eve bildirimizi vermiştik, yıkımdaysa 100 kişi vardı. Baştaki moral bozukluğu geçmiş, herkes ortak yapılan yıkımın coşkusunu yaşıyordu.
Biz bu coşkuyla çıktık mahalleden ama girdiğimizdeki
ruh halimiz bambaşkaydı. Emek vermiştik, kapı kapı ikna
etmiştik ama biz son kez tekrar kapıyı çalana kadar kendiliğinden çıkmamıştı kimse. Bir kişi çıkınca da herkes birbirini takip etmişti. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor.
Sadece emek vermekle de bitmiyor. Israrcı olmadan, tıkandığımızda yeni yöntemler bulmadan sonuç alamıyoruz.
Cepheliler gece yarısı da gelip yıkabilirdi o baz istasyonunu, hem de çok daha kolay olurdu. Ama amacımız asla
bu olmadı. Halkımız vefalı, emekçi ve yaratıcıdır. Bizim
derdimiz baz istasyonunun, yani mahallenin sorununun halkın sahiplenmesiyle çözülmesiydi. Hortuma her yüklenişlerinde kafalarındaki duvarları olmazları da yıktılar. O en
korunaklı kapıyı açan, herkesi bahçeye çağıran Umudun
gençleriydi. Halk bu ellerde gördü kendi gücünü.
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“15 Yıllık Uyuşturucu
Bağımlısıydım,
Artık Değilim Çünkü;
Hasan Ferit Tedavi
Merkezi’nde Bıraktım”
Hasan Ferit Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde Uyuşturucuyu bırakan Özgür Kaya nasıl bıraktığını anlatıyor;

ÖZGÜR KAYA
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15 yaşındaydım, okula gidip geliyordum. Çok düzgün bir hayatım
vardı; ta ki Muzo’nun yani kapı komşumuzun bana uzattığı bir çiftli sigaraya kadar. Böyle başladı her şey.
Bizim top oynadığımız yerde, askeriyenin orada, içelim dedik. Oraya
çıktık ve hayatımda ilk defa orada
içtim. Sonra eve doğru yürüdüm,
ama ayakta duramıyordum, gözlerim
kapanıyordu ve benim çok hoşuma
gitmişti. Merdivenleri zar zor çıktım
ve abimle karşılaştım. İlk yalanımı
da orada söyledim abime; uykum
var, yatacağım demiştim. Ertesi gün
tekrar gittim o arkadaşımın yanına;
gene içtik ve bu böyle devam etmeye
başladı. Fark ettik ki aileme çok
yalan söylemeye başlamıştım, bundan
rahatsız olmaya başladım; ama ben
çoktan bağımlı olmuştum. Aynı arkadaşım, yani düşmanım, bana bir
gün korex ( eroin ) getirmişti. Direk
denedim. Bir sene böyle devam etti
ve ben bir sene sonra gerçek bir bağımlı olmuştum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Korkuyordum. Sevdiklerimin güvenlerini tek tek sarsmaya
başlamıştım ve karar verdim; daha
fazla alçalamazdım. Ailemle görüştüm, karar verdik, hastanede tedavi
olacaktım. Çok heyencanlıydım ama
yattım ve tedavi oldum çıktım.
Bir hafta sonra tekrar başladım
çünkü hastanede hiç birşey yapmamışlardı, sadece ilaç verip uyuşturmuşlardı beni. Tekrar ailemle gör-

üştüm; “içiyorum, bırakamıyorum, bana
yardım edin” dedim. Hiç umudum
kalmamıştı, “ben bunu içerim arkadaş” diyordum, öyle düşünüyordum.
Sonra ailemle bir yer keşfettik;
‘HASAN FERİT GEDİK UYUŞURUCU İLE SAVAŞ VE KURTULUŞ MERKEZİ’ diye.
Oraya gittik ailemle ilk başta bana
biraz tuhaf geldi, çünkü hastane gibi
değildi, hastanedeki gibi ilaç kullanılmıyordu, vermiyorlardı.
Ne verdiklerini zamanla anladım,
gördüm. Sevgi, saygı. Yani arkadaşım,
bir kere sana karşılıksız güveniyorlar,
seviyorlar, sayıyorlar daha ne istersin
ki. Bunlara hasret kalmıştım...
Yıllarca kendimizi dışlamadık mı
toplumdan. Ben Özgür Kaya, ne desem boş, ne anlatsam boş belki ama
sadece yaşamı tatmak istiyordum.
BEN 15 YILLIK BİR BAĞIMLIYDIM AMA ARTIK DEĞİLİM
ÇÜNKÜ HASAN FERİT TEDAVİ
MERKEZİ’NDE BIRAKTIM.
Hiçbir yerde yapamadığımı, bırakamadığım bu laneti, burada bıraktım. Bu yüzden buradaki emeği
geçen arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.
***

İLKNUR
Ben İlknur. 9 yaşındayken babamı
kaybettim. Ondan sonra şiddetler
başladı.10 yaşında okuldan aldılar.
2 aylık kız kardeşime baktırdılar.
Neymiş; kız kısmı okuyup ne yaparmış ondan sonra kardeşim 3 yaşına
geldiğinde ben 13 yaşımdaydım ve
o zaman annem bir mal gibi para niyetine resmen sattı. Ve beni, evlendirdiği kişi 30 yaşında. Beni 14 yaşında maddeye bağımlı yaptı.

2 haftalık hamileyken eski eşim
krize girdi; annesine saldırdı para
diye. Vermeyince ben, banyodaydım,
kaynanamın yalvarmasına rağmen
banyoya tekmeyle girdi; bir tekmeyle
ben duvara yapıştım ve o anda zaten
bebeğimi kaybettim. Ondan sonra
ben ailemi çağırdım, geldiler beni
kurtardılar. Ama ondan sonra yine
kötülükler beni bırakmadı.
Geldikten 2 hafta sonra abimden
kaç defa tecavüze uğradım.
İlk zamanlar kimseye diyemedim
korkudan. Sonra anneme açıldım.
Annemin tepkisi şöyle oldu; “Aman
kimse duymasın; evin bir tek oğlu...
Bir şey olursa biz ne yaparız’’ dedi.
Ben de anneme şöyle söyledim;
“Anne ben ne olucam”! Kızım unutursun geçer dedi. Ondan iki ay sonra,
herhalde amcamlara söylüyorum diye
korktular, bu sefer beni karşıya, amcamlara götürdü ve yine aynısını
yaptı.
Bu sefer beni amcamın oğluna
bıraktı ama yine işe yaramadı; çünkü
amcam bir taraftan oğlu diğer taraftan
tuttular.
Anneme yalvarmalarım bile fayda
etmedi. Bana dediği cümle şöyle
oldu; “Amca baba yarısıdır, bundan
daha iyi yer mi bulacaksın” dedi ve
beni yine kaderime yalnız bırakıp
gitti.Ve onunla 2 sene evli kaldım.
Annesi yani yengem ayırmak için
elinden geleni yaptı. En son bana
iftira attı. Ama buna yine ailem inandı
ve evde çok kötü bir dayak yedim.
Benim zoruma giden, ailemin bana
inanmaması oldu, dayak yemişim
yememişim önemli değildi.
Amcamın oğlundan ayrıldığımda
19 yaşındaydım ve ben hala madde
içiyordum ve bunu bizimkiler hala
bilmiyorlardı.
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21 yaşımda şuanki eşimle tanıştım.
Oda içiyordu ve bir ondan yaşadım
dedim ama zavallım bilmiyordu ki
benim içtiğimi. 2 yıl çıktık ve hiç
anlamadı. Ondan sonra evlendik. Ondan artık kocam alıyordu ve ben
onun cebinden alıyordum. O bunu
fark ediyordu ama ispat edemiyordu.
Bana soruyordu, tabi ben de inkar
ediyordum ama bir gün fark etti ve
ben de doğruları söyledim ve bana
söylediği tek bir cümle oldu;
“Seni buna kim alıştırdı’’dedi.
Ben de başından sonuna kadar anlattım ve o da şöyle bir cümle kullandı;
“Senin ailen aile değilmiş’’dedi.
3 yıldır evliyim ve şu anki eşimin
ailesinden de şiddet gördüm, iftira
yedim yine sesim çıkmadı; çünkü
seviyorum, ilk defa birine güzel bir
şeyler beslemiştim ama o da anlamadı
hala da anlamıyor çünkü benim onu
sevdiğim gibi o beni sevmiyor. Bunu
her halinden belli ediyor çünkü benim
ona verdiğim değerin üçte birini bana
vermediğini anladım.
Annesi bana kayınpederimle ilgili
bir iftira attı ve sonra ona bile bir

tepki vermedi. Dediği tek şey;
-O benim annem ne yapabilirim,
atsam atamam dedi.
Annesi dayak attı, sustum, küfür
etti sustum, sırf onu sevdiğimden.
Beni aldattı, sustum çünkü gidecek
başka yerim yoktu. Hala da aynı;
yine susuyorum çünkü yine gidecek
bir yerim yok. Kendi ailemin yanına
gidince geçmiş geliyor. Abimin bana
yaptığı o pis şeyler... Sadece şu kadar
diyorum; bana şu ana kadar kim ne
yaptıysa, ne ettiyse ben yukarıdaki
Allahıma havele ettim.
Annemi, abimi, kaynanamı, eşimi
bana şu yaşıma kadar kim çektirdiyse
ben öbür dünyada hepsiyle hesaplaşmak istiyorum.
Sadece tek bir kişiyi özlüyorum.
o da canımdan çok sevdiğim babam.
O olsaydı yanımda başka bir şey istemiyordum. Şu anda tek istediğim
babamın yanına gitmek. Onu da tek
kişiden istiyorum Allahımdan.Ve
bunu okuyan herkese şunu söylemek
istiyorum;
İnşallah benim gibi olmazlar çünkü şuanda ben bir çıkmazdayım

kimse benim gibi olmasın, onun için
bunları yazıyorum. Bu fırsatı bana
tanıyan abime çok teşekkür ederim.
Bunların arasında kendimi buldum, hepsi benim gerçek ailem
oldu. Zaten aile dediğin öyle olmalı.
Şu an 26 yaşındayım ve ben babam öldükten sonra bir adamı bu
kadar sevdim ve onun için herşeyi
yaparım. Zaten kendim içinde ama
en çok sevdiğim insan için bıraktım
çünkü ondaki sevgiyi ben bir babamdan birde eşimde gördüm. O
sevgiyi yanlışlarımla, doğrularımla
kabul eden bir tek o vardı, hala da
yanımda.
Annesi bir şey dese bile beni bir
tek o savundu yani benim için gözleri
görmeyen annesine bile karşı çıktı.
Yani ben anlayacağınıza göre ben
şuanda burada, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ndeyim. Ve burada olmaktan çok ama çok mutluyum. İlk
defa beni ben olduğum için seven
ağabeylerim, ablalarım ve kardeşlerim
var. İnşallah bu mutluluğu her zaman
her yerde yakalarım…

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Cepheliler’den 19-22 Aralık
Katliamı’nın Yıldönümünde
Yazılamalar

Avcılar

Hatay

Cepheliler 19-22 Aralık Katliamı’nın yıldönümünde yurdun
çeşitli bölgelerinde yaptıkları yazılamalarla katillerden hesap
soracaklarını birkez daha gösterdiler.
İstanbul-Avcılar: Parseller Mahallesi’nde 25 Aralık günü
Cepheliler yazılamalar yaptı. Parseller Tepeüstü ve İmam Hatip
Lisesi duvarlarına toplam 7 adet “DHKP-C”, “CEPHE” ve
“DEV-GENÇ” yazılamaları yapıldı.
Adana: Fatih ve Tellidere Mahallelerinde duvarlara, “DHKCSPB Katillerin Peşinde, DHKC SPB, Umudun Adı DHKP-C,
19-22 Aralık'ın Hesabını Soracağız, CEPHE” sloganları nakşedildi.
Hatay: Armutlu ve Elektrik mahallelerinde 19-22 Aralık
Katliamı teşhir edildi. Cepheliler 20 Aralık’ta “Diri Diri Yakılan
6 Kadının Hesabını Soracağız - DHKP-C”, “19 Aralık’ın
Hesabını Soracağız-Cephe”, “DHKC” yazılamalarını altı farklı
bölgeye yaptılar.
Kıbrıs: Dev-Genç'liler 25 Aralık’ta Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Kızılbaş ve Lefkoşa terminal bölgelerinde “Biz Geliyoruz
Dev-Genç”, “Dev-Genç”, “Dayıya Selam Mücadeleye Devam
- Cephe” sloganlarını duvarlara nakşettiler.
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Ülkemizde Gençlik

İzmir

Antalya

ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ ÖGB'LER, POLİS, İDARE YETMEDİ!

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

AKP Üniversitelerde
Faşistleriyle Saldırıyor!
Üniversitelerde Dev-Genç'in kararlı, ısrarlı çalışmalarıyla gençliğin
devrimci-demokratik mücadelesi yükseldikçe AKP faşizminin de rahatsızlığı artıyor, korkusu büyüyor. Gelişen mücadeleyi engellemek için
ÖGB'leriyle, katil polisleri ve gerici
faşist idarecileriyle yaptıkları saldırılar
yetmiyor. Yarım asır boyunca yaptıkları gibi besleyip büyüttükleri faşistlerini silahlandırarak saldırtıyor.
Hiçbir bedelden kaçınmayan kararlılıkla, faşizmin her türlü saldırısını
boşa çıkaran mücadele geleneği DevGenç'lilerin ellerinde daha da büyüyecek, her türlü faşist saldırıya gerekli
cevap verilecektir.

Mersin Üniversitesi’nde
Faşist Provokasyon ve
Dev-Genç’lilerden
Dayanışma
Mersin Üniversitesi’nde 22 Aralık'ta Özgür Öğrenci Derneği’nin açtığı masaya gelen faşistler sözlü tacizde bulundu. Özgür Öğrenci Derneği’nin çağrısı üzerine devrimci da-
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yanışmanın gereği olarak DevGenç'liler faşist bir saldırıya karşı masanın olduğu bölgede birlikte beklediler. Faşistlerin okuldan çıktığı haberini alan Dev-Genç'liler masadan
ayrılarak çalışmalarına devam ettiler.

Üniversitelerimizde Faşist
Saldırıları Püskürteceğiz!
Akdeniz Üniversitesi’nde DevGenç’lilerin çalışmalarına tahammül
edemeyen faşistler, 17 Aralık’ta
Grup Yorum söyleşisi sırasında yapmaya çalıştıkları gibi bu kez de ardından hukuk fakültesinde gerçekleşen Selçuk Kozağaçlı söyleşisine saldırdı. 24 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü Olbia Çarşısı’nda yardımlaşma masası açan Öğrenci Kolektifleri’nin tam kaşısına faşistler masa açtı. Devrimci öğrencileri yaptıkları bozkurt işaretleri, “allahu ekber” nidaları ve açtıkları müzikle rahatsız etmeye çalıştılar. Bir
süre sonra faşistlerin masasına arabalarla okul dışından da faşistler geldiler. Öğrenci Kolektifleri’nin çağrısı üzerine Dev-Genç’liler ve diğer

devrimci-demokrat öğrenciler faşist
saldırı hazırlığına karşı masaya desteğe geldi. Faşistler tabanca ve bıçaklarla saldırıya geçtiler. Devrimci
öğrenciler taş, sopa ve soda şişeleriyle
karşılık verip, saldırıyı püskürttü.
Faşistlerin saldırısına kadar ortalıkta
gözükmeyen ÖGB ve polis ekipleri
tetikçilerinin zor duruma düştüğünü
görünce faşistleri koruma amaçlı
devrimci öğrencilere karşı barikat
kurdu. Polis korumasıyla okuldan çıkan faşistlerin ardından devrimci öğrenciler okulda protesto yürüyüşü
yaptıktan sonra eylemi iradi olarak bitirdi.

Gasp Edilen Haklarımızı
Geri İstiyoruz!
Faşist Saldırıları
Püskürteceğiz!
Dev-Genç'liler 28 Aralık'ta İzmir
Karşıyaka İş Bankası önünde eylem
yaptı. Sloganlarla başlayan eylemde
yapılan basın açıklamasında, okullarda gasp edilen haklar anlatıldı.
Sivil faşistlerin, AKP’nin katil polis-
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DEV-GENÇ KURULTAYI
ÇALIŞMALARI
İSTANBUL
Armutlu: Armutlu Mahallesi’nde
26 Aralık’ta Dev-Genç'in 3-4 Ocak tarihlerinde yapılacak olan kurultayın
çağrı afişlerinden yüzlerce asılarak kurultaya çağrı yapıldı.
Okmeydanı: Okmeydanı Ana-

Antalya
leriyle el ele, kol kola üniversitelerde, devrimci-demokrat, ilerici
öğrencilere saldırtılmasının bilinçli
bir politika olduğu açıklanarak,
AKP’nin katil polislerini ve sivil faşistleri okullarda görmek istemediklerini, saldırıya karşı her türlü direnmenin meşru olduğu vurgulandı. Bu mücadele kararlılığıyla okullarda gasp edilen hakların geri alınacağı dile getirilerek bitirilen eyleme 5 kişi katıldı.

Baskılar Gözaltılar Bizi
Yıldıramaz
Malatya'da AKP'nin katil polisleri 26 Aralık'ta Tuğçenur Özbay ve
Doğukan Semih Özkaya’yı sokak
ortasında kaçırarak gözaltına aldı.
Bir sonraki gün de Ali Kurudere sınavda olduğu sırada okulundan
zorla gözaltına alındı. Gözaltına
alınan Dev-Genç'liler, kendilerine
işbirlikçilik teklif eden polise gereken cevabı verdi. Malatya DevGenç konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "AKP’nin işkenceci katil
polislerine sesleniyoruz! Bizleri işkencelerle, işbirlikçilik tekliflerinizle, ailelerimiz üzerinden korkutamaz, yıldıramazsınız. Bizler
Dev-Gençli’yiz 45 yıldır bu topraklarda Bağımsızlık, Demokrasi ve
Sosyalizm mücadelesi veren bizleri Malatya’da ve İnönü Üniversitesi’nde çalışma yapmaktan alıkoyamayacaksınız." denildi.

dolu Kahvesi önünde Dev-Genç Kurultayı’na çağrı için 25 Aralık'ta masa
açıldı. Masada çağrı bildirileri dağıtıldı, Yürüyüş Dergisi ve Grup Yorum
biletleri halka ulaştırıldı.

İkitelli: Liseli Dev-Genç'liler
Dev-Genç Kurultayı’na çağrı için 28
Aralık'ta afişleme yaptı. Yapılan çalışmada Parseller bölgesine toplam 30
afiş asıldı.

DERSİM
Dersim
Dev-Genç’liler
24
Aralık’ta Tunceli Üniversitesi’nde
kurultaya çağrı masası açtı. Açılan
masada üniversitelerdeki hak gaspları için imza toplanırken tutsak
ürünleri, kitaplar, Yürüyüş Dergisi
ve Tavır Dergisi de sergilendi.
Masada 75 imza toplanırken tutsak
ürünleri ve Yürüyüş, Tavır dergileri
öğrencilere ulaştırıldı. Kurultaya

Malatya
çağrı afişleri de okulun belli yerlerine yapıldı. Masada Roboski
Katliamı’nın
yıl
dönümünde
Roboski’de olunacağını belirten
afişler asılırken, okula da araç kalkış
yerini belirten afişler asıldı.

MALATYA
25 ve 26 Aralık’ta da Dev-Genç’liler Malatya’da İnönü Üniversitesi’nde
afiş çalışması yaptılar. Mühendislik,
Hukuk, İletişim, Adalet MYO, Eğitim
Fakültesi, İşletme ve İktisadi Bilimler
Fakültelerinde Dev-Genç Kurultayı’na
çağrı, Öğrenci Meclisleri ve de “Gasp
Edilen Haklarımızı İstiyoruz Alacağız”
afişlemeleri yapıldı. 3 Dev-Genç’linin
yaptığı çalışmada her iki günde toplam
60 afiş yapıldı. Çırağan Kafe’de “Gasp
Edilen Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız”
kampanyasına ait yüze yakın bildiri dağıtı1dı, 1 adet Yürüyüş Dergisi verildi. Dev-Genç’liler 26 Aralık’ta Malatya
merkezinde de dershanelerin yoğun olduğu bölgede Dev-Genç Kurultayı'na
çağrı içeren 15 afiş astı.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Sarıgazi Öğrenci Meclisi Kuruldu
Sarıgazi Öğrenci Meclisi 26
Aralık’ta Sarissa Kitapevi’nde
ilk toplantısını yaparak öğrenci
meclisinin kuruluşunu ilan etti.
Toplantıya 4 ayrı liseden toplam
40 öğrenci katıldı. Toplantıda
kısaca öğrenci meclislerinin
önemi ve okullardaki yeri üzerine sohbet edildi. Okullardaki
sorunlar ve bunlarla ilgili yapılacaklar üzerine konuşuldu.
Konuşmalarda okullarının her yerinde kameraların varlığının, sürekli izleniyor olmanın önemli bir sorun olduğu, bunun yanında kantin fiyatlarının çok
yüksek olmasının da ele alınması gerektiği öne çıktı. Sarıgazi Öğrenci
Meclisi, gelecek hafta okullardaki kamera ve kantin sorunlarıyla ilgili imza
kampanyası başlatma kararı ile ilk toplantısını tamamladı.
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ODTÜ’de Dev-Genç'lilerin Öğrenci Meclisi İçin

Oda İşgali Günlükleri
1. Gün (25 Aralık 2014)

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015
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Kahvaltımızın ardından okulun
her bölümünde, kütüphanede,
yemekhanede ve yurtlarda afiş asıp
bildiri dağıtmak için gruplar halinde
çalışma yaptık. Okulun merkezi
yerlerine "Fizik'te dayanışma odamızı inşa ediyoruz!", "ODTÜ
Öğrenci Meclisi" yazılamaları yaptık. Fizik bölümünün önünde bildiri
dağıtarak öğrencilere meşru talebimizi, yönetimin tavrını anlattık.
ODTÜ emekçileriyle konuştuk,
yanımızda olacaklarını ve talebimizin yerinde olduğunu söylediler.
Afiş
yapımının
ardından
13.00'da Üçlü Amfi'de işgal ettiğimiz bölümü panolarla kapayıp bir
masa koyduk. Alanı kapatacak boydan boya "İşgaldeyiz" ozalitimizi
astık.
Derslere girip çıkan öğrencilere,
akademisyenlere ve emekçilere
talebimizi, düşüncelerimizi anlattık.
Odamızı inşa edeceğimiz yeri boyamak, odaya elektrik çekmek için
birkaç arkadaş kablo almaya gitti.
Biz de dergi okuması yaparak, üstüne sohbetler ettik; şiirler okuduk.
Türküler söyledik. Akşam üzeri saat
18'de yönetimden haber geldi.
Çıkmamızı istediklerini, hakkımızda tutanak tutulacağı ve soruşturma
açılacağı söylendi. Biz çıkmayacağımızı, odamızı bırakmayacağımızı,
nöbette olduğumuzu söyledik.
Sabah rektörün bizimle görüşmek
istediği söylendi, temsilcilerimizi
yollama kararı aldık.
Okulda rektör danışmanı ve rek-

tör yardımcısını görmeye gittiğimizde bize Öğrenci Meclisi
Topluluğu’nun kurulamayacağı, bu
işlevde ÖTK'ların olduğu, turnuvalar düzenleyeceğimizi, koro kuracağımızı söylediğimizde bağımsız
topluluklara girmemiz gerektiği
söylendi. Bunun üzerine ÖTK'ları
tanımadığımızı, her türlü kültürel,
spor vb. etkinliği yapacak bir topluluk olduğumuzu ve bu topluluğu
onlar kabul etmese de kurduğumuzu ve bu topluluk için bir oda inşa
edeceğimizi söyledik. İnşa lafını
duyunca okul yönetiminden habersiz hiçbir şey yapamayacağımız, bir
kapı kolu bile değiştiremeyeceğimiz cevabını aldık. Bizim talebimizin meşru olduğunu, onların çabalarının boşa olduğunu, odamızı inşa
edeceğimizi söyledik. Akşam 8'de
arkadaşlarımız gelince türküler söyleyerek halay çektik. Ardından 5
arkadaşımızı orada nöbet için bıraktık.

2. Gün (26 Aralık 2014)
Sabah nöbette olmayan arkadaşlarımız okula geldiler, odamızın
yerinde kahvaltı yaptık. Gece
nöbetteki arkadaşlarımız duvarları
boyayıp pankart hazırlamışlar.
Pankartı hazırlık bölümüne astık.
Kahvaltımızı bitirip temizliğe başlamışken sekreterlerden biriyle FenEdebiyat Fakültesi Dekanı geldi.
Dekan “bu hukuki değil, ne yapıyorsunuz burada, muhatabınız
benim, benimle konuşacaksınız,
temsilcilerinizi yollayın konuşa-

lım!" dedi. İki temsilci yolladık.
Temsilcilerimiz dekan sekreteriyle
görüştü. Sekreter, bir dilekçe yazmamızı, “derdimiz”i anlatmamızı,
dekanın bize destek olmaya çalışacağını söyledi. Dilekçe yazacağımızı fakat nöbette ve yerde ısrarcı olacağımızı söyledik. Ardından arkadaşlarımızla beraber bir dilekçe
yazdık, nöbete devam ediyoruz.
Yeni gelen arkadaşlarımızdan
biri kimlik göstermeyi reddedince
güvenliğin "Bu gün özel, emir
aldık, göstereceksin" dediğini
öğrendik. Yönetim içeriye arkadaşlarımızı da malzemelerimizi de
almak istemediğini açıkça belirtip
önlemlerini almıştı. Bunun üstüne
ne yapacağımızı düşünüp sohbet
ederken dekanın bizimle görüşmek
istediği haberini aldık. 3 ODTÜ'lü
arkadaşımızdan oluşan ekibi yolladık. Dekan ve Dekan Yardımcısı
bizi bekliyorlardı. Verdiğimiz dilekçeyi okuduklarını, bizi çok 'anarşist(!)' bulduklarını söylediler. Biz
devrimci öğrenciler olduğumuzu ve
yeniden neden Öğrenci Meclisi kurduğumuzu anlattık.
ÖTK içinde yer almamızın işimizi kolaylaştıracağını bu adla bir
topluluk kurulamayacağını, kurulsa
bile o alanın bizim olamayacağını
söylediler. Topluluk konusunu
düşüneceğimizi bu konuda anlaşmaya açık olduğumuzu ancak bunu
öncesinde yönetimin reddettiğini
söyledik. Başka bir topluluk kursak
bile bu odadan vazgeçmeyeceğimizi, temelleri atacağımızı söyledik.
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Odayı kurmamamızı, salı günü bir
komisyon kurup konuşmamızı
önerdiler. Görüşmeye geleceğimizi
ama çalışmayı yürüteceğimizi söyledik.
Saat 22.00 sularında odamızın
inşaatını başlattık. İnşaatın ilk saati
bittiği esnada elektriklerimiz kesildi. Nedenini sormaya Nöbetçi
Amirliğe gidince 'genel bir kesinti
var' cevabını aldık. Fakat bu esnada
bölümün dekanlığı dahil bir de 'yılbaşı partisi' düzenlenen Mimarlık'ta
elektrikler yanmaya devam ediyordu. Biz de kararlığımızı ve devrimci yaratıcılığımızı kullanarak yeni
yollar aramaya başladık. İlk olarak
elektriği dışarıda bulunan bir lambadan çektik, yarım saat geçmeden
nöbetçi memurdan aldıkları haberle
oranın elektriğini de kestiler. Yine
gittiğimizde aynı cevabı aldık.
Sonra sokak sensöründen elektrik
çekmeye başladık, inşaatın bitmesi-

ne 15 dakikalık zaman kaldığı sırada onu da kestiler, bu son damla
olunca elektriğin gelmesi için 15
dakika mühlet verdik. Bu mühleti
de konuşma talebimizi de reddetmeleri sonucu rektörlük ve öğrenci
işlerinin kapısı da dahil 10 camı
demir sopalarla kırdık. Bunun
ardından da elektriğimiz verilmeyince inşaatı durdurup beklemeye
başladık. Saldırı ihtimaline karşı 11
kişi nöbet tuttuk.

3.Gün (27 Aralık 2014)
Sabahleyin evlerinden gelen
arkadaşlarımızla kahvaltı yaparak
bir önceki günün kritiğini yaptık.
Saat 11'de dekan, dekan yardımcısı
ve 3 Eğitim-Sen’li akademisyen
bizimle
konuşmaya
geldiler.
Olanları anlattığımızda ÖGB darbını şikayet etmemizi ama illegal bir
iş yaptığımızı bu yüzden soruşturma yiyeceğimizi ve engellemelere

Wan Dev-Genç Kütüphanesi Açıldı!

Kürdistan'da Yeni Mevzilerle
Umudu Büyütüyoruz!

Bir süredir çalışmaları devam eden Wan Dev-Genç
Kütüphanesi 27 Aralık’ta yapılan etkinlikle açıldı.
Büronun açılışı üç gün öncesinden kafeler ve esnaf dolaşılarak halka duyuruldu. Açılış programı, tüm devrim
şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla başladı.
Katılanlara, Wan Merkezde 6 aydır süren Dev-Genç çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ardından Hüseyin Bilen
yaptığı konuşma ile Dev-Genç’lilerden neler öğrendiğini,
bundan sonra Wan Dev-Genç olarak Wan Merkezde yapacakları çalışmayı ve hedefleri anlattı. Ardından ikramlar
yapıldı ve dengbejlik yapan bir amcanın söylediği türkü
dinlendi. Açılışa gelen misafirler sohbetlere zenginlik
kattı. 19 Aralık ve Roboski Katliamı üzerine yapılan sohbetlerin ardından ertesi gün Roboski'de yapılacak anmanın çağrısı ile açılış sona erdi.

rağmen sonunda okula polis gireceğini söylediler. Biz bunları bildiğimizi ve elbette göze aldığımızı
kararlılığımızı ve cüretimizi belirttik. Bizimle salı günü görüşmek
istediklerini, salıya kadar söz verdiklerini burayı yıkmayacaklarını
ama bizim de nöbet tutmamamızı
söylediler. Bize topluluk ve başka
bir yerde oda konusunda rektörü
zorlayacaklarını söylediler. Biz
işgalde geri adım atmayacağımızı,
salı günü görüşeceğimizi, ama bundan sonuç alamayacağımızı çünkü
bizim meşruiyetimize inanmadıklarını söyledik. 1.5 saatlik görüşmenin ardından kararımızı ve cüretimizi görünce gittiler. İç hizmetlerin
tacizleri eşliğinde elektrik ve ısı
olmadan günümüzü 4 kişi nöbet
tutarak tamamladık.
4.Gün (28 Aralık 2014) tarihinde de işgal devam etti.

D ev-Genç’liler: Tehditleriniz
Komplolarınız Bizi Yıldıramaz
Tekirdağ Dev-Genç 28 Aralık günü yaptığı açıklama
ile polisin muhalif öğrencileri sindirmek için okul içlerine girdiğini ve okul yönetimiyle işbirliği yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamada 18 Aralık günü Yetiş Çam
isimli bir işçinin Namık Kemal Üniversitesi Dekanlığı
tarafından okula çağrıldığı belirtilerek, dekanın odasında Terörle Mücadele Şubesi elemanlarının beklediği
ifade edildi. Polisin Yetiş Çam’a muhbirlik teklif etmekle birlikte devrimcilerle gezmesi halinde işinden olacağının söylendiği ifade edildi. Açıklamada DevGenç’liler “AKP'nin katil Tekirdağ polisini uyarıyoruz.
Arkadaşlarımızı taciz etmekten vazgeçin. Aksi takdirde
bedelini misliyle ödersiniz” dediler.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Örgütlülüğümüzü Halk
Meclislerinde Büyütüyoruz
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde 24 Aralık günü
Halk Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda, mahallenin sorunları ile ilgili daha önce yapılan anket sonuçları değerlendirildi. Halk Meclisleriyle örgütlenmenin daha da büyüyeceği, halkın her kesiminin Halk
Meclislerinde sorunlarına çözüm bulacağı üzerine
tartışıldı. Bir sonraki toplantıda daha çok insana ulaşılması ve herkesin çevresindekilerle anket yapması
için karar alındı. Toplantıya toplam 10 kişi katıldı.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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Ülkemizde Gençlik

G ençlik Federasyonu’ndan

Gençlik ve Geleceksizlik

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Ülkemizin temel sorunudur işsizlik... 2000'lerden
önce genelde diplomasızlıktan kaynaklı, bir mesleğin olmaması neden gösteriliyordu. Okuyan adama iş var,
okumayana yok. İşsizlik ülkemizde hep yaşandı, hala da
yaşanıyor ve daha da yaşanacaktır.
Var olan bu işsizliğe artık okumuş, meslek sahibi olan
üniversiteli gençlik de katılmıştır. İşsizliğin yarısını üniversiteli gençlik oluşturmaktadır. Eğitim sistemi ve kurumları öyle bir hale getirildi ki sistem tarafından var olan
işlevi yitirilmiştir. Bilim kurumları olan üniversiteler bilgi depolayan, aktaran sürekliliğini sağlayan konumdan çok
işsizlik kervanına yeni mezunlar veren duruma getirilmiştir.
Bu durum gençlikte okuma isteğini azaltan, güvensizlik
ve umutsuzluğu artıran bir durumdur. Öyle ki her yıl üniversite sınavına giren iki milyon kişi kendi istek ve tercihinin dışında aldığı puana göre bir meslek seçmek zorunda kalıyor. Bunun nedeni, var olan sınav sisteminin çarpıklığıdır. Her yıl, her sınavda yanlış puan hesaplamaları, sorulan sorulardaki hatalar ve sürekli değişen sınav sistemi öğrenci gençlikte hatta velilerde bile bir güvensizlik, umutsuzluk yaratmıştır. Ya aldığı puana göre bir tercih yapacak ya da tercih yapmayıp bir dahaki seneye tekrardan sınava girecek ki aynı sorunlar ve daha fazlası yaşanacağından kaynaklı çoğu öğrenci de tekrardan sınava
girme isteği kalmamaktadır.
12 yıllık AKP iktidarı döneminde bu sorun daha da artmıştır. Plansız programsız açılan üniversiteler, fakülteler
ve bölümler, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük
illerde neredeyse her mahallede bir üniversite bulunmakta.
Bu yaşanan sorunların daha da büyümesine neden olmuştur.
Kampüs ortamı olmayan, doğru dürüst alt yapısı, laboratuarı, kütüphanesi, yeterli sayıda, nitelikli öğretim elemanları olmayan üniversiteler... Üniversiteler açmakla sorunlar çözülmüyor. Bu eğitime verilen önemi ve değeri de
gösteriyor. Eğitimin nasıl çarpık geliştiğinin göstergesidir aynı zamanda. Ülkemizde üniversite sayısı 109'a ulaştı. Yüksek okullarla birlikte bu rakam 200'e yaklaştı.
Yapılan araştırmaya göre işsiz üniversite mezunları sayısının her geçen gün artmasının yanında, üniversite mezunlarının büyük bir kısmının kendi mesleklerini yapamadıkları gözlemlenmiştir. Kendi mesleki alanında iş bulamayan gençlik mecburiyetten kaynaklı başka bir iş alanında çalışmak zorunda kalıyor.

İşsiz Mezunlar
Bugün her meslek alanında iş bulamama sorunu yaşanmaktadır. Ancak öğretmenlik, işsizliğin en çok yaşandığı
meslektir. Mezun olmuş yüz binlerce öğretmen adayı atamayı beklemektedir. Ağustos 2014'te MEB Bakanı Nabi
Avcı yaptığı bir açıklamada 100 bin öğretmene ihtiyaç ol-
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duğunu söyledi. Ancak atamayı bekleyen 300 bin öğretmen adayı var... Ve bu rakam daha da artmaktadır. Çünkü her sene yüzlerce üniversiteden binlerce öğretmen adayı mezun olmaktadır.
Binbir zorluklarla onca yıl meslek sahibi olmak için okuyan yüzbinlerce insanımızın hayallerini, geleceğini ve hedeflerini çalıyor egemenler. Her yıl yapılan KPSS insanları çözümsüz bırakıp çıkmaza sürükleyen bir sistem, insanlarımızın geleceğini çalmakla kalmayıp hayatlarını da
çalmaktadır. Bugüne kadar 40'a yakın atamayı bekleyen
öğretmen adayı intihar etti. İnsanlarımızı bu hale getiren
çürümüş kapitalist sistem; diyor ki bu çürümüş sistem "ya
her yıl KPSS denilen sınava girip bana tonlarca para yatırıp atamayı bekleyeceksin, ya da mecburiyetten kaynaklı
başka bir iş alanında çalışacaksın. Kendi istediğin mesleği yapmayacaksın. Ya da bu ikisini kabul etmeyip tek çözüm olarak intiharı seçeceksin. Binlerce insanımızı çözümsüz, çaresiz hale getiren, bir çıkmaza sokan, eğitimi
bir pazar alanına, kara dönüştüren kapitalist sistemdir. Bir
çoğu da ataması olmayınca başka sektörde çalışmaya mecbur kalmaktadır. Garsonluk, pazarcılık, taksicilik, tekstil
gibi alanlarda öğretmen adaylarını görmek mümkün. Bir
kısmı da işsiz olarak atamayı beklemekte.
Yapılan açıklamaya göre öğretmen açıkları; "şu an yaklayık 60 bin kişi ücret karşılığı -ki 25 bini öğretmen diplomalı- öğretmenlik yapmak üzere ülke genelinde görev
yapmakta. İstanbul 12 bin ücretli öğretmenle ilk sırada
gelmekte. Ülke genelinde yapılan bu görevlendirmeler arasında 15 bine yakın iki yıllık ön lisans mezunu bulunmaktadır. Bakanlığın öğretmen ihtiyacını belirleyen
norm kadro hesabında; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda 87.272, orta öğrenimde ise 41.039'u olmak üzere toplamda 128.311 öğretmen ihtiyaç olarak gösterilmektedir.
Bu nedenle 2014 yılı Şubat ve Ağustos ayında yapılacak
50 bin yeni öğretmen ataması açıkları kapatmaya yetmeyecektir. Atama sayısı 2014 yılı için en az 75 bin olmaktadır." (Taraf Gazetesi 24 Ocak 2014)
Ataması yapılmayan öğretmen adayları kendi gerçek
maaşları altında daha ucuza sözleşmeli ya da ücretli öğretmen olarak çalışmak zorundadır. Her meslekte, her koşulda egemenler insanlarımızı ucuz iş gücü olarak görmekte
ve kullanmaktadır.
TÜİK, 2014 işsizlik oranını Nisan ayında yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 15-24 yaşlarındakilerde işsiz
sayısı 2 milyon 579 bin kişi olduğunu açıkladı. Ki gerçek
rakamlar bunun daha fazlasıdır.
Açlık sınırının altında olan asgari ücret maaşı alan, yoksul olan halkımız dişlerinden, tırnaklarından artırıp, yemeyip içmeyip çocuklarını okutmaktadır. Bir diploma, bir
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mesleği olsun istemektedir. Amaçları çocukları okusunlar
ki işsiz kalmasınlar. Egemenler eğitimi öyle bir hale getirdi onlara ki; özel eğitimin, özel okulların, üniversitelerin önleri açılıyor, gün doğuyor. Anne ve babalar yemeyip içmeyip çocuklarına harcıyor, okutuyor, tüm masraflarına katlanıyorlar. Ancak mezun olunup sıra iş bulmaya gelince özellikle de mezun olan gençlikte "boşuna mı okuduk?" algısı
ortaya çıkıyor.

Giderek Büyüyen
Genç İşsizlerin Sayısı...
AKP'nin ikinci iktidar yılı 2004'te 2.5 milyon yüksek öğretim bitirmiş olan ve bunların 308 bini yani %19'u işsizdi
o zamanlar. AKP İktidarı, üniversiteler açıp kontenjan arttırınca üniversite mezunu sayısı 2008'de 3.5 milyona yükseldi. 4 yılda 1 milyon artış yaşandı. 2013'e kadar mezun sayısı 2 milyona kadar çıkmış durumda.
Lise diplomalı, meslek lisesi diplomalı işsizlerden çok
üniversite diplomalı işsiz bulunmaktadır. Liseliler %13'ünü,
meslek liseleri %11'ini tutuyor işsizlerin. Bugün ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan gençlik, okusa da işsizlik ordusunda yerini almaktadır.
Tüm bu politikaların elbette bir amacı var. Bu politikalarla düzen gençliği gelecek kaygısıyla kendi etkisi altına
almak istiyor. Gençliğe gelecek kaygısını yaşatarak hayattan koparmak, yalnızlaştırmaktadır. Sınav sistemiyle, okuldershane arasına sıkıştırılan sayıları milyonları aşan gençlik bu sorunlarla uğraşmasını, bu sorunların içerisinde boğulmasını ister. Yalnızlaşan, bireysel çıkarlar peşinden koşan bir gençlik yaratmaktır hedefleri. Gençliğin, geleceğe
dair bir plan program yapmak hedef koymak bir yana önüne çıkartılan sorunlardan (sınav sistemi, işsizlik, aile baskısı ve daha birçok neden) dolayı geleceğe ilişkin umutlarını yitirmektedir.

Düzen Örgütlü
Gençlikten Korkuyor
İktidarlar her dönem gençliğin örgütlüsünden korkmuşlardır.
Haziran Ayaklanması’nda da görüldüğü gibi. Ayaklanmada en
çok gençlik konuşulup tartışıldı. Çünkü gençlikte var olan öfke
patlamış ve sokağa çıkmıştı. En çok sarsan ve korkutan da bu
olmuştur. Bundan dolayı da yaşadıkları sorunlar için (parasız
eğitim, ulaşım, barınma... gibi) örgütlenen, eylem yapan,
hakkını arayın gençlik her zaman baskı altında olmuştur. Soruşturmalar, okuldan atmalar, gözaltılar, yıllara varan tutsaklıklarla karşılaşır gençlik. Bunlarla gençliği yıldırmak ve teslim almaktır amaçları.

Gençliğin Çözümü
Örgütlü Mücadeledir
Gençliğin temel sorunları örgütlenme sorunudur. Gençliğin mücadelesini büyütmek ve sorunlarını çözmek için örgütlenmeliyiz. Yapacağımız her eylem, her çalışma, her kampanyamız örgütlenme üzerine olmak zorundadır. Gençliğin düzene, düzenin bataklığına gitmesini istemiyorsak gençliği örgütleyeceğiz. Bugün önümüzde duran bir zorunluluktur. Örgütlendikce sorunlarımızın çözümsüz olmayacağını göreceğizgöstereceğiz.
Sınav sistemiyle, gelecek kaygısıyla, paralı, ezberci eğitimle
dayatılan ve bunlarla yaratılmaya çalışılan düşünmeyen tek tip
gençliğin tek çözümü örgütlenmektir.

Sonuç Olarak;
Gençliğin gelecek kaygısı yaşamayacağı, istediği ilgi ve yetenek alanında mesleği yaşayabileceği, okul-dershane, okul-ev
arasına sıkışmadan, sosyal, kültürel etkinliklerden uzak kalmadan
yaşayacağı, geleceğe dair hedef ve plan programlarının da olacağı günler de olacaktır. O günler ancak ve ancak sosyalist sistemde mümkündür. Bugünden başlayarak, verdiğimiz mücadeleyle, büyüteceğimiz örgütlenmeyle o günü inşa ediyoruz...

raki gün de
Mecidiyeköy
Metrobüs durağında ve
Cevahir Alışveriş Merkezi önünde 11
Ocak’ta yapılacak forum bildirisi dağıtıldı, çağrı afişleri asıldı.

Hakkımız Olanı İstiyoruz, Alacağız!
Ataması yapılmayan öğretmenler
ülkenin çeşitli yerlerinde, eylemlerine devam ediyor.

İSTANBUL: Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi Girişimi 27
Aralık'ta İstiklal Caddesi'nde bulunan
Galatasaray Lisesi önünde masa açarak
imza topladılar. 11 Ocak Pazar günü yapacakları forumla ilgili bildirileri de dağıtan öğretmenler, ataması yapılmayan
öğretmenleri bilgilendirerek toplantıya
çağırdılar. Aynı gün Grup Yorum’un
Bostancı Kültür Merkezi’nde düzenlediği konserde de imza toplandı, forumun çağrı bildirileri dağıtıldı. Bir son-

ADANA: Ataması yapılmayan
öğretmenler 27 Aralık'ta Adana İnönü
parkında imza topladı. İki saat boyunca
Adanalılara devletin eğitime nasıl
baktığı, öğretmenleri işsiz, öğrencileri öğretmensiz bıraktığı anlatıldı. İmza
toplayan öğretmenlere yanınızdayız diyenler, şimdiki eğitim sistemine lanet
edenler çoğunluktaydı.
ANTALYA: Kışlahan Alanında; 25 Aralık'ta "Ataması Yapılmayan

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Öğretmenler Meclisi Girişimi" ataması
yapılmayan öğretmenlerin ataması
için imza masası açtı. Halkın ilgi gösterdiği masada 150 imza toplandı.
Halka, imza kampanyasının amacı
anlatıldı ve imzalarıyla destek olmaları için çağrı yapıldı. Masaya gelenlerle yapılan sohbetlerde, öğretmen açığı ve ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadıkları konuşuldu.

HATAY: Ataması yapılmayan
öğretmenler atanma hakları için imza
toplamaya devam ediyor. 23 Aralık'ta
Abdullah Cömert Parkında açılan
imza masasına ilgi büyüktü. Açık kalan masada 65 imza toplandı. 27 Aralık'ta masa açmaya devam eden öğretmenler herkesi desteğe çağırdı.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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Berkin Elvan İçin Adalet Mücadelemiz
Katiller Cezaland r lana Kadar Sürecek!
İSTANBUL

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Liseli DevGenç’liler tarafından 24 Aralık'ta
“Berkin’in Katilleri Aranıyor!” adıyla eş zamanlı eylemler
yapıldı. Taksim Galatasaray Lisesi
önünde ve Kadıköy Boğa Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemlerde
bir araya gelinerek açıklama yapıldı.
Açıklamalarda Berkin’in katillerinin
halkın adaletinden kaçamayacağı
vurgulanarak "Berkin’in katilleri yargılanıncaya kadar yatıp kalkıp Berkin
diyeceğiz” denildi. Taksim Galatasaray Lisesi önünde 8 kişiyle yapılan
eylem, Kadıköy Boğa Meydanı’nda
halkın da katılımı ile 50 kişiyle yapıldı. Eylemler topluca atılan sloganların ardından bitirildi.
Gazi: Gazi Mahallesi’nde 25
Aralık'ta Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde bir
araya gelen liseliler, Umudun Çocuğu
Berkin Elvan Belgeseli'ni izlediler.
Berkin Elvan Belgeseli’ni izlemek
için bir gün öncesinde Gazi Ticaret
ve Şair Abay Liseleri çevresine 30
ozalit asılarak liseli gençlik programa
davet edildi. Ayrıca okul içinde yüzlerce
el ilanı dağıtıldı.
İkitelli: Liseli Dev-Genç'liler 27

Aralık'ta mahallede yapılacak Berkin
Elvan Belgeseli gösterimi için bir
gün öncesinde Gülten Özaydın Lisesi
önünde ve Parseller'de el ilanı dağıttı.
Dört kişinin katıldığı çalışmada toplam 200 el ilanı öğrencilere ulaştırıldı.

ANTALYA
Halk Cephesi 27 Aralık'ta Kışlahan
Meydanı’nda Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için eylem
yaptı. Eylemde “Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın, Adalet İstiyoruz!” pankartı açıldı. Eylemde yapılan
açıklamada şunlara değinildi:"...Berkinler’i, İbrahim Araslar’ı katleden
asalaklar Dev-Genç’li arkadaşlarımızı
ve ailelerimizi tehdit ediyor. Arkadaşlarımızın babasına eğer oğlunuz
kızınız eylemlere gitmeye, hakkını
aramaya devam ederse sizi hapse
atarız, işinizden ederiz diyor, tehdit
ediyorlar. Suçlarınıza yenilerini eklemeyin katiller! Simit satın, en azından onurlu yaşarsınız. Dev-Genç’lilere
gözdağı vermeye çalışmayın. Hiçbir
güç Berkin için, Haziran Ayaklanması
şehitleri için adalet mücadelesi vermemizi engelleyemez." denildi. Atılan
sloganlardan sonra eylem sona erdi.
Eyleme 18 kişi katıldı.

Polis Terörü Halkın Haklı
Mücadelesini Engelleyemez!
Hatay’da 29 Aralık’ta AKP İl Kongresi ve Kongreye
katılacak olan Ahmet Davutoğlu için çevre illerden
gelen özel tim, TOMA’lar, zırhlı araçlar, polis helikopterleri her tarafa yayılarak insanları tedirgin etmeye
çalıştı. Aynı bölgede bulunan derneğe gelen ailelere,
devrimcilere “merhaba” diyen herkese “ sen DHKPC militanısın, seni içeri almayacağız” diyerek, kurdukları arama noktasından içeri geçirmediler. Buna
rağmen, “Abdullah, Ali İsmail, Ahmet ve Berkinler’imizin Katillerini Hatay'da İstemiyoruz/Halk Cephesi” yazılı pankartı içeriye geçirebilen Halk Cepheliler
pankartı açamadan işkenceyle gözaltına alındılar. Sürekli slogan atan Halk Cephelileri sahiplenen aileler
gözaltındakiler serbest bırakılana kadar Emniyet Binası'nın önünde bekleyerek sloganlar atıp marşlar
söylediler. Özgür Kaba, Ömer Baran ve çocuk şubeye
götürülen Eser Çelik ise 8 saatlik gözaltından sonra
serbest bırakıldılar.
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EDİRNE: Edirne’ye gelen
katil Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu protesto etmek amacıyla Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde 24 Aralık'ta Dev-Genç'liler
“Berkin’in Katillerini Üniversitemizde İstemiyoruz- Edirne DevGenç” yazılı pankart astılar.
ADANA
İnönü Parkı’nda her pazartesi olduğu
gibi bir araya gelen Halk Cepheliler
Berkin'in katillerinin açıklanması ve
adalet talebiyle eylem yaptı. Eylemde
okunan açıklamada “Bu ülkenin Başbakanı çocukları katletme talimatı vermektedir. Günü gelip katlederek, günü
gelip hapishanelere atarak gençliği bitireceğini sananlar gençliğin yükselen
mücadelesi karşısında faşist baskı yasalarıyla yeni katliamların önünü açmaktadırlar. Dev-Genç’lilerin mücadelesini engellemeye yönelik faaliyetlerine hız veren katil polisler arkadaşlarımızı arayarak tehdit etmişlerdir. Bu
tehdidin altında "adalet istemekten
vazgeçin" mesajı vardır. Bizler hangi
şart altında olursak olalım adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Eyleme 7 kişi katıldı. Haftaya aynı
gün ve saatte yapılacak basın açıklamasına çağrı ile eylem tamamlandı.

Gözaltılarınız Bizleri Engelleyemez!
Edirne Dev-Genç’liler 19-22 Aralık Katliamı’nın sorumlusu
devletin katillerine karşı 24 Aralık’ta pankart asacak olan
Gökhan Aytaç, İlhan Koman Parkı’nda kimlik sorgusu bahanesiyle işkenceyle gözaltına alındı. Pankarta da el konuldu.
Gözaltına alınırken kolunda zedelenme oluşan Dev-Genç’li
5,5 saat sonra serbest bırakıldı.

Armutlu’da Ateşbaşı Sohbet
Yapıldı
Armutlu’da 28 Aralık'ta ateşbaşı sohbeti yapıldı. Armutlu
Tepe bölgesinde biraraya gelinerek ateş yakıldı. 30’a yakın
insan biraraya gelerek iki saat boyunca devrim şehitleriyle
ilgili sohbet yapıldı. Tanıyanlar Engin Çeber’i anlattı. Engin’in
nasıl devrimci olduğunu, devrimcilerle nasıl tanıştığını ve
devrimci yaşamında neler yaptığı konuşuldu. Mahalle üzerine
de yapılan sohbetten sonra türküler ve halaylarla sohbet
sona erdi.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Umudun Sesi Bütün Halka Ulaşacak!
Halk Cepheliler bu hafta yaptıkları
çalışmalarla umudun sesini halka
ulaştırmaya devam ettiler.

İSTANBUL
Altınşehir: Halk Cepheliler 28
Aralık’ta yaptıkları çalışma ile Altınşehir halkına Yürüyüş Dergisi’ni ulaştırdı. 25 derginin halka ulaştırıldığı
çalışmada halkın yaşadığı sorunlar
üzerine sohbet edilerek, Halk meclislerinde örgütlenme çağrısı yapıldı.
Avcılar: Parseller Mahallesi’nde
24 Aralık’ta yapılan çalışmada esnaflar ziyaret edildi. Üç Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada 35 dergi
halka ulaştırıldı.
Gazi: Halk Cepheliler 21 Aralık’ta yaptıkları çalışmada Gazi halkına Yürüyüş’ün yeni sayısını tanıttılar. 780 derginin halka ulaştırıldığı çalışmada ekmek yapan kadınların “eylem varsa biz de gelelim”
demesi halkın devrimcilere ne kadar
güvendiğinin bir göstergesi oldu.
İZMİR: Dev-Genç'liler 24
Aralık’ta Şirinyer’de Yürüyüş Dergisi
masası açtı. Çalışma esnasında masaya gelen bir kişi Dev-Genç'lilerle
iletişime geçmek, konuşup tanışmak
istediğini söyledi. İki saat süren çalışmada 8 dergi halka ulaştırıldı.
BURSA: 24 Aralık’ta yapılan
çalışmada Adaköy’deki esnaf, köy
kahveleri ve evler gezildi. Yapılan
çalışmada 10 dergi halka ulaştırıldı.
28 Aralık’ta ise Bursa Haklar Derneği
önünden başlayan Yürüyüş Dergisi
tanıtımı Heykel, Timurtaşpaşa, Zafer
Plaza Meydanı, Cumhuriyet Caddesi
istikametinden Şehreküstü Meydanı’na kadar sürdü. 10 kişinin katıldığı
çalışmada 35 dergi halka ulaştırıldı.
ERZİNCAN: Dev-Genç'liler
28 Aralık’ta Geçit beldesinde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı. İki
saat süren dergi dağıtımında 42 dergi
halka ulaştırıldı.
MALATYA: 25-26 Aralık
tarihlerinde Paşaköşkü Mahallesi’nde
yapılan dergi tanıtımında ilk gün
120, ikinci gün 40 olmak üzere toplam 160 dergi halka ulaştırıldı. Uzun
zamandan sonra karşılarında Halk

Cepheliler’i gören halk
“Tekrar gelmenize çok sevindik, bir derginizi almışız çok mu” diyerek
sevgilerini dile getirdiler.
ANTEP: DevGenç’liler 24 Aralık’ta
Antep
yaptıkları tanıtımda Narlı’da 28, Pazarcık’ta 22
dergiyi halka ulaştırdılar.
KARS: Dev-Genç’liler 25 Aralık’ta yaptıkları çalışmada 38 Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar.
AMED: Yürüyüş Dergisi okurları 25 Aralık'ta Bağlar-Dörtyol bölgesindeki esnaflara ve evlere giderek
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı.
Roboski Katliamı, 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı üzerine halkla
sohbet edildi. Halk katliamları
AKP’nin yaptığını, bu katliamların
hala devam ettiğini belirtti. Dağıtımda
40 dergi halka ulaştırıldı. 27 Aralık’ta
ise Kaynartepe Mahallesi’nde esnaflar gezilerek dergi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında Roboski’ye
gidileceği duyurularak halk davet
edildi. 13 dergi halka ulaştırıldı.
ERZİNCAN: Dev-Genç'liler
29 Aralık’ta Ulalar Beldesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Yavuz
Bingöl'e tepki gösteren halka, sanatın
halk için olması gerektiği, halkın kültüründe böyle riyakârlığın olmadığını
ve boykot edilip dinlenilmemesi ge-

rektiği konuşuldu. Ayrıca Şeb-i Arus
Etkinliği’nde pankart açan 2 devrimcinin işkenceyle gözaltına alındığı da
anlatıldı. Dergi dağıtımında 55 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
GEBZE: Çayırova Emek Mahallesi'nde 28 Aralık'ta Devrimci İşçi
Hareketi dergi çalışması yaptı. Çalışma sırasında halkla sohbet edildi.
İşçi meclislerinde örgütlenmenin,
işçi haklarına sahip çıkmanın önemi
anlatıldı. Çalışmada 40 dergi satıldı.
DENİZLİ: 28 Aralık'ta Pınarkent’te Halk Cepheliler tarafından
Yürüyüş Dergisi’nin 448. sayısının
dağıtımı yapıldı. Evlerin kapısı tek
tek çalınarak halkla sohbet edildi.
Toplamda 38 dergi halka ulaştırıldı.
KOCAELİ: Dev-Genç’liler
21 Aralık'ta Tavşantepe Mahallesi’nde dergi dağıtımında 15 dergiyi
halka ulaştırdı. Dergi dağıtımı sırasında mahalleden birçok kişiyle güncel gelişmeler üzerine sohbet edildi.
Aynı gün içerisinde İzmit, Esentepe
ve Erzurum Mahallelerinde yapılan
dağıtımda 45 dergi dağıtıldı.

Yeni Yılda Binlerce Yeni İnsan Yaratacağız!
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde 28
Aralık günü, yeni yıl programı yapıldı. Günler öncesinden, ozalitlerle el
ilanlarıyla, kapı çalışmalarıyla, kahvelerde-kafelerde yapılan konuşmalarla
açılan masalarda halk kutlama programına ve Hasan Ferit’e verilen sözü
tutmaya, yozlaşmaya karşı mücadeleye çağrıldı.
Tek tip elbiseleriyle sahneye çıkan çalışanlar “Hoşgeldiniz” dedikten
sonra uyuşturucuya karşı savaşta bayraklaşan Hasan Ferit Gedik nezdinde
tüm devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
“Güneşi İçenlerin Türküsü” şiiri okundu. Saygı duruşundan sonra, kuruluştan
bu yana geçen mücadele sürecini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Daha sonra Engin Çeber Halk Tiyatrosu’nun uyuşturucu kullanan ve devrimcilere yakın olan iki gencin hayatını konu alan oyunları sergilendi.
Tedavi gören kişiler ve kurum çalışanlarının sergilediği oyun, uzun süre
alkışlandı. İbrahim Karaca da okuduğu şiirlerle programa renk kattı. Bir
Liseli-Dev-Genç’li şiir okudu ve program Grup Umut Yağmuru’nun
söylediği türkülerle son buldu. Programa 105 kişi katıldı.

ÖZEL SEKTÖRDE

MÜHENDİS MİMARLARIN ROLÜ
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Mühendis eğitim hayatı boyunca öğrendiği teorik bilgiyi pratikte uygulanabilir
hale getiren ve problem çözebilen kimsedir. Özel sektörde işverenlerin bir mühendisten beklentisi de problem çözebiliyor olmasıdır. O zaman özel sektörde
çalışan bir mühendisin üretkenliği işverenin problemleri çerçevesinde şekilleniyor. Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde
sanayi, emperyalizmin güdümünde cılız
bir şekilde yol alırken mühendisliğin niteliği de bu üretim ilişkisi çerçevesinde
şekilleniyor. Bu koşullar altında bir fabrika, şantiye veya başka bir işyerinde
mühendisin rolü işverenine daha fazla
kar ettirmekten öteye geçemiyor. Kapitalizmin mühendislere bu dayatması
sanayisini oturtmuş emperyalist ülkelerde
kendi çizdiği sınırlar çerçevesinde bilim
yapma imkanı verse de Türkiye gibi montaj sanayinin
olduğu ülkelerde bundan bahsedilemez.
Mimarlık ise ihtiyaçlar doğrultusunda insanlara
yaşam alanları tasarımı işidir. Mimarlık mesleğini şekillendiren şey ise bu ihtiyaçların kimler tarafından belirlendiğidir. Burjuvazinin ihtiyacı daha az masraf daha
çok kar. Burjuvazinin bu talebini hayata geçirebilecek
en önemli mevkilerden biri mimarlıktır. Yani mühendisler
gibi mimarlığın sınırlarını da belirleyen yine patronlardır.
Ali Ağaoğlu’nun hiçbir mimarlık eğitimi almış olmamasına rağmen reklamlarda “yaşam mimarı” rolü ile
yaptığı gösteri Türkiye’de mimarlık mesleğinin sınırlarını
herkese gösteriyor.
Türkiye gibi yeni-sömürge, bilim ve teknik üretmeyen
ülkeler emperyalizmin sunduğu bağımlılık politikalarını
bilim teknik adı altında uygulamakla yükümlüdür. Bu
süreci daha da hızlandırmak ve çelişkileri yumuşatabilmek
için ara elemanların devreye girmesi gerekiyor. İşte Türkiye’deki mühendislik ve mimarlık anlayışı burada başlıyor. Peki, özel sektörde çalışan mühendis ve mimarlar
patronun sorunlarını çözmekle yükümlüyken kendi problemlerini çözebiliyor mu? Mühendislik mesleğinin düzendeki yerini belirleyen temel sorulardan birisi budur.
Çünkü her ne kadar bir mühendisin işyerindeki mevkisi
idari kısım (beyaz yakalılar) olsa da işverene kar ettirebildiği kadar değerlidir. Yani özel sektörde çalışan mühendis mimarlar bilgisini, emeğini pazarlayarak hayatını
devam ettirebildikleri için üreten sınıftır.
Yukarıda bahsedilen üretim ilişkileri ve ülkemizin
durumu çerçevesinde özel sektörde çalışan mühendis
mimarların sorunları şunlardır.
• Tecrübesizlik, yetkin olmama gibi sebeplerle düşük
ücretle çalıştırılmaları.

• Proje bitimi, düşük performans vb.
bahanelerle işten çıkarılma.
• Yasal olarak 45 saat olarak belirlenmiş
çalışma saatinin 60-70 saati bulması.
• Yoğun olarak mesaiye kalınması ve
karşılığının olmaması.
• SSK primlerinin asgari ücretten ödenmesi veya sigortasız çalışmak.
• Anayasal hakkı olan yıllık iznini
kullanamaması
• İstihdam fazlası mezun olan mühendis
mimarların yarattığı yoğun rekabet koşulları.
• Mühendis veya mimar olarak işe
alınıp alanı dışında, tali işlerle uğraşması.
• Mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmayanların da mühendis mimar kartviziti ile çalışmaları.
• Halkının zararına olan projelerde görev alması.
• Ayrıcalıklı bir sınıf olarak görüldüğünden bir sendikasının olmaması.
TMMOB’ye kayıtlı üyelerin % 80’inden daha fazlası
ücretli çalışan veya işsiz mühendis mimarlardır. Fakat bu
% 80’lik kısmın TMMOB içerisindeki temsiliyeti çok düşüktür. TMMOB, mühendis ve mimarlar için bir taban
fiyat belirlemiş olsa bile bunun pratikte bir karşılığı olmamıştır. Şimdi patronların yönetiminde olan bu kurumun
ücretli çalışan ve işsiz mühendis mimarlar için mücadele
etmesi sözden ileriye gitmemiştir. AKP’nin odalara karşı
saldırılarına dahi hantal ve bürokratik bir şekilde tepki
veren TMMOB yönetimi mühendis mimarlar ve patronlar
için bu derece önemli olan bir konuda ileri bir pratik
öremez. TMMOB yönetimi mevcut hantal yönetim anlayışını
bir kenara bırakıp asıl itici güç olan işsiz ve özel sektörde
sömürülen mühendis mimarlara yüzünü dönmelidir.
Özel sektörde çalışan mühendis mimarların problemleri
ve meslek örgütünün durumu ortadayken mühendis mimarlar ne yapmalı? Hem özel sektörde çalışan mühendis
mimarların sorunları hem de TMMOB’nin durumu mühendis mimarların örgütsüzlüğünden kaynaklanıyor. Özel
sektörde çalışan veya işsiz mühendis mimarlar TMMOB
içerisinde karar verme yetkisinde olabilirse TMMOB
burjuvaziye daha yoğun bir baskı aracı olarak kullanılabilir.
Ayrıca mühendis mimarların haklarının gasp edilmesine
karşı daha militan ve sonuç alıcı bir mücadele örülebilir.
TMMOB’de bir söz hakkına sahip olabilmek ve mesleki
problemlerimize bir çözüm getirebilmek için mühendis
mimar meclislerinde örgütlenmeliyiz.
Özel sektörde çalışan mühendis mimarlar birlikte çalıştığı işçilerin yöneticisi konumundadır ama onlarla
aynı sınıfa mensup olduklarını unutmamalıdırlar.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Cephe Milisleri Halkın Adalet Özlemidir!
Adaletin olmadığı yerde halk kendi adaletini yaratacaktır.
Cephe milisleri 19-22 Aralık Katliamı ve bütün adaletsizliklerin hesabını soruyor!
Cephe milisleri 19-22 Aralık Katliamı’nın hesabını sormaya devam
ediyor. İstanbul’un bir çok mahallesinde ve Anadolu’da 19-22 Aralık
Katliamı Cephe milisleri tarafından
yapılan eylemlerle protesto edildi…

İSTANBUL
Çayan: Halkın silahlı gücü Cephe Milisleri mahallelerde dolandırıcıları, hırsızları, uyuşturucu satıcılarını cezalandırmaya devam ediyorlar.
Cephe Milisleri 23 Aralık gecesi
sabah saatlerine kadar hırsızlığa, fuhuşa, uyuşturucuya karşı devriye atarak nöbet tuttular.
24 Aralık’ta ise bir dolandırıcıyı cezalandırdılar. Mahalle esnaflarından birkaç kişiyi sahte parayla dolandırmaya,
halkı kandırmaya çalışan dolandırıcı,
halk tarafından Cephe Milislerine bildirilmişti. Cephe Milisleri bu dolandırıcıyı yakaladı ve Çayan halkına teşhir
ettikten sonra cezalandırdı. Cephe Milisleri dolandırıcının aldığı paraları esnaflara iade etti. Cephe Milisleri, 25
Aralık'ta ise Sokullu Caddesi’nde havaya ateş ederek “Çayan Cephe'dir Mücadeledir”, “Umudun Adı DHKP-C”,
“DHKC SPB Katillerin Peşinde” sloganları ve ajitasyonlarla ozalit çalışması
yaptılar.
Gazi: Halk Çocuklarını Zehirleyenler, Devrimcilere Kurşun Sıkanlar!.. Cephe Milisleri Bulur ve Adaleti Uygular. Çünkü Cephe Halktır!
Cephe Milisleri, 21 Aralık'ta ellerinde uzun namlulu silahları ve molotoflarıyla, 19-22 Aralık Katliamı’nın
hesabını sormak için yaptıkları korsan
eylemle geceyi aydınlattılar. Düz bölgesinden, Nalbur'a kadar silahlarıyla
ve ajitasyonlarıyla yürüyen Milisler,
halk düşmanı, işkenceci katil polislerin Shortland araçlarıyla saldırmasına
silahlarıyla ve molotoflarıyla cevap
verdiler. Saatlerce süren çatışmada milisler namlularından çıkan her kurşunla

atılan her molotofla, taşla 19 Aralık
katliamının hesabını sormak için halk
düşmanlarına vurdular. 1 sivil ekip
otosu yakıldı. 1 sivil ekip otosunun da
camları kırıldı.
Gazi Cephe Milisleri 24 Aralık'ta
pazar sokağında bulunan Sultangazi
Tekel'i işleten Ercan adlı alçağı vurarak cezalandırdı. Hasan Ferit’in
katilleriyle kol kola gezen çeteler
Engin Çeber Halk Kütüphanesi’ni 20
Aralık'ta tarayarak kundaklamıştı.
Cephe Milislerinin yaptığı açıklamada:" Bu halk düşmanı çeteci şerefsiz, Gazi'de çetelere silah dağıtmış,
çetelerin silahlarını saklamış, devrimcilere karşı kurşun sıkmış ve provokatörlük yapmıştır. Bu çeteci serserinin işlettiği mekân olan Sultangazi
Tekel birçok pisliğin döndüğü bir yerdir. Ercan şerefsizini bundan dolayı
cezalandırdık" denildi.
Cephe Milisleri 27 Aralık günü
yaptıkları açıklama ile İstanbul Gazi
Mahallesi’nde bir torbacıyı cezalandırdıklarını duyurdu. Torbacılık yaparak halkın çocuklarını zehirleyen ve
aynı zamanda hırsızlık yaparak, halkın malını çalan Sivaslı İlhan isimli
kişiyi 27 Aralık günü yakalayan Cephe Milisleri, bu halk düşmanının
önce suçlarını mahalle halkına açıklayıp teşhir etti. Ardından da Gazi Düz
bölgesinde bacaklarından kurşunlayarak cezalandırdı.

Armutlu: Armutlu Mahallesi’nde
25 Aralık'ta Cephe milisleri pompalı silahlarla devriye attılar. Milislerin devriye sırasında halka yönelik yaptıkları konuşmalarda torbacılardan hesap sorulacağını, mahallede barındırılmayacağını söyleyerek, torbacıların Cephe’ye bildirilmesini istediler. Meydandan mahallenin içlerine sloganlarla ve silahlarla ateş ederek giren Cephe milisleri, mahalle içlerinde ajitasyonlarla dolaştılar. Tepe meydanda
halka konuşmalar yapıp, sloganlar atılırken iki akrep aracıyla karakoldan gelen işkenceci katiller Cephe milislerinin ateşiyle karşılaşınca geri kaçtılar.

Sarıgazi: Cephe milisleri mahallede 26 Aralık'ta silahlı korsan eylem

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!

düzenledi. Sancaktepe Belediyesi önündeki caddeyi molotoflarla kesen Cepheliler, belediyeyi ve önünde bekleyen
çevik kuvvet ve zırhlı araçları silah, havai fişek ve molotoflarla vurdu. “19-22
Aralık Katliamının Hesabını SoracağızCephe” yazılı pankartın asıldığı eylemde umudun sloganları atıldı. Eylem
sırasında müdahale edemeyen katil
polis eylem iradi olarak bitirildikten
sonra kimlik kontrolü yaparak aczini
gizlemeye çalıştı.

Beylikdüzü: Cephe Milislerinden Carrefour-Sa Beylikdüzü Şubesine Bombalama Eylemi
Hapishanelerde 19-22 Aralık direnişini selamlamak, şehitlerin hesabını sormak için Fransız tekeli Carrefour ve Sabancı holding ortaklığıyla
faaliyet yürüten Carrefour-Sa’nın
Beylikdüzü şubesi 21 Aralık'ta Cephe Milisleri tarafından bombalandı.
Tuzla: Mahallede 19 Aralık katliamının hesabını sormak için Cephe
Milisleri tarafından 20 Aralık'ta Tuzla
AKP ilçe binasına bomba ve Cephe
bayrağı bırakıldı. Ancak yaşanan teknik sorundan kaynaklı bomba patlamadı. Yapılan açıklamada: "Aradan
100 yıl geçse de 19 Aralık’ta katledilen
yoldaşlarımızı unutmayacağız. Onları
diri diri yakanları unutmayacağız. Tüm
katillerden hesap soracağız" denildi.
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ÇANAKKALE
19-22 Aralık katliamının yıldönümü dolayısıyla 23 Aralık'ta Çanakkale-Cuma Pazarı'na “19-22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız,
Cephe” yazılı bombalı bir pankart
asıldı. Eylemle, Çanakkale’de ve
Anadolu’nun dört bir tarafında katledilen devrimcilerin hesabı bir kez
daha soruldu.

KARABÜK
Karabük'te 21 Aralık gece saat
03.00'de “19-22 Aralık'ın hesabını soracağız DHKC/Dev-Genç” yazılı
bomba süsü verilmiş pankart, Bostanbükü'ne asıldı. Asılan pankart saat
11.00 sularında bölgeye gelen polis tarafından fünyeyle patlatıldı.
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Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!

Katil Torunlar’dan
Hesap Soracağız!
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Halkın Mühendis-Mimarları 28 Aralık’ta Torunlar Holding'e ait Torium AVM'de pankart açtı. Açılan pankartta
"Kaza Değil Katliam, 10 İşçinin Katili Torunlar’dan Hesap Soracağız" yazıyordu. Halkın Mühendis Mimarları
pankartı açtıktan sonra yaptıkları konuşmada Torunlar Holding'in 10 işçiyi katlettiği ve bunun üstünün kapatılmaya çalışıldığını söylediler. Ardından Faruk Çelik'in ortaya koyduğu kan parası yüzsüzlüğü teşhir edildi. Halkın
Mühendisleri slogan atarken Torium AVM'de bulunanlar
alkışla destek verdiler. Bunun üzerine Özel Güvenlik Birimleri azgınca saldırıp Halkın Mühendis Mimarlarını yerlerde sürükleyerek gözaltına alarak kimsenin görmeyeceği
bir odaya götürdüler.

Sorunlarını Halk Kendisi Çözer
Mahallelerde halkın yaşadığı sorunların tartışılması ve
çözümü için yapılan toplantılar devam ediyor. Sorunları
yaşayan halksa, sorunları da ancak halk çözer. Halk bu toplantılarla birliğin gücünü görüyor, her geçen gün kendine daha çok güveniyor.

İSTANBUL
İkitelli Halk Meclisi 3. Toplantısı Yapıldı
İkitelli’de 28 Aralık'ta Halk Meclisi toplantısı 3. kez
yapıldı. Mahallede daha büyük bir yerde halk kürsüsü kurulması ve öncesinde ev toplantıları yapılması, yöre derneklerinin gezilmesi kararı alındı. 10 Ocak’ta tüm mahallenin katılacağı bir halk toplantısı yapılmasına karar
verildikten sonra iş bölümü yapılarak toplantı bitirildi.

ESKİŞEHİR
25 Aralık günü, Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde
halk toplantısı düzenlendi. Mahalle halkının katıldığı toplantıda, mahalle sorunlarının çözümü için neler yapılabileceği tartışıldı. Sorunlarının çözümünün halkın örgütlü
gücü olduğu konuşuldu, halkın örgütlü gücünün halledemeyeceği problem olamayacağı tarihten örneklerle anlatıldı. Mahalle halkının sorunlarını tespit edecek bir komite kurulması kararlaştırılmasıyla toplantı sona erdi. 7
kişinin katılımıyla yapılan toplantı iki saat sürdü.
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Antalya TAYAD’lı Aileler, 30 Aralık'ta Kışlahan
Meydanı'nda hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem yaptı. Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
yazan pankart açıldı. Yapılan açıklamada: “Bizler TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımızın onurlu sesi olmaya
devam ediyoruz. Tedavisi mümkün olmayan tutuklu ve
hükümlülerin tedavilerini yaptırabilmeleri için tahliye edilmeleri gerekmektedir. Ağır hasta tutsakların F Tiplerinde tutulması başlı başına ölüm demektir. AKP’nin evlatlarımızı katletmesine izin vermeyeceğiz, evlatlarımızı zulmün elinden çekip alacağız. Biz hasta tutsakların özgürlüğü için AKP’den merhamet istemiyoruz. Hasta tutsakların özgürlüğünü mücadelemizi yükselterek gerekirse bedel ödeyerek biz sağlayacağız..." denildi. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Ne Düzeniniz Ne de Siz
Meşru Değilsiniz!
Antep'te haftalardır katil polisin ailelere, Halk Cephelilere, Dev-Genç'lilere yönelik baskı ve tacizlerine karşı
27 Aralık'ta eylem yapıldı. Yeşilsu Meydanı'nda bir araya gelen Halk Cepheliler ve Dev-Genç'liler “Polis, Ailelerimizi Ve Arkadaşlarımızı Taciz Etmekten Vazgeç! Baskılar Bizi Yıldıramaz! Halk Cephesi/Dev-Genç” pankartı açarak basın açıklamasına başladı. Basın açıklamasını
gören polisler kameralarıyla hızlıca gelip çekim yaparak
taciz etmeye çalıştı. Okunan basın açıklamasında 45 yıllık tarihi ne polisin işkencelerinin ne de katliamlarının bitiremediği, Osmanlı’dan öğrendikleri oyunlarla devrimcileri
yıldıramayacakları vurgulandı. Ailelerin evlerine giderek
iyi polis numaralarına yatmalarının ne aileleri ne de mücadele eden devrimcileri etkileyebileceğini, boşuna çaba
içerisinde oldukları” anlatıldı. Halk Cephelileri kameraya çeken polisleri de bir Cepheli kamerayla çekti. Kameraya çekilmelerinden rahatsız olan katiller gözaltına almakla
tehdit etti. Polisleri teşhir eden Dev-Genç'lilerin attığı sloganlardan sonra eylem bitirildi. Eyleme 14 kişi katıldı.

Antep’te Şehit Mezarları
Ziyaret Edildi!

Halk Cepheliler 7 yıl süren büyük ölüm orucu direnişi
şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti. 22 Aralık günü mezar başında yapılan anmada Bize Ölüm Yok marşı söylendi. Halk Cepheliler anmadan sonra Fatma Koyupınar,
Bekir Baturu ve Demet Taner’in mezarlarını ziyaret ettiler.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Zulme Karşı Bedenlerini Barikat Yapan
Şehitlerimiz Mücadelemizde Yaşıyor
19-22 Aralık 2000'de hapishanelerde yapılan katliamda şehit düşenleri anma ve katillerden hesap sorma
eylemleri bu hafta da devam etti.

İSTANBUL
Sarıgazi: Sarıgazi Haklar Derneği’nde 22 Aralık'ta 19-22 Aralık şehitleri anıldı. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Ardından F Tipi
film gösterimi yapıldı. Anmaya 30 kişi
katıldı.

turulmayacağı, o gün 20
hapishaneye birden katletmek için saldıranların bugün Soma’da, Ermenek'te
emekçi halkı katletmeye
devam ettiği” anlatıldı.
Açıklamanın ardından sloganlar ve marşlar söylenerek eylem bitirildi. Eyleme
toplam 75 kişi katıldı.

ERZURUM

Erzurum Halk Cephesi
ve Dev-Genç, 19-22 Aralık Çayan
Çayan: Çayan Mahallesi Sokul- hapishaneler katliamında
meydanına Halk Cephesi tarafından
lu Caddesi’nde 19 Aralık katliamı için
ve 7 yıl süren büyük direnişte canlahapishaneler katliamıyla ilgili “19-22
21 Aralık'ta meşaleli yürüyüş yapılrını feda eden devrimcileri anmak için
Aralık 2000 Hapishaneler Katliamıdı. Yürüyüş “19-22 Aralık Katliabir program yaptı. Program 20 Aranın Hesabını Soracağız- Halk Cepmı’nın Hesabını Sorduk Soracağız”,
lık'ta İHD binasında yapıldı. Program
hesi”
yazılı pankart asıldı.
"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" şar“Katil Devlet Hesap Verecek” slokısının müziği eşliğinde iki kişiden
ganlarıyla başladı. Sokullu CaddeMUĞLA
oluşan sancak ekibinin cephe yürüsi'nde 19 Aralık’ı anlatan ajitasyonDev-Genç tüm baskılara rağmen
yüşüyle sahnede yerini almasıyla
lar çekilerek devam edildi. Çayan’ın
devrim şehitleri anmasını 24 Aralık'ta
başladı. Saygı duruşunun ardından,
sokakları gezilerek Dilan Kafe önünSınırsızlık Meydanı’nda yaptı. 12
hapishaneler katliamına ilişkin yapıde gelindi ve burada bir basın açıkkişinin katıldığı anmaya halkın ilgilan açıklamayla devam etti. Şiirler,
laması okundu. Açıklamada “19 Arasi yoğundu, Dev-Genç'liler sık sık
belgesel gösterimi, müzik dinletisi ve
lık’ın unutulmayacağı ve asla unuthalk
tarafından alkışlandı. Anma etserbest kürsüden
kinliğinde
Dev-Genç’liler tarafından
oluşan programın
Grup
Yorum’un
‘Özgür Tutsak’ şarardından topluca
kısı coşkulu bir şekilde söylendi. Arsöylenen "Gündından Pablo Neruda’nın ‘Bir Ceza İsdoğdu" marşıyla
Eskişehir’de 28 Aralık'ta Adalar Migros Önünde TAtiyorum’ şiiri okundu. Anma devrim
anma sona erdi.
YAD’lı Aileler masa açtı. “Tecrit içinde tecrit işkenceşehitlerine
bir dakikalık saygı duruAnmaya 33 kişi
sine hayır!” kampanyası kapsamında açılan masada haşuyla
tamamlandı.
Daha sonra kapakatıldı.
pishanelerde uygulanan tecriti anlatan bildiriler dağıtıldı.
lı alanda yapılacak anmaya geçildi.
Bildiride cam kafes baskısıyla avukat-müvekkil araMERSİN
Burada Büyük Ölüm Orucu Direnişi
sındaki gizliliğin yok edilmeye çalışıldığı, takılmaya çaanlatıldığı
konuşmalardan sonra "Diri
24 Aralık’ta
lışılan kameralarla da tutsakların sürekli gözetlenme duy- Kazanlı Mahallesi
Diri Yaktılar" belgeseli izletildi.
gusuyla baskılanmaya çalışıldığı anlatılırken; TAYAD’lı
Aileler olarak tutsakların yanında olduklarını ve içeride tutsakların, dışarıda ise kendilerinin işkence ve tecMuğla Dev-Genç ve Denizli Dev-Genç 26-28 Ararite karşı mücadelenin süreceği vurgulanıyor. Masada
lık
tarihleri
arasında bir araya gelerek sürdürdükleri ça100’e yakın bildiri halkımıza ulaştırıldı.
lışmalardan deneyimlerini, sorunları ve çözüm yollarını paylaştılar. Programlarına yeni yıl kutlamasını da alan
Dev-Genç'liler kutlama günü hep beraber hazırladıkları akşam sofrasına oturdular. Yemeğin ardından Grup
Yankı’nın katılımıyla türküler söylendi, halaylar çekilTAYAD’lı Aileler 26 Aralık’ta Antalya Attolos Meydi. Yeni yıla dair yapılan bir konuşmadan sonra herkes
danı’nda yaptığı eylemle katil polisi teşhir etti. Eylemdeğerlendirme ve düşüncelerini dile getirdi. Yeni müde yapılan açıklamada polisin Dev-Genç’lilerin evine gicadele yılını karşılamak üzere pasta kesildi. Bir arada
derek aileleri tehdit ettiği ifade edildi. Polis saldırılarından
olunduğu
süre içerisinde "Meclis" ve " Gada Malin" filmyılmayacaklarını belirten TAYAD’lı Aileler açıklamanın
leri
izlendi
ve filmler üzerine değerlendirme yapıldı
ardından sloganlar atarak eylemlerini bitirdiler.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Tecrit İçinde Tecrit İşkencesine
Hayır!

Muğla’da Yılbaşı Programı

Katil Polis Elini Evlatlarımızın
Üzerinden Çek!

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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AVRUPA’dakiBİZ

ALMANYA'DA FAŞİZMİN AYAK SESLERİ!
ALMAN DEVLETİ VE MEDYASI PEGİDA'YI
DESTEKLEDİ VE BÜYÜTÜYOR!

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015
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Almanya'da yaklaşık bir aydır ırkçı gösteriler düzenleniyor. Bu gösterilerin düzenleyicisi ise "Batı'nın
İslamileşmesine Karşı Yurtsever
Avrupalılar" adlı bir grup.
Almanya'da ilk kez ırkçı yürüyüşler düzenlenmiyor elbet, hepsine
karşı birleşilmeli güçlü karşı koyulmalıydı. Ama artık bu çok daha büyük önem kazandı. Artık ırkçılar on
binleri sokaklara çıkarıyor. Ve bugün
birden olmadı ilmek ilmek işlendi bu
günlere gelindi.
1- Irkçılar Hitler faşizmi sonrası
sokaklara ilk kez bu kadar insan çıkarıyorlar ve bu tehlike çok daha büyüdü demektir.
2- Yine eylemlere katılanların
hepsi ırkçı ve faşist insanlar değil.
Çoğu, ön yargıları olan ve ırkçıların
politikasından etkileniyorlar. Ve özellikle medyanın şu anki yaptığı ırkçı
politiklardan etkileniyorlar.
3- 2. Paylaşım Savaşı öncesi sürece bakmamız gerekiyor. Hitler faşizmi Alman halkını nasıl aldatmıştı?
Aynı silahı kullanıyorlar şimdi. Yahudilere karşı, Alman halkını kışkırtmaşlardı, şimdi ise müslümanlara karşı kışkırtıyorlar.
4- Hergün bir cami kundaklaması okuyoruz neredeyse ve hiç birinin
faili bulunmuyor. Yani Alman devleti ırkçılara bilinçli olarak yol gösteriyor. Siz yapın biz göz yumarız diyor.
5- Nüfusun yüzde 1'nin Müslüman olduğu Dresden kentinde binlerce insan müslümanlara karşı sokağa
çıkıyor. Alman milletvekilleri politikacıları da, sağduyu ile karşılamamız
gerekiyor diyor. Yüzde 1 olan bir nüfusa tahammül edilemiyor bu çok tehlikeli bir durum. Onlar bize sağduyulu
olmak gerekiyor çağrıları yapıyor.
6- Bu yürüyüşlere katılanların bir
çoğu ne Türkiye halkını ne de diğer
müslüman halkları gerçek anlamıyla

tanımıyor. Dresden halkı ne kadar tanıyabilir?
Medyanın propagandalarından etkileniyorlar.
Yani öz olarak Alman
devletinin ırkçı politiklarından.
IŞİD denilen ya da
Ortadoğuda İslamcı halk
düşmanı örgütlerin bu
kadar büyümesinin gelişmesinin baş sorumlusu AMERİKA VE AVRUPA EMPERYALİZMİDİR,
MÜSLÜMAN HALK DEĞİL!
Soruyoruz; IŞİD'e silahları kim
verdi?
Kim Esad rejiminin diktatör olduğunu ve ona karşı yapılan saldırıların katliamların, devrim ayaklanması
propagandasını yaptı?
IŞİD şimdiye kadar Avrupa'da
tek bir katliam yapmadı, ama Suriye'de binlerce insanın kafasını kesti,
katletti, işkence yaptı kadınlara tecavüz etti. Bunların çoğuda yine müslüman halk.
Sonuç olarak IŞİD emperyalizmin beslemesi katil bir örgüttür ve
katliamları da yine müslüman halklara yöneliktir.
Soruyoruz; Neden 4 yıldır bu islamcı örgütler Suriye halkını katlederken bu yürüyüşler yapılmadı?
Eğer gerçekten islamcı örgütlerin
katliamlarına bu gerici görüşlerine
karşıysanız o zaman neden sokağa çıkılmadı?
Sorun IŞİD'in katliamları değildir,
dünya halklarının çektiği zulüm ve
acılar da değildir. Emperyalistler
IŞİD'i büyüttü besledi ama şu an
kullanma süresi bitti politikaları ters
tepti yine aynı örgütü dünya halklarına karşı kullanıyorlar. Bu sefer kendi halklarını ırkçılaştırmak için.
Emperyalizm hep daha çok kar ve
pazar ister. Ortadoğu’yu da bu yüzden

istiyor ama halkların direnişleri onların bütün politikalarını suya düşürüyor. Ama onlar için her yol mübah
şimdi sırada kendi halkı var.
ALMAN EMPERYALİZMİ VE
HALKI MOSKOVA KAPILARINDAN NASIL GERİ DÖNDÜĞÜNÜZÜ UNUTMAYINIZ!
ALMAN DEVLETİ IRKÇI FAŞİST POLİTİKALARINIZDAN
VAZGEÇİN! FAŞİST TARİHİNİZ
ASLA UNUTULMADI BUNLARA
YENİLERİNİ EKLEMEYİN!
ALMAN MEDYASI, ALMAN
HALKINI MÜSLÜMAN HALKA
KARŞI KIŞKIRTMAKTAN VAZGEÇMELİDİR! TARİHİNİZ KAPKARADIR, 2. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE DE KULLANILDINIZ
ŞİMDİ DE KULLANILIYORSUNUZ!

Türkiye Halkı ve
Türkiyeli Örgütler!
Anadolu Federasyonu yıllardır
ırkçılığa karşı mücadele ediyor. Bu
mücadelelerin bedelini devrimcileri
hapishanelere atarak ödetiyor Alman
devleti. Neden sadece demokratik
eylemler yüzünden tutukladılar devrimcileri? Bu yüzden işte, Türkiye halkına eğer siz de sesinizi çıkarırsanız
sonunuz bu olur demek istiyorlar.
Toplumun en ileri olanlarını şimdiden
susturmak istiyorlar.

AKP HALKIN İNANÇLARINI SÖMÜRÜYOR

Ama unutmayın artık ırkçılığı
çok meşrulaştırıyorlar ve binde bir bizi
bulur diye bir durum söz konusu değildir. Kapılarımızın dibindeler.
BU YÜRÜYÜŞLERE KAPI
KOMŞULARINIZ KATILIYOR! Bu
yüzden ırçılık tehlikeli boyut alıyor.
Amacımız korku salmak değil,
gerçekliği görmenizdir. Eğer bunu
görmez ve buna karşı şimdiden örgütlenmezsek, çocuklarımızı okullara eşlerimizi işe rahatca gönderemeyeceğiz.
Türkiyeli örgütler; Artık uzlaşmacı
politikalarınızdan vazgeçin. Alman
politikacıları çok açık bir şekilde bu

gösterileri destekliyor ve halklarının
ırkçılaşmasını bilinçli olarak istiyorlar. Sizi susturmalarına izin vermeyin.
Almanya'daki "Kayıp Aranıyor"
kampanyalarına nasıl destek verdiğinizi ne biz unuttuk ne de unutturacağız bunu. İşte sizleri de kullanarak
bunların alt yapısını yaptı emperyalistler. Sokaklarda o afişlerden Türkiye halkı değil Alman halkı etkilendi. Eğer buna karşı bir tepki oluşsaydı
o afişler el ilanları sokaklara asılamayacaktı.
Bugün bütün göçmen halklarını
birleştirip bu yürüyüşleri engelleme
günüdür. Kendini Türkiye halkının

Avrupa’da

temsilcisi olarak gören, ya da bir
yörenin temsilcisi olarak gören bütün
dernek ve kuruluşlar birleşmeliyiz. Bu
yürüyüşlere karşı koymalıyız! Biz
mücadele etmedikçe bu grup çok
daha fazla Alman halkını etkileyecektir. Biz karşı koymadıkça Alman
devleti ırkçı politiklarını daha fazla artıracaktır.
ARTIK IRKÇILIK ÇOK UZAKTA DEĞİL, KAPI KOMŞULARINIZ
IRKÇILARIN POLİTİKASINDAN
ETKİLENİYOR! BUNUN İÇİN
BİRLEŞMELİ VE BİNLERLE SOKAKLARA ÇIKMALI MÜCADELE ETMELİYİZ!

Dortmund'da IRKÇILARA Geçit Yok!
20 Aralık'ta, kendilerine Avrupa'nın İslamlaşmasına
Karşı Avrupalı Yurtseverler (PEGİDA) adını veren Irkçılar/Naziler Dortmund'da bir yürüyüş gerçekleştirmek
istediler, fakat aralarında Anadolu Federasyonu üyelerinin ve Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Evi - DayEv'lilerin de bulunduğu antifaşist kitle "Dortmund'da
Nazilere geçit yok" sloganıyla Irkçıların yürüyüşünü engellediler.

Alman Emperyalizminden
İsmail Zat’a Keyfi Tutuklama
19 ARALIK KATLİAMINI UNUTMAK
KENDİMİZİ UNUTMAKTIR!
UNUTMAK İHANETTİR!
21 Aralık günü Dortmund Dayev'de 19 Aralık Anması yapıldı. Dayev'de düzenli yapılan Pazar kahvaltısının ardından bu haftaki gündem 19 Aralık'tı. Öncelikle 19 Aralık şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri için
saygı duruşunda bulunuldu. Ardından 19 Aralık katliamının nedenleri anlatıldı. Anmada, o süreçte Ümraniye
Hapishanesi’nde bulunan bir kişi oradaki direnişi ve Ahmet İbili'nin feda eylemini anlattı. Anmaya 30 kişi katıldı.
Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 21Aralık günü 1922 Aralık Hapishaneler Katliamının yıldönümünde
anma yapıldı. Saygı duruşunun ardından "Yaşatmak için
Öldüler" sinevizyonu gösterildi. Ardından Ölüm Orucu
Şehidi Şenay Hanoğlu’nun kızı Pınar Hanoğlu günün
önemi ile ilgili konuştu. Konuşmanın ardından 19-22 Aralık ile ilgili sinevizyon gösterildi.
Sinevizyondan sonra şiirler okundu. Ardından evden
getirilen yemekler yenildi. Anmaya 50 kişi katıldı.

Sayı: 450

Yürüyüş
4 Ocak
2015

Anadolu Federasyonu İsmail Zat'ın tutuklanmasına
ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi "NE YAPARSANIZ YAPIN; IRKÇILIĞA, YOZLAŞMAYA
KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!
Almanya`da devrimcileri, demokrat, ilerici kurum ve
kişileri bastırmaya, susturmaya yönelik baskılar sürüyor.
Bunun son örneği, Anadolu Federasyonu'nun çalışmalarına destek veren 63 (altmış üç) yasındaki İsmail
ZAT'ın keyfi gerekçelerle mahkeme salonundan çıkartılarak gözaltına alınıp günlerdir tutuklu olarak hücrelerde tutulmasıdır." Bu hukuksuzluk sona ermeli, İsmail
Zat derhal serbest bırakılmalıdır.

Irkçılığa Karşı Biz Varız ve
Irkçılığı Sadece Biz Durdurabiliriz!
Irkçılar, Almanya'nın birçok yerinde faşizmin ayak
seslerini duyuruyorlar.
Irkçı yanlarını gizleyip "İslam karşıtlığını" öne çıkararak, geniş kitlelerde yeni bir kafa karışıklığı yaratıyorlar.
Anadolu Federasyonu, bu konuda çeşitli şehirlerde
ırkçılık konulu paneller örgütlüyor.

EN BÜYÜK MUSİBET AKP’DİR!
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“Eve polis getirip yoldaşın yakalanmasına
neden olacağıma orada ölürüm”
Birtan Altunbaş

11 - 17 Ocak

Birtan Altunbaş
Birtan Altunbaş, 1967 Tekirdağ Malkara
İlçesi Sarıpolat Köyü’nde doğdu. 1987 sonundan itibaren mücadelesini aktif biçimde
DEV-GENÇ saflarında sürdürmeye başladı.
Devrimci mücadele içinde olgunluğuyla, diBirtan Altunbaş rengenliğiyle öne çıktı. 9 Ocak 1991’de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün
çıkışında gözaltına alındı. Ağır işkencelere maruz kaldı. 16
Ocak’ta işkenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991 günü şehit düştü.

Reyhan Havva İpek

Selim Yeşilova

Hüseyin Deniz

Mustafa Erol
Halkının antifaşist mücadelesinde
saf tutan, devrim umuduyla devrimci
hareket içinde yer alan bir devrimciydi. Çeliktepe’de halkın güvenliğini
sağlamakla görevliydi. Bu sorumMustafa Erol
luluğunun bilinciyle hareket ederken
12 Ocak 1980’de gericiler tarafından katledildi.

Özlem Türk
Amasya Gü mü şhacıköy doğumlu
olan Özlem Tü rk, 27 yaşındaydı.
Lise yıllarında devrimci dü şü ncelerle
tanıştı. Özgü r Karadeniz ve Samsun
Mü cadele Gazetesi bü rolarında çaÖzlem Türk
lıştı. 1995 Şubatı’nda DHKP-C davasından tutuklandı. Ulucanlar Hapishanesi’ndeyken
1996 Ölü m Orucu Direnişi’nde ikinci ekipte yer
aldı. 2000’de F tipleri saldırısına karşı Bü yü k Direniş’te bü yü k bir ısrar ve kararlılıkla kızıl bandını
kuşanarak ölü msü zleşti. Kü tahya Hapishanesi 7.
Ölü m Orucu Ekibi’ndeydi; 11 Ocak 2003 tarihinde
Ankara Numune Hastanesi’nde Mengele artıklarının
işkenceleri altında şehit dü ştü .

Refik Horoz

Reyhan Havva İpek , Selim Yeşilova
Hüseyin Deniz, Refik Horoz
12 Ocak günü Diyarbakır’da gözaltına alınan Refik
Horoz’la birlikte eve gelen polis içerde bulunan Reyhan,
Selim, Hüseyin’le birlikte Refik’i de katlettiler. Hepsi de
TÖDEF’li öğrencilerdi.
Reyhan Havva İpek, 1970 Siverek doğumluydu. Kürt
(Zaza) milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü
3. sınıf öğrencisiydi. 93’te mücadeleye katıldı. Mezarı
Urfa Siverek ilçesinin bir köyündedir.
Hüseyin Deniz, 1974 Adana Ceyhan doğumlu ve Kürt
milliyetindendi. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Dicle
Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 93
Ekiminde örgütlü ilişkiler içinde yeralmaya başladı. Mezarı
Adana Ceyhan Kızıldere köyü mezarlığındadır.
Refik Horoz, 1971 Antakya doğumlu ve Arap milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf
öğrencisiydi. Bir dönem Diyarbakır’da demokratik alanda
yöneticilik yaptı. Mezarı Hatay Yaylıca’dadır.
Selim Yeşilova, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4.
sınıf öğrencisiydi. Arap milliyetindendi.

Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht
Alman devriminin kararlı, cüretli,
iki önderiydi Rosa
Rosa Luxemburg
Karl Liebknecht ve Karl. Polonyalı
olan Rosa, daha 15
yaşında mücadeleye katıldı. Alman Sosyalist
Demokrat Partisi (SPD) içinde devrim ve sosyalizm için dövüştüler. SPD revizyonistleştikçe,
onlar Marksizm’in bayrağını yükselttiler. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı başladığında Sosyalist
Demokrat Parti’nin birçok önderi burjuvaziyle
aynı safta yer alırken, buna karşı çıkan sadece
iki kişi vardı: Rosa ve Karl. 1916’da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve
Clara Zetkin’in önderliğinde bir grup, Spartaküs
Birliği’ni oluşturdular. Spartaküs Birliği, 1918
sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosyalist
devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919’da
SPD’li İçişleri Bakanlığı’nın emrindeki polisler
Rosa ve Karl’ı bir otelde tutuklayarak orada
kurşuna dizdiler.

Anıları Mirasımız
ihtiyaç olduğunda onun ağzından çıkan sözler
hep "ben bulurum", "ben yaparım", "ben giderim" olmuştur... Refik de düzen içinde aynı
olanaklara sahipti... Selim tam tersine, maddi
durumu pek de iyi olmayan orta halli bir
çiftçi ailesinin çocuğuydu. Fedakardı, okulundan arta kalan zamanda pazarlarda birşeyler
satıp okumaya çalışıyordu. Ve onlar tüm bu
aynılık ve ayrılıklarına karşı kavgada birlikteydiler: Aslında hepsi düzen içinde istedikleri gibi bir
yere sahip olabilirlerdi. Fizik, Matematik, Biyoloji bölümlerinde 3.,4. sınıf öğrencisiydiler...
Ne var ki, onların hayatının “kendini kurtarmaktan”
öte amaçları vardı... İşte onlar Amed'de devrimci
olmayı, Amed'de demokratik mücadele yürütmeyi
böyle bir amacın parçası olarak kavramışlardı. Dicle
Üniversitesi’nde boykotlarda hep onların emeği, çabası,
fedakarlığı, kahramanlığı vardı.
Kontrgerilla'yı Gösteriyorlar: Türk, Kürt, Arap,
Çerkes, Laz, Gürcü tüm ulus ve milliyetlerden gençliğin
örgütlülüğü olan TÖDEF çatısı altında demokratik üniversite mücadelesi yürütüyorlardı. Kaldıkları evde açıkça
infaz edilmişlerdi. Ne çatışma vardı, ne birşey. Yalnızca
bu olayı hatırlamak bile bugün ortalıkta "temiz siyaset"
diye, "hukuk devleti" diye dolaşanların ikiyüzlülüğünü
görmek için yeter. İnsanın midesini bulandıran, öfkesini
beynine sıçratan bir ikiyüzlülüktür hem de bu.
Tipik bir kontrgerilla katliamında yitirdik onları.
Bugün "hukuk devleti" falan diyenlerin hiç biri o gün
bu katliam karşısında ses çıkartmamışlardı.
Çıkartmasınlar. Biz "katilleri kontrgerilladır" diye
haykırmayı sürdürdük. Bizim haykırışlarımız olmasaydı,
kuşkusuz Susurluk da Susurluk olmazdı.
Yıllardır ölen bizdik. Katledilen bizdik. Ölen Refik’ler, Selim’lerdi. Onların yerdeki kanı temizlenmeden,
o kanın hesabı sorulmadan hiçbir şey temiz olmayacaktır
bu düzende.
Birleşerek Savaşmanın Gereğini, Yani Kazanmanın
Yolunu Gösteriyorlar: Onların ilham kaynağı kurtuluşun
yıldızıydı. Cephe’nin yıldızıydı. Cephe yıldızı halkları
birleşip savaşıp kazanmaya çağırıyordu. Onlar bu
çağrıya kulak vermişlerdi. Ne diyordu sorgu yargıcı;
“oğlum sen Arapsın Kürtlerin içinde ne işin var?” Bir
başkasına aynı şey, sen Türk’sün, Wan'da niye ortalığı
karıştırıyorsun diye söylenir. Bir başkasına İstanbul'da
bak işte buraya da gelmişsin, bırak artık Kürtlüğü,
Kürdistan'ı falan diye ifade edilir... Mesele halklar birbirinden ayrı dursun, mücadeleden uzak dursundur.
Bu, elbette ki oligarşinin meselesidir.
Bizim meselemizse, Reyhan, Selim, Hüseyin, Refik
gibi yanyana gelmektir. Amed şehitleri işte bu meseleyi
çözmüşlerdir. Yanyana kavga etmiş, yanyana şehit düşmüşlerdir. Halklarının gençliğine kurtuluşun ışığını,
yolunu göstermişlerdir.

Amed'de Dört Genç...
Dört Yoldaş, Dört Kardeş...
Dört TÖDEF'liydi onlar. Selim, Refik, Reyhan ve
Hüseyin... 1995’in 12 Ocak'ını 13 Ocak'a bağlayan
gece katledildiler. Aslında bu dörtlü ve onların şehadeti
halkımızın, devrimimizin, ülkemizin pek çok karakteristik
yanına tanıklık ediyorlar adeta...
Onların katledilişi Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki
yüzlerce kontrgerilla cinayetinden herhangi biri belki.
Ama yine de onların Kürdistan TÖDEF'ten olmaları,
sahip oldukları ulusal kimlikler, kişilikleri oldukça çok
şey söylüyor bize. Bu katliamda ayrıştırmamız gereken
yanlar olduğunu söylüyor:
Amed'deki dört şehit ne söylüyorlar bize? Şehadetleri
ne gösteriyor?
Halklarımızın Kardeşliğini Gösteriyorlar Bize: Refik,
Maraş Katliamı’nın protestosunda gözaltına alınmış
ve mahkemeye çıkarılmıştı. Hakim "Oğlum sen Arapsın,
ne işin var Kürtlerin arasında?" diye soruyordu ona...
Selim de Arap'tı... Reyhan ise bir Zaza kızı. Hüseyin
bir Kürt'tü... Ulusal değerlerine bağlıydılar. Örneğin
Selim'in normalde son derece sakin, sessiz bir yapısı
vardı, ama Arapça konuştuğunda o sakinliğinden pek
eser kalmaz, ateşli bir konuşmacı oluverirdi... Diğerleri
de en az onun Arap olduğu kadar Kürt'tü, Zaza'ydı.
Ama onlar halkların kardeşliğine, kardeşlikten öte,
birlikte savaşması gerektiğine inanıyorlardı. İşte bu
yüzdendi ki, halkların kardeşliğine yakılmış bir türküydü
onların şehadetleri.
Bazı sekter, çarpık yaklaşımlarla da karşılaşmıyor
değillerdi elbette. Refik'e Diyarbakır'da bir Arap olarak
mücadele etmeyi "yakıştıramayan" sorgu hakimi gibi,
Reyhan’a da bazıları "sen Kürtsün, Kürt halkına ihanet
ediyorsun, TÖDEF'lilerle dolaşma" diyorlardı. Ama
onlar bu ülke gerçeğini bir ucundan yakalamışlardı.
Onun için mücadele içindeydiler. Onun için TÖDEF
içindeydiler. Onun için, onların ışığı Parti-Cephe ışığıydı.
Gençliğimizin Fedakarlığını Gösteriyorlar: Reyhan'ın
babası bir aşiret reisiydi. Annesi de bir aşiret reisinin
kızı. Bu düzen içinde çok rahat yaşayabilecek koşullara
sahipti. Ama o aşiret ağalarına karşı yoksul köylüsünün,
halkının yanında yer almayı tercih etti... Yani kendi sınıfına karşı halkının yanında... O halkını tercih ederken,
mücadelenin saflarına gelirken ailesinin "aşiret" soyundan
gelen herhangi bir burnu büyüklüğü de yanında taşımamıştı. Tam tersine halkını tercih ederken, halk
olmayı, halkının özellikleriyle donanmayı da başarmış,
bu yolda epeyce mesafe katetmişti. Herhangi bir şeye

Fıkra

Atasözü
"Taşları bağlayıp köpekleri
salıvermişler"
Tehlike yaratıp o tehlike karşısında
insanları savunmasız bırakmak.

Deyim
"İçi kan ağlamak"
Dışından belli etmeyip, içten içe
üzülmek...

Özlü Söz
Gerçek bilgi, yaparak ve denenerek
öğrenilen bilgidir.
Descartes
Hayatta uygulanmamış bilgi gerçek
değildir. Öğretici de değildir.

Şiir
“ve siz
İki kapı arasında dönüp duranlar
Şeytanlar şaşkınlar… mantar kafalar
Yiğidi hançerleyip, kalleşi kollayanla bir
gün varılırsa o dünyaya kan ter içinde
-elbette varılacakBilin ki siz yoksunuz
Saşkınlar soytarılar
Kötülük tellalları!
Dönüştürmek bataklıkları
pirinç tarlalarına
Açlığı kovmak dünyadan
Ekmek için sokmamak şu eli kana
Sevdalanır gibi başlayıp güne
Koynuna girer gibi sevgilinin
bitirmek günü
Özlem
Bu işte,
Kavga
Bunun yoluna!”
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Nasreddin Hoca'nın çok sevdiği
eşeği bir gün kaybolmuş. Hoca, eşeği
aramak için, kırlara doğru açılmış. Bir
taraftan da bir türkü söylemeye başlamış.
Böylece dolaşıp dururken bir
tanıdığına rastlar.
Tanıdığı:
- Hoca. böyle türkü çağıra çağıra
nereye gidiyorsun? diye sorar.
Hoca da eşeğini kaybettiğini, onu

aramakta olduğunu söyler.
Ahbabı:
- Bu ne iştir Hoca efendi? Benim bildiğim, insan eşeğini kaybetti mi, feryat eder, ağlar, dövünür. Sen ise türkü
söylüyorsun!
Hoca, ona önündeki tepeyi gösterir.
- Bir ümidim şu dağın ardında kaldı.
Eşeğimi orada da bulamazsam, o
zaman siz dinleyin bendeki feryadı!

Kıssadan Hisse
KURTLARLA KOYUNLAR
Bin yıldan fazla süren bir savaştan
sonra, kurtlar barış yapar koyunlarla. Her
iki tarafa bu işin faydası var. Çünkü kurtlar nice şaşkın koyunu yiyorsa da, nice
kurt postundan gocuk yaptı, çobanlar.
Rahat yoktu ne avcılık, ne de otlanmak
için. Maldan mülkten faydalanmak
imkansızdı çekinmeksizin. Dedik ya,
barış yapılır, verilir rehineler, kurtlar
yavrularını, koyunlar köpeklerini alır.
Taraflar tam anlayış gösterir antlaşmayı temsilciler imza eder. Fakat
daha mürekkebi kurumadan yazıları
kurt yavruları kurt haline gelip, kan

kokusunu da alıp, çobanların yokluğunu da fırsat bilip boğarlar yarısını,
en tombul kuzuları takarlar dişlerine,
ormana çekilirler. Zaten gitmiş gizlice
kendi arkadaşlarına haberler... Onlar
da saldırırlar hemen...
Boğarlar köpekleri...
Verilen sözden emin, rahat rahat,
uyurken, parça parça edilir kurtulamaz
hiçbiri
Biz burda çıkarabiliriz neticeyi;
kötülerle savaşmalı artsız arasız,
sözüm yok, barış yapmak iyi, fakat
faydasızdır, faydasız; kahpe düşmanlarla barış yapmamız…
Nazım Hikmet/ La Fontaine’den Masallar
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Ö ğretmenimiz
Devrimin ve savaşın sorunları,
hiçbir şemaya, programa ve taktiğe
sığdırılamayacak kadar büyük ve değişkendir.
Örgütlenmeler, programlar, tüzükler, taktikler, yeni çalışma
biçimleri, yeni politikalar ve hemen herşey
devrim yürüyüşünü hızlandırmak,
engelleri aşmak, tıkanıklıkları ortadan kaldırmak ve
devrime biraz daha yaklaşmak içindir.
Halk kitlelerine önderlik edecek, onları devrime götürecek bir
örgüt, açmazlarını, tıkanıklıklarını veya eski tarz örgütlenmeler
ve çalışma tarzlarıyla yeni açılımlar sağlayamadığını, kitlenin
savaşını yükseltemediğini gördüğünde, kendini yenileyebilmeli,
eski tarzını ve örgütlenme biçimini, gerektiğinde
"artık eskimiş eşyadır" diyerek bir kenara itebilmeli,
yerine yenilerini koyabilmelidir.
Örgütlenme biçimlerinin, programların, tüzüklerin,
politik taktiklerin varlık nedeni mücadelenin ve
savaşın ihtiyaçlarıdır.
Savaşın her anını yöneten parti, düşman güçlerinin
neleri başarıp, nerede başarısız olduğunu, kendi güçlerini,
eksik ve olumluluklarını iyi değerlendirmek zorundadır.
Düşmana, hangi cepheden, nasıl vuracağını, bu vuruş için
asıl ve yedek güçlerin neler olduğunu göz önünde bulundurarak
vuruş noktasını saptamak ve bu vuruşla
hangi sonuçları alabileceğini bilmek zorundadır.

Emperyalizmin
Yoz Kültürüne,
Faşizmin Yasaklamalarına,
Gözaltılarına,
Tutuklamalara, Katliam ve
Her Türlü Terörüne
Rağmen 30 Yıl...

ANADOLU’NUN DÖRT BİR
YANINDA GRUP YORUM
30. YIL SÖYLEŞİLERİ
SÜRÜYOR!

info@yuruyus.com

Antep, Adana, Hatay,
Antalya, İzmir,
İstanbul, Ankara,
Zonguldak...

www.yuruyus.com

HALK İÇİN
DEVRİM YOLUNDA 30 YIL...

