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BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZI KATLEDEN,
KATİLLERİ KORUYAN AKP’DİR!

SARAYLARINIZI, SALTANATLARINIZI
BAŞINIZA YIKACAK,

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!

SON TEKNOLOJİNİZ DE, TÜM ÖNLEMLERİNİZ DE
SİZİ BEKLEYEN SONDAN KURTARAMAYACAK;
YÜZ TANIMA CİHAZLARINIZ, İSTİHBARATLARINIZ,
ÇELİK YELEKLERİNİZ SİZİ KORUYAMAYACAK;
KATİLLER CEZASIZ, HALK ADALETSİZ KALMAYACAK!
1- Halk Kurtuluş Savaşcısı Fırat Özçelik'i katil
polis önceden böyle bir eylem yapabileceğini "öncelikli" olarak değerlendirmiş...
ÖNCELİKLERİ YETMEDİ, HALKIN ADALETİNİ DURDURAMADI, DURDURAMAZ!
2- MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü iki halk düşmanı burjuva devletin koruyucuları el ele vermişler.
Merkezler yetmemiş 81 il emniyet müdürlüğüne de
bilgi vermişler Fırat Özçelik hakkında... BİLGİ
VERMELERİ YETMEDİ, HALKIN ADALETİNİ
DURDURAMADI, DURDURAMAZ!
3- Bilgi vermek yetmemiş, korkularını dindirmemiş... Emniyet Genel Müdürlüğü yanına başka devrimcilerin de ismini koyup açık kimlikleri ile fotoğraflarını YÜZ TANIMA SİSTEMİ'NE (YTS) yüklemişler.
Yüz tanıma sistemleri de yetmedi, HALKIN
ADALETİNİ DURDURAMADI, DURDURAMAZ!
4- Halk düşmanı katillerin merkezi Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün tüm birimlerine bilgi göndererek 6
ayrı noktada eylem planı yaptığını bildirdi... Siyasiler
ve devlet adamları, Türkiye'deki yabancı elçilikler ve
konsolosluklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına
yönelik DHKP-C'NİN eylem gerçekleştireceklerini
BELİRLEMİŞ AKP'NİN KATİL POLİSİ, BELİRTTİKLERİ YERLERDE ÖNLEM ALDIRTMIŞ.
YETMEZ, HALKIN ADALETİNİ DURDURAMAZSINIZ.
5- İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok açıklama yapıyor... "Bizce malum olan, bilinen bir
terör örgütü mensubu olduğunu düşündüğümüz
bir şahıs". Evet malum'uz, malumunuz... Sizin kat-
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liamlarınız, katilliğiniz karşısında halk kurtuluş
savaşçılarının vatan ve halk sevgisi ortadadır.
Katiller de, halkın savaşçıları da malum...
İşte o malum örgüt, o malum "şahıs"lar malum
olabilir... Ama sizin işlediğiniz suçlar cezasız kalmayacak! Döktüğünüz kanda boğacağız sizi.
6- "Dolmabahçe saldırısının günler öncesinden
yetkililere ihbar edildiği" söylenerek şaibe yaratmak
isteyenler, biz zaten biliyorduk havası vermeye çalışanlara cevabı yine halk kurtuluş savaşcısı veriyor...
Biliyorsanız hadi durdursaydınız diyor.
7- Korkusu katilliğinden, korkusu halk düşmanlığındandır. Çevik kuvvet polisleriniz değil, tüm polisleriniz... Sadece görev başında değil yatarken bile
giyseniz o çelik yelekleri halkın adaletinden kaçamayacaksınız.
Çelik yelek önlemleriniz sizi kurtaramayacak.
Halkın adaleti, halk kurtuluş savaşçılarının kurşunları karşısında sizi koruyacak hiçbir yelek yoktur,
olmayacak!
8- Saldırı varsa buna karşı direnmenin meşruluğu
artık tüm kesimler tarafından üstü örtülemeyecek
kadar açıktır. Berkin'ler katledilirken, hırsız bakanlar
aklanırken elbette bunlar cezasız kalmayacaktır.
Bugün Can Dündar'a; "Gazap eken azap biçer”
dedirten, Serdar Akinan'a; "Bu derin hukuksuzluğa
tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak
mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa
orada anarşi haktır" dedirten aslında faşizm gerçeğidir. Faşizmin yalan, talan ve baskısı onlara bunu
göstermiş, söyleme cesaretini ise bizimle beraber
bulmuşlardır.
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22 Hasan Ferit Gedik mahkemesi

katillerini istiyoruz!

Saraylarınızı, Saltanatınızı
Başınıza Yıkacağız!

başlayamadı!
Bu dava mahşere kalmaz!
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6 Silah yoksa bedenimizi
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silah yaptık yapacağız!
Dolmabahçe eyleminden
ötürü tutuklanan Fırat Özçelik
ile ilgili açıklama
Bugün Berkin’in doğum günü,
katillerden hesap sorma günü!
Berkin’in katillerini
koruduğunuz sürece
karşınızda bizi bulacaksınız!
Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Berkin Elvan ve
Uğur Kaymaz’ın
katillerden hesap soralım!
Gençlik Federasyonu’ndan:
Kurultaydaki birliğimiz ve
coşkumuz hayallerimizi
gerçek kılacak!
Ülkemizde Gençlik:
Hak verilmez alınır,
öğrenci meclisleri ile kazanılır
Gençliğin Gündeminden:
Geleceğimizi çalanlara karşı
Dev-Genç’te örgütlenelim!

42 Halk Düşmanı AKP:

Bu Halk Bu Vatan Bizim:
Savaşçının hedefini belirleyen
halk sevgisidir

24
28

Cephe’nin 1 yılı - 2. Bölüm
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Devrimci Okul:
Devrimcilik bitmez

31 ‘Sol’ emperyalizmin ideolojik
hegemonyası altına girmiştir!

33 KCK-HÜDA PAR çatışması,
AKP’nin Kürt milliyetçi
hareketi tasfiye saldırılarının
parçasıdır

36 Anadolu, Amerika’nın Askeri
Üssü Değildir: İncirlik Üssü

38 Devrimci İşçi Hareketi:
Patronların zenginliği
bizim oturmadan kalktığımız
sofraların karşılığıdır!

39 Gücümüzü örgütlülüğümüzden
alıyoruz

41 Kamu Emekçileri Cephesi:
Milyonlarca insanın umutlarını
birlikte çaldınız, suçlusunuz!
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Saraylarınız, saltanatınız
açlık nedenimizdir!
İyiye giden sadece
AKP’lilerin cepleridir!
Özgür Tutsaklardan:
Sahiplenmenin serüveni
Sınıf Kini: Emekçiler
100 lira için öldürülüyor
Hayatın Öğrettikleri:
“Herif koş, Berkinler gelmiş”
Sanatçıyız Biz:
Sinemayı halka götürmeliyiz!
Grup Yorum söyleşileri
30. yıl coşkusuyla sürüyor!
Yeni yılda Umudu
daha da büyüteceğiz!
Umudumuzu
adım adım örüyoruz!
Avrupa’daki Biz:
Hiçbir ırkçı yakalanmıyor ve
hesap vermiyor!
Avrupa’da Yürüyüş:
Alternatif yeni yıl
kutlamaları...
Yitirdiklerimiz...

56
58 Kulağımıza Küpe Olsun
59 Öğretmenimiz...

Tüm Yürüyüş okurlarına ve dağıtımcılarına çağrımızdır!

Umudun Sesini Duymayan Kalmayacak!
“Onbeşinde Bir Fidan Umudun Çocuğu
Berkin Elvan” Kitabının Toplu Dağıtımı
Okmeydanı’nda Başlıyor...
Okmeydanı, 17.01.2015  14.00 - 17.00

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Basın Bürosu
Tarih: 1 Ocak 2015

Açıklama: 438

BERKİN ELVAN’IN
KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!

15 yaşındaki çocuklarımızı katleden, katilleri koruyan AKP’dir!
Saraylarınızı saltanatlarınızı başınıza yıkacağız.
Sizi o saraylara gömeceğiz!
Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

AKP’NİN BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ OLARAK KULLANDIĞI
İSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI’NA, BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNİ KORUYAN
AKP’DEN HESAP SORMAK İÇİN, SAAT 14.30’DA BİR SAVAŞÇIMIZ TARAFINDAN,
SİLAHLI EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
570 gün oldu Berkin Elvan’ın katilleri hala yok...
Katillerin kim olduğu kamera görüntüleri ile tespit edildi,
bilinmeyen hiçbir şey yok… Katillerin kim olduğunu
biliyoruz.
Fakat, AKP katilleri koruyor. Çünkü katliam emrini
veren dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.
YA KATİLLERİ VERİRSİNİZ; YA DA SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKARIZ!
Ne saraylarınız, ne korumalarınız sizi koruyamaz.
BİR CEPHELİ... SADECE TEK BİR SAVAŞÇI GİTTİ; ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA SARAYLARINIZIN KAPISINA DAYANDI.
BİR SAVAŞÇIMIZ BİR DAMLADIR. DENİZDE
BİR DAMLA. AMA O DAMLA DENİZİN TÜM ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN BİR DAMLA. KORKUN O
BİR DAMLADAN, ÇÜNKÜ O DAMLALARIN İÇİNDE
BOĞULACAKSINIZ.
ÖZEL TASARIM ZIRHLI SARAYLARINIZ DA
SİZİ KURTARAMAZ!
BERKİN’İN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
VERECEKSİNİZ!
Savaşçımız, tüm halkımızın öfkesine tercüman ol-
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muştur.
Düzene duyulan öfke dağları aşmıştır. Yoksulluk,
açlık, adaletsizlik kor gibi halkımızın yüreğini yakmaktadır.
Onlar çaldıkça biz yoksullaştık; onlar doydukça biz sofradan aç kalktık; onlar sarayları mesken tutarken biz
evimizden olduk.
Adaletsizlik halkımızın canına tak etmiştir. Adalet,
halkın ekmeğidir. Adalete açlığı biz gidereceğiz.
Düzenin yoksulluğu, açlığı, adaletsizliği daha yeni
savaşçılar çıkartacaktır. Halkın içinden çıkan savaşçılarımız
halk için hesap soruyor.
KATLİAM EMRİNİ VEREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KATİLLERİ KORUYAN BÜTÜN OLARAK
AKP’DİR!
TÜM AKP’LİLERİ UYARIYORUZ!
BERKİN’İN KATİLLERİNİ VERİN…
570 GÜNDÜR ADALET İSTİYORUZ.
TEK BİR AKP’LİNİN KILI DAHİ KIPIRDAMIYOR.
HEPİNİZ SUÇLUSUNUZ!
BU SARAYLAR NİYE?

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

NEDEN KORKUYORSUNUZ?
BERKİN’İN KATİLLERİ CEZALANDIRILMADIĞI SÜRECE O
SARAYLARDAN ÇIKAMAYACAK HALE
GETİRECEĞİZ SİZİ…
SARAYLARINIZ, SIĞINAKLARINIZ SİZİ
K O R U YA M AYA CAK…
BİR TEK SAVAŞÇIMIZ ELİNİ KOLUNU
SALLAYARAK BURNUNUZUN DİBİNE
KADAR GİRDİ.
O SARAYLARDA;
ÇOCUKLARIMIZIN
KANI ÜZERİNDEN,
SALTANAT SÜRMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ!
YA BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNİ
AÇIKLARSINIZ; YA DA O SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKARIZ!
Bu savaşı asla, hiçbir zaman kazanamayacaklar. Ve
biz asla, hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bizimki
haklı bir savaş... Ve biz savaşmaya kararlıyız. İsterse
50-100 sene sürsün, biz kazanacağız. Çünkü zafer inancı,
ele geçirilemez bir hakka dayalıdır: ADALET hakkına.
570 gündür katilleri bekliyoruz. Berkin'in hesabını
sormak için bekliyoruz.
Silahlı mücadele kurtuluşa giden tek yoldur. Çünkü
emperyalizm ve onun işbirlikçi uşakları her bir ülkede
devrimin demokratik yollarla başarıya ulaşmasını engellemek için halkımızı zincirlerle bağlamıştır, bu zincirlerini kopartmanın tek yolu silahlı mücadeledir.
570 gündür yapılmayan tek şey varsa onu da yapmaya
hazırız.
Adaleti sağlamak için başka bir seçeneğimiz yoktur.
İşbirlikçi oligarşi, devrimden duyduğu korkuyla halkı
kördüğümle zincirler. Bu zincirler ancak silahlı mücadeleyle kırılabilir. Silahlı mücadele yolu devrimcilerin
seçtiği bir yol değildir. Zalimler tarafından halka dayatılan
bir yoldur.
Önümüzde iki seçenek vardır: Boyun eğmek ya da
savaşmak.
Ve tek kurtuluş yolu savaşmak olanlar, düşmanları
ne kadar ciddi ekonomik ve teknik kaynaklara sahip
olursa olsun, onu yeneceklerdir.
Savaşçımız denizde bir damladır. Asıl bu deniz, bu

okyanus yani halkımız
hesap soracaktır bu düzenden. “Ayaklar baş olacak” korkusuyla yatıp kalkanlar bilmelidir ki, istihbarat ve silahı halkımızdan alacağız. Berkin'in
katillerini er ya da geç
bulacak ve hesap soracağız. Katilleri koruyup kollayan ağababalarından da
hesap soracağız.
Tek yenilmez güç
halktır.
Düşmanın tüm baskı
ve saldırılarına karşı halkın gücü açık bir üstünlüğe sahiptir. Halka dayanmayan hiçbir güç iktidarını koruyamaz.
Zulmün saraylarını
sarsan depremlerle geliyoruz. BEKLEYİN!
BAŞTA OSMANLI
ARTIĞI SARAY SOYTARISI AKP yöneticileri olmak üzere; tüm AKP'liler,
hepinizi uyarıyoruz. Berkin'in katillerini istiyoruz.
Berkin'in katillerini verene kadar tüm saraylarınız, tüm
AKP binalarınız hedefimiz olacak.
Tüm dünyaya çok açık ilan ediyoruz, halk çocuklarının
katillerini koruduğunuz sürece, sizin çocuklarınızı da
hedef alacağız. Sonra kimse bize babalarının, annelerinin
suçunu oğlu kızı çekmemeli demesin. Çekecek! Değil
mi ki, tüm acılarımızın sorumlusu katilleri koruyor, kolluyorsunuz, o zaman çekeceksiniz. İstifa edin. Aksi
takdirde kendi çocuklarınızın katili siz olacaksınız.
AKP'LİLERİN OĞULLARI, KIZLARI; BABALARINIZI REDDEDİN, BU SUÇA ORTAK OLMAYIN!
BABALARINIZIN KANLI ELLERİNİ ÖPMEYİN,
AYNI SOFRAYA OTURMAYIN! BABANIZI, ANNENİNİZİ SEÇEREK DOĞMADINIZ. AMA ŞİMDİ BİLİYORSUNUZ; TÜM DÜNYA BİLİYOR BERKİN'İN
KATİLİ AKP'DİR. BERKİN'İN KATİLİNİ BULMAK
BİZİM KADAR, SİZİN DE SORUMLULUĞUNUZDUR.
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Not: Gözaltına alınan savaşçımızın saçının teline
vereceğiniz zararın bedelini ödersiniz.
BERKİN ELVAN’IN HESABINI SORDUK,
SORACAĞIZ!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
PARTİSİ-CEPHESİ

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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EVET SİZİ BU SİLAHLARLA, BU MÜZELİK SİLAHLARLA,
İKİNCİ EMPERYALİST PAYLAŞIM SAVAŞINDAN KALMIŞ
SİLAHLARLA, CEZALANDIRACAĞIZ! HER ŞEYİ SİLAH YAPACAĞIZ!

Silah Yoksa Bedenimizi
Silah Yaptık, Yapacağız!
Mutlaka Savaşacağız
ve Kazanacağız!
İDEOLOJİK SİYASİ ÖNCÜLÜĞÜNÜ EMPERYALİZMİN YAPTIĞI
TASFİYE, İNKAR, TESLİMİYET POLİTİKALARINA KARŞI,
HER TÜRLÜ SİLAHLA SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ!..
Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015
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Burjuva basında "Silahı Müzelik" başlığıyla
haber yapıldı DHKC Savaşçısı Fırat Özçelik’in
Dolmabahçe Sarayı’na
yaptığı eylemi.
“DHKP-C'li Fırat
Özçelik'in Dolmabahçe
Sarayı'ndaki polislere
yaptığı saldırıda kullandığı Sterling marka tabancayı İngiliz Ordusu
2. Dünya Savaşı'nda
Kullanmış" diyor haberde.
Elbette bu haber, eylemi övmek, ellerinde ne olursa olsun
hesap sormaya devam ediyorlar, demek için yapılmamıştı.
Her zaman ki gibi eylemimizi, bizi, halkın gücünü küçümsemek, şaibeler yaratmak, bu gücü
kırmak için yapılmış haberlerden sadece biriydi.
Neyi ne için yaptığımız önemli
değildi. Neden yapmış sorularına cevap yoktu haberlerinde...
Ama tüm savaşçılar kanserdi ve

yarattığı sorulara, halk
elbette cevap bulacaktır.
Sizin bunu gizlemeye
çalışan haberleriniz bu
gerçeği gizleyemez.
Emperyalistler duyulmamış bir zalimlikle, silahsız, her türlü savunma
olanağından yoksun
halklara karşı, en gelişmiş silahları kullanarak
koca koca devletleri, koskoca kıtaların halklarını
köleleştirdiler.

mutlaka yurtdışından gelmişlerdi...
Bu şekilde yaparak bizim faşizme
ve emperyalizme karşı olan savaşımız,
halka ve vatana duyduğumuz sevgiyi
gizleyebileceklerini sanıyorlar.
Hayır devrimcilerin, ölümü göze
alıp fedaya yürüyen devrimcilerin

Vietnam'da yüzyılın en modern yok etme aygıtına, silahlarına sahip emperyalist orduları,
yoksul ve neredeyse sırtına geçireceği bir bezi bile olmayan bir
halkın nasıl yok ettiği, nasıl bir
sendrom içine soktuğu hiç akıldan
çıkarılmamalıdır. Halk savaşının
en temel yanlarından biri işte bu
inanç, kararlılık ve yaratıcılıktır. Olmazı olur kılmaktır.
Devrimci bilinç ve iradeyle birleşmiş insan faktörünün önünde hiçbir
güç duramaz. O gücün önünde, en
ileri teknolojiye sahip, en tahripkar,

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

en yakıcı silahlar bile içleri boş birer
demir yığınından başka bir şeyi ifade
etmez.
Silahı tutan el sınıf kininin emrindeyse, savaşçı yenilmezdir.
Halk savaşının en önemli unsuru
silahlar değil insandır. Silahları kullanan insandır, sonucu tayin eden
insanın iradesi ve moral gücüdür.
Bunun yanında dünya halklarının
verilen savaşa vereceği destek de
savaşın kaderini belirler.
Yani her şeyi silahlar belirler, düşüncesi yanlıştır.
Bugün de halk kurtuluş savaşçısının elindeki silah, bizim için önemli
değildir.
Yeni ve eski olmasının belirleyiciliği yoktur.
Hiçbir zaman gelişmiş, son teknoloji silahlarımız olmayacaktır.
Ama faşizme ve emperyalizme
öfkemiz, kinimiz olacaktır.
Halkın açlığı, yoksulluğu bu düzende bitmeyecektir.
Korkun alçaklar; sizin hırsızlık
yağma ve talan düzeninizi o silahlarla
yıkacağız.
Silahın cinsi önemli değil bizim
için. Önemli olan silahı tutan eller,
tetiği çeken yüreklerdir.
O tetiği çekenlerdir halkımızın
umudu.
Silahları yokmuş diye yüreğinizi
ferah tutun o zaman.
Silah bulamazsak, iple boğacağız
gırtlaklarınızı. Kör bıçakla soracağız
halka çektirdiğiniz zulmün hesabını.
Siz yüreğinizi ferah tutun, müzelik
silahları var diye...
Sırtımızı silah tüccarlarına, emperyalistlere dayamıyoruz... Sırtımızı
halkımıza dayıyoruz...
Füzelerimiz, roketlerimiz yok...
“Çakar almaz”larla gelip dayanacağız kapılarınıza...
Cephe savaşçısının elindeki tutukluk yapan müzelik silahlar, en
şiddetli haliyle patlamıştır beyninizde.
Biz devrimciyiz. Silahlı savaşı-

Korkun bu silahlardan!
Bu silahlarla
yıkacağız saraylarınızı!
Asıl korkmanız gereken
o silahlar da değil, o silahları
tutan nasırlı ellerden, tetiğe basan
yüreklerden korkun.
Adalete susamış halktan korkun!
Her şey silahtır bize...
Berkin Elvan’ın elindeki
SAPANDAN korkun siz...
mızın amacı onlarca polis öldürmek
değil.
Katliam yapmak, işkence yapmak,
toplu katliamlar, sizin faşist düzeninizin işidir.
O, hiçbir adalet ölçüsü olmayan,
tekbir getirerek kelle kesen, suçlu
suçsuz ayrımı yapmayan yobaz, gerici, dinci örgütlerin işidir.
Devrimcilerin silahlı eyleminin
hedefi nettir: HALK DÜŞMANLARI. Müzelik silahlar, zulmün bekçilerini göstermiştir halkımıza. Halk
düşmanlarını göstermiştir.
Tutukluk yapan o müzelik silahlar

tam 12’den vurmuştur hedefini...
Halkımız görmüştür o silahların
neyi hedef aldığını.
Müzelerden çıkıp adalet olmuştur
o silahlar.
570 gündür Berkin Elvan’ı vuran
katiller yargılanmıyor.
Katliam emrini Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan verdi ya, davaya
bakacak savcı bulunmuyor.
ADALET Mİ?
İŞTE “MÜZELİK” O SİLAH
CEPHELİLERİN ELİNDE
ADALETTİR ŞİMDİ!
“Kanser hastası”ymış...
Yeter artık... halkımızı aptal yerine
koymayın. Siz ancak kendi aptallarınızı inandırırsınız “kanser hastası”
demagojilerine...
Gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ve asla korkularınızı bu
yalanlarla bastıramayacaksınız...
“Dış güçler”, “taşeron” gibi demagojilerin artık hiçbir hükmü yoktur...
Halkımız kimin taşeron olduğunu
çok iyi biliyor.
45 YILLIK TARİHİMİZDE, SIRTIMIZI HEP HALKIMIZA DAYADIK VE HALKIMIZA DAYIYORUZ!
O müzelik silahlar halkın adaletidir.
Sorulacak hesap çok. Halk yüzyıllık acılarının hesabını soracak.
İkinci Paylaşım Savaşı’ndan kalma
silahlarla değil, birincisinden kalan
silahlarını bulup getirecek halkımız
Cephe’ye... Mavzerlerle geleceğiz...
Kurşun geçirmez kulübeleriniz,
sarayların altına yaptırdığınız sığınaklarınız, sizi koruyamayacak...
Taşla, sopayla, benzinle gelip dayanacağız kapılarınıza...
Biz silah yarıştırmıyoruz. İnsan
öldüren makinaların reklamını yapmıyoruz.
Biz adalet arıyoruz, adalet!
570 gündür mahkeme önüne
çıkartılmayan Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz...

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

7

BAKAN ÇOCUKLARI,
BU DÜZENDE ADALET OLMADIĞINI,
OLAMAYACAĞINI GÖSTERDİ!
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“Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK) kararı ile Zekeriya
Öz, Celal Kara, Muammer Kara ve
Mehmet Yüzgeç isimli dört savcı görevden alındı.
Savcıların görevden alınması,
17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının aklanması konusundaki siyasi
ve yargısal operasyonun bir adımıdır.
Olağanüstü usüllerle yapılan yasa değişiklikleri, HSYK’da yapılan değişiklikler, yeni hâkim ve savcıların
alınması, yer ve görev değişiklikleri, yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi, el konulan paraların iadesi, dört savcının savcılık
görevinden alınması ve meclis komisyonunun bakanları yüce divana
göndermeme kararı, kısa bir zaman
sürecinde arka arkaya yaşanan gelişmelerdi. Son olarak meclis komisyonu ses kayıtlarının silinmesine
de karar verdi. Soruşturmayı yürüten
polisler gibi adı geçen savcıların da
tutuklanabileceği bekleniyor.
Gazeteler bu dört savcının görevden alınması ile ilgili HSYK raporunun bazı bölümlerini öne çıkararak haberler yaptılar. Görüyoruz ki,
bu savcıların görevden alınmasının
tek sebebi başbakan ve bakan çocukları ile başlayıp bakan ve başbakana uzayan operasyonlardır.
Savcı Celal Kara hakkında alınan
kararın gerekçesi olarak; 17 Aralık
soruşturmasında gözaltına aldığı kişilere savunma hakkı tanımaması
gösteriliyor. Savcının 17 Aralık soruşturmasına ilişkin fezlekeyi incelenmediği de ekleniyor.
Savcı Celal Kara’nın büyük kabahatlerinden biri de bakan çocukları
Salih Kaan Çağlayan ile Barış Güler’in ifadelerinin kısa sürmesi ve bu
bakan çocuklarına savunma için yeterli imkânı vermemesi. İfadelerin
kısa sürmesi şüphelilerin savunma
hakkının engellemesi olarak yorumlanmış.
Vay vay vay!.. Ne zamandan beri
şüphelilerin ifadelerinin kaç dakika

Saraylarınızı
Başınıza Yıkacağız
Gazeteci Serdar Akinan;
"Bu derin hukuksuzluğa
tepki DHKP-C'den patlıyor.
İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir
yerde adalet yoksa orada
‘anarşi’ haktır"
Biz ‘anarşi’ demiyoruz.
ADALET’in ta kendisidir
o.
Bujuva hukukunun da
kendi içinde bir işleyişi vardır.
Kaldı ki, bujuva hukukunda
var olan haklar için de emekçiler kan can pahasına bedeller
ödemişlerdir.
Faşist AKP kendi hukukuna,
yasalarına da uymuyor. Mahkemeler, yasalar, hukuk her şey
AKP’nin hırsız, yağma, talan,
soygun sömürü düzenini korumak için çalışıyor.
O zaman biz bu düzenin yasalarına niye uyalım?

Elbette
tanımayacağız
AKP’nin yasalarını.
570 gündür katilleri bilinmesine rağmen Berkin’in katilleri cezalandırılmıyor. Halk aç,
onlar halkın paralarıyla kendilerine saraylar yaptırıyorlar.
Biz açlıktan ölürken onlar bizim
alınterimizle saltanat sürüyorlar. O zaman Halk da kendi
yasalarını uygular! Kendi adaletimizi uygulayacak, halkımıza
çektirdiklerini fitil fitil burunlarından getireceğiz.

sürdüğü tutanaklara yazılıyor? Ne zamandan beri ifadenin kısa sürmesi savunma hakkının kısıtlandığına delil
oluyor? Dahası ne zamandan beri bir
şüphelinin savunma hakkını kısıtlamış olmak bir savcıyı HSYK’da
sorgulanmaya götürüyor?
Örneğin savcı Zekeriya Öz açık
isimleri ile dosyada şikayetçi sıfatına sahip kişileri hile yaparak bir de
gizli tanık olarak dinlemiş bir savcıdır. Bu yaptığı iş kesin bir hukuksuzluktur ve savcı HSYK’ya şikayet
edilmiştir ama ne fayda; gören duyan
olmamıştır.
Dubai tatilinin masrafını Ali Ağaoğlu'na ödettirdiği için soruşturuluyor Zekeriya Öz. Ödettiren cezalandırılıyor da ödeyenin hiç mi suçu
yok? Bakalım Ali Ağaoğlu’nu yar-

gılayabilecek mi bu hukuk?
Görevden alınan savcılardan en
çok tartışılan biri de Muammer Akkaş idi. Onun suçlarından biri yürüttüğü soruşturma dosyasında delil
bulunmaması ve delillerin toplanmaması, soruşturmanın eksik olması idi.
Bu karara göre aramalarda ele geçirilen malzemelerin konulduğu ağzı
mühürlü delil torbaları açılmadan
gözaltı kararı verilemez. Verilirse
soruşturmaya uğrayabilir ve işten
atılabilir. Bu demek oluyor ki, bu ölçüler ile Türkiye’de savcılık yapacak
kimse kalmayacaktır.
"Bunlarla ilgili hiçbir inceleme ve
araştırma yapmadan, alelacele kişilerin mağduriyetlerine yol açabilecek
bir şekilde gözaltı işlemleri yapıldı"

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

diyor rapor.
Yine "hukuk, keyfi hareket eden
cumhuriyet savcısının elinde bir koz,
hatta silaha dönüşür" sözü elbette
doğru bir söz gibi görünüyor. Ama bu
güne kadar bakanlarla ilgili şikayetler dışında HSYK bu sözleri hiç hatırlamadı, bir daha da hatırlayacağa
benzemiyor.
Savcılıktan atılan isimlerden
Mehmet Yüzgeç için de benzer suçlamalar söz konusu olmuş; somut bilgi ve belge olmadan gözaltı işlemi
yapmış olan savcı, bir de mal varlıklarına el koyma kararı almış. Savcı hukuka uygun davranmak yerine
polisin karar ve değerlendirmelerine
uymuş.
Örnekleri çoğaltmak mümkün
ancak raporun bütününden anladığımız şu; HSYK bir hakimin ve
savcının nasıl davranmaması gerektiğini biliyor ancak bunu hiçbir zaman uygulamıyor. Bu da demek oluyor ki savunma hakkı vardır; ama
patronların bakanların ve bakan çocuklarınındır bu hak. Türkiye’de hukuk vardır ama egemenlerin hukukudur bu. Türkiye de savcı vardır, hakim ve savcılar soruşturulmaktadır,
denetlenmektedir ama eğer iktidara
dokunacak işler yaparlarsa.
Şimdi sorulmaz mı Hakimler
Savcılar Yüksek Kurulu’na; bu savcılar eksik soruşturma yaptılarsa,

polisin etkisi altında hukuktan, kanundan uzak kararlar verdilerse bunu
bir tek bakanların, bakan çocuklarının soruşturulduğu dosyalarda mı
yaptılar? Bunlar hep aynı polisler ile
çalışıyorlardı. O halde yürüttükleri
bütün soruşturmalar usülsüzdür, hukuksuzdur.

Sonuç olarak;
1 - HSYK kararı bu savcıların yürüttükleri tüm soruşturmaların yeniden yapılmasının gerekli olduğunu
göstermektedir.
2 – HSYK kararı bakanları ve bakan çocuklarını bir mahkeme gibi
davranarak beraat ettirmiş, aklamıştır. Daha sonra da bakanların yüce divana gönderilmemesi kararı alınmıştır.
3 – HSYK kararı göstermiştir ki
yargı tamamen AKP’nin elindedir,
Halka karşı onlarca suç işlenir, katiller aklanır, Haziran şehitlerinin
katilleri bulunmaz... halka karşı suçları idare eden, oyalayan, geçiştiren
savcılar ödüllenirken, AKP’ye karşı
soruşturma yürüten savcılar görevden
atılır.
Türkiye’de yargı ile adaletin sağlanamayacağının kanıtı budur.
İktidar dünyanın gözü önünde
işlenen açık suçları yargılatmıyor
bile... Üstelik buna teşebbüs edenleri
görevden atıyorlar.

Dün bütün adliyelere, savcılara,
polislere emir veren savcılar bugün
iktidar mensuplarına dokunduklarında gözden çıkarılıp hedef tahtasına konuyor. Savcıların, başsavcıların
bu kadar kolay görevden alınabildikleri ülkede yoksul halkımız nasıl
adalet arayacak...
Bugün savcılar hala polislerin
inisiyatifindedir. İşte Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcıya bakın;
Berkin’in katillerinin kimlikleri açık
olmasına rağmen savcıya cevap verilmiyor... Savcı müzekkere üstüne
müzekkere yazıyor ama onu ciddiye
alan yok. Peki, Berkin için adalet isteyenler kime gidecek? Savcı çaresiz, mahkemeler görevsiz, cumhurbaşkanı suçu üstleniyor “emri ben
verdim” diyor. Bu durumda hakkını
nerede arayacak Berkin Elvan?
Dolmabahçe eylemcisi Fırat Özçellik savcılıktaki ifadesinde Berkin
Elvan’ın katillerinin kimliğinin belli olmasına rağmen isimlerinin bile
verilmemiş olduğunu söylüyor ve
Berkin Elvan’ın katillerini istiyordu.
Bu eylem bize göstermektedir
ki, halk eğer hakkını arayacak bir
mercii bulamazsa, adaletsizlikler devam ederse adalet istemekten vazgeçecek ve adaleti kendisi uygulayacaktır.
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Uğurlar, Berkinler Kabusunuz Olacak!
Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz!
7 Ocak’ta, Amed'den Mardin Kızıltepe'ye
Uğur Kaymaz'ın mezarına gitmek isteyen Kürdistan Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler gözaltına alındı. Amed'de henüz basın açıklaması
yapılmadan önce bildiri dağıtımı sırasında saldıran polis, Halk Cephelileri işkence ile gözaltına aldı. Halkın da sahiplenmesi üzerine
AKP'nin katil polisleri daha da azgınca saldırıp halktan insanları da işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişiden isimleri
öğrenilenler şöyle: Rojda Yalınkılıç, Coşkun
Özdemir, Medine Akbayır, Harran Aydın,
Gökçe Uluada, Osman, Sibel Han, Fırat... Deniz... Ali...

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Dolmabahçe Eyleminden Ötürü
Tutuklanan Müvekkilimiz
Fırat Özçelik ile İlgili Açıklama
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Müvekkilimiz Fırat Özçelik 01.01.2015 tarihinde işkenceyle
gözaltına alınmıştır. 02.01.2015 tarihinde tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne gönderilmiştir.
Basında müvekkilimizin kanser hastası olduğu vb. haberler yapılmıştır.
Ayrıca polis tarafından basına, müvekkilin aklı dengesinin yerinde
olmadığı yönünde yalan bilgiler verilmiştir. Bu nedenden dolayı tahliye
başvurusu yapılıp yapılmadığı basın mensupları tarafından büromuza
sorulmaktadır.
Müvekkilimiz hakkında verilen bu bilgiler gerçek değildir.
Müvekkilimiz kanser hastası değildir.
Müvekkilimizin akli dengesi bozuk değildir. Büromuzca bu nedenden
dolayı hukuki bir başvuru yapılmamıştır. Aksine savcılık ve sulh ceza
hâkimliğinde “ben Cephe savaşçısıyım. 570 gündür Berkin Elvan’ın
katillerinin bulunmaması sebebiyle adalet istiyorum. AKP iktidarı
saraylar yapıyor ama katilleri bulmuyor. Katiller yüzleri belli olmasına
rağmen bulunmuyor. Nasıl adalet, nasıl hukuktur bu? Katiller bulunmadığı
sürece yeni savaşçılar çıkacaktır” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Gerçek ise müvekkilimiz Fırat Özçelik’e gözaltına alınırken ve götürüldüğü polis kulübesinde işkence yapıldığıdır. Dipçikle kafasına
vurulmuş, kulağına cisim sokulmuş, tekmelerle vücudunun her tarafına
ve hayâlarına vurulmuştur. Bu işkence saatlerce sürmüştür. Müvekkilimiz
yapılan işkence nedeniyle bayılmıştır.
Müvekkilimize yapılan işkencenin izlerini adli tabiplik belgelemiş
ve durum tarafımızca da tespit edilmiştir.
Müvekkilimiz Metris Hapishanesi’nde, tek başına, çevresinde
kimsenin olmadığı bir hücrede tutulmaktadır. Müvekkilimiz havalandırmaya çıkarılmamaktadır. Müvekkilimize tecrit işkencesi uygulanmaktadır.
Halkımızın ve ilgilenen basın mensuplarının bilgisine sunulur.

Halkın Hukuk Bürosu
4 Ocak 2015

Umudun Adı Anadolu'nun Her Yerinde!
19 Aralık'ın Hesabını Soracağız!
İZMİR - Buca:
İzmir Buca’da, 1 Ocak Perşembe günü Kuruçeşme Mahallesi’nde
Dev-Genç’liler yazılama yaptı. Mahallenin dört bir tarafına “DevGenç”, “CEPHE”, “DHKP-C”, “DHKC/SPB “ yazılamaları yapıldı.

Güzeltepe:
19 Aralık şehitleri anısına İzmir Güzeltepe’de Cepheliler yazılama
yaptı. Güzeltepe merkez bölgesine 14 adet “19 Aralık’ın Hesabını Soracağız – DHKC”, “DHKC - SPB Katillerin Peşinde“ ve “CEPHE”
yazılamaları yapıldı.

MUĞLA:
"Yeni Savaş Yılımızı Kutluyoruz!"
Muğla’da Umudun Adı, Dev-Genç’liler tarafından duvarlara nakşedildi
ve tüm umudu büyütenlerin yeni savaş yılı kutlandı. Cepheliler’in
devrim için savaşı büyütmesi ve bir adım öne çıkması gerektiği halkın
matbaasıyla tüm halka duyuruldu.
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Okmeydanı’nda Cepheliler
Berkin İçin Adalet Arayan,
Hesap Soran Bomba Süslü
Pankart Astı!
İstanbul Okmeydanı’nda 5 Ocak günü sabah saat
06.00 sularında Cepheliler Anadolu ışıklarını trafiğe
kapatarak bomba süsü verilen “HALK SAVAŞÇILARI
DEĞİL BERKİN’İN KATİLLERİ YARGILANSINCEPHE" yazılı pankartı astılar.
Daha sonra İTO Lisesi önünde bekleyen işkenceci,
katil polisleri farkeden Cepheliler namlularını halk
düşmanı polislere doğrultarak ateşlediler. Aciz ve
korkak polisler karşılık bile veremediler. Bunun
üzerine Cepheliler geri çekilip halka ajitasyon ve
sloganlarla eylemin amacını anlattılar. Ajitasyonda
şunlar dile getirildi:
"Berkin’in katilleri hala yargılanmadı. 570 günü
geçti hala adalet yerini bulmadı. Saklanmak için
yaptırdığınız, bin küsür odalı, güvenliği CIA, MOSSAD tarafından sağlanan saraylarınız bu adaletin
yerini bulacağı zaman içindir. Halkın adaleti elbet
birgün tüm halk düşmanlarının kapısını çalacak, beyinlerinde patlayacaktır! Emri Berkin’den aldık, Muharrem Karataşlar olup yine geleceğiz! O güvendiğiniz
saraylarınızı, karargahlarınızı başınıza yıkacağız!
Berkin'in 16 kiloluk bedeninin altında kalacaksınız!
Halkın adaletinden kaçamayacaksınız! Yeni baskı
yasalarınız, katliamlarınız bizleri sindiremeyecek!
Sizin baskılarınız, katliamlarınız varsa bu halkın da
onuru, namusu için savaşan evlatları var! Korkun
bizden halk düşmanları, nice Muharremler, nice İbrahimler, nice Alişanlar beyninizde patlamak için sabırsızlanıyor! Bekleyin halk düşmanları silahımızı,
bombamızı kuşandık, yine geleceğiz!
Yaşasın Halkın Adaleti! Cephe Savaşçıları Onurumuzdur! Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor!" Daha
sonra eylemi iradi olarak sonlandırdılar.

Fırat Özçelik Onurumuzdur!
Dolmabahçe Sarayı’nda Berkin’in hesabını soran
Halk Kurtuluş Savaşçısı Fırat Özçelik’i götürüldüğü
Vatan Emniyeti önünde Halk Cepheliler sahipleniyor!
Fırat Özçelik’in işkenceyle gözaltına alınıp İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü andan itibaren
Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasının önünde Halk
Cepheliler polisin Fırat Özçelik’i kaçırma girişimine
karşı oturma eylemi başlattılar. “Berkin Elvan’ın Katillerini Yargılayın!” yazılı ve Berkin Elvan’ın siluetinin
bulunduğu pankartı açan Halk Cepheliler, polis ablukasında olan emniyet müdürlüğünün önünde sürekli
“Fırat Özçelik Onurumuzdur!”, “Berkin’in Katilleri
Yargılansın” sloganlarını attılar.
Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde Fırat Özçelik’i
sahiplenmek için bulunan Halk Cephelilere AKP’nin
işkenceci polisleri saldırarak 8 kişiyi gözaltına aldı.

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

Gazi’de Cephe Milisleri Berkin’in
Doğum Gününü Selamladılar!
Gazi

Cepheliler Fırat Özçelik’in
Eylemini Selamladılar!

Hatay

4 Ocak günü Cephe milisleri Gazi Mahallesi’nde Eski Karakol’a
çıkarak silahlı korsan eylem düzenlediler. Uzun namlulu silahlarla
çıkan Cephe milisleri, Berkin Elvan’ın doğum gününün 5 Ocak
olduğunu ve katillerinden ancak Cepheliler’in hesap soracağını
söylediler. Aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı’nda Berkin’in
hesabını sormak için eylem yapan Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi Savaşçısı Fırat Özçelik’i de selamladılar. “Çetelerden
Hesabı DHKC Soracak” sloganının atıldığı eylemde “çetelerin
bulunduğu her yeri el bombalarıyla bombalayacağız” denildi.
Dörtyol’a gelindiğinde MOBESE’lere ateş edildi ve MOBESE
kamerası tahrip edildi. Halka ajitasyonlarıyla seslenmeye devam
eden Cepheliler Eski Karakol’a geri dönerek oradaki MOBESE’lere
de ateş ettiler ve eylemi bitirdiler. Eylem biterken gelen akrepleri
tarayan Cephe milisleri kayıp vermeden çekildiler.

Dev-Genç’liler Berkin’in Hesabını
Sormaya Devam Ediyorlar!
Dev-Genç’liler Berkin’in hesabını her yerde sormaya devam
ediyor. Hesap sormanın sınırının meşruluk olduğu bilinciyle
katillere gün yüzü göstermiyorlar.
4 Ocak akşamı Dev-Genç’liler Okmeydanı’nda korsan
eylem yaptılar. Saat 22.30’da yaklaşık 50 kişilik kitle Anadolu
Kahvesi’ne doğru koşar adımlarla hesap sormaya gidiyorlardı.
Ellerindeki molotoflarla caddeyi aydınlattıktan sonra pankartlarını
açtılar. “Berkin’in Katilleri Aranıyor – DHKC/Dev-Genç”
yazılı pankartı ve kızıl maskeleriyle Dev-Genç’lileri gören
halk arabalarından zafer işaretleri ve kornalarıyla destekledi.
Bir süre sonra polisler akreplerin farlarını kapatarak bölgeye
yaklaştılar ve alçakça akrebi insanların üzerine sürdüler. DevGenç’liler polisin saldırısına karşı havai fişekler, molotoflarla
cevap verdiler. Polisin teknik donanımı ne kadar güçlü olursa
olsun, moral üstünlüğü Dev-Genç’lilerdeydi. Ara sokakları
tutan Dev-Genç’liler sokak başlarında hesap soran sözleriyle
poliste moral-motivasyon bırakmadılar. Polisin yapabildiği
gaz bombalarıyla ortalığı gaza boğmak oldu. Dev-Genç’liler
ellerini soğutmadılar, polisi havai fişek, molotof ve taşlarla
bunalttılar. Polis gaz bombalarıyla ilerlemeye çalıştı. Cephe
milisleri açtıkları ateşlerle karşılık verdi. Daha sonra DevGenç’liler eylemlerini iradi olarak sonlandırdılar.

İSTANBUL
Bağcılar:
Dolmabahçe Sarayı’na yönelik 1 Ocak’ta eylem düzenleyen
Fırat Özçelik ve eylemi, Bağcılar’da yazılamalarla selamlandı.
Tavukçu Köprü Caddesi ve Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde 4
adet yazılama yapıldı. “Berkin’in Hesabı Sorulacak/DHKPC”, “19 Aralık Sorulacak Hesabımız!”, “DHKC SPB Katillerin
Peşinde/DHKP-C”, “Fırat Özçelik Onurumuzdur” yazılamaları
ile Halk Kurtuluş Savaşçısı sahiplenildi.
Çayan:
Çayan Mahallesi’nde 1 Ocak’ta Cephe milisleri ellerinde
uzun namlulu silahları ve kızıl maskeleriyle Dolmabahçe’deki
Başbakanlık Ofisi’ne yapılan eylemi selamladı. Halka ajitasyon
çeken Cephe milisleri eylemin önemini anlatarak, sloganlar
atarak Çayan Mahallesi’ni, Sokullu Caddesi’ni gezerek halka
propaganda yaptılar.
HATAY
Armutlu:
Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde 1 Ocak’ta İstanbul Dolmabahçe Sarayı’na yönelik Berkin için bombalı eylem yapan
Halk Kurtuluş Savaşçısı için “Fırat Özçelik Onurumuzdur” yazılaması yapıldı.
Samandağ:
Hatay'da Samandağ'ın Tekebaşı Mahallesi’nde Cepheliler
Halk Kurtuluş Savaşçısı Fırat Özçelik'in, Berkin Elvan'nın katillerini cezalandırma eylemini selamladı. Cepheliler Tekebaşı
Mahallesi’nin birçok yerinde halkın matbaası olan duvarları
süsledi. “Fırat Özçelik Onurumuzdur - DHKP-C”, “DHKPC”, “CEPHE” ve halkın rahatsız olduğu bir kumarhanenin yakınında “Kumar Oynatmak Suçtur – CEPHE” yazılamaları
yapıldı. Toplamda 11 adet yazılama yapılarak savaşçı, doğduğu
topraklardan selamlandı.

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Armutlu’da Cepheliler Sivil
Polis Arabasını Taşladılar!
Cepheliler 30 Aralık’ta yaptıkları açıklamada, İstanbul’daki
Armutlu Mahallesi ana cadde üzerinde bir sivil polis aracının
Cepheliler tarafından taşlandığını bildirdi. Açıklamada “Katiller,
ufacık bir taştan dahi korkuyorsunuz. Amacımız arabanızı
parçalamak değildi. Kafanızı patlatmak hiç değildi. Ama bunu
da yapabiliriz, bilirsiniz. Hiçbir halk düşmanı mahallelerimizde
elini kolunu sallayarak giremeyecek, rahat rahat yolumuzu
kullanamayacak, buna izin vermeyeceğiz” denildi.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Bugün Berkin’in Doğum Günü, Katillerden Hesap Sorma Günü!

Bize Ölüm, Size Uyku Yok!
Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015
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Umudun çocuğu Berkin Elvan 5 Ocak
günü, doğum gününde vurulduğu yerden
mezarına yapılan yürüyüşte, mezarı başında hesabının sorulacağı sözüyle anıldı.
5 Ocak’ta, Berkin Dev-Genç’lilerin
mücadelesiyle dolu bir yaşına daha
girdi. Yeni yaşında vurulduğu yerde
yapılan anmayla program başladı. 5
Ocak'ın sabahında Berkin’den de küçük
çocuklar yazılamalara ve bildiri dağıtımlarına başladı, “Okmeydanı’nda duymayan kalmasın, 5 Ocak Berkin’in
hesap günü!” diyerek.
Eylem saati yaklaşırken Mitralyöz
türküsüyle halaylar çekti Berkin’in yoldaşları... Ardından Umudun Çocuklarıyla Grup Yorum elemanları gelerek
“Uyan Berkin” şarkısını söylediler.
Anma programı, Okmeydanı'nda vurulduğu yerden yaklaşık 700 kişinin katılımıyla kurulan 3’lü kortejle başladı.
Önde Liseli Dev-Genç’lilerin pankartı
ve Berkin fotoğraflarıyla yürüyen kitle
Şark Kahvesi’ne çıkıp oradan evinin
önüne inerken, katil polisler kitleyi TOMA
ve akreplerle tehdit etmeye çalıştıysa da
program önceden belirlendiği gibi devam
etti. Şark Kahvesi’nden Berkin’in evinin
önüne sloganlarla inildi ve ardından Feriköy Mezarlığı’na geçildi. Otobandaki
köprüden karşıya geçerken de TOMA’lar,

çevik ve özel harekat polisleri DevGenç’lileri arkadan takip etti.
Feriköy Mezarlığı’na “Haklıyız Kazanacağız” marşı ve “On Beşinde Bir
Fidan” sloganıyla yüründü. Ardından
Berkin'in mezarı başına gelinerek burada
anma yapıldı. Liseli Dev-Genç adına söz
alan Sıla Abalay, “Berkin 45 kiloyla vuruldu, 16 kiloya düştü. Berkin’in bedenini,
canını aldılar; ekmeğini çaldılar. Berkin’in
16 kiloluk bedeninin üstüne Ak Saraylar
inşa ettiler. Hiçbir şey yanlarına kalmayacak, hesapsız bırakmayacağız” sözleriyle Berkin’in ölümsüzlüğünü vurguladı
ve herkesi saygı duruşuna davet etti.
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” ve “Berkin’in
Katili AKP’nin Polisi” sloganlarının ardından “Bize Ölüm Yok” marşı söylendi
hep bir ağızdan. Yapılan açıklamada
“Tüm AKP çalışanlarına sesleniyoruz,
siz Berkin’in çocukluğunu elinden aldınız,
biz de sizin çocuklarınızı elinizden alacağız. Sabrımız kadar öfkemiz de büyüktür, artık söz eylemini bitirmiştir”
denilerek Berkin için Dolmabahçe Sarayı’na eylem düzenleyen DHKC savaşçısı
Fırat Özçelik'ten de bahsedildi. Onun bıraktığı hesabın liselilerin genç omuzlarında
olduğunun altı çizilerek “Bize ölüm yok,
size uyku yok... Ya Berkin’in katillerini
halka teslim edersiniz, ya da saraylarınıza
dayanacak olan halkın savaşçılarını bek-

lersiniz” denildi. Hesap soran sloganların
ardından Uyan Berkin şarkısı söylendi,
mezara çiçek ve yıldızlı bere bırakıldı.
Ardından söz alan Liseli Dev-Genç’liler, Berkin şehit düştüğünden beri yaptıkları boykotlarla ve direnişlerle gün
gün onunla birlikte büyüdüklerini vurguladılar. Fırat Özçelik ve “Talimatı Berkin’den aldım” diyerek Ankara’da yaptığı
eylemin ardından 5.000 polisin saldırısıyla
şehit düşen DHKC savaşçısı Muharrem
Karataş da anıldı. Sloganların ardından
“Berkin’in katillerini arıyoruz” sloganıyla
başlayan kampanya ve Berkin gibi çocuk
yaşta katledilen Uğur için Dev-Genç’lilerin
Mardin’e mezarına gideceklerini aktardı.
Anma son olarak Hasan Ferit mahkemesine yapılan çağrıyla bitirildi.

Yeni Berkinler
Direnişlerde Büyüyor!
Anma programı bitip dağılırken Okmeydanı’nda Berkin’in katilleri halka
saldırdı. Yüzünde kızıl maskeleriyle Cepheliler, polisin saldırısına molotof ve taşlarla karşılık verdiler. Bir TOMA yakıldı.
Bunun hıncıyla polis azgınca saldırarak
yine hedef alarak yoğun şekilde gaz attı
ve TOMA’larla kitleyi dağıtmaya çalıştı.
Zaman zaman artan çatışmalarda kitle
uzun süre dağılmadı, mahallesine, onuruna
sahip çıktı.
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Berkin'in Katilerini Koruduğunuz Sürece Karşınızda Bizi Bulacaksınız!

Sizlerden Hesap Soracağız!
Ülkenin her yanında Berkin için
adalet istemiyle eylemler yapıldı.
Berkin küçük çocukların ellerinde
bayrak, halkın umudu, hesap sorma
tutkusuna dönüştü. Halk Cepheliler
"Yatacağız, kalkacağız Berkin diyeceğiz. Ama mutlaka adaleti biz sağlayacağız, halk sağlayacak" diyerek
kararlılıkla sürdürüyor eylemlerini.

ADANA
İnönü Parkı'nda bir araya gelen
Halk Cepheliler 4 Ocak'ta eylem
düzenledi. Yapılan açıklamada,
“Berkin, nasıl abileri, ablaları gibi
direndiyse, bugün de abileri, ablaları,
yaşıtları Berkin için direnecek” denildi.
9 kişinin katıldığı eylem atılan sloganların ardından bitirildi.

DERSİM
"Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan
için Adalet İstiyoruz, Katilleri
Cezalandırılsın” kampanyası çerçevesinde 3 Ocak'ta imza standı açıldı.
Stant boyunca 5 Ocak'ta Berkin’in
doğum günü için Seyit Rıza Parkı'nda
yapılacak eylemin bildirisi dağıtıldı
ve eyleme çağrı yapıldı. Halkın yoğun
ilgisinin olduğu stantta 281 imza toplandı. Bir sonraki günde merkezde
açılan stantta Berkin ve Uğur anlatıldı.
Çalışma sonunda 75 imza toplandı.
5 Ocak günü Berkin’in doğum
günü için Seyit Rıza Parkı'nda yapılacak eylem, yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşı Meydanı'na alındı. Ziraat
Bankası önünde toplanan Halk
Cepheliler ve Dev-Genç'liler burada
“Umudun Çocuğu Berkin Hep 15

BERKİN ELVAN İÇİN
PANKART
Berkin Elvan’ın katilleri bilinmesine rağmen aylardır yargılanmıyor. AKP katilleri koruyor.
5 Ocak gecesi Bursa’nın Teleferik
Mahallesi’nde ‘’BERKİN ELVAN’IN
HESABINI SORACAĞIZ / DHKPC’’ imzalı pankart asıldı.

Yaşında! Hesap Soracağız! DevGenç” pankartı açarak açıklama
yaptılar. Çevrede toplanan ve yolun
karşısında biriken halk, alkışlarla
eyleme eşlik ederken Berkin’in
katillerinden hesap sorma çağrısı
yapıldı ve and içildi. Eylem sonrası
pankart meydandaki demirlere asıldı. Eylem sonrası Dersim Haklar
Derneği’ne geçildi. Burada kar
yağışından dolayı Berkin'in Doğum
Günü için dağıtılamayan pasta,
derneğe gelenlere ve iş hanındaki
halka dağıtıldı.

Eskişehir

ANTALYA
Halk Cephesi 5 Ocak'ta Berkin
Elvan’ın doğum gününde eylem
yaptı.
Eylem Kapalı Yol Halk Bankası
önünde toplanılıp yürüyüşe geçilerek başladı. “Berkin Elvan’ın
Katilleri Cezalandırılsın Adalet
İstiyoruz” pankartı, Berkin Elvan’ın
tişörtü ile birlikte tek tiplerle Attalos
Meydanı’na gelindi. Meydanda
açıklama okundu. Eylem sırasında
polisin yönlendirdiği bir provokatör
“Berkin öleli 6 yıl oldu ortalığı
karıştırıyorsunuz” diyerek provokasyon ortamı yaratmaya çalıştı.
Halk Cepheliler “Berkin Elvan
vatanını, halkını sevdiği için yaşamını yitirdi, gerçek vatanseverlik
Amerikan emperyalizmine karşı
bağımsızlık mücadelesinden geçer,
provokatörlük yapmayın bizi susturamazsınız halk düşmanları”
diyerek gerekli cevabı verdi. Daha
sonra Berkin Elvan için dilek fenerleri uçuruldu ve halaylar çekildi.
Sonrasında “Bir Ceza İstiyorum”
şiiri okundu.

Dersim

Zonguldak

Antep
Amed

ZONGULDAK
Dev-Genç ve Halk Cepheliler
Zonguldak merkezde bulunan
Madenci Anıtı’nda, 5 Ocak'ta
eylem yaptılar. Eylemde yapılan
açıklamada “574 gün oldu Berkin
vurulalı. Aradan geçen 574 güne
rağmen katilleri hakkında hiçbir
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işlem yapılmadı. Devlet çocuk katillerini açıktan korumaya devam ediyor”
denildi. Ayrıca 6 Ocak’ta yapılacak
olan Hasan Ferit Gedik duruşmasına
da dikkat çekildi. 15 kişinin katıldığı
ve çevredeki halkın da destek verdiği
açıklama sloganlarla sona erdi.

ESKİŞEHİR
Liseli Dev-Genç’liler astıkları pankartla Berkin’i selamladılar. Adalar
bölgesinde Porsuk Çayı üzerindeki
köprünün demirlerine asılan pankartta
“5 Ocak Berkin’in Doğum Günü Değil
Hesap Günümüzdür /Liseli Dev-Genç”
yazıyordu. 5 Ocak'ta asılan pankart
gün boyu asılı kaldı.

ANTEP

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Berkin’in doğum günü olan 5
Ocak’ta Yeşilsu Meydanı'nda eylem
yapıldı. Halk Cepheliler tarafından
“Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz’ın
Katilleri Cezalandırılsın. Adalet
İstiyoruz/ Halk Cephesi” pankartı
açılan eylemde okunan açıklamada
Uğur Kaymaz’ı katledenlerle Berkin
Elvan’ı katledenlerin aynı olduğu anlatılarak, Berkin ve Uğur’un katillerinin
ceza almadığı ve vur emri veren Tayyip
Erdoğan’ın halkın kanını içerek ikti-

darını devam ettirdiği dile getirildi.
“Berkin Elvan Ve Uğur Kaymaz’ın
Katilleri Cezalandırılsın!" imza kampanyası çerçevesinde 1 Ocak'ta
Düztepe'de yapılan kapı çalışmasında
ise 80 imza toplandı.

AMED
Halk Cephesi “Uğur Kaymaz Ve
Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın!
Uğur İçin, Berkin İçin, Adalet İçin Bir
İmza Da Sen Ver!” kampanyası için
masa açarak kampanya çalışmasına
devam etti. 3 Ocak'ta Kaynartepe mahalle esnafı gezilerek imza toplandı.
Mahallede aynı gün içerisinde açılan
masada 150 imza toplandı. 4-5 Ocak'ta
Ofis Sanat Sokağı'nda masa açıldı.
Çalışmada 300'ün üzerinde imza toplanırken, 300 bildiri dağıtıldı. 2 Tavır
ve 3 Yürüyüş dergisi satıldı.

ELAZIĞ
Halk Cepheliler "Uğur İçin, Berkin
İçin, Adalet İçin Bir İmza Da Sen
Ver!" diyerek 2 Ocak'ta Esentepe
Mahallesi’nde kapı çalışmasıyla imza
topladılar. 8 Halk Cepheli’nin yaptığı
çalışmada 63 Yürüyüş Dergisi dağıtıldı
ve toplam 126 imza toplandı. Bir sonraki gün Yıldızbağları Mahallesi’nde

ve Hozat Garajı civarında imza toplandı. 5 Halk Cepheli’nin katıldığı
çalışma boyunca 350 imza toplandı.

ERZİNCAN
Dev-Genç'liler 3 Ocak'ta ErzincanUlalar’da köyün merkezini gezerek
Berkin ve Uğur’un katillerinin cezalandırılması için imza topladı. “Berkin
bizim de evladımız” diyen kahvedeki
amcalarla Dev-Genç'liler sohbet etti
ve adaleti Dev-Genç'lilerin sağlayacağı
söylendi. 2 adet imza föyü dolduruldu.
Ayrıca Erzincan merkezdeki kahveler
dolaşılıp Berkin’i ve Uğur’u anlatarak
imza toplandı.

WAN
Sanat Sokağı’nda 3 Ocak günü
Uğur ve Berkin’i vuran katil polislerin
yargılanması ve adalet talebiyle imza
masası açıldı. Masada 165 imza toplandı. Masada ajitasyonlarla 6 Ocak’ta
Diyarbakır’da, ardından da Mardin’de
Uğur’un mezarı başında olunacağı
halka duyuruldu. AKP’nin katil polislerinin masaya gelerek, fotoğraf çekerek
devrimcileri rahatsız etme çabası sonuçsuz kaldı, devrimcilerin polisleri uyarması üzerine katil polisler çareyi kaçmakta buldular.

Gülsuyunda Cepheliler
Çeteleri Arıyor!
Gülsuyu'nda 1 Ocak gecesi Hasan
Ferit'in katili çeteciler, Mahir Hüseyin
Ulaş Parkı'nı yaktılar. Haberi duyan
Cepheliler ve Gülsuyu halkı parkta
toplanarak parklarını sahiplendiler.
2 Ocak 22:00 da Cepheliler silahlarıyla sokaklara çıkarak parkı yakan,
Hasan Ferit'i katleden çeteleri aradılar.
Arama sırasında ajitasyonlarla halka,
"çetelerden hesap sormak için bize
silah, mermi, istihbarat getirin" çağrısı
yapıldı. Halk alkışlarla destek verdi.
Gülsuyu Hasan Ferit Meydanı'na gelindiğinde havaya ateş açılarak Hasan
Ferit'in hesabının sorulacağı haykırıldı.
1.5 saat boyunca Gülsuyu sokaklarında
slogan ve ajitasyonlarla dolaşan
Cepheliler 23:30 da eylemlerini bitirdiler. Eyleme 20’si silahlı 40 kişi
katıldı.
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3 ocak günü sabah
saatlerinden itibaren
Cepheliler yine sokaklardaydı. Bir yandan çeteleri ararken bir yandan da
halktan silah, mermi ve istihbarat istendi. Halktan biri 5
adet 7.65 mermisi vererek destek verirken, bir diğeri silah
getireceği sözünü verdi. Bir
kişi de istihbarat verdi. Akşam
20:00 de mahallede nöbet tutan
Cepheliler bir taksinin 4 defa
geçmesi üzerine taksiyi durdurmak
istedi. Taksi çetelerin Merkez Taksi
Durağı’na ait olduğu için durmayınca
silahla tarandı. Ardından 50 Cepheli
silahlarıyla devriyeye çıktılar. Slogan
ve ajitasyonlarla Heykel Meydanı'na
gelindiğinde 20 el havaya ateş açıldı.
Heykel'den Son Durağa çıkan
Cepheliler burada çetelerin de gittiği
bir kahveye girerek konuşma yaptılar.
Şüpheli bir masada arama yapıldı.

Mobese kameraları ateş açılarak tahrip
edildi. 1.5 saat süren devriye 22.00’de
bitirildi. Cepheliler’in devriye attığı
sırada Gülsuyu girişine yığınak yapan
polis mahalleye girememesinin aczini
mahalleye giren araçları durdurarak,
arama yaparak gizlemeye çalıştı.
Korkak katiller sürüsü, ancak
Cepheliler eylemi bitirip dağıldıktan
sonra onlarca akreple mahalleye girerek
terör estirdi.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
Berkin Elvan’dan Uğur Kaymaz’ın
Katillerine Katillerden Hesap Soralım!
Berkin Elvan hemen bütün dünyada ADALET MÜCADELESİNİN
sembolü oldu. Berkin Elvan deyince
AKP faşizmi geliyor akla. AKP faşizmine karşı adalet için verilen mücadele geliyor akla.
Peki nasıl böyle oldu?
Elbette kendiliğinden olmadı.
Berkin Elvan 2013 yılında Haziran Ayaklanması’nda polislerin gaz tüfeği ile nişan alarak ateş açması sonucunda başından vuruldu.
Milyonların katıldığı Haziran
Ayaklanması’nda elinde sapanıyla
14 yaşındaki Cepheli bir direnişçiydi Berkin. 269 gün boyunca ölüme
karşı komada direndi Berkin.
Berkin’in katilleri belliydi fakat
AKP’nin koruması altında olduğu
için soruşturma dahi açılmadı.
Halk Cephesi Berkin’in katillerinini bulunması ve yargılanması için
Berkin komada kaldığı 269 gün boyunca tek bir gün dahi Berkin için
adalet istemedikleri gün olmadı.
Öyle ki, “emri ben verdim” diyen
katil Tayyip Erdoğan bile “yatıyorlar,
kalkıyorlar Berkin” diyorlar diyerek
korkularını dile getirmek zorunda
kaldı.
Berkin’e adalet mücadelesinde
yüzlerce Cepheli gözaltına alındı.
Tutuklananlar ve şehit düşenler oldu.
Bırakılmadı katillerin yakası.
AKP’nin her türlü koruma kalkanlarına rağmen “yok” denilen kamera
görüntüleri bulunup katil polisler teşhis edildi. Tanıklar bulunup konuşturuldu. Ve artık hiç kimse için sır değildir katiller.
Katiller cezalandırılana kadar da
Berkin için adalet mücadelesi sürecek.
Katil AKP’ye karşı adalet mücadelesini sürdürmemek yeni Berkinlerin katledilmesine sessiz kalmak demektir. Bu şehitlikler, tutsaklıklar
pahasına da olsa sürdürülmesi gere-

ken bir mücadeledir.
Çünkü, adalet duygularını yitirenler başka bir şeyin mücadelesini
de veremezler. Adalet için mücadele
vermeyenler adaletsizliği meşrulaştırırlar.
İşte Fırat Özçelik’in Dolmabahçe
Sarayı’na yaptığı eylem adalet mücadelesinin en somut halidir.
570 gün oldu hala Berkin’in katilleri yargılanmıyor.
Adalet ekmek, su, hava kadar gereklidir halka. Bizden adaletsizliğe boyun eğmemizi istiyorlar.
Kürdistan’da haklar ve özgürlükler mücadelemizin temelinde de
ADALET mücadelesi vardır.

12 Yaşında Katledilen
Uğur Kaymazlar’ın,
Roboski’nin, 17 Bin
‘Faili Mechul’ün,
Lice’nin, Şırnak’ın ve
Diğer Toplu Katliamların,
Köy Yakmaların,
Boşaltmaların, Göçlerin
Hesabını Sormalıyız
Uğur Kaymaz 2004 yılında babası ile birlikte 12 yaşında 13 kurşunla
vurularak katledildi. Katlettiler, ‘terörist’ dediler.
10 yıl geçti üzerinden katiller cezalandırılmadı. 12 yaşındaki çocuğa
karşı katiller “nefsi müdafa”dan açılan dava ile cezasız bırakıldı.
Ve Uğur Kaymaz davası sessiz sedasız kapatılmak isteniyor.
12 yaşındaki bir çocuğu katledip
“nefsi müdafa” demek “beşikteki
bebeklerinizi dahi katlederim” demektir.
Uğur Kaymaz davası Kürdistan’daki birçok katliam davası gibi,
“faili meçhul” gibi sahiplenilmemiş,
hesabı sorulmamış bir davadır. Onun

için Katil Tayyip Erdoğan “kadın da
olsa, çocuk da olsa” diyerek 1.5 yaşındaki bebeklerin dahi katliam emrini verebilmiştir.
Bu katillerden hesap sorulmadığı
için Haziran Ayaklanması’nda meydanlardan “emri ben verdim” diyebilmiştir.
Roboski’de 17’si çocuk 34 kişiyi
savaş uçaklarıyla “terörist sandık” diyerek bombalayarak katledebilmişlerdir.
Uğur Kaymaz’ın hasabı sorulmadığı için Kürdistan’da hergün 13-14 yaşındaki çocuklarımız katledilmektedir.
Onun için Berkin Elvan gibi Kürdistan’da da Uğur Kaymazlar için adalet
mücadelesini yükseltmek önemlidir.

Katliamcılarla
UZLAŞARAK
BARIŞ olmaz
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2009 yılında AKP’nin “Kürt açılımı” gündeme geldiğinde Ahmet
Türk “yeterki barış olsun, 17 bin
faili meçhul’ü, Diyarbakır zindanlarındaki işkenceleri unutmaya hazırız”
demişti.
Kürt milliyetçi hareket olgarşiyle
uzlaşmak için katliamları, işkenceleri, Kürt halkının yaşadığı her şeyi
unutmaya hazır oldu. Gündemine
bile almadı. Roboski ailelerini katil
Tayyip Erdoğan ile bizzat aynı masada yemek yemeye zorladı. Ancak ne
barış geldi ne de AKP, Kürt halkını
katletmekten vazgeçti. İşkenceleri, faili meçhulleri, katliamları unutmaya
hazır oldukları için Uğur’un katilleri cezasız kaldı.
Onun için diyoruz ki, Berkin’den
Uğur’a tüm katliamların hesabını
sormak için, yeni katliamların önünü
kesmek için Kürdistan’da da ADALET mücadelesini yükseltelim...

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

KURULTAY'DAKI BiRLiĞiMiZ VE COŞKUMUZ
HAYALLERiMiZi GERÇEK KILACAK
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Öncelikle Şunu Söylemek İstiyoruz:

BAŞARDIK!..
Şişli Merkezi'nde bir pankart ve
bayrak dalgalanıyordu 3-4 Ocak
günlerinde. Yalnızca Kent Kültür
Merkezi'nin duvarından sarkan bir
bayrak değildi. Ve yalnızca o bayrağı dalgalandıran esen rüzgar değildi.
Şişli Kent Kültür Merkezi'nde
yüzlerce Dev-Genç'linin coşkulu
kalbi, devrim için açılan kızıl bir pankart gibi asıldı şehrin tüm camlarına.
Ve üzerine KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ yazdık sarı renklerle. Yürüdüğümüz sokaklar ve attığımız sloganlarda dalgalandı bayraklarımız.
İnsanların yüzünde bir gülümseme
daha açıldı. Zulmün yüreği biraz
daha titredi.
Bir işe giriştik. Bir hayal kurduk.
Tüm Türkiye'den, örgütlü olduğumuz
her yerden delegelerle buluşmak,
bir kurultay örgütlemek istedik. DevGenç olarak kurultay yapmak istedik,
çünkü büyük bir amacımız var. Ül-
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kemiz gençliğini tartıştırmak, DevGenç'in politik mücadelesine katkı
sağlamalarını ve kendilerinin de katılmalarını sağlamak, görüş almak,
onları dinlemek; tartışmak ve politikalarımıza buna göre yön vermek.
Halkın AKP faşizmi karşısında
ezilmesine, horlanmasına her gün biraz daha fazla insanın kanıyla ülkemiz
sokaklarının kirlenmesine karşı; devrim için yanan yüreklerimiz var. Bu
halk için siper olacak bedenlerimiz var.
Tüm umutsuzluğa karşı biz varız.
45. yılında Dev-Genç’liler var.
Kurultay salonu pankartlarla donanmıştı. Berkin'in büyükçe bir resmi hemen sağda üst tarafta bizi selamlıyor. Ve ekranda onun karşısında Dev-Genç'in 45 yıllık silüeti Berkin'le gözgöze. Sıkılı yumrukları
havada ant içiyor.
Ama salonda biraz boşluklar da
var.

Tabi ki kurultayımız olumlu,
olumsuz tüm yanlarıyla bizimdir.
Ve her şeyi bizim emeğimiz belirledi.
O yüzden kapsamlı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor.
Kurultaydan çıkarmamız gereken en önemli ders; daha fazla çalışmamız gerekliliğidir. Anadolu illerinden katılımın, geçen sefer yapılan kurultaylara göre daha fazla olduğunu gördük. Ama bölgelerdeki
küçük illerden neredeyse kimse yoktu. Bu da aslında illere yeterince eğilmediğimiz ve orada ki öğrenci gençliği ikna etmediğimizi gösteriyor.
İstanbul'daki öğrenci gençlik içinde aynı şey geçerli. Katılım ikinci gün
daha fazla olsa da. Özellikle ilk gün
sonrası yapılan çağrılarla ve kısa
süreli bir çalışmayla kurultaya hazırlandığımız görülüyor. O zaman şu
gerçeği görmeliyiz. Gençlik içinde
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Ülkemizde Gençlik
çalışma yaptığımızda sonuç alıyoruz
ve önümüzde çok büyük bir DevGenç potansiyeli var. Bu hem Anadolu hem de İstanbul için geçerli.
Önemli olan bizim yaklaşımımız ve
daha örgütlü bakmamız.
Yani kurultay kitlesel anlamda hedeflerimize ulaşamadığımız bir çalışmaydı. Her il ve birim kendini bu
konuda eleştirmeli ve çalışma tarzını kurultaya bakışını yeniden gözden
geçirmelidir.
Ama her şey dolu dolu salonlar
değildir. O yüzden gönül rahatlığıyla "BAŞARDIK" diyoruz.
Çünkü çok şey öğrendik. Tartıştık.
Kurultay her açıdan öğreticiydi ve
bunu doğrudan bir anlatım biçiminde yapmamaya çalıştık. Yani daha
çok kitlelerden söz aldık. Onları
dinledik. Kurultaya katılan bir arkadaşımız 'Her şey çok güzel, bize sorular sorulmasını beklemiyordum.
Sadece dinleyeceğiz diye düşünüyordum' diyor.
Biz yine de yeterli diye düşünmemeliyiz. Daha çok tartışmak ve bu
zemini çoğaltmak gerek. Kurultaylarda tartışma ekipleri kurmak, genel
metinler üzerinden tartışma saatleri
oluşturmak. Mesela parasız eğitim
tartışması açmak, Dev-Genç Dergisi Komitesi kurmak ve somut eylem
önerileri ve biçimleri çıkarmak bir
yöntem olabilir. Belli saatleri buna
ayırmak, kurultayı bir gün uzatmak
da dahil bizim için daha faydalı ve
öğrencileri işimize daha fazla kattığımız bir süreç olacaktır. Böyle yaparak, illerden bu gruplara daha fazla öğrenci katarak somut kararlarımızı
daha da arttırabiliriz. Bu çıkarmamız
gereken derslerden biriydi.
Bunun için bir dahaki kurultayı
beklemeye gerek yok. Meclisler bu
konuda bizim hedefimizdir.
Kurultay hayallerimizdir, iddiamızdır.
En büyük iddiamız, öğrenci meclislerini kurmaktı bu kurultayda. Şimdi önümüzdeki her eylem, her politika buna hizmet edecek. 2 günlük 5
oturumda da meclisler konuşuldu
tartışıldı. Halk için eğitim mümkün
mü derken de yozlaşmayla nasıl mü-

cadele edilmesi gerekir derken de
meclisleri konuştuk.
Dev-Gençliler!
Meclis bu kurultayda verdiğimiz
en büyük sözdür. En önemli kararımızdır.
Bu sözü öğrenci gençliğe ulaştırmak ve bunun için basit araçları
kullanmak zorundayız. Hepimiz kurultay boyunca okullarımızdaki sorunlar hakkında hak gaspları hakkında konuştuk. O halde HAK VERİLMEZ ALINIR ÖĞRENCİ
MECLİSLERİYLE KAZANILIR!
sloganını gerçek kılmak zorundayız.
Yozlaşan kendi sorunlarından
uzaklaşan gençliği ancak meclisler
birleştirebilir. Toplulukları, susturulan gençliği, sınav ve disiplin soruşturmaları arasında ezilen gençliği ancak meclisler birleştirebilir ve onlar
devrim mücadelesine katabilir.
Dev-Genç’liler!
İşgaller ve boykotlar sürecimizin
eylemidir.
Bu eylem biçimlerini öğrenci
gençliğin gündemine taşımak. Bulunduğumuz her alanda Dev-Genç
meşruluğuyla hareket etmek. Yanlış
olanı yıkmak ve yerine meşru olanı
yapmak, kurultayımızın ikinci kararıdır.
Haklarımızı bize altın tepside
sunmuyorlar. Örgütlenmek hakkımızdır. Her okulda odalarımız olmalı.
Ama en "demokrat" okul yönetimleri
bile öğrencilere bürokratik işkence
yapıyorlar. Öğretim görevlileri, çalışanlar ve öğrenciler arasında duvarlar örülüyor. Bu duvarları meşruluğumuzla kaldırmalıyız. Öğrenciler susuyorsa bile, Dev-Genç susamaz. Fedakarlıkla ve özveriyle
adım atacağız ve kazanacağız. Biz örnek olacağız!
Dev-Genç'liler!
Yeni iletişim kaynakları oluşturmak. Kendimizi daha fazla anlatacak
araçlar bulmak zorundayız.
Rektörlükler, AKP, YÖK bir çok
kurum bir çok yönden öğrenci gençliğin beynini bulandırmak ve yalanlarla doldurmak için 40 yönden
saldırıyor. Ama biz bu konuda çok

eksik kalıyoruz. Açılan masalardan,
dağıtılan bildirilere kadar, her şeyin
sayısını artırmak. Yeni medya araçları bulmak, interneti daha yaygın
kullanmak ve Dev-Genç Dergisi’ni
hızla örgütlemek, aldığımız üçüncü
kararımız. Başarmalıyız.
Dev-Genç'liler!
Yozlaşmaya karşı Hasan Ferit'in
sesi olmalıyız.
Yozlaşma düşmanımızın en güçlü silahlarındandır. Gençliğin hayatını ve kampüsleri değiştiriyorlar.
Yeni alışkanlıklar yaratıyorlar. Buna
karşı halk kültürünü sahiplenen ve yayan her şeyi sahiplenmeli ve okul yönetimlerinin hedeflerini boşa çıkartacak alternatifler yaratmalıyız.
Film günleri, müzik dinletileri, öğrencileri bireyci kültürden koruyacak
düzenli toplantılar ve faaliyetler örgütlemek. Alternatif şenlikleri çoğaltmak kurultayımızın dördüncü
kararıdır.
Dev-Genç'liler!
Daha fazla şey sayabilir, daha fazla karar ortaya koyabiliriz. Ama tüm
konuşulanları özetlemek değil amacımız.
Hayallerimizi gönüllerinde hissedenler, kurultaya katılamayan Anadolu'nun küçük illerinden ve ilçelerinden Dev-Genç’liler ve illerden
kurultaya gelen her delege kendini
Dev-Genç'in sorumlusu olarak hissetmeli ve önümüzde ki görevleri başarmalıdır! Kurultay kararlarımızı
hayata geçirmeliyiz!
Halkımıza ve şehitlerimize verdiğimiz bir devrim sözü var! Kurultaydaki birliğimiz ve coşkumuz tüm
hayallerizi gerçek kılacak. O zaman
da gönül rahatlığıyla "başardık" diyeceğiz.
Bu kavga yılında sesimizin Anadolu'dan, İstanbul'a dalga dalga yayılacağına ve ülkemizi Dev-Genç naralarının saracağına inanıyoruz.
Herkese başarılar!

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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“ Hak Verilmez Alınır, Öğrenci Meclisleri İle Kazanılır”
Emperyalizme Öfken Varsa Dev-Genç’ in 45. Yılında Yerin Hazır”
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TÖDEF’ten bu yana geleneksel
olarak devam eden Dev-Genç Kurultayı, “Hak Verilmez Alınır, Öğrenci
Meclisleri ile Kazanılır" sloganı altında, 3-4 Ocak 2015 tarihlerinde Şişli
Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Kültür Merkezinde gençliğin önünde duran sorunlar tartışılıp, bunların
temel sebeplerinin ortaya konulduğu ve
bu sorunlara dair gençliğin üreteceği politikaları belirleyen kurultaya saat 12.00’
de devrim şehitleri nezdinde bir dakikalık
saygı duruşu ile başlandı. Ülkenin dört
bir yanından gelen Dev-Genç’lilerle
dolan salonda kurultay sinevizyon gösterimi ile devam etti. Akabinde Nazım
Hikmet’in “Delikanlım” şiiri okunarak
birinci oturuma geçildi.
Birinci oturumun konusu, “Öğrenci Meclisleri” idi. Söz konusu meclislerin, öğrencilerin kendi sorunlarını
tartışıp çözüm bulduğu bir kurum olduğu anlatılarak meclislerde din, dil, ırk,
renk ayrımının olmayıp parasız bilimsel demokratik eğitim isteyen herkesin
yer alabileceği vurgulandı. Öğrenci
Meclislerinin nasıl kurulacağı sorusuna cevap olarak; önce okullardaki öğrencilerle meclislerin ne olduğu üzerine tartışılması gerektiği, okullarda bulunan sosyal faaliyetleri değerlendirerek birliktelik sağlanabileceği örnekleri
verildi. Alkışlarla sona veren oturumun
ardından, yemek arası verildi.
Dev-Genç Korosu, yoldaşlarına

söyledikleri şarkıları ve halaylarıyla salonu coşturdu...
İkinci oturumun konusu ise “Üniversitelerde Hak Gaspları ve Buna Karşı Geliştirilen Mücadele” idi. Bu oturumda
ilk olarak, AKP’nin yozlaştırma politikasına değinilerek alkolün, uyuşturucunun, fuhuşun, gün geçtikçe daha fazla arttığı belirtildi. Kurultaya gelenler sık sık
söz hakkı aldılar. “Üniversitelerde Hak
Gaspları” başlıklı konuda ise 12 Eylül
Cuntasının ürünü YÖK aracılığı ile devletin gençlik üzerindeki baskı politikalarının kurumlaşmasına vurgu yapıldı. Ve
öğrencilerin yaptıkları her demokratik eyleme AKP döneminde daha da artan soruşturmalara ve 2000 yılından bu yana 12
bin 939 öğrencinin süresiz olmak üzere
okuldan uzaklaştırıldıklarına değinildi.
Hızlıca devreye giren TEOG (Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi)
sistemi; afiş asan, bildiri dağıtan, basın
açıklaması yapan öğrencilerin soruşturmasını tamamen Emniyet Müdürlüğü’nden gelen listeler üzerinden açıldığı
ve İslamcı veya faşistler söz konusu
olunca hiçbir soruşturmanın açılmadığı
üzerine somut örneklerle konuşuldu.
Kurultaya gelen öğrenciler de yaşadıkları
hak gasplarından örnekler verdiler.
Burjuvazinin bencil kültürüyle
yaydığı yozlaştırma politikalarına karşılık dayanışma, fedakarlık, halk ve vatan sevgisi gibi değerlere sıkı sıkıya sarılmanın önemi anlatıldı. Her türlü

kültürel faaliyetin öğrencileri politikleştirmeyi hedefleyerek titizlikle örgütlenmesi gerektiğinden bahsedildi.
Saldırılar karşısında ise cüretli eylemler yapmak gerektiğinden söz edilerek
Dev-Genç’lilerin yaptığı DTCF Dekanlığı işgali örnek gösterildi.
İlk günün son oturumunda ise konu
“Emperyalizmin Gençlik Politikası”
oldu. Emperyalizmin hükmedebildiği
ülkelerde gençliği , özellikle ağırlıklı kesimi oluşturan öğrenci gençliği yozlaştırarak kendi sömürü sistemine uygun, tehlikesiz öğrenciler haline getirdiği belirtildi.
Kurultayın sonunda ise şarkıları, türküleri ve marşlarıyla Dev-Genç için gelen “Grup Umut Yağmuru” küçük bir
konser verdi.

Sözümüzdür, Öğrenci
Meclislerini Kuracağız
Dev-Genç Kurultayı ikinci gününde de panellerle devam etti. Günün ilk
panelinin konusu Ayaklanmalar’dı.
Gençlik Federasyonu’ndan Onur Duran
Amerika’daki ayaklanma örnekleriyle
Haziran Ayaklanması’nı karşılaştırdı.
Sosyal patlama şeklinde gelişen bu
ayaklanmaların ardında mücadele mirası bıraktığına vurgu yaptı. Ayrıca
Haziran Ayaklanması’nın sona ermediğini, bugün bir çok engelin yıkıldığını
ve milyonların birlikte hareket etme bilincine ulaştığını anlattı. Ve yeni ayak-
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lanmaların halkın örgütlü mücadelesi ile
zafere ulaşacağını söyledi.
Ardından Halkın Hukuk Bürosu avukatı Aycan Çiçek, Haziran Ayaklanması’nın 12 Eylül’le birlikte kurumsallaşan
faşizme karşı gelişen bir ayaklanma olduğunu söyledi. Konuşmasını detaylandırarak hayatın her alanında AKP faşizmi halkın haklarını gasp ettiğini ve gerek
yargı içerisinde, gerekse meydanlarda hak
aramaların bastırılmaya çalışıldığını anlattı. Ayaklanma süresince halkın barikat
kurmak veya çatışmak gibi birçok direnme
pratiğini devrimcilerden öğrendiğini söylerek ayaklanmayı yönlendiren ve haftalarca sürdürenlerin yine devrimciler olduğuna işaret etti. Ve bu durumun devrimcilerin doğru düşündüklerinden, asıl
düşmanın kim olduğunu bildiklerinden ve
devrimi istedikleri için oluştuğunu söyledi.
Tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu
ise Dev-Genç’in 15 – 16 Haziran İşçi
Direnişi’nden bu yana ayaklanmalar
içinde büyüyüp geliştiğini söyledi. Esatoglu ayrıca ayaklanmanın tanımını
tüm halkı sarıp sarmalayan bir duygu olduğunu ve örgütlü olduğu takdirde zafere ulaştıracak bir güç olduğu şeklinde tanımladı.
Grup Yorum üyesi Caner Bozkurt ise
konuşmasında ayaklanmada sanatçının rolünü anlattı. AKP faşizminin sanatçılara akla mantığa sığmayan baskılar
olduğunu anlattı. Ayaklanma günlerinde ise özellikle göz önünde bulunan
sanatçıların ayaklanmaya katıldığının
görülmesi halkta büyük moral yarattığını ve durumun meşruluğunu daha çok
kavradığını belirtti.
Konuşmaların ardından Haziran
Ayaklanması’nın bilançosu okundu.
Ardından kurultaya katılımcı olarak
gelen sapanlı teyze Emine Cansever,
Berkin Elvan’ın dayısı Kenan Düzen ve
ayaklanmada kafasından gaz fişeğiyle yaralanan Mustafa Ali Tombul’a söz verildi.
Emine Cansever öncelikle ayaklanmaya
neden katıldığını anlattı. “Gençlikten

korkmamalı, onlardan öğrenmeli” diyerek gençliğin toplumun motor gücü olduğuna vurgu yaptı.
Berkin’in dayısı Kenan Düzen ise
Gezi direnişini herkesin birbirini anlatması ve yine herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylerek Berkin’in doğum gününde mezarı başında
olalım dedi.
Son olarak kafasından gaz fişeğiyle yaralanan ve komada kalan Mustafa
Ali Tombul söz aldı. Hala konuşmakta zorluk çektiği görülen Mustafa Ali
mahkemenin kendisine verdiği 3 ay 10
günlük cezanın yıldıramayacağı gerekirse ömür boyu yatacağını söyledi ve
herkesi Halk Cephesi saflarında mücadeleye çağırdı.
Verilen kısa aranın ardından sahneye Dev-Genç Korosu geldi. Dev-Genç
Korosu seslendirdikleri halaylar ve türkülerle gelenleri coşturdu.
İkinci oturumun konusu Parasız Eğitim ve Kapitalist ve Sosyalist Sistemlerde Eğitim’di. İlk sözü Gençlik Federasyonu’ndan Berna Yılmaz aldı. Berna
Yılmaz kapitalist düzende eğitimin paralı
olmasından kaynaklı birçok öğrencinin çeşitli işlerde çalıştığını söylerek ucuz iş gücü
yaratıldığının altını çizdi. Verilen eğitimin
ezberci ve gençliği sindirmeye yönelik olduğunu belirterek faşizme sadık bir gençlik yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.
Yaprak Yılmaz sosyalist düzende
eğitimin nasıl olduğunu anlattı. Sosyalist düzende eğitime azami önem verildiğini ve verilen eğitimlerle yeni insanlar yaratılmaya çalışıldığını anlattı.
Eğitimde teori ve pratiğin iç içe olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca yine eğitimle
birlik kültürünün oluşturulduğunu söyledi ve konuşmasını Sovyetler Birliği ve
Küba’dan örneklerle bitirdi.
Ardından Bulgaristan’dan gelen
Katya ülkesinde gençliğin durumundan
bahsetti. Bulgaristan’da sosyalist düzenin kalkmasının ardından gençliğe bireyci bir kültürün aşılandığı ve apoli-

tikleştirildiğini söyledi. Gençliğin gitgide milliyetçileştiği ve onlara sürekli
anti-komünizm propağandası yapıldığını
da anlattı. 7 yıl önce gençliğin parasız
egitim için verdiği bir mücadeleyi de anlattı. Yine kendilerinin yurt vb. yerlerin
kötü olduğunu söyleyerek, alternatiflerini örgütlediklerini söyledi. Ve hedeflerinin ülkelerinde olmayan Marksist-Leninist bir örgütlenme yaratacaklarını söyledi.
Katya’nın ardından Almanya’dan
gelen Tolga söz aldı. Almanya’da eğitimin sınıflandırıldığını ve bu durumun
hiçte adil olmadığını söyledi. Meslek liselerinde stajların ağır bir sömürü olduğunu ve tek kazançlı çıkanın tekeller
olduğunu anlattı.
Kıbrıs’tan gelen Hüseyin, Kıbrıs’ta
eğitimin gençliğin durumundan söz etti.
Kıbrıs’taki okulların bir çoğunun iş
adamlarının kurduğu üniversiteler olduğunu söyledi ve yaşam koşullarının
ağır olduğunu söyledi. Yurtların çok
pahalı olduğunu ve bir yastığın dahi para
karşılığında verildiğini anlattı. Kıbrıs’ta
geçtiğimiz yıllarda harçların Euro üzerinden hesaplandığı ve bu yüzden harç
fiyatların sürekli değiştiğini anlattı. Öğrenci gençliğin direnişiyle Euro’nun
kur oranının sabitlendiğini ve en büyük
kazanımlarından biri olduğunu söyledi.
Gençliğin yaşadığı bunalımlar, hak
gaspları ve ölümler gibi birçok konunun
istatistiklerinin okunmasının ardından
öğrenci meclislerinin neden örgütlenmesi gerektiği somut bir şekilde gösterildi. Ve herkesten öğrenci meclislerini kurma sözü alındı.
Oturumun bitmesinin ardından Cephe şehidi Muharrem Karataş’ın yazdığı bir şiir seslendirildi. Ardından sahneye Koma Hebun ve Grup Yorum gelerek türküleri ve halaylarıyla kitleyi
coşturarak kurultayı sonlandırdılar.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Sayı: 451

Yürüyüş
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Geleceğimizi Çalanlara Karşı
DEV-GENÇ Saflarında Örgütlenelim!

Hırsızlık, yolsuzluk, katliam, kan, irin, pislikten ibaret
olan bu düzende eğitim sisteminin de ‘Halk için’ olması beklenemez. Bizler senelerce eğitim sistemiyle sınavlarla çevresine duyarsız, sorgulamayan, düşünmeyen
hale getirilirken AKP hırsızlığını burada da gösteriyor.
Tüm hayatımızı birkaç saatlik sınavlara bağlayanlar bu
kez de soruları çalarak verilen onca emeği de yok sayıyor. 2014 KPSS sınavında soruların çalınarak bir dershane zincirinin personeline dağıtıldığı ortaya çıktı. AKP
halka, emeğe düşmandır.
Bu düzen de geleceğimizi belirleyecek olan bu sınavlar
olamaz. Okula başladığımızdan mezun oluşumuza kadar
sınavlara tabi tutuluyoruz. KPSS sorularının çalınmadığını, bunun mümkün olmadığını söyleyenler; ayakkabı
kutularında para saklayanlardır. Halkın emeğini, hakkı olanı çalanlar bu soruları çalanlardır.
Liselerde not baskısı-dayak-idare polis işbirliğiyle, üniversitelerde YÖK’le faşist yüzünü gösteren AKP KPSS
sorularının çalınmasıyla bir çok öğrencinin geleceğiyle
oynuyor. Buna tepki gösteren, hakkı olanı savunan halk
için eğitim talebini haykıranları da F tiplerine dolduruyor.
Bu düzene, bu eğitim sistemine karşı gelirsen seni katlederim, hapse atarım diyenlere boyun mu eğeceğiz? HAYIR! Bizler 6 Ocak 1969’da katil Amerikan Büyükelçisi Kommer’in arabasını yakan, ODTÜ’de devrim ateşini yakan Mahirler’in, Ulaşlar’ın, Cevahirler’in yolundan
gidenleriz. Bu zulüm, katliam, hırsızlık düzenine karşı ‘ya
benim tarafımdasın ya da bedel ödersin’ diyenlere kar-

Temel Haklarımızı
İstiyoruz Alacağız!
Edirne’de 31 Aralık günü DevGenç’liler “Temel Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” kampanyasına başladıklarını, Saraçlar Caddesi’nde
yaptıkları basın açıklaması ile halka
duyurdular. “Temel Haklarımızı İstiyoruz- Edirne DEV-GENÇ” pankartı ardında “Öğrenciyiz Haklıyız
Kazanacağız, Halk İçin Bilim Halk
İçin Eğitim”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Parasız Eğitim İstiyoruz” sloganları atıldı. Karlı havaya ve dondurucu soğuğa rağmen yapılan basın açıklamasına alkışlarla destek verenler oldu.
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şı mücadelemizi büyütmeliyiz. Geleceğimizi çalanlar, sınavlara bağlayanlar Berkin’i katledenlerdir, binlerce
öğrenciyi F tiplerinde tecrit işkencesiyle sindirmeye çalışanlardır.
Evet, bu ülkede adalet yoktur! Ama halkın, bizim de
adaletimiz var. Adalet ellerimizde. Geleceğimizi bizden
çalanlara karşı hakkımız olanı savunmak için, halk düşmanlarından hesap sormak için adalet mücadelemizi büyütelim, Dev-Genç saflarında örgütlenelim!

Dünya ve
Gençlik Tarihinden
5 Ocak 1930: Sovyetler'de tarımın kolektivizasyonu başladı.
6 Ocak 1969: ODTÜ'ye gelen Amerikan Büyükelçisi
Robert Kommer'in (Vietnam Kasabı) otomobili DevGenç'liler tarafından yakıldı.
5 Ocak 1993: Devrimci mücadeleyle öğrenci olduğu
İstanbul'da başlayan Ali Efeoğlu Dev-Genç'in militan kadrolarındandı. İşkenceciler tarafından gözaltına alınıp kaybedildi.
9 Ocak 1996: Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSa Genel Müdürü Haluk
Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe Sabancı Center'ın 25.
katında DHKP-C tarafından cezalandırıldılar.

Antep Öğrenci Meclisi Çalışmaları Sürüyor!
Antep’in Kalyon bölgesinde Öğrenci Meclisi Girişimi 31 Aralık günü masa açtı.
Masaya gelen öğrencilerle öğrenci meclisleri anketi yapıldı, okul ve mahallelerindeki
sorunlar ve çözüm yolları üzerine sohbet edildi, düşünceler
alındı, bildiriler dağıtıldı. Bir
buçuk saat süren çalışmada
Dev-Genç’liler 10 Yürüyüş
Dergisi’ni gençliğe ulaştırdı.
Ayrıca, Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan’ı katleden polislerin
yargılanması için başlatılan
imza kampanyası için imzalar
toplandı.

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

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

BERKİN ELVAN'IN
HESABINI SORACAĞIZ!
Berkin 14 yaşındaydı vurulduğunda. AKP'nin işkenceci katil polisleri tarafından, hedef gözetilerek kafasından gaz fişeğiyle vuruldu. O küçük bedeniyle 269 gün direndi, 15 yaşına komada girdi. 269. günde şehit
düştü Berkin'imiz, milyonlarla uğurlandı. Berkin vurulalı 570 gün oluyor, onu vuranlar belli fakat AKP onları yargılamıyor. 'Emri ben verdim'
diyen Tayyip Erdoğan Berkin'den ve
halkın adaletinden korkusunu Ak
Saraylarla bastırmaya çalışıyor. Korkunun ecele faydası yok! Berkin
için adalet talebimizi baskılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla nice adaletsizliklerle bastırmaya çalışıyorlar.
Katilleri elini kolunu sallayarak gezdiği yetmez gibi, bir de terörist damgası vuruluyor Berkin'e. Adalet isteğimizi her gün her an dile getiriyoruz. Vermezseniz biz sağlayacağız
diyoruz!
Bu ülkede Berkin için adalet
yoksa halkın da kendi adaleti var. Bu
halkın Berkin Elvan'ın hesabını soracak, milyonlarca Berkin'i var.
5 Ocak Berkin'imizin doğum günüydü. AKP'nin katil polisleri katletmeseydi 16 yaşına girecekti Berkin. Lise sıralarında, liseli mücadelesinde bizimle olacaktı. Ancak şimdi Berkin'in öfkesiyle oturuyoruz o
sıralarda, Berkin'i anlatıyoruz herkese. Günümüz, gecemiz her anımızda Berkin'in adalet talebini haykırıyoruz. Şimdi eli kanlı katillerin
Berkin'den ödü kopuyor, Berkin'in ismini duyduklarında dahi korkudan ne
yapacaklarını bilmiyorlar, azgınca
saldırıyorlar yine Berkin'in yoldaşlarına. Katlederek, işkencelerle, baskılarla bitirebileceklerini, sindirebileceklerini sanıyorlar Berkinler’i.
Ama soruyoruz o korkaklara; Berkin'i katlettiler de bitirebildiler mi?

Hayır! Berkin 3 milyon olup çıktı karşılarına. Koskoca bir halk oldu Berkin. O,
halkın evladı oldu.
Ve 5 Ocak'ta yine Berkin'le uyandık.
Berkin'in mezarı başında yinelemek için
adalet talebimizi çıktık okullardan evlerden işyerlerinden ve gittik ''Berkin'imizi'' vurdukları yere. Hesap sorma
bilinciyle gittik oraya, öfkemiz taşıyordu
bedenlerimizden. Katil polisler yine korkmuştu bizlerden. Öfkemizden korktular.
Yeni Berkin'lerden korkularıyla sardılar
mahalleyi. O kadar büyük ki korkuları saraylarına sığmıyor aldıkları önlemler,
akrepler, TOMA’lar yetmiyor! Yetmeyecek de! En beklemedikleri yerlerden çıkacak Berkin, en beklemedikleri anda duyacaklar Berkin'in ismini!
Berkin Elvan adaletimizdir bizim, o
çok korunaklı saraylarında enselerinde
hissedecekler Berkin'in adalet isteyen
soluğunu.
Bizler Berkin'iz. Liseli Dev-Genç'liyiz. Berkin için adalet vermiyorlarsa
adaleti biz sağlayacağız!
Berkin'in sapanı ellerimizde, öfkesi yüreklerimizdedir. Sabrımız ne kadar büyükse o kadar büyüktür öfkemiz. Bu öfkeyle başına yıkacağız o en korunaklı saraylarınızı, karakollarınızı.
And olsun ki, Berkin'imizin kanını yerde bırakmayacak; hesap soracağız! And
olsun!
LİSELİ DEV-GENÇ

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Hasan Ferit Gedik Mahkemesi Yine Başlayamadı!

Bu Dava Mahşere Kalmaz!

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

29 Eylül 2013’te Gülsuyu’nda
uyuşturucu çetelerine karşı savaşırken yine bu çeteler tarafından
katledilen Hasan Ferit Gedik’in 5.
duruşması 6 Ocak günü görüldü.
İçerde mahkeme görülürken bu
davayı sahiplenmek için kar ve
soğuğa rağmen Halk Cepheliler,
adalet isteyen pankartları ve kızıl
flamaları ile dışarıdaydı. Adliye
önündeki polis bariyerlerine "Bilin,
Halkın Ekmeğidir Adalet... Adaletin
Ekmeğini de Kendisi Pişirmeli
Halkın, Gündelik Ekmek Gibi Bol,
Pişkin, Verimli..." pankartı asıldı.
TAYAD'lı analar beyaz başörtüleri,
Ferit'in avukatları "Hasan Ferit Gedik
Davası Sürgün Edilemez, Adalet İstiyoruz-Halkın Hukuk Bürosu" pankartıyla adliye önündeydi. Saat 10.30’da
basına açıklama yapıldı. Sloganlarla
başlayan eylemde, Hasan Ferit için
bir yıldır adalet istediklerini; fakat bugüne kadar sanıkların ifadelerinin dahi
alınamadığı belirtildi. Açıklama “Hasan
Ferit’in katilleri nereye giderse gitsin
halkın adaletine hesap vermekten kaçamayacaklar. Sabrımız sonsuz değildir” denilerek bitirildi.
Mahkemenin, davayı başka şehre
alınması talebinin cevabı Adalet Bakanlığı’ndan henüz gelmezken mahkeme sanıklar gelmediği -getirilmediği- için yine başlayamadı. Dava 4

annesi, dört mahkemedir
giremediği duruşmaya ilk
defa bugün girebildiğini
anlattı. Aktaş’ın annesi
ayrıca “Kanımın son damlasına kadar oğlumun arkasındayım. Ben oğlumla
gurur duyuyorum. Acaba
Emine Erdoğan da oğluyla gurur duyabiliyor
mu? O, sokağa çıkıp başı
dik yürüyebiliyor mu?”
diye sordu.

Mart tarihine ertelendi.
Mahkeme çıkışında avukatlar ve
aileler açıklama yaptı. Av. Ebru Timtik, Adalet Bakanlığı’ndan dosyanın
gelmemesi nedeniyle ailelerle birlikte
Ankara’ya gittiklerini belirterek “Adalet Bakanlığı kendi mahkemesini ciddiye almıyor. Biz bu mahkemelerin
adaletine güvenmiyoruz. Biz halka,
halkın adaletine güveniyoruz” dedi.
Hasan Ferit’in ailesi, davayı sahiplenen herkese ve basına teşekkür
etti. Nuray Gedik “Oğlum toprağın
altında adalet bekliyor” dedi.
Katliamın yaşandığı gün, Hasan
Ferit şehit düşerken, Gökhan Aktaş
da başına isabet eden kurşunla ağır
yaralanmıştı. Basına konuşan Aktaş’ın

Halk Cepheliler, yozlaşmaya karşı mücadelede bayraklaşan Hasan
Ferit için adalet istemekten vazgeçmeyeceklerini, davanın sürülme tehditlerine karşı mücadele edeceklerini
bir kez daha gösterdiler.
Mahkeme öncesinde, halka Hasan
Ferit'in duruşmasına katılım çağrısı
yapıldı. Bağcılar Yenimahalle’de 3
Ocak’ta Yürüyüş Yolu’nun başına, Demirkapı ve Göztepe Mahalle Meydanı’na, Fatih Mahallesi’ne Hasan Ferit
Gedik mahkemesine çağrı ozalitleri
asıldı. 5 Ocak günü ise Yenimahalle
dolmuş durağına ve cadde üzerine çağrılar asıldı. “Hasan Ferit Gedik İçin
Adalet İçin 6 Ocak’ta Kartal Adliyesi’ndeyiz” yazılı ozalitlerden toplam
7 adet asıldı.

Gazi'de Cephe Pankartı

3 Ocak 2015 günü Cepheliler tarafından Gazi mahallesi Eski
karakol ve köşe durağına “Halk Savaşçılarını Değil Berkin'in
Katillerini Tutuklayın!- DHKC” yazan pankartlar asılarak Cephe savaşçıları selamlandı.
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SAVAŞÇININ HEDEFİNİ BELİRLEYEN

HALK SEVGİSİDİR

Onların tankları, füzeleri envai
çeşit bombaları var. Bizim ise bedenimiz, beynimiz ve yüreğimiz. Yani
ideolojimiz ve sevgimiz. Biz karıncayı
incitmeye kıyamayız, onlar insana
düşmandır. İnsan dediğin, halk dediğin
gözlerinde bir solucandan farksızdır.
Damarlarında gezen kan çoktan çekilmiş bomboş bir vicdan sahibidirler.
Çünkü onların safı paranın ve saltanatın yanıdır. Bu yüzden gözlerini
kırpmadan koca bir halkı katledebilirler. Biz ise tepeden tırnağa sevgiyiz.
Bunun için insanın değerini biliriz.
Bir halkı kucaklamak bir dünyayı
kucaklamak gibidir.
Haksızlığın, adaletsizliğin, yoksulluğun olduğu bir dünyada insanlık
da, insanca yaşamda olamazdı. Böyle
bir yaşam için direnmek, halk kurtuluş
mücadalesi vermek, onur ve namus
için savaşmak bizim için meşrudur,
gereklidir.
Yoksul halkımızın ezilen, sömürülen halklarımızın da bu savaştaki yeri tartışılmaz niteliktedir.
Ve bu yüzden diyoruz ki, en güçlü
silah insandır. Bir insandan daha
güçlü silah yoktur. Ki, bu bir halk
savaşıdır. Kitleler olmadan örgütlenemez, örgütlenmeden de kazanamayız. Vatana ve halka duyduğumuz sevgi bu halkın örgütleyip
savaştırmayı zorunlu kılıyor. Bu
sebeple halkla olan bağımız kuvvetli
olmalı ve her koşulda halkı savaştırmalıyız. Bunu nasıl yaparız. Yolu,

yöntemi ne olur? Bu soruların
cevabı bizdedir. Savaşacak
inanca, ideolojiye, yüreğe sahibiz. Ve egemenlere olan öfkemiz,
hayatın içindedir, hayatın içinde
birikir, biz hayattan, halktan kopmadıkça mutlaka kazanırız.
İdeallerimizin peşinde olmak, ideallerimize sahip çıkarak karanlıkta
bir savaşçı olmak, yeni olanaklar yaratmaktır. Ve halklarımızı çeşitli şekillerde, çeşitli silahlarla katleden,
sokak ortalarında işkenceyle öldüren,
uyuşturucu çetelerini halkın üzerine
kiralık katil olarak salan hasmımıza
karşı savaşmak ne kadar meşru ise
halkı da savaştırmak meşrudur. Bu
yüzden halkın milisleri, savaşın her
alanında olması gerektiği gibi halka
örnek olmak görevini de başarıyla
yerine getirmelidirler. Milisler halkın
savaşçılarıdırlar. Ve bir savaşçı tüm
enerjisini, savaşa adamıştır ve bu haliyle güç verir.
Savaşçının hedefleri büyük olmalıdır. Hedefini belirleyen de politik bilincidir. Düşmana olan öfkemizin temeli budur. İdealler, özlemler, öfke, halk ve vatan sevgimiz
savaşma kararlılığımızdır. Bu yüzden ideallerimize sahip çıkarız. Ve
bunlara sahipsek her şeye de sahip
oluruz.
Halkın yaşadığı her sorunun temelinin düzenin sömürü sisteminde
olduğunu gösterebiliriz. Halkın her
kesimini bu temelde silahlandırmalıyız.
Düşman gölgesinden korkar,
haksızdır çünkü. Halkın haklılığı,

İstanbul’da Gözaltı Terörü
4 Ocak’ta İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde Halk Cepheli
Hasan Karapınar, Çağrı Avcı, Hakkı Avyüzen ve Tugay
Coşkun gözaltına alındı. Aynı gün gece saatlerinde de
Esenkent Halk Cepheli Keremcem Baylan, Alişan Gül,
Gökhan Yıldırım ve Umut Kızılırmak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Halk Cepheliler'in Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde elleri arkadan kelepçeli biçimde bekletildiği
bildirildi.

ezilmişliği bu savaşı zafere götürendir.
Mao "gerçek hayatta daima zaferi
kazanan generaller bulmayı bekleyemeyiz" der. Öyleyse biz halkın
her kesimini, işçisini öğrencisini, esnafını, ev kadınını, çocuğunu, emeklisini bu savaşın bir neferi yapmak
için, zorluklar karşısında sarsılmayan,
sürekli öğrenen, yenilenen savaşçılar
yaratmak için, hiç yılmadan emek
harcamalıyız.
Bizler biliyoruz ki, zalimlerin
yüzyıllardır halka karşı uyguladığı
vazgeçilmez bir silahı vardır. Halkı
ölüm korkusuyla teslim almak. Bilir
ki, ölüm korkusuna bir kez düştü
mü insan, vatanını, değerlerini, düşüncelerini, onurunu çok kolay pazara çıkarır, satar. Fakat tüm bunların
karşısında devrimcilerin en büyük
silahıysa, ölümü altedecek olan halk
ve vatan sevgisidir.
Bu eşitsiz, dengesiz savaşta insanoğlunun en büyük onuru, ölümü
yenen iradesidir. Ve bizim savaşçılarımız, halkın içerisinden öfkeyle
çıkan ve halklara öncü olan milislerimiz bu onurun sahibidir.
Bugün direnmenin suç sayıldığı,
direnme hakkının gasp edildiği bir
dünyada köleliği reddetmenin, uzlaşmamanın göstergesidir.
Halkın yoksul sokaklarında, halkın adaletini sağlayan kızıl maskelerimiz, işte bahsettiğimiz o ölümü
altetme iradesiyle sokakları adımlayan halkın cüretli savaşçılarıyla,
halk ve vatan sevgimizin gücüyle
kazanacağız.
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 Gülsuyu’nda Polis Terörü
Pankartlarla Teşhir Edildi

Halk Cepheliler İstanbul GülsuyuGülensu Mahallesi’nde 4 Ocak’ta yapılan
gözaltı terörünü ve polis-çete işbirliğini
teşhir eden pankartlar astılar. Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı, Son Durak, Okul
Durağı, Hasan Ferit Gedik (Heykel)
Meydanı ve Mustafa Bakkal bölgelerine toplamda 5 tane pankart asıldı.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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NİSAN

 1 Nisan: Kaderimizi ve Kendi Yolumuzu Çizdiğimiz Yerdeyiz: Kızıldere’de!
Halk Cepheliler 1 Nisan’da başta
İstanbul olmak üzere Türkiye’nin
çeşitli illerinden yola çıktılar Kızıldere’ye doğru. Bu sefer yanlarında
Alişan, Muharrem, Hasan Ferit ve
elinde ekmeğiyle hep 15 yaşında kalan Berkin de vardı. (Sayı 412, sayfa 11)
 6 Nisan: Dünya halklarının
baş düşmanı terörist ABD, 3 devrimcinin başına 3’er milyon dolarlık
ödül koyduğunu açıkladı. Bunun üzerine Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun açıklama yaptığı 428 Nolu bültende: “Dünya halklarının onurlu damarı olan biz Cepheliler, sizin sonunuz; dünya halklarının ise ekmek, adalet, özgürlük özlemi olmaya devam edeceğiz!” denildi.
 13 Nisan: 13 Nisan’da İstanbul Bakırköy’de Halk Cephesi tara-

Grup Yorum Bağımsız Türkiye Konseri
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1 Mayıs...

fından Grup Yorum’un “BağımsızTürkiye” konserinin 4üncüsü
yapıldı. Konsere ülkenin dört bir yanından -Avrupa ülkelerinden de çok
sayıda katılan oldu, 1 milyondan fazla kişi katıldı...
 16-17-18 Nisan: 5. Eyüp
Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde Yapıldı!
 18 Nisan: 30 Mart-17 Nisan
Umudun Kuruluşunu Kutlama ve
Devrim Şehitlerini Anma Günleri
çerçevesinde İstanbul Okmeydanı
Sibel Yalçın Parkı’nda, 18 Nisan akşamı 600 şehit anılarak umudun kuruluşunun 20. yılı kutlaması yapıldı.
 27 Nisan: Halk Cepheliler
tüm illerde, merkezi olarak, İstanbul
Taksim’de yapılacak eylemlerin öncesinde kurulan halk sofralarında 1
Mayıs’ın coşkusunu yaşadı. 27 Nisan
günü Halk Cephesi tarafından düzenlenen geleneksel 1 Mayıs Pikniği
Gazi Sarıtepe Piknik Alanı’nda yapıldı.
 28 Nisan: İstanbul Armutlu’da 28 Nisan’da evlere yapılan
baskınlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.


MAYIS

 1 Mayıs: 39 Bin Polis, 50
TOMA... AKP, faşist terörle halkı teslim alamadı! Her sokakta binlerce Mehmet, binlerce Berkin Cephe saflarında direndi! 1 Mayıs
sabahı Cepheliler Okmeydanı’na hapsedilmeye çalışıldı fakat başaramadılar. Okmeydanı’na
kurulan polis barikatları
aşılarak Taksim’e yönelindi. Taksim’e çıkan
tüm sokaklar, tüm cad-

deler direniş alanıydı. Polis barikatları bir bir aşıldı. Onlarca yaralı, onlarca gözaltı verildi. Şişli, Bomonti,
Feriköy, Nişantaşı, Kurtuluş, Dolapdere, Tarlabaşı, Cihangir... hepsinde
Cepheliler vardı. Akşam saat 21.00’e
kadar süren çatışmalarda Taksim’i gören son barikatlara kadar dayanıldı...
 6 Mayıs: 6 Mayıs günü saat
18.00'de Şişli Cami önünde toplanan
Halk Cepheliler üç devrimcinin (Musa
Aşoğlu, Zerrin Sarı, Seher Şen) başına
üçer milyon dolar ödül koyan ABD'yi
bildirilerle halka teşhir etti.
 7-8 Mayıs: Berkin için 7
Mayıs’ta Gazi Mahallesi’nde bulunan
Şair Abay Konanbay Lisesi’nde yapılan boykotta Liseli Dev-Genç”liler
okulu işgal ettiler. 8 Mayıs’ta da süren boykota 400 kişi katıldı ve okul
tatil edildi.
 13 Mayıs: Soma Kömür İşletmeleri A. Ş.’nin Karanlıkdere Yeraltı Kömür Ocağı’nda büyük bir yangın ve katliam yaşandı. Resmi rakamlara göre 301 maden işçisi yeraltında katledildi.
 14 Mayıs: 14 Mayıs günü
Soma halkı bütün gün sokaklarda
AKP’ye karşı eylemler ve yürüyüşler
düzenledi. Başbakan Erdoğan’ın belediyeden çıkışı sırasında halk başbakanın konvoyuna taş ve şişelerle
saldırdı ve konvoydaki araçları parçaladı. Canını zor kurtaran başbakan
ve bakanlar çevredeki iş yerlerine sığındı. Başbakan meydandaki bir markete kaçarak buraya sığındı.
Soma’da katledilen maden işçileri için Halk Cepheliler 16 Mayıs’ta
AKP Şişli ilçe binası önünde eylem
yaptı. Polisler eylem saatlerinde de
TOMA’ları, onlarca sivil ve çevik polisleriyle Halk Cephelilerin etrafını
sardılar.

22 Mayıs: Liseli DevGenç’liler, 22 Mayıs’ta, Berkin El-
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van’a, haziran şehitlerine ve Soma’da
katledilen 301 madenciye adalet istemek için, Okmeydanı’nda, İstanbul Ticaret Odası Lisesi’nde, dersleri boykot
ettiler. Boykota saldıran polis Okmeydanı Cemevi bahçesinde cenaze
törenine katılan Uğur Kurt’u, başından vurarak katletti. Bir gün sonra Okmeydanı’nda yapılan eylemlerde polis, Ayhan Yılmaz’ı da katletti. Bu katliamları protesto etmek için ülkenin her
yanında eylemler yapıldı.
İstanbul Gazi Mahallesi Şair Abay
Konanbay Lisesi’nde başlayan Liseli Dev-Genç’lilerin boykotu dalga
dalga ülke çapına yayıldı... Ankara
ODTÜ’de, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde, İstanbul İTÜ’de, İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi’nde, Sarıgazi Lisesi’nde, Dersim’deki çok sayıda lisede ve Hatay’daki bazı liselerde boykot ve işgaller yapıldı.

27 Mayıs: İstanbul Okmeydanı'nda BERKAN ABATAY 589- SPOR MERKEZİ açıldı.

30 Mayıs: 2013 Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümünde Cepheliler mahallelerde 30 Mayıs’ta
“Berkin’den Soma’ya Adalet İçin
Boykota” çağrısı yaptı... Cephe’nin
çağrısına esnaflar Gazi’de, Okmeydanı’nda, Çayan’da, İkitelli’de, Sarıgazi’de, 1 Mayıs’ta, Gülsuyu’nda
yüzde yüze yakın katılım sağladı...
 31 Mayıs: Haziran Ayaklanması’nın yıldönümünde AKP faşizmi yine terör estirdi. 31 Mayıs’ta
Taksim’e çıkmak isteyen herkes ya
duvar diplerine dizilmiş ya da yere yatırılmış, kolları arkadan kelepçelenmiş, başlarında eli silahlı polisler te-

rör estiriyor… 12 Eylül’den farklı olarak tankların yerini TOMA’lar almış,
habire basınçlı su sıkıyor.
Okmeydanı, Gazi, Alibeyköy, Çayan, Sarıgazi, Gülsuyu, 1 Mayıs mahalleleri kuşatma altına alındı. Taksim’e giden bütün yollar trafiğe kapatıldı. Vapur, metro, metrobüs, otobüs seferleri iptal edildi. 25 bin polis
ve 50 TOMA ile Ayaklanmanın yıldönümünde AKP, korkularını bastırmak için halka saldırdı.
Cepheliler Okmeydanı, Çayan ve
Gazi mahallelerinde tankerlerle otabanı trafiğe kapatarak gece geç saatlere kadar polis ile çatıştı.


HAZİRAN

 1 Haziran: Cephelilerin polis terörüne karşı direnişlerde yüzlerini kapattıkları kızıl fularlar üzerinden halk düşmanı AKP’nin başlattığı tecrit saldırısına karşı, Galatasaray
Lisesi önünde 1 Haziran’da “Adalet
Sağlanıncaya Kadar Kızıl Maskelerimizi Çıkarmayacağız” çağrısıyla
toplanan Halk Cephelilere katil polisin saldırmasıyla 30’un üzerinde
Halk Cepheli gözaltına alındı. Bu
kampanya kızıl fularlar takılarak tüm
ülke çapında sürdürüldü.
 4 Haziran: Dev-Genç’liler
“Berkin İçin Adalet, Tutsak Öğrenciler İçin Özgürlük” sloganıyla adım
adım Ankara’ya yürüyüşe başladılar.
Yürüyüş 10 Haziran’da Ankara’da
sona erdi.
 11-15 Haziran: TAYAD'lı
Aileler, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde kefen ve önlüklerini giyerek hasta tutsakların serbest bırakılması, hapishanelerde uygulanan
24 saat kamera ve camdan kafes uygulamasının iptali için imza masası
açtı; polisin saldırısı üzerine eylemi
5 günlük çadır eylemine dönüştürdü.
5 günlük açlık grevinin ardından,

TAYAD’lı aileler 23 Haziran’da Galatasaray Lisesi önünde yine 5 günlük çadır açarak eylemini devam ettirdi. 28 Haziran’da biten açlık grevinin ardından TAYAD’lı aileler aynı
taleple adım adım Ankara’ya yürüdüler.
 19 Haziran: Gazi Halk Komitesi, Belediye’nin "Uyuşturucuya
Karşı Tedavi Merkezi" için yer talebini aylardır oyalaması üzerine 19 Haziran’da Gazi Büyük Park’taki Nikah
Salonu'nu işgal ederek Tedavi Merkezi haline getirdi.
 20-21-22 Haziran: Halk
Cephesi'nin her yıl düzenlediği Anadolu Halk Festivali bu yıl 20-21-22
Haziran’da Ankara'da yapıldı.
 28 Haziran: Cephe Hallkın Vatanıdır! Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Konserinde, Avrupa’nın
Dört Bir Yanından 15 Bin Türkiyeli’yi
Birleştirdi.
***
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 29 Haziran: Halkın avukatları, bürolarının kuruluşunun 25.
yılını 29 Haziran akşamı Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde
verilen Grup Yorum konseriyle kutladı.
30 Haziran: Gülsuyu Mahallesi’nde, Hasan Ferit’in vurulduğu
yerde, 30 Haziran günü adalet yemini eden devrimcilere çeteler silahla
ateş ederek saldırdılar. Ardından direnişe geçen devrimciler akreplerin de
saldırısına uğradı ve Hasan Ferit
Meydanı’na kadar barikatlar kurarak
taşlarla polis-çete saldırısına karşı
koydular.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece Cepheliler tarafından çetelere karşı misilleme ve uyarı eylemi
yapıldı. Çetelerin üs ve karargâh olarak kullandığı cadde Tekel ve yanındaki kahve uzun namlulu silahlarla taranarak tahrip edildi. Polisin gece boyunca attığı devriyeler adalet eylemimiz karşısında işe yaramadı. Eylemde ‘Umudun Adı DHKP-C’ sloganları atan Cepheliler kayıp vermeden geri çekildi.
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TEMMUZ

 2 Temmuz: 2 Temmuz 2014
sabahı, Anadolu Alevi Hareketi’nin de
içinde olduğu DKÖ'lerle birlikte Sivas Alibaba Mahallesi’ndeki Cemevinde toplanarak 35 canımızın yakıldığı Madımak Oteli’nin önünde şehitler anıldı.
 5 Temmuz: Uyuşturucu çetelerinin katlettiği Hasan Ferit Gedik’in mahkemesi yaklaşırken ailesi
ve avukatları 5 Temmuz günü Küçükarmutlu’da yapılan basın toplantısında, 14 Ağustos’ta 1 milyon olup hayatı durdurma çağrısı yapıldı.
 5 Temmuz: Cepheli TAYAD’lılar 5 Temmuz
günü Gazi Mahallesi’nde
silahlarla ve molotoflarla
korsan eylem yaptılar.
Yüzü maskeli beş kişilik
bir ekiple Gazi Cemevi
önündeki caddeye çıkarak
atılan molotoflarla yol trafiğe kesildi. İki direk arasına “24 Saat Kamerayla
Gözetlemek Şerefsizliktir” yazılı pankart asıldı.
 6 Temmuz: Halkın Mühendis Mimarları

ve Armutlu halkının kolektif emeğiyle büyüyen Şenay ve Gülsüman
Halk Bahçesi’nde 6 Temmuz tarihinde dikim şenliği yapıldı.

7-17 Temmuz: DevGenç’liler, bu sene Hasan Selim Gönen adını verdikleri 12. Geleneksel
Yaz Kampını 7-17 Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiler.
 8 Temmuz: İsrail, Filistin
halkına saldırmaya devam ediyor.
İsrail ordusu 8 Temmuz'dan itibaren
Gazze'ye 1300'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava saldırılarının
yanı sıra kara harekatı da yapan İsrail’in 51 gün süren saldırılarında 2
bin 159 kişi katledildi, 11 binden fazla kişi yaralandı, Gazze bir harabeye
döndü. Katil siyonist İsrail’in Filistin
halkına karşı katliamı sürerken Halk
Cepheliler her yerde bu katliamın hesabını sormak için alanlarda oldu.
 11 Temmuz: Mersin'de bu
yıl beşincisi düzenlenen ve iki gün süren Evvel Temmuz Festivali büyük
coşkuyla yapıldı.
 13 Temmuz: Gazi Mahallesi’nde “Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi”nin açıldı.
 15 Temmuz: Hatay’da Evvel Temmuz Halk Festivali 55 bin yüreğin tek yumruk olduğu büyük bir

halk korosuyla kutlandı.
 17 Temmuz: Halk Cepheliler Mayıs ayında polis kurşunuyla
katledilen Uğur Kurt için CHP Beyoğlu İlçe Binasını işgal ettiler.
 29 Temmuz: Düzenle barış
yolunda hızla ilerleyen Kürt milliyetçileri oligarşiye rüştünü ispatlamak
için devrimcilere saldırmaya devam
etti. 29 Temmuz günü Çayan, Okmeydanı, Gazi başta olmak üzere, İstanbul’un birçok mahallesinde Halk
Cephelilere saldıran Kürt Milliyetçileri sola, devrimcilere saldırma geleneklerine bir yeni halka daha eklediler.
 31 Temmuz-3 Ağustos: 31
Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 14. Munzur Kültür ve
Doğa Festivali kapsamında yürüyüşler, konserler, sergiler, paneller, söyleşiler, şiir dinletileri yapıldı.
Halk Cephesi, festival boyunca
merkezde ve ilçelerde açtığı stantlarla
Yürüyüş Dergisi’ni, kitapları halka
ulaştırdı, hasta tutsaklar için imza topladı, tutsak ürünlerini halkla buluşturdu. Ayrıca Hozat, Ovacık ve Dersim Merkez’de düzenlediHasan Ferit Gedik’in Mahkemelerinden ği yürüyüşlerle, alanlara
astıkları pankartlarla Hasan Ferit Gedik’in 14 Ağustos’taki mahkemesine çağrı yaptı. Grup Yorum Hozat
ve Ovacık’ta konser verdi.


AĞUSTOS

 5 Ağustos: DevGenç’liler 5 Ağustos’ta
İstanbul Altınşehir’de, 9
Ağustos'ta Ömürtepe son
durakta "Yozlaşmaya Karşı Öğrenci Meclislerinde
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Hasan Ferit Gedik Tedavi Merkezi

Filistin’e Canlı Kalkan

Birleşelim!" şiarıyla çadır açtılar.
 7-10 Ağustos: Düzenin Tatil Anlayışına Bir Alternatif Daha:
Kürdistan Halk Cephesi Yaz Kampı
Dersim, Elazığ, Malatya, Van, Antep
ve Erzincan Halk Cepheliler DersimOvacık Yeşilyazı Köyü çayırlığında
kurdukları çadırlarla 7-8- 9-10 Ağustos tarihlerinde yaz kampında buluştu.
 10 Ağustos: Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. AKP’nin
cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip
Erdoğan yüzde 51.7, MHP ve
CHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.5, HDP’nin adayı
Selahattin Demirtaş da yüzde 9.8 oy
aldı.
 11-14 Ağustos: İdil Halk Tiyatrosu 8. Türkiye Tiyatro Buluşması’na katıldı. İdil Halk Tiyatrosu
oyuncuları da yozlaşmayı anlatan
“Siz Olsaydınız Ne Yapardınız” isimli oyunlarını 11 Ağustos günü buluşmanın açılış yürüyüşünde Sığacık
Kalesi önünde, 12 Ağustos’ta Orhanlı

Çayan’da Saldırılar

Köyü’nde, 13 Ağustos’ta ise Turgut
Köyünde oynadılar.
 14 Ağustos : Hasan Ferit Gedik’i katleden çetecilerin yargılandığı davada 14 Ağustos günü polis, Hasan Ferit için adalet isteyenlere, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına,
ÇHD’li avukatlara ve davaya müdahil olacak avukatlara saldırdı.
 14 Ağustos: Cepheli Savaşçılar, dünyanın en büyük “Adalet
Sarayı”na girip, adalet istedi! Adalet
için, işkenceci polislere "Yere yat" komutu vererek, içinde adaletin olmadığı sarayı silahlarıyla taradılar.
 16 Ağustos: 16 Ağustos gecesi saat 02.25’te Ataşehir-Yenisahra’da bir süredir takip edilen bir polis timi, Hasan Ferit’in hesabını sormak için, Cephe Savaşçıları tarafından tarandı.
 17 Ağustos: Filistin Halkı
İçin Canlı Kalkan Olmaya Gidiyoruz...17 Ağustos günü Şişli Camii
önünde toplanan yaklaşık 200 Halk
Cepheli Filistin’e gidecek olan arka-

daşlarını uğurlamak için eylem yaptılar. 20 Ağustos’ta Lübnan’a ulaşan
Halk Cepheliler Mısır tarafından haftalarca oyalanarak, vize verilmeyerek
Filistin’e girmeleri engellendi.
 24 Ağustos: Eğitim alanında devrimci alternatifi yaratmanın bir
parçası olarak okuma yazma kursu, el
becerileri kursu, çocuklarla etüd çalışmaları, ilkyardım ve temel sağlık,
film, şiir, kitap okuma gibi konularda çalışmalar yürütecek Anadolu
Halk Okulu, 24 Ağustos'ta yapılan
programla İstanbul Bayramtepe’de
açıldı.
 31 Ağustos: Kınık'ta, Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele
Derneği açıldı... Kınıklı Maden işçileri kurdukları Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği’nin açılışını kalabalık bir kitleyle yaptı. 31
Ağustos’ta gerçekleştirilen Grup Yorum konserinde sadece Kınıklılar değil, çevre ilçelerden de gelen 5 bin kişi
bu sevince, coşkuya, umuda ortak
oldu.
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halleye gelmemesi noktasında uyarılan bir seyyar
satıcıyı halk, 27 Aralık’ta
devrimcilere bildirdi.
Halktan alınan bilgi doğrultusunda seyyar satıcıya ulaşıldı ve şüphelenildiği için
üzeri arandı. Üzerinde bulunan telefonda ahlaksız yazışmalar ve resimler bulundu. Ayrıca telefonunda bulunan
numaralardan biri arandığında verdiği ev adresinin de yalan olduğu anlaşıldı. Bu kişi devrimcilere yalan söyleme
suçunu işledi, ahlaksızca bir durumun içerisine girdi. Aynı
zamanda bu kişi dini kitaplar ve halkın benimsediği kişilerin resimlerini satmaktadır.
Cepheliler bu kişiyi, söylediği yalan ve ahlaksızlıktan
ötürü tokat atarak mahalleden kovdular. Armutlu Halk Cephesi yaptığı açıklamada “Halkımız; tanımadığımız, güvenmediğimiz kimsenin mahallemize girmesine izin vermeyelim. Şüphelendiğiniz kişileri, mutlaka ama mutlaka
bize bildirin. Ahlaksızları, halkın dini değerlerini kullanan
alçakları mahallelerimizde barındırmayacağız” denildi.

Armutlu'da Halk Cepheliler,
Düşmanın Her Türlü Politikasını Boşa Çıkarıyor
İstanbul Küçük Armutlu'da, Halk Cepheliler, AKP’nin
propaganda yapmasına izin vermedi. Armutlu Son Durak’ta
29 Aralık 2014 Pazartesi günü İETT şoförlerine AKP takvimi dağıtan bir kişiyi fark etti. Halk Cepheliler bu kişiyi uyarıp teşhir ettiler, elindeki takvimleri alıp yırtarak
uzaklaştırdılar. “Halkın inançlarını kullanan alçakları mahallelerimizde barındırmayacağız” dediler.
----İstanbul Armutlu Mahallesi kendi içerisinde kuralları olan, devrimcilerin ve halkın ortaklaşa bir bütünlükte
kararlar alarak uyguladığı bir mahalledir. Bu mahalleye
gelen herkese ne için mahalleye gelirse gelsin önce halk
tarafından devrimcilerden izin alması gerektiği söylenir.
Kimse kafasına göre mahallede satış yapamaz. Nedenleri
ise halkın yaşadığı deneyimlerdir. İki ay öncesinde ma-
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maya başlar.
4- Devrimcilik
yeniliktir, yenilemek, yenilenmektir.
Sürekli kendini yenileyen hücreler ölmez. Haliyle sürekli yenilenen, gelişen düşünce, yaşam da ölmez, bitmez. Marks’tan, Engels’ten
bugüne devrimci düşünce sürekli
kendini yenileyerek gelişti, yaşadığı
döneme uyum sağladı, o dönemi aştı.
Bu nedenlerle devrimcilik bitirilemez, öldürülemez.

Ders: Devrimcilik
Bitmez

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015
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Merhaba, bugün yeni bir konuyla ve bir şiirle çalışmamıza başlıyoruz.
“Deniz GEZMİŞ,
Mahir ÇAYAN
Devrim için öldüler
Devrimciler ölür ama
Devrimler durmaz sürer…”
Marşta da söylediği gibi “Devrimciler ölür ama devrimler durmaz
sürer”. Ölenler, yitip gidenler kişiler
olur. İdeoloji-düşünce ise ölümsüzdür.
Tarihsel, bilimsel olarak doğru zemine
oturmuş düşünceyi yok etmeye kimsenin gücü yetmez.
Devrimcilik ölmez, bitmez. Çünkü:
1- Bilim, tarih toplumların sürekli ileri doğru evrildiğini kanıtladı.
Yani bilimsel açıdan devrimler kaçınılmazdır, engellenemez, durdurulamaz. Toplumlar tarihine baktığımızda
bunu gayet iyi görürüz. Bu nedenle kişiler ölse de devrimler, devrimcilik yürüyüşüne devam eder.
2- Zulüm, sömürü varsa direniş
de vardır, var olacaktır…
Sömürü sistemi devam ettiği sürece mutlaka özgürlük savaşını verenler çıkacaktır. Özgürlük düşüncesi yok edilemez. Spartaküslerden bugüne ne zulüm bitti, ne özgürlük düşüncesi. Her zalim özgürlük düşüncesiyle savaşıyla karşılaştı, ağır darbeler aldı. Zulüm bitmedikçe özgürlük düşüncesi bitmez.
3- Devrimcilik bir yaşam tarzıdır, ideolojidir.
Kişilerle sınırlı değildir. Tek tek bireyleri aşan noktadadır. Tek tek bireyler örgütleri oluşturur, ancak doğru ideoloji, devrimci düşünce bireylerden oluşmaz. Doğru düşünceyi
taşıyan, yayan, yaşatan insanların
hepsi ölse, yitip gitse dahi doğru
kendine bir çatlak bulur, yine yaşa-

Çürüyen, Sonu Gelen
Emperyalist Sistemdir!
“Emperyalizm, kapitalizmin son
aşaması” diyor Lenin. Yani emperyalizm sömürü sisteminin sona geli-

yor.
“21. Yüzyıl, ayaklanmalar yüzyılı
olacak” diyor emperyalistler. Yaptıkları zulmün, sömürünün neler yaratacağını gayet iyi biliyorlar.
Evet, emperyalist çağ, devrimler
çağıdır. Kendi sonunu hazırlayan sistem yıkımdan kurtulamayacaktır.
Asalaktır emperyalizm. Halkların
üstüne yapışmış kene gibi kanımızı
emmektedir. Söküp atmak bizim elimizdedir elbette. Halk keneyi ne pahasına olursa olsun söküp atacaktır
vücudundan, vatanından.
Devrimcilik sürekli kendini yeniliyor. Emperyalizm ise hızla çürüyor.
Bozulan, çürüyen eşyaları nasıl çöpe
atıyorsak, bu çürümüş sistemi de
öyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çok
güçlü görünüyor olabilirler, ama güçsüzler. Çünkü en önemli silahtan
yoksunlar. Halk silahından yoksunlar,
bu güçlü silah devrimcilerin
elinde. Bu nedenle her ne kadar
teknik-silah-ekonomi açısından bugün güçlü görünüyor olsalar da, temel dayanağı zayıf
olduğundan yıkılması, çökmesi kaçınılmazdır.
“ABD emperyalizmi şimdi
oldukça güçlüdür, fakat aslında güçlü değildir. Halk kitlelerinden kopuk olduğu ve Amerikan halkı da dahil olmak üzere herkesin nefretini kazandığı için siyasi bakımdan çok zayıftır. Çok güçlü görünmesine rağmen, aslında hiç
de korkulacak bir şey değildir. Sadece
kağıttan bir kaplandır. Dıştan bakıldığında kaplan gibi görünür, fakat kağıttan yapılmıştır ve ne yağmura ne
de rüzgara dayanabilir. Ben Birleşik
Amerika’nın kağıttan bir kaplandan
başka bir şey olmadığına inanıyorum” (Mao Eserler, Cilt 5, Sayfa 334,
Kaynak Yayınları)
ABD emperyalizmi yağmura, rüzgara dayanamayan kağıttan kaplandır.
Biz bunu Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de gördük, görüyoruz. Halkın direnişinin üstesinden gelemiyor, gelemez.
Tüm bunlara karşın asla unutulmaması gereken bir şey var; yıkılacağını gören, bilen sistem elbette yıkılmamak için her şeyi yapacaktır.

Devrimcilik Bitmez,
Ayrıkotu Olup
Yayılacağız!
Devrimcilik Ölmez!
şi, yıkılma aşamasıdır. Toplumlar tarihi bilimsel olarak bu doğruyu sunmaktadır bize. Emperyalist aşama
sonrası bu sömürü sistemi yıkılacak
ve yerine insanın insanlar tarafından
sömürülmediği sosyalist toplum kurulacak diyor bilim bize.
Emperyalizm ile birlikte halkların
sömürüsü, işgaller, zulüm daha da artmıştır. Bir avuç asalağın karı için dünyada milyarlarca insan, ülkeler iliklerine kadar sömürülüyor. Bir avuç
asalağın zevki sefa içinde yaşadığı
dünyada, milyarlarca insan açlıkla,
yoksullukla boğuşuyor, yaşamaya
çalışıyor.
Elbette bunca sömürü, zulüm,
adaletsizlik sistemin kendi sonunu hazırlaması, kendi mezarını kazması
demektir. Halkların sömürüye direnişi,
adaletli dünya savaşı gün geçtikçe büyüyor. Direniş, savaş büyüdükçe emperyalizmin sonu daha hızlı yaklaşı-

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

Çok daha fazla saldıracaktır halklara, daha farklı yöntemler deneyecektir. Nitekim bugün ülkemizde ve özellikle Ortadoğu’da yaşadıklarımız, gördüklerimiz bir durumun sonucudur. Yıkımı engellemek, geciktirmek için emperyalizm çok daha fazla saldırıyor. Hakimiyetini fiziken ve daha da
önemlisi ideolojik olarak kabul
ettirmeye çalışıyor. Ve maalesef
–halklar nezdinde olmasa da- kendine ilerici, sol, sosyalist diyen örgütlerden ülkelere kadar, işbirlikçi iktidarlarıyla hakimiyetini kabul ettirmekte önemli bir başarı elde ediyor
bugün. Ülkemizde başta Kürt milliyetçi hareket olmak üzere, solun yaklaşımı, dünyada silahlı mücadele veren örgütlerin bir bir silah bırakması
Amerika’nın yenilemeyeceği, işbirliği
yapma zorunluluğu düşüncesi, Amerika’nın hakimiyetinin bir şekilde
kabul edildiğinin yansısıdır.
Buradan güç alan ABD, raporlarında şöyle yazıyor:
“Amerika artık tek hakim. Herkes kabul etti. Parti-Cephe de kabul edecek…”
Biz de diyoruz ki, tüm dünya
ABD hakimiyetini kabul etse de biz
etmeyeceğiz. Kaldı ki, şunu çok iyi biliyoruz; dünya üzerinde ne kadar örgüt varsa, ülke yöneticileri varsa
hepsi ABD hakimiyetini kabul edebilir, ancak ezilen halklar kabul etmez.
Biz de halkız ve emperyalizmin hakimiyetini asla kabul etmeyiz, etmiyoruz! Sadece biz kalmış olabiliriz.
Önemli olan tek kalmamız değil;
doğru noktada, doğru tarafta kalmamız. Amerika’nın raporları, saldırıları,
yoldaşlarımızın başına koydukları
para ödülleri, bizim doğru noktada olduğumuzun kanıtıdır.
Rusya’da devrim olduğunda, sosyalizm inşa edilmeye başlandığında
dünyada sosyalist devrim deneyimi,
sosyalist ülke yoktu. Tüm dünya ülkeleri (iktidarları) Rusya’nın karşısındaydı. Teorik olarak birçok tartışma sürdürüldü, sosyalist devrimin
olamayacağına dair. Yani Rusya yalnızdı. Yalnızdı ama güçlüydü. Çünkü
Lenin önderliğinde halklar doğru
yolda emin adımlarla ilerliyordu. Ni-

Emperyalizm karşısında
sosyalist olanı, bize ait ola-

tekim Rusya Sovyetler Birliği’ne
dönüştü. Dünyanın üçte biri sosyalizmi yaşadı. Yenilen asla sosyalizm
değildir.
Biz emperyalizmin hakimiyetini
kabul etmeyeceğiz. Amerika’nın korkusu olmaya devam edecek, korktuğu sonu yaşatacağız ona. Çürümüş
emperyalizmi tarihin çöplüğüne atıp
yepyeni bir sistem kuracağız.

ğıttan kaplanlığını, ona karşı savaşılabilirliği ve esas gücün halk olduğunu göstermeye devam edeceğiz.
ABD’nin hakimiyetini kabul etmemiz için hiçbir neden, koşul yok
esasında. Biz ülkede bir takım düzenlemeler yapacağız demiyoruz,
biz ülkede devrim yapıp halkın iktidarını kuracağız diyoruz. İktidar
hedefli bir örgüt, emperyalizmin hakimiyetini kabul edemez. Ancak
onu yıkınca, ülkesinden kovunca iktidarı alabilir.
Yaşamımızın her anını, her çalışmamızı iktidar perspektifiyle örgütlemek, ABD’nin hakimiyetine girmemektir.
Her alanda emperyalist sisteme
karşı, altenatiflerimizi, somut adımlarımızı yaratarak, çoğaltarak, ayrıkotu olup yayılarak, savaşı büyütecek, kurtuluşa gideceğiz.

“Kötü” Örnek

Her Alanda

nı yaratmak için devrimi
beklemeyeceğiz. Bugünden
sosyalizmi yaşayacak, yaşatacağız. Küçük, mütevazı,
emin adımlarla ilerleyeceğiz
ve koşmak gerektiğinde asla
yavaş olmayacağız.

Olacağız!
Emperyalizmin hakimiyetini kabul
etmemek, emperyalizme karşı her
alanda savaşı büyütmek demektir.
Savaşmaz, savaşı büyütmezsek yeniliriz. Sadece “Biz Amerika’nın
hakimiyetini kabul etmiyoruz” demekle bunu başarmış olmayız. Nitekim bugün konuşmalarını dinlediğimizde birçok kesim Amerika’ya karşı olduğunu söylüyor, ancak pratikleri
tam tersidir.
Biz hem sözümüzle, hem pratiğimizle Amerika’nın hakimiyetini kabul etmediğimizi gösteriyoruz, göstereceğiz. Tüm dünyaya “Kötü Örnek” olacağız. Böyle diyor Amerika:
“… Biraz kendilerine geldiler, hemen bize yöneldiler. Bu kötü örnek
olacak, herkes cüretlenecek. Herkes
bize başkaldıracak… Dünyaya olumsuz örnek olacaklar. Bundan sonra
herkes kendini bize karşı eylem yapabilecek güçte hissedecek. Bu çok
ama çok tehlikeli bir yönelim, buna
asla izin vermeyeceğiz”
Biz “Kötü Örnek” olmaya ve bu
örnekleri çoğaltmaya, yayılmaya devam edeceğiz. Halkların emperyalizme karşı savaşmaktan başka kurtuluşu yok. Biz de emperyalizmin ka-

Ayrıkotu Olacağız!
Ayrıkotu pek sevilmez. Bir yerde
bir tane yetişti mi, hızlıca yayılır, çoğalır. Ondan kaynaklı kurtulmak da
kolay olmaz.
Biz de emperyalist sistemde ayrıkotu olacağız! Emperyalizmin sevmediği, onun için zararlı olan, bir türlü söküp atamadığı, hızla yayılan,
günden güne çoğalan ayrıkotu…
45 yıllık tarihimizde bizi bitirmek
için çok saldırdı emperyalizm ve
uşakları. Türlü yöntemler denediler
bizi söküp atmak için, ama başaramadılar. Çünkü bir defa tohum toprağa düşmüş ve yeni yeni filizler
vermeye başlamıştı. Onlar bir filizi söküp atsa da diğerleri yetişti, yayıldı.
Tarihimizden aldığımız güçle ve bize
öğrettikleriyle, bugün her alanda ayrıkotu olup yayılmaya devam ediyoruz, daha hızlı devam edeceğiz. “İşimizin zor olduğunu biliyoruz” diyor Amerika. İşlerini daha da zorlaştıracağız.
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Neler Yapacak,
Nasıl Ayrıkotu Olup
Yayılacağız?
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sporda, siyasette, üretimde, yaşamın
her anında bir alternatifimiz var, Sosyalizm! Emperyalizm karşısında sosyalist olanı, bize ait olanı yaratmak
için devrimi beklemeyeceğiz. Bugünden sosyalizmi yaşayacak, yaşatacağız. Küçük, mütevazı, emin adımlarla ilerleyeceğiz ve koşmak gerektiğinde asla yavaş olmayacağız.
Bugün halka sosyalizmi daha somut anlatmamız lazım. Emperyalizm büyük bir karalama kampanyası yürütüyor on yıllardır sosyalizme
karşı, halkı bunun etkisinden kurtarmak ve sosyalizmin hayal olmadığını göstermek için somut adımlar atmak bir zorunluluktur. Bugünden
yarını kuracağız.

“Toprakta Tohumda
Hakça” Deyip
Bedrettin’in Ortaklar
Sofrasını Yaşatacağız
Sayı: 451
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Kapitalizm de sosyalizm de ekonomik birer sistemdir. Birinde her şeyin temelinde bir avuç asalağın karı
vardır; diğerinde insanların insanca

yaşaması, halkın emeğinin karşılığını alması vardır.
Kapitalizm sömürüdür, her şey çıkarları için yapılır. Sömürü sistemi
kendi çıkarları doğrultusunda halka da
bir şekil vermek ister. Kendisi için zararlı olmayacak hale getirmek ister.
Bunun için halkı da çıkarları doğrultusunda hareket eden, bencil, kendi
kazancı için her şeyi yapabilen bir
şekle sokmaya çalışıyor. Böyle şekillenmiş bir halk, elbette emperyalizm için tehlikeli olmaz.
Bu saldırının karşısında bize düşen; öncelikle kendi öz değerlerimizi, kültürümüzü ön plana çıkarmak,
yaşatmaktır. Çünkü Anadolu’muzun
özünde ekonomik yaşam İMECE’ye
dayanır. Dayanışma, paylaşım, yardımlaşma vardır. Kimse daha fazla kazanmak için başkasının emeğini sömürmez. Herkesin evinde yemek pişsin ister halkımız. Emperyalizm tüm
bu yanlarımızı yok etmek için saldırıyor. O halde bize düşen özümüzü
devrimci kültürle bütünleştirerek yaşamak, yaşatmak.
Halkın birlikte ürettiği, birlikte tü-

Her Zaman Halkın Yanında,
Halkın Öğretmenleri
Olacağız!
Sorunlarımızı Tartışıp
Birlikte Çözüm Üreteceğiz
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi Girişimi, 11 Ocak'ta İstanbul'da Beşiktaş Elektrik Mühendisleri Odası'nda yapacağı forumun
hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 3 Ocak’ta Kadıköy Moda'da ve Taksim Galatarasay Lisesi önünde 2 saat imza masası açarak EMO'da yapılacak olan forumun bildirileri dağıtıldı. Masada yaklaşık 300
imza toplandı.
3-4 Ocak günleri Dev-Genç kurultayında da ataması yapılmayan
öğretmenleri mücadeleye çağırdı, forum afişleri asılıp bildiri dağıtıldı.
5 Ocak’ta Gazi, Alibeyköy, Yeşilpınar'daki okulların etrafına, ayrıca Mecidiyeköy, Kadıköy ve Taksim'de afiş asarak, herkesi kendi
sorunlarını tartışmaya ve çözüm üretmeye çağırdı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sınıf konuşmaları yapılarak, bildiri dağıtıldı. Bakırköy
Özgürlük Meydanı'nda da ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunları
anlatıldı, bildiriler dağıtılarak halk foruma davet edildi.
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kettiği oluşumlar kurabiliriz. Halk
Bahçeleri bir örnektir. Bu örnekleri
çoğaltabilir, değişik alanlara yayabiliriz. İnsanlarımızın tarlanın-makinanın hem sahibi, hem işçisi olduğu
örnekleri çoğaltabiliriz. İmkansızdan söz etmiyoruz. Oluşturduğumuz
her kolektif üretim alanı, komün yaşam ortamı, dayanışma-paylaşım esas
alınan yerler, emperyalizme vurduğumuz güçlü bir darbe olacaktır.
Yüzyıllar önce Bedrettin’in oluşturduğu Ortaklar Köyü, bugün dahi
halka umut oluyor. Bizim yaratacağımız örnekler halkın inancını, umudunu büyütecektir. Halk bu sistemin
dayattığı gibi yaşamak zorunda olmadığını, alternatifi olduğunu görünce savaşması da daha kolay olacaktır. Halk görür ve gördüğüne inanır sonuçta. Bugün insanlarımız işimi
kaybederim, aç kalırım korkusuyla
mücadeleden uzak duruyor. Alternatifi yaratmak, halkın önünü açmaktır.
Sevgili Devrimci Okul okurları, bu
haftaki çalışmamızı burada bitiriyoruz. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere hoşça kalın...

Halkın öğretmenleri; Aydın’da yoksul halkımızın yoğun olarak yaşadığı Çeştepe Mahallesi’nde; düzenin gerici, ırkçı, paralı eğitimine karşı Gönüllü Eğitim Toplulukları (GET)
kapsamında 1 ay boyunca kahve toplantıları ve
bildiri dağıtımıyla yapacakları ücretsiz kursların duyurusunu yaptılar. 6 Aralık'ta Çeştepe
Cemevi’nde, başlatılacak ücretsiz kurslarla ilgili öğrencilere ve velilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halkın Öğretmenleri, kendilerini tanıttıktan sonra, paralı eğitimden parası
olmadığı için faydalanamayan yoksul halk çocuklarına, halktan yana eğitimin savunucusu
olduklarını anlattılar. Öğrenci ve velilerin sorularını cevaplandırdılar. Veli ve öğrencilerle
birlikte ders programları oluşturuldu. Yapılan
toplantıya yaklaşık 80 kişi katıldı.
14 Aralık 2014 günü; Sosyal Bilgiler,
Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji, OkumaYazma ve satranç dersleriyle, 6 sınıfta 82 öğrenciyle başladı.
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SÜREÇ VE SOL – SOLDAKİ SAFLAŞMA

‘Sol’ Emperyalizmin
İdeolojik Hegemonyası
Altına Girmiştir!
Adaletsizliğin, soygunun, sömürünün, iş cinayetlerinin, yoksulluğun,
açlığın, işsizliğin, yozlaşmanın karşısına direnmemeyi, boyun eğmeyi,
din tüccarlığını, baskıyı, zulmü, katletmeyi, sadaka kültürünü, itaat etmeyi, hukuksuzluğu koyan bir iktidarla; AKP iktidarıyla savaşıyoruz.
AKP, başından beri Amerikan ve
Avrupa emperyalizminin desteğini
arkasına almış bir iktidardır. Emperyalistler Türkiye oligarşisinin 2000
başlarında artan istikrarsızlığını yarattıkları ve destekledikleri AKP alternatifi ile gidermeye, kitlelerin artan
hoşnutsuzluğunu düzenin kanallarına
çekmeye çalıştı. AKP, yaklaşık 12
yıllık iktidarında genel anlamda emperyalizmin politikalarını başarıyla
uyguladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi; adaletsizliğin sembolü oldu. Emperyalist
ve yerli tekeller 12 yıllık AKP iktidarında karlarını üçe-dörde katladılar.
Halklarımıza düşen ise açlığın, yoksulluğun, yozlaşmanın, toplu işçi
ölümlerinin artışı oldu.
AKP iktidarının bu saldırıları karşısında halk muhalefeti ve direnme
dinamiklerinin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Halkın hemen her kesiminin
irili ufaklı direnişleri, Haziran Ayaklanması bu anlamda oligarşinin beklemediği bir şey değildi.
Emperyalistler ve işbirlikçileri
bunu da düşündüler. AKP iktidarı
attığı her adımda açık faşizmi daha
da kurumsallaştırdı. Bir yanda baskı...
Diğer yanda demokratikleşiyoruz
şovları, “Alevi Açılımı”, “Kürt Açılımı”, “Roman Açılımı” vb. yalanları... din tüccarlığı ve sömürüsü
diğer yanda... Bir yanda burjuva muhalefeti hizaya çekme; sol, demokrat,
ilerici, yurtsever kesimleri kendine
yedekleme, kendi yanına çekme ol-

muyorsa tarafsızlaştırma. Büyük oranda bunu başardı. Dolaylı, dolaysız
AKP’ye destek veren, saldırıları karşısında sessiz kalan bu kesimler
AKP’ye dolayısıyla düzene nefes aldırdılar, saldırısını meşrulaştırdılar.
Halkın düzene öfkesinin büyümesine
engel oldular.
Düzenin dışına çıkan devrimci
solu ise tecrit politikasıyla teslim almak oligarşinin temel politikasıydı.
Tecrit saldırısı F Tipleri ile sınırlı
bir saldırı değildi. Tecrit saldırısı
devrimcileri “terörizm” demagojisiyle
yalnızlaştırmak ve katliamlarla teslim
almaktı. Direnme hakkını yok etmekti. Devrimciliğin, devrimin meşruluğunu ortadan kaldırmaktı. Kısacası düzenin önünü düzlemekti.
Hiç kuşkusuz içinde bulunduğumuz sürecin karekterini ortaya koyan
gerçeklik düzenin devrimci sola,
halklarımıza yönelik saldırıları ve
bu saldırılar karşısında ortaya konulan
direnç ve savaştır.
Bedel ödemeden hiçbir hak kazanılamaz. İktidar perspektifli olmayan hiçbir mücadele, hiçbir birliktelik,
hiçbir örgütlenme sonuç alamaz,
halklarımızı kurtuluşa götüremez.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine cepheden tavır almadan savaş büyütülemez, halklarımızı örgütleyemeyiz.
Faşizme, oligarşiye, emperyalizme karşı direnmek, savaşmak
meşrudur. Bu meşruluk illegal örgütlenmeyi temel almakta, silahlı,
militan, meşru mücadeleyi esas almak ifadesini bulur.
Süreç her zamankinden daha çok
devrim gerçeğini dayatmaktadır. Düzene alternatif olmayı dayatmaktadır.
Oligarşinin saldırıları, politikaları, yasal
düzenlemeleri vb. düzenin gücünü, istikrarını değil tersine yönetemediğini,
istikrarsızlığını, güçsüzlüğünü ortaya

koymaktadır. Oligarşinin saldırılarının
halklarımızdaki yansıması da açık ve
nettir: oligarşik düzenin halklarımıza
sağladığı hiçbir çözüm ve gelecek yoktur. Devrimci alternatifin rolü tam da
burada ortaya çıkmaktadır. Halklarımıza
düzenin alternatifi olduğunu, çözümün
halkın devrimci iktidarında olduğunu
göstermek. Düzene karşı savaşıyla,
halk örgütlenmeleriyle bunu ete-kemiğe
büründürmek.

Solun Sınıflar
Mücadelesindeki
Yeri ve Saflaşması
Solun sınıflar mücadelesindeki
yerini ve saflaşmasını belirleyen belli
başlı temeller vardır. Sol bu temel
noktalardaki tutumuna göre saflaşmıştır:
- Emperyalizmin ve oligarşinin
saldırılarına karşı ideolojik ve politik
tavır alışı.
- Oligarşinin dayattığı ve Kürt
milliyetçi hareketin de elini uzattığı
“barış, uzlaşma, çözüm” politikalarına
karşı tavır.
- Yasal particilik ve parlamenter
mücadele; illegal örgütlenme ve
silahlı mücadeleye bakış.
- Devrim iddiası, iktidar perspektifi...
Buna göre solun tablosunu mevcut
haliyle şöyle sınıflandırmak mümkündür:
Bir, Kürt milliyetçileri.
İki, Kürt milliyetçilerine yedeklenen sol; MLKP, TKP/ML, EMEP...
Üç, Reformist sol; ÖDP, Halkevleri, TKP, MKP...
Dört, Devrimci sol.
Esasta solun durduğu iki cephe
vardır. Devrimci Cephe ve Düzen
Cephesi. Sol, ideolojik-politik tutumuyla, birkaç istisna hariç, düzen
cephesinde yer almaktadır.
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Düzenin dışına çıkan devrimci solu ise tecrit
politikasıyla teslim almak oligarşinin temel
politikasıydı. Tecrit saldırısı F Tipleri ile sınırlı
bir saldırı değildi. Tecrit saldırısı devrimcileri
“terörizm” demagojisiyle yalnızlaştırmak ve
katliamlarla teslim almaktı. Direnme hakkını
yok etmekti. Devrimciliğin, devrimin meşruluğunu ortadan kaldırmaktı. Kısacası düzenin
önünü düzlemekti.

Birkaç örgütü dışında tutarsak sol esas olarak emperyalizmin ideolojik-politik etkisi altına
girmiştir... Bu durumun kökleri ‘90’lı
yılların başına uzanır. '90’lı yıllar,
dünya sol hareketi ve ülkemiz sol
hareketi açısından ciddi dönemeçlerden biridir.
‘90’lı yılların başı revizyonist politikaların yönetimindeki sosyalist
ülkelerde birbiri ardına karşı-devrimlerin yaşandığı yıllardır.
Emperyalizmin “Yeni Dünya Düzeni” adı altında dünya hakimiyetini
ilan ettiği yıllardır. Tasfiyecilik saldırılarını; “sosyalizm öldü”, “tarihin
sonu”, “elveda proletarya”, “kapitalizmin alternatifi yok” diyerek
yükselttiği yıllardır.
Solda tasfiyecilik rüzgarlarının
estiği, silah bırakmanın moda haline
geldiği, sosyalizmi, devrimi savunmanın meşruluğunun yitirildiği, iktidar hedefinin kalmadığı yıllardır.
Gururla söyleyebiliriz ki, ülkemiz
devrimci solu ’90 başlarındaki bu
rüzgara kapılmamış; yılgınlık, gerilemek, teslimiyet şöyle dursun “Atılım”a geçmiş, orak-çekiçli bayrağı
onurla dalgalandırmıştır. İdeolojikpolitik tutumundan bir adım dahi
geri atmamıştır. Devrimci Sol’un bu
netliği ülkemiz solunu da olumlu
anlamda etkilemiştir. Ancak bu durum
sol açısından dış bir etkendir. Gerçekte
sol bu süreçte ideolojik anlamda bunalım yaşamış, hedefini yitirmiş,
Devrimci Sol’un oligarşiyle savaşını
izleyen durumda olmuştur. Emperyalizmin, başta Ortadoğu olmak üzere, dünyanın pek çok yerindeki saldırılarına seyirci kalmıştır. “Ne Sam
Ne Saddam”, “Yüzde Elli Sam,
Yüzde Elli Saddam” politikaları
bunun ifadesi olmuştur.

Savaşmayan, çatışmayan, direnmeyen solun ideolojisini, kültürünü
ve değerlerini yitirmesi, bunun yerine
emperyalizmin ideolojisini, kültürünü
koyması kaçınılmazdır. Bu anlamda
'90’lardaki karşı-devrimler ile birçok
örgüt emperyalizmin ideolojik-kültürel etkisi altına girmiştir.
‘90’lardan bugüne yaklaşık 25
yıl geçti. Sol, bugün 25 yıl öncesinin
de çok gerisindedir. ‘90’lı yıllarda
tüm eksiklerine rağmen silahlı mücadeleyi savunan, illegal, düzen dışı
örgütlenmelerini şöyle ya da böyle
koruyan bir sol vardır. Reformizmi
bir kenara koyarsak oportünist sol o
süreçte devrimci cephede yer almıştır.
Şehitler, tutsaklar vermiş, bedeller
ödemiştir. Ülkemizin şehirlerinde,
kırlarında oligarşiye silah sıkmıştır.
Ancak içten içe ‘90’larda başlayan
gerileyiş, çürüme devam etmiş, bugüne gelmiştir. Bugün oportunizm
hemen hemen bütünüyle reformizme,
düzeniçiliğe kaymıştır.
Emperyalizm gerçeği solun gündeminden çıkmıştır. Bırakalım pratik
tavır almayı, söylemde dahi emperyalizm karşıtlığı, anti-emperyalizm
olgusu kalmamıştır. Sol bu noktada
İslamcı hareketlerin de gerisine düşmüştür. Kürt milliyetçiliği nezdinde
emperyalizmle uzlaşmak, emperyalizmin ilerici olduğu demagojisi
meşru hale getirilmiştir. Sol buna
da sessiz ve seyirci kalmıştır.
Oligarşinin saldırılarına karşı meşru, militan mücadele yerine; meşruluk
düzenin yasalarında, icazetinde, Avrupa emperyalizminde aranmıştır.
Kendi gücüne, halka güvenmeyenler
güveni, gücü kendi dışındaki güçlere
yaslanmakta aramışlardır.

Solun hemen hemen bütünü
bugün AKP’yi birincil tehlike
olarak gördüklerini, ona karşı
mücadele ettiklerini söylemektedir. Ancak bu söylem tutarsız
ve boştur. AKP politikaları emperyalizmin politikalarıdır.
AKP’nin politikalarından rahatsızlık duymak bu anlamda
AKP’yi gerçekten karşısına almak demek, düzeni karşısına
almak demektir. Ancak başta
Kürt milliyetçileri olmak üzere
ona yedeklenmiş sol ile reformist
sol açısından düzen dışılık, anti-emperyalistlik ve böyle bir iddia sözkonusu değildir. Bu kesimler açısından
AKP karşıtlığı çok büyük oranda düzenin sınırları içindeki bir karşıtlıktır.
Tersini iddia etmek halkı aldatmaktır.
Emperyalizm ve oligarşi çok açık
biçimde, göstere göstere Kürt milliyetçi hareketini tasfiye ediyor. Adına
“çözüm süreci” dedikleri tasfiye politikası sol adına, ilericilik adına,
devrimcilik adına savunuluyor. Dahası
bu politikanın, bu oyunun aracı haline
geliniyor. Daha yakın süreçte oligarşinin saldırıları karşısında savaşan,
şehitler veren, bedeller ödeyen
MLKP’nin, TKP/ML’nin tutumu ibret
vericidir.
Yasal particilik, parlamenter mücadele “uygun koşullarda, temel mücadeleye hizmet edecek tarzda” kullanılabilecek bir mücadele biçimi olmaktan çıkıp düzene sığınmanın ifadesi haline gelmiştir. Solun belli kesimleri açısından silahlı mücadele,
illegal örgütlenme yani düzendışılık
korkulan, ürkülen, hatta saldırılan
değer ve biçimler haline gelmiştir.
Devrim iddiası, iktidar perspektifi
kalmamıştır. Sonuç, devrimden ve
halktan uzaklaşmış bir sol gerçeğidir.
Oligarşi, düzeniçi güçler bu sol nezdinde solla, solun değerleriyle oynar
hale gelmiştir.
Silahlı savaş geliştikçe soldaki saflaşmanın değişeceği, yeni saflaşmaların
oluşacağı ve solun sol olarak hak
ettiği yere geleceği açıktır. Bu noktada
hiç kuşkusuz belirleyici olan silahlı
savaşın, iktidar mücadelesinin büyütülmesi ve halkın örgütlenmesidir.
(Sürecek)

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

“Çözü m Süreci” Çözü msüzlüğ ünü Da ya tı yo r

KCK-HÜDA PAR Çatışması,
AKP’nin Kürt Milliyetçi Hareketi
Tasfiye Saldırılarının Parçasıdır
Kürt milliyetçi hareket hala daha
“çözüm süreci devam ediyor, süreç
ilerliyor” propagandalarına devam
etse de sürecin gerçekte tam bir çözümsüzlük ve AKP'nin tasfiye politikalarının her geçen gün daha da
derinleşerek ve sonuç alarak sürdüğünü ortaya koyuyor.
Cizre'de yaşanan KCK-HÜDA
PAR çatışması bu tasfiye operasyonunun son dönemdeki en net göstergelerinden biridir. Çatışma Nur Mahallesi'nde, KCK'nin etkin olduğu bir
mahallede yaşanıyor olmasına ve saldırıyı başlatan HÜDA PAR denilen
AKP beslemesi bir güç olmasına rağmen AKP saldırıyı yapanın YDG-H
olduğunun propagandasını yapmaktadır. AKP'nin yaptıklarında ve yapacaklarında şaşırtıcı ve yeni olan
hiçbir şey yoktur. Esas sorun KCK
tarafındaki kafa karışıklığıyla ortaya
çıkmaktadır. Öyle bir hale gelmişler
ki bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor,
biri bir türlü öteki daha başka türlü
söyleyebiliyor. Aynı siyasi anlayışa
sahip insanların, tam ters söylemlere
sahip olmalarının normal bir tarafı
yoktur. Hele de bunlar o anlayış adına
politika yapan, politika belirleyen konumlarda olan insanlarsa...

Çatışmanın Başlangıcı ve
Zemini...
Bu çatışma aslında durup dururken
başlamış bir çatışma değildir. HDP
ile HÜDA PAR'ın görüşmesinden
hemen sonra çatışmanın çıktığı
ve bunun bir provokasyon olduğunu söyleyenler gerçeklere
gözlerini kapatan, kapatmak
isteyenlerdir.
Cizre'deki çatışmadan önce
AKP'nin yürüttüğü propagandalara bakıldığında da görülür bu.

AKP sürekli Kürt halkını sahiplenmekten, Kürdistan'da Kürt halkını temsil etme yetkisinin sadece
PKK tarafında olmadığını, onların
her şeyi belirleyemeyeceğini söyleyip duruyordu. 27 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen Cizre çatışmasından bir hafta kadar önce 19 Aralık
günü HÜDA PAR'ı ziyaret eden Bülent Arınç'ın söyledikleri, AKP'nin
nasıl bir zemin hazırladığını çok açık
ortaya koymaktadır. Şöyle diyor
Arınç:
“Çözüm süreci veya Kürtlerin sorunu veya Kürt halkının tek temsilcisi
HDP değildir. Bunu bütün dünya
bilmeli. Kendileri ne kadar böyle diyorlarsa da böyle değildir.
Bugün o bölgede, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde de Doğu Anadolu'da da Türkiye'nin bütün bölgelerinde de bence birinci tercih AK
Parti'dir. İkinci parti, HDP olabilir
ama eğer onların tehditleri, onların
baskıları, onların 'Ya bizdensiniz ya
düşmansınız' şeklindeki bugüne kadar uyguladıkları sistem geçerli olmasa inanın ki başta Hür Dava Partisi de olmak üzere diğer bütün siyasi
temsil noktasındaki partiler, Kürt
kardeşlerimizin tercihi olacaktır. O
bölgede yaşananları en çok bu arkadaşlarımız bilir. Biz de bize gelen
haberlerden biliriz.”
Açık bir kışkırtma ve açık bir

yönlendirme sözkonusudur Arınç'ın
sözlerinde. Ardından da Cizre çatışması gündeme gelmiştir. Kontrgerilla
örgütlenmesinin sonuçları Cizre'deki
çatışma biçiminde ortaya çıkmıştır.
KCK gençlik örgütünün bölgede yaptığı eylemlerini günlerce karşı propagandasını yapan devlet son akşam
HÜDA PAR'lıları saldırtarak çatışma
yaşanmasını sağlamıştır. AKP polisinin seyrettiği çatışmanın sonucunda
KCK'dan iki HÜDA PAR'dan da
bir kişi ölmüştür. Yaralananların da
olduğu çatışma sonrasında, her iki
tarafın da karşılıklı suçlamaları olmuştur. Ancak görünen gerçek çatışmanın yaşandığı bölgenin KCK
denetiminde bir bölge olmasıdır. Bu
yanıyla da saldırının HÜDA PAR
tarafından başlatıldığı açıkça da görülmektedir. Dahası zaten AKP'nin
açıklamalarının ardından gelen bir
saldırı ve çatışma olmasıyla da bu
gerçek çıplaktır.
AKP; saldırı öncesinde yaptığı
propaganda ile zemini hazırlamış,
HÜDA PAR’lıları saldırtarak da Kürt
halkından kendi işbirlikçileri eliyle
sonuç almaya çalışmaktadır. Çatışmalar sonrasında AKP'nin HÜDA
PAR'ı açıkça sahiplenen ve KCK ile
HDP'yi suçlayan açıklamaları da çatışmaların gerçek başlatıcısının kim
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
AKP Kobane eylemleri dönemindeki baskın çıkma tavrıyla; HDP'ye
yüklenerek kendi propaganda zeminini güçlendirmeye çalışmaktadır.
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tedir. Her türlü yalan, demagoji de
sınır tanımadığı gibi bunlarla yarattığı
zeminde katliamcılıkta da pervasızca
saldırmaktadır. Bu yanıyla sorun esas
olarak HDP-KCK tarafında yaşanmaktadır... Öyle bir haldedirler ki,
AKP'ye “mecbur ve mahkum” olmaları attıkları her adımda, sarf ettikleri her sözde daha bir açık olarak
ortaya çıkmaktadır.
Son zamanlarda HDP ve KCK'nin
özellikle AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a
yönelik konuşmalarındaki üslupları
oldukça sert görünüyor. Ancak bu
sertlik uygulamada, politikalarda hiçbir değişiklik yaratmıyor. Sadece ve
sadece bol keseden sarf edilen sert
açıklamalar olarak ortaya çıkmaktadır.
Cizre çatışması sonrası yapılan açıklamaları da böyledir. Yine sert ve
AKP'yi suçlayan açıklamalar yapılıyor. Hatta çok net tespitler de yapılıyor ancak izlenen politikalara yansıyan hiçbir şey yoktur. Hal böyle
olunca da söylediklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi de kalmamaktadır. Ve
politikalara yansımayan sertlik, kafa
karışıklığıyla da birleşince politik
olarak nasıl şaşkınlık içinde olduklarını ve AKP'ye rağmen politika yapamayacak durumda olduklarını göstermektedir.
Demokratik Toplum Kongresi Eş
Başkanı Hatip Dicle “Ortada üçüncü
bir güç var o da ‘paralel yapı’. Bu
yapı çözüm sürecinin en büyük karşıtı.
Ben öyle düşünüyorum” diyor ve
ayrıca bir de 'dördüncü güç' başka
yapıların da olabileceğini söylüyor.
Ve bu söyledikleriyle de AKP'yi aklayan bir yaklaşım gösteriyor. AKP
ile bozuşmamak adına gösterdiği bu
yaklaşımı “mahkum” hallerini de
açıkça ortaya koyuyor.
Elbette diğer yandan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu
Cizre’de YDG-H ile çatışmaya giren
HÜDA PAR’ı AKP hükümetinin cesaretlendirdiğini ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun HÜDA PAR’ı ‘koruyan’ açıklamalarını hükümetin bu
yaklaşımına örnek olarak gösteriyor...
Karasu açıklamasının devamında
şunları söylüyor:
“HÜDA PAR yanlıları hüküme-

tin bu tutumundan cesaret alarak,
fırsat buldukları her yerde saldırarak
halkı sindirmeye ve bu temelde halkın üzerinde hegemonya kurmaya
çalışmaktadır” diyor ve saldırıların
süreceğini de ekleyerek; halkı 'öz
savunma ve direnme'ye çağırarak
saldırıları ve tuzağı boşa çıkarma
çağrısı yapıyor.
Hangi savunma, nasıl bir savunma
olduğu bile belirsiz bir açıklama Karasu'nun yaptığı... “Çözüm süreci” denilen garabeti daha hala savunarak ve
bundan medet umarak nasıl bir öz savunma gerçekleştirilecek belirsiz...
Halkı ayaklanmalara çağırıp sonra
da yüzüstü bırakarak katillerin masasına oturmanız neredeyse tüm tarihinizin gerçeğidir... Bu yanıyla kimi
nasıl bir öz savunmaya çağırıyorsunuz
açık ve net olarak açıklayın... AKP
politikalarına paralel olarak yaşananları “paralelcilerin işi” gibi göstermeye çalışarak AKP'ye şirin görünmeyi elden bırakmayan insanlarınıza nasıl bir tavır almayı düşünüyorsunuz bunu da açıklayın.
Roboski'de geçtiğimiz günlerde
Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a
verip veriştiren demeci vardı... Ancak
daha önce Erdoğan'ın bölgeyi ziyaretinde aileleri adeta zorla Erdoğan'ın
yanına getirten de aynı Demirtaş
değil miydi? Hem bunu yapıp sonra
da verip veriştirmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur, olamaz...
Yoksa siz Kürt halkını hafızasız
mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz...
Bu konuda keskin çıkışlardan biri
de Özgür Gündem Gazetesi'nden
Hüseyin Ali imzasıyla yazılan yazıda
var. Devletin 1990'lı yıllardaki saldırılarını hatırlatan Ali şöyle devam
ediyor:
“AKP hükümeti, halkların mücadelesi ve toplumun demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünü
dayatması karşısında sıkışmıştır. İç
ve dış politikada Türk devleti sıkışmıştır. İşte bu saldırılarla devlet ve
AKP hükümeti kendisine demokratik
çözüm dayatan Kürt Özgürlük Hareketi’ni zayıflatmayı ve halkı sindirmeyi amaçlamıştır. Yani Kürt sorununda çözüm politikası olmayan-

ların dün Hizbullah’ı, bugün de
HÜDA PAR’ı kullanma gerçeği vardır.
Bunu böyle görmemek kafayı kuma
gömmek ve kendini kandırmaktır.”
Kim kafasını ne kadar kuma gömmüş tartışılır... Devletin ve AKP'nin
Hizbullah'ı, HÜDA PAR'ı kullanması
elbette gerçektir. Ancak bu tıkanıklığın
ürünü müdür, yoksa tam teslimiyeti
dayatmanın yansıması mıdır, işte bu
tartışılır. “Çözüm süreci” denilen sürecin
başından bu yana süreci yönlendiren
AKP'dir... Kürt milliyetçi hareket süreç
önderimizin çizdiği yol haritası temelinde ilerliyor deseler de bunun gerçek
olmadığı tüm gerçekliğiyle ortadadır...
Kimse kendini kandırmasın...
ABD ile dirsek teması içinde olununca süreci de istediğimiz gibi yönlendiririz diye avunmanın altı boştur.
ABD'nin Kürt milliyetçi harekete
biçtiği rol Ortadoğu politikaları eksenindedir. Ama bu Türkiye içindeki
bir rol değildir. Türkiye'deki hareketi
ise tümüyle tasfiye amaçlanmaktadır.
Silahların tam olarak bırakılmasından
söz edilmektedir. Bunu Kürt milliyetçi
hareketi de zaten kabul etmiş durumdadır. Sorun sadece bundan
sonra ülke içinde, Kürdistan'da
kimin güç olacağı sorunudur. Bu
sorunda da AKP açıkça kendini dayatmakta ve Kürt milliyetçi hareketi
bölgedeki en azından tek güç olmaktan çıkarıp kendi örgütlenmesini
orada genişletmenin çalışmasını yapmaktadır.
“HÜDA PAR’ın kullanılması ve
Özgürlük Hareketi’nin önüne çıkarılması Milli Güvenlik Kurulu’nda
kararlaştırılmıştır. Ya da Milli Güvenlik Kurulu içindeki çekirdek yapıyla bu saldırılar planlanmıştır. Dolayısıyla bu saldırı planının baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.” diye devam ediyor yazısına Hüseyin Ali...
Evet, aynen söylediğiniz gibidir...
Erdoğan ise sizin vekillerinizin mecliste ayakta alkışladığı kişidir. ‘Kişiyi
değil makamı alkışladık’ diye de
savunma yapmıştı o dönem Demirtaş.
Makam, yani devlet MGK’da simgelenen bir devlettir. Yani aslında
alkışlanan Erdoğan ile birlikte
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MGK’dır... Gizli anayasasıyla bu ülkeyi yöneten gerçek gücün MGK
olduğunu bugün ilkokul çocukları
bile bilmektedir. Yani daha önceki
söylediklerinizin ve yaklaşımlarınızın
özeleştirisini vermeden sadece son
olay üzerinden değerlendirmelerde
bulunmak gerçeklerden kaçıştır.
Ve devam ediyor Hüseyin Ali;
“Herkes şunu bilmelidir ki, çözüm
politikası olmayan devlet ve hükümet
her zaman bu yollara başvuracaktır.
On yıllardır, hatta yüz yıldır bir özel
savaş politikasıyla karşı karşıya olan
Kürtlerin bu gerçeği gözden kaçırmaması gerekir. Bu yollara başvurulması, hükümetin bir çözüm politikası olmadığını gösterir; ya da
kendi düşündüğü “Çözümü” dayatmak için bu saldırılar yapılıyor. Kürt
halkı ve Özgürlük Hareketi zayıflatılır,
sindirilirse istedikleri politikayı kabul
ettirebilirler. Siyasi soykırım operasyonlarındaki amaç da bu saldırılardaki amaç da aynıdır. Siyasi soykırım
operasyonlarının yetmediği durumda
bu saldırılar gündeme konulmuştur.”
Bir yanıyla gerçekleri ortaya koymakla birlikte halkı demokratik temelde ne olduğu belirsiz bir öz savunmaya çağırmakla aslında bir şey
de söylememektedir. Çünkü her şeyiyle AKP’nin kendi çözümüne bağlanan Kürt milliyetçi hareketin farklı
olarak ortaya koyduğu koyabileceği
hiçbir şey kalmamıştır. Cemil Bayık’ın en son röportajındaki söylemleri aslında geleceklerini emperyalistlere bağladıklarını ortaya koyan
bir açıklamadır.
“Aslında bizi yanlış tanıdılar.
Belki bizim de hatalarımız oldu.
Ancak hata yapan sadece biz değildik. Avrupa ve ABD, bizi Türk devleti
ve istihbaratının gözüyle, onların
aktardığı gibi tanıdı. Kobane'deki
tutumumuz gözlerin açılmasını sağladı. Türkiye ve başkalarının bizim
hakkımızda anlattıklarının gerçeği
yansıtmadığı görülecek” diyor Bayık.
İşte bu gerçeklerdir aslında Kürt
milliyetçi hareketinin gerçeği. Kendine ait bir politikası kalmamıştır.
Bağlı olduğu politikalar emperyalistlerin politikalarıdır. Durum böyle

olunca da emperyalistlerin bölgedeki
en önemli güçlerinden biri olan Türkiye oligarşisi karşısında da net ve
güçlü bir politik hat izleyememektedirler. Sadece, doğru bazı tespitler
yapsalar da altı boş direniş çağrılarının
ötesine de geçemiyorlar. AKP’li Yalçın Akdoğan’ın azarlamaları ve aşağılamaları da bu temelde olmaktadır.

Çatışmalar da
Seçim Yatırımına
Dönüştürülmektedir!
Bu yanıyla son yaşanan çatışmalar
ve karşılıklı yürüyen söz düellosunun
seçime dönük bir yatırım olmaktan
öte bir anlamı da yoktur. AKP, HÜDA
PAR eliyle bölgede kendi zeminini
güçlendirme manevralarına başvururken; HDP de yüksek perdeden
demeçleriyle ve KCK’nin tehditler
içeren açıklamalarıyla aslında aynı
şeyi yapıyor; seçime hazırlanıyor.
Seçimin en güçlü partisi olmak, daha
fazla oy almak için oy avcılığına
çıktıklarını söylemek hiç de yanlış
olmayacaktır. Demirtaş’ın Roboski
açıklamaları da, Karasu’nun çağrıları
da seçimde daha fazla oy alma hesaplarının ötesine geçmiyor, geçemiyor.
Seçimlere yatırım amaçlı olmayan
politikalar yürütebilme iradesini yıllardır kaybetmiş olan Kürt milliyetçi
hareketin bugün devletin, AKP’nin
çizdiği icazet sınırlarının ötesinde bir
politika izlemesinin de koşulları kalmamıştır. Sürekli yalpalayan kendi
içinde tutarsızlaşan konuşmalarının
nedeni de budur. Kürt halkının direnişi,
“çözüm süreci” denilen garabete karşı
tavırları altında ezilen, çıkış yolu bulamayan HDP çareyi söylemlerindeki
sertlikte bulmuştur. Başka da bir politikası, çıkışı yoktur. Çünkü “çözüm
süreci” dedikleri sürecin çözdüğü bir
şey yoktur. Ya da süreç HDP’yi,
PKK’yi çözüyor diyebiliriz.

Sonuç Olarak;
1- Cizre’de yaşanan HÜDA PAR,
YDG-H çatışması olarak yansıtılan
süreci başından sona ören ve yön
veren AKP’dir... Çatışmaya hem zemin hazırlamış ve hem de HÜDA

PAR’ı açıktan kollamıştır.
2- AKP için “Çözüm” Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesidir. HÜDAPAR da AKP’nin Kürt milliyetçi hareketi tasfiye projesinin bir parçasıdır.
3- Kürt halkı için “çözüm süreci”
çözümsüzlüktür. Ve çözümsüzlük
kendini dayatıyor. Kürt halkı ya
teslim olacak, ya direnecek! “Çözüm
süreci” adı altında sürdürülen demagoji halkı oyalamaya yetmiyor...
4- AKP’nin saldırganlığına, kontrgerilla operasyonlarına rağmen
PKK’nin elle tutulur somut hiçbir
politikası yoktur. Tersine tam bir
kafa karışıklığı içindedirler. Hatip
Dicle AKP’yi aklayan temelde yaklaşırken Mustafa Karasu ve Özgür
Gündem yazarları tersi bir yaklaşımla
AKP’yi mahkum etmeye çalışan yazılar yazıyorlar.
5- KCK tarafı yazılarında keskin
bir üslup kullanıyor. Aynı sert ve
keskin üslubu Selahattin Demirtaş
gibi politikacılarında da görüyoruz.
Ancak bu keskinlik somut politikalara
yansımıyor. Tersine boş laf olmanın
ötesine geçmiyor.
6- En sert çıkışların yapıldığı Tayyip
Erdoğan’ı mecliste ayakta alkışlayan,
halkı ayaklanmalara çağırıp sonra da
yüz üstü bırakan, Kobani eylemleri
döneminde sokak çağrısı yapıp sonra
da halkın katledilmesi karşısında provokasyon edebiyatına sarılan Kürt
milliyetçi hareketin bugünkü direniş
çağrılarının hiçbir inandırıcılığı yoktur.
7- AKP ve MGK’nın kontrgerilla
yöntemleriyle giriştiği saldırılara ve
silahlı mücadeleyi ve Kürt halkının
direnişini yok etmeyi amaçlayan politikalara karşı durmak ve bu temelde
halkın da direniş yapması isteniyorsa,
öncelikle bugün AKP’nin ve emperyalistlerin dümen suyunda ilerleyen
“çözüm süreci” denilen çözümsüzlüğe son verilmelidir. Halkın direnişine ve gücüne güvenin, yüzünüzü
halka dönün.
8- Kürt halkımız; uzlaşmacı politikalar kurtuluş getirmez, siz de
yüzünüzü devrime dönün. Çözüm
tüm halkların ortak mücadelesindedir!

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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60 YILLIK HANÇER:

İNCİRLİK ÜSSÜ

İncirlik Üssü Anadolu’nun bağrına bir
hançer gibi saplanalı 60 yıl oldu. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü,
Aralık 1954´te Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri´nin
hizmetinde kullanıma açıldı. İncirlik Üssü
olarak bilinen üssün resmi adı, 10. Tanker
Üssüdür.

İncirlik
Üssü,
Türkiye’nin
Amerika’ya
bağımlılığının
sembolüdür.

Emperyalizmin Saldırı Merkezlerinden Biri: 39. Hava ve Seferberlik
Kanat Komutanlığı

Ve elbette İncirlik
Üssü’ne ve
Amerika’ya karşı
mücadelede,
vatanseverliğin,
anti-emperyalist
olmanın ölçüsüdür.

Amerika
Defol!
Bu Vatan
Bizim!
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İncirlik, Anadolu’nun bağrında bir saldırı üssüdür. İncirlik, bu topraklar üzerinde kara bir lekedir, sökülüp atılmak zorunda olan bir ur’dur. Bu üs, kurulduğu günden beri ABD’nin emrinde bir savaş merkezi olmuştur.
Üssün inşaatına, daha Türkiye NATO'ya üye olmadan, 1951'de Amerikalı
mühendislerle başlandı. İncirlik Üssü 23
Haziran 1954’te Türkiye ve ABD arasında imzalanan Askeri Kolaylıklar Antlaşması’nın ardından, Aralık 1954’te Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan
Hava Kuvvetleri’nin ortak kullanımına
açıldı. ABD askerleri bu anlaşma sayesinde çok geniş imtiyazlara ve ekonomik
muafiyetlere sahip oldular. Kontrol edilmeden ülkeye giriş ve çıkış yapabilmelerine yasal olanak sağlandı.
İncirlik Üssü, ABD’nin Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz üzerinde rahatça hakimiyet kurabileceği ve denetim sağlayabileceği merkezi bir konumdadır. ABD için
stratejik bir öneme sahiptir.
İncirlik Üssü’nde 2 bin 300 dolayında
ABD askeri ile eş, çocuk, anne ve babaları
bulunuyor. İncirlik Üssü’nü NATO lojistik
amaçlı olarak kullanıyor.
İncirlik Hava Üssü, NATO’nun önemli
bölgesel bir depo üssü. İncirlik dünyanın
ucuş ve atış eğitimi açısından en uygun
üslerinden biri. Bu nedenle bölge açısından
çok önemli bir üstür. Yılın 365 günü gece
gündüz uçuş ve atış eğitimine uygun olduğu

da söylenmişti.
Orta ve ağır bombardımanlara karşı acil
durum ve toparlanma sitesi olarak planlanan
Üs ayrıca Ortadoğu´daki direnişlere karşı
savaşlarda kullanılan önemli yerlerden bir
tanesidir.

İncirlik Üssü Nasıl Kullanıldı?
İncirlik Üssü, kurulduğundan bu yana
elbette sadece Ortadoğu halkına yönelik
savaşta kullanılmadı. Aynı zamanda U-2
casus uçaklarının keşif ve gözetleme operasyonlarında kullanıldı. 1960 Mayıs´ına
kadar U-2 casus uçaklarının ana operasyon
merkezi haline geldiği kayıtlarda yer alıyor.
1958'de Lübnan'daki ilerici güçlerin direnişini bastırmak için Lübnan'a sevk edilen
Amerikan askerlerinin sevkiyatı İncirlik
Üssü'nden gerçekleştirildi. ABD, Türkiye'ye
formaliteden de olsa haber vermeye, izin
almaya gerek duymadı.
70´li ve 80´li yıllar boyunca İncirlik´in
bölgede gerçekleştirilen saldırılara destek
sağladı. 15 Eylül 1997´de Irak´ın kuzeyine
düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme’de
(Kuzeyden Keşif Gücü) (Operation Northern
Watch) ve 39. Hava ve Seferberlik Kanat
Komutanlığı’nda ABD Hava Kuvvetleri´ne
ait mülkleri desteklemek ve komuta etmek
için kullanılır hale getirildi.
1991 Körfez Savaşı sırasında, üsten
kalkan Amerikan uçakları Irak üzerinde
14.000 saat uçtular, 3.000 adet bomba
attılar, 100 füze fırlattılar ve 4 Irak uçağını
düşürüp, toplam 100 saldırı "paketi" düzenlediler.
Afganistan'a 8 saat uzaklıkta olan üssün,
"Özgürlüğü Sürdürme Operasyonu"na
lojistik destek verdiler.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül,
yaptığı bir açıklamada, Türk Hava Sahası
ve İncirlik Üssü'nün 2001-2008 yılları arasında; Amerika tarafından, Afganistan rotasında 13 bin 500, Irak bağlantılı olarak
da 84 binden fazla uçuş için kullanıldığını,
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ayrıca da ABD'ye 6 bin
münferit uçuş izni verildiğini açıkladı.
2006'da, üzerinde
patlayıcı madde yazılı
tırların üsten çıkıp İskenderun Limanı'na,
oradan Güney Kıbrıs'taki Agratour Üssü'ne,
oradan da Lübnan ve
Filistin'e karşı kullanılmak üzere İsrail'e gitti.
Ulusal Kaynaklar Savunma Konseyi'nin Şubat 2005 tarihli Hans
M.Kristensen tarafından düzenlenmiş
"Avrupa'daki Amerikan Nükleer
Silahları" konulu raporuna göre,
üste, yerleştirilmeleri 1998 yılında
tamamlanmış 90 adet B-61 tipi nükleer başlığın bulunduğu biliniyor.
Temmuz 2006 yılı boyunca İsrail-Lübnan çatışmaları sırasında İncirlik’in, Lübnan’da yaşayan ve savaş
nedeniyle kaçan bin 700’den fazla
Amerikalıya yiyecek, konaklama,
inançlarını yerine getirmeleri için
imkanlar ve çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.

İşbirlikçi AKP
Ortadoğu’daki
Katliamların Ortağıdır
AKP iktidarı ülkenin her tarafını
ABD üsleri ile donattığı gibi İncirlik
üssü üzerindeki ABD yetkilerini artırdı. 2003 Haziran ayında AKP Hükümeti tarafından imzalanan kararnameyle İncirlik 2004 başında "Anti
Terör Üssü" adıyla, Ortadoğu ve Asya
arasında ABD asker ve teçhizatlarını
geçirmek, belirli süre konuşlandırmak
amacıyla transit üs haline getirildi.
Üssün komutanı ABD'li bir subaydır
ve üsle ilgili olarak TSK'ya bilgi vermekle yükümlü değildir. "İncirlik
Üssü'nün varlık nedeni olan harekâtlar için kullanımında görev ve

yetki ABD'nindir."
Son aylarda Suriye politikası
üzerine AKP ve ABD'nin anlaşamadığı, İncirlik üssünün kullanımının pazarlık konusu haline
geldiği, AKP'nin isterse İncirlik
Üssünü kapatacağı yönündeki
beyanların tümü yalandır. AKP
her konuda olduğu gibi İncirlik
Üssünün kullanımı konusunda
da kendi başına karar veremez. ABD'nin
istediğini yerine getirmek zorundadır.
Ülkemizdeki üsler, hem kendi ülkemiz halkları, hem de Ortadoğu, Kafkas ve Balkan halklarına yönelik savaşın
örgütlendiği merkezlerdir. Bu merkezler
halklar için yalnızca düşmanlık üretmektedir. Halkların mücadelesi yükseldikçe, dünya halklarının baş düşmanı
ABD de kendi üslerini terk etmek zorunda kalacaktır. Anti-emperyalist mücadelede kazanılan her başarı bu üslere
vurulan darbedir. Enternasyonalizmi
her büyütüşümüz, emperyalizmin saldırıları önünde barikattır. Bize düşen
enternasyonalist dayanışmayı örmek,
anti- emperyalist mücadeleyi büyütmektir..

Ahmet Davutoğlu'nu
Protesto Eden
Halk Cepheliler
Serbest Bırakıldı
Başbakan Davutoğlu’nun Mersin’de konuşma
yaptığı salonda, pankart açarak başbakanı protesto
eden iki Halk Cepheli 3 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Derya Bozkurt serbest bırakılırken Mehmet Rende, serbest bırakıldıktan
sonra aranması olduğu bahanesiyle tekrar gözaltına
alındı. Bir süre sonra yeniden serbest bırakıldı.
Gözaltı sırasına işkenceye maruz kalan Mehmet Rende’nin vücudunun
bazı bölgelerinde morluklar, ezilmeler oluştu. Sağ el baş parmağında
ise, gözaltına alındığı esnada bükülmesinden kaynaklı, çıkık oluştu. Bu
nedenle alçıya alınan elinde şişlik ve ağrılar oluştu.

Elazığ’da Gözaltına Alınan
Liseli Dev-Genç'liler Serbest Bırakıldı
Elazığ’da tutsak olan 2 Dev-Genç'liyi sahiplenmek için 31 Aralık’ta
eylem yapan Liseli Dev-Genç’liler eylemden sonra katil polisler tarafından
gözaltına almıştı. Liseli Dev-Genç’lilerin bir kısmı aynı gün, bir kısmı
ise 1 Ocak’ta savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Liseli
Dev-Genç yaptığı açıklamada, tutsak Dev-Genç’lileri sahiplenmeye
devam edeceğini söyledi.
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Halkla Bütünleşen
Örgütlü Gücü
Yenemeyeceksiniz!
AKP’nin katil polisi, İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Halk Meclisine saldırdı. 4
Ocak’ta gece saatlerinde Halk Meclisi'nin
etrafında bulunan halka ve Meclis’e saldıran
polis, gaz bombası ile Meclis'in camlarını
kırdı. Polislerden 2 tanesi akrepten inerek
Halk Meclisi’nin arka camına yakın mesafeden bilinçli bir şekilde gaz attı. Arka cam
ve içerdeki odanın kapısı kırıldı. Gazi Halk
Meclisi yaptığı açıklamada saldırıların Halk
Meclisleri’nden duyulan korkunun ifadesi
olduğunu söyledi.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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PATRONLARIN ZENGİNLİĞİ
BİZİM OTURMADAN KALKTIĞIMIZ
SOFRALARIN KARŞILIĞIDIR!
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2015 yılı asgari ücret miktarı belli oldu. Hükümet ve
işveren temsilcisinin oylarıyla alınan kararda aylık 58 lira
zam yapıldı. Böylece ilk altı ayda asgari ücret 891 liradan
949 liraya çıktı. İkinci altı ayda 51 lira daha zam alarak
1.000 TL olacak. Asgari ücretliye günlük yapılan zam 1.9
lirayı bile geçmiyor. Günlük hayattan örnek verecek olursak
2 simit parası dahi etmiyor.
Yapılan zam %6 düzeyinde. 2015 yılının ilk altı ayında
%9 seviyelerinde olması beklenen enflasyonun altında.
Kaldı ki gerçek enflasyon oranları her zaman resmi enflasyonun çok çok üzerinde olagelmiştir. Asgari ücretli bir işçi
yeni zammı 58 lira ile ayda sadece 2 kilo kuşbaşı, 3 kilo
çay, 41 paket makarnadan birini alabilecek.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik milyonlarca işçiyle alay
eder gibi yapılan zammı yüksek artış olarak değerlendiriyor.
Açıklamasında “Yüzde 6+6 şeklindeki yüksek artış gerek
işçi, gerek işveren kesimi için iyi bir rakam“ diyor.
Elbette onlar için yüksek bir oran. Çünkü hükümet yüzde
3+3 önerisinde bulundu. Ellerinden gelse sıfır zam da isterlerdi. İstedikleri zam oranı ve dudaklarından dökülen
kelimeler bile burjuva devletin sınıflar üstü olmayıp; patronların haklarını, çıkarlarını savunmak ve korumak için
var olduğunun kanıtıdır.
Bu konuda öylesine pervasızlar ki kendi kurumları olan
TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) önerisini bile dikkate
almadılar. TÜİK asgari ücretin 1424 lira 70 kuruş olmasını
önermişti. TÜİK verilerine göre dört kişilik bir ailenin
açlık sınırı 1427 TL, yoksulluk sınırı 3500 TL civarında...TÜİK’de bizim -yoksulluğu bile reva görmeyip-açlık sınırında
bir hayat sürdürmemizi istiyor. Hükümet ve patronlar ise
yarı aç yarı tok yaşayın diyor.
“Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı
olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık,
ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak
tanımlanıyor. Türkiye genelinde ortalama ev kiraları 600650 TL dolaylarında. İstanbul’da ise gecekondu mahallelerinde
bile bu rakamın çok üzerinde. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz
faturaları, ulaşım giderleri, okul masrafı, giyim, mutfak ....
Verdiğiniz 949 TL bunlardan hangi birini karşılayacak?
Sinema ve tiyatroya gitmeyi, tatile çıkmayı, gazete ve kitap
almayı işçiler rüyalarında göremiyorlar. Utanmaz, arlanmaz
Bakan Çelik bir de yüksek artıştan bahsediyor. Bizim bir
ayda ölümü göze alarak çalışıp kazandığımız para sizin bir
akşam yemeğinde harcadığınız paradan daha az.

TİSK Temsilcisi Metin Demir, işveren tarafının da belirlenen ücretten memnun olmadığını söyledi. Tekliflerini
yüzde 4.5 + 4.5’e yükselttiklerine dikkati çeken Demir,
“Tekrar görüşmeler neticesinde iki tarafın anlaşması gerekiyordu. İşçi tarafının anlaşmaya hiçbir şekilde yanaşmaması bizi anlaşmaya zorladı. Bizim hiç hayal bile etmediğimiz yüzde 6+6 oranlarına geldi” dedi.
Yüzde altıyı hiç hayal bile etmiyorlarmış. Alçaklar! doğru
düzgün karnımızı bile doyurmayan o para için her gün beşer,
onar, yüzer ölüyoruz biz. Siz ise servetinize servet katıyorsunuz.
Forbes Dergisi’nin açıkladığı, Türkiye’nin dolar milyarderi
sayısı 25. en zengin Murat Ülker (Yıldız Holding) 2013
yılında 3 milyar 100 milyon dolar olan servetini borsadaki
düşüş ve dolar kurundaki artışa rağmen 600 milyon dolar
arttırarak 3 milyar 700 milyon dolara yükseltmiş. İkinci
sırada yer alan ENKA İnşaat patronu Şarık Tara 2013 yılında
2 milyor 800 milyon dolardan 2014 yılında 3 milyar 300
milyon dolara yükseltmiş. 500 milyon dolar daha zenginleşmiş.
Üçüncü sırada 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding
sahibi Hüsnü Özyeğin yer alıyor.
Marx: “Burjuvazi için sermaye birikimi prolaterya için
sefalet birikimidir” sözleriyle özetler bu durumu. Patronların
artan her kuruş serveti bizim açlığımız, yoksulluğumuz,
canımız, kanımız pahasınadır.
Sendikalar işçilerin ekonomik haklarını dahi savunmaktan
aciz. Bütün yaptıkları karara şerh koymaktan ibaret. Savunamazlar da! Çünkü devletle çatışmadan, dişe diş militan
bir mücadele verilmeden ekonomik haklar da kazanılamaz.
Sendikaların bugün içinde bulundukları durum böyle bir
mücadele vermekten çok uzak.
Öyleyse ne yapmalıyız? Dayı yıllar öncesinden ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Diyor ki: “Kendi ekonomik
çıkarları için bile militan bir mücadele vermeyen, sokaklardan, meydanlardan, işgallerden, devlet güçleriyle karşı
karşıya gelmekten kaçan bir işçi sınıfı, işçi sınıfı adına
layık olamaz. İşçi sınıfı, adına layık olmalıdır. Adına layık
olabilmek için, ilk görev, kendi haklarına sahip çıkması
ve kendilerinin yöneteceği, söz ve karar sahibi olacağı örgütleri kurmaktan geçer.”
O örgütler işçi meclisleridir. İşçiler! Bütün fabrikalarda,
bütün atölyelerde, bütün işyerlerinde işçi meclislerini
kuralım. Kendi örgütlerimizle kendi kavgamızı verelim.
Bizim olanı geri alalım!

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

Gücümüzü Örgütlülüğümüzden Alıyoruz

Gebze
Devrimci işçiler, iş yerleri ve
emekçilerin yaşadığı yoksul mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni
işçiler ve ailelerle tanışıp, DİH çatısı
altında örgütlenmeye, güç olmaya
çağırıyor. İşçi Hareketi Gazetesi'nin
tanıtımı ve satışı da yapılmaya devam
ediyor.

Gebze:
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 31
Aralık günü Gebze Emek Mahallesi’nde 2 saat süren çalışmada 40 adet
İşçi Hareketi Gazetesi'ni emekçi halka
ulaştırıldı. Yapılan dağıtımda işçilerle
tanışıldı. Gazete dağıtımı yapan
DİH’lileri evlerine davet eden işçiler
oldu. Gebze Emek Mahallesi’nde ertesi gün de dağıtımlar devam etti.

İki günde toplam 80 adet
İşçi Hareketi Gazetesi halka
ulaştırıldı.
Devrimci İşçi Hareketi
Gebze Emek Mahallesi’nde
2 Ocak günü dergi satışına
devam etti. Dergi satışında
emekçi halka hak alma mücadelesi, Kazova direnişi anlatıldı. 5 kişinin katıldığı
dergi satışında 1 saatte 30
dergi satıldı.
Kuruçeşme

Kuruçeşme:
Kıraç Merkez’de devrimci işçiler
tarafından 24 Aralık günü bir saat
süren çalışmada halka Yürüyüş Dergisi anlatılarak işçilerle sohbet edildi.
Ve inşaat işçilerine ziyaret sözü verildi.
Aynı gün, Kuruçeşme halk pazarında masa açıldı. Bir saat açık kalan
masa da İşçi Hareketi Gazetesi, Yürüyüş Dergisi, Devrimci İşçi Hareketi
Eğitim Dizisi-1, Kurtuluş, Diren Kazova-DİH rozeti bulunan masada
200 adet Devrimci İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu bildirisi ve Diren
Kazova/DİH bildirisi halka ulaştırıldı.
Devrimci İşçi Hareketi Kuruçeşme
ve Fabrikalar bölgesinde 25 Aralık’ta
“Direnerek Kazandık Halk İçin Üre-

tiyoruz, Patronsuz Üretim İçin Fabrikamızı Dayanışmayla Kuruyoruz”
Diren Kazova/DİH Kooperatifi İşçileri imzalı 130 adet afişi yaptı.
28 Aralık 2014’te Kıraç Kuruçeşme’de İşçi Hareketi Gazetesi dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. İki DİH’linin katıldığı çalışmada 15 adet İşçi Hareketi
Gazetesi emekçilere ulaştırıldı. Devrimci İşçi Hareketi aynı gün Kıraç
Kuruçeşme’de İMKB Endüstri Meslek Lisesi önünde anket yaptı. Anket
yapılan öğrencilerle sohbet edilerek
sorunlar hakkında konuştular. Ve 4
Ocak günü yapılacak olan çay sohbetine tüm liseliler davet edildi.
31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapılan
İşçi Hareketi Gazetesi dağıtımlarında
13 gazete işçilere ulaştırıldı.
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Maltepe’de CHP İlçe Binası

İşgal Edildi!
Gülsuyu'nda 4 Ocak’ta katil polis tarafından kaçırılarak
gözaltına alınan 4 Halk Cepheli’yi sahiplenmek ve
serbest bırakılmaları talebiyle CHP Maltepe İlçe Teşkilatı
işgal edildi. Halk Cepheliler 5 Ocak’ta Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan CHP İlçe
Binası’nı işgal ettiler. "Uyuşturucu Çetelerini Koruyan
Katil Polis 4 Devrimciyi Gözaltına Aldı. Çağrı Avcı,
Hasan Karapınar, Hakkı Avyüzen, Tugay Coşkun Serbest
Bırakılsın / Halk Cephesi" pankartını açan Halk Cepheliler,
işgal sırasında "Çeteler Halka Hesap Verecek! Çeteler
Vuruyor Polis Koruyor! Yaşasın Halkın Adaleti" sloganları
atarak halka sesli anlatımlarda bulundular. Bu esnada
CHP İlçe Yönetimi'nden bazı kişiler Halk Cepheliler'in
pankart asmalarına engel olmaya çalışınca arbede yaşandı.
Bu sırada bir Halk Cepheli düşerek baygınlık geçirdi.

Bunun üzerine kendilerini koruyarak
savunmaya
geçen Halk
Cepheliler
neden orada
bulunduklarını tekrar
ederek tepki gösterdiler. Eylem sonrasında CHP İlçe
Başkanı ile konuşmada Halk Cepheliler'i yanlış anladıklarını söylediler. Halk Cepheliler işgal sırasında kendilerinin
kim olduğunu anlattıklarını, yanlış anlama değil bilinçli
bir saldırı olduğunu söylediler. Ardından görüşme sona
erdi. 15 dakika süren işgal eylemi iradi olarak bitirildi.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...

Devrimci İşçi Hareketi

Sarı Sendikalar, Patron
Sendikacılığı Yapar!

Sendikaya Niteliğini
Veren İsmi Değil
Yönetim Anlayışıdır!

Devrimci İşçi Hareketi

Sarı Sendikalar, Devlet

İşçi Haklarını Savunur Görünürler
Ve Demokratik Işleyişleri Yoktur!

Devrimci İşçi Hareketi

Görevleri Mücadeleyi
Engellemektir!

Devrimci İşçi Hareketi

Güdümündeki Sendikalardır!

Sendikalar Emekçilerin Ekonomik
Demokratik Mücadele Araçlarıdır.
Emekçilerin Çalışma Ve Yaşam
Koşullarını Iyileştirmeye
Çalışırlar!

AKP, FETHULLAHÇILAR’IN DEVLET KURUMLARINDAN
TASFİYESİ İÇİN 11 YILDIR ÖSYM’CE YAPILAN
TÜM SINAVLARI İNCELETTİRİYOR!

Milyonlarca İnsanın Umutlarını
Birlikte Çaldınız, Suçlusunuz!
AKP öğrenciler için yap boz tahtasına çevirdiği sınav sistemini, bu
kez de Fethullahçılar’ın “usulsüz
yöntemlerle” sınavları kazandıkları
gerekçesiyle gözden geçiriyormuş!
Bu yöntemle AKP ile Fethullahçılar
arasında yaşanan çıkar kavgasında,
devlet kurumlarına yerleştirilen Fethullahçı kadroların tasfiyesi amaçlanıyor. Öte yandan da yıllardır işsiz
bırakılan milyonlarca kişinin umutları
tazelenip, öfkeleri düzeniçi kanallarda
eritilmeye ve AKP’ye değil, Fethullahçılar’a yönlendirilmesi başarılmış
olacak.
Geçen hafta basına yansıyan haberlere göre, “devlet kurumlarında
örgütlenen F tipi yapılanmanın deşifre edilmesi için” ÖSYM'ye de
operasyon hazırlığı yapılıyor. Buna
göre 32 kişilik uzman ekip,
ÖSYM'nin 2003'ten beri yaptığı tüm
sınavları incelemeye aldı. Bu amaçla
İstanbul ve İzmir gibi illerden özel
olarak seçilen 32 polisin yaklaşık 4
aydır çalıştığı ifade ediliyor. Soruşturma sonunda usulsüz yöntemlerle
sınavları kazanarak devlet kurumlarına yerleşenler mesleklerinden ihraç
edilecek. Böylece de 2003 yılından
bu yana ÖSYM’nin sınavları nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin de
dava açmalarının önü açılmış olacakmış!
Ya benden yana olacaksınız ya
da yok olacaksınız diyor AKP. Herkese koşulsuz köleliği dayatıyor. Ne
yapacak memurlar, emekçiler? Cemaatçiler’in çıkarlar vaat ederek kullandığı binlerce insan ne olacak?
Bunların aileleri, çoluk çocukları ne
olacak? Kimin umurunda? Kapitalist
sömürücülerin mantığı her yerde hep
aynı.. Sömür, sömür, kullan ve at!
Hırsızlıkları da yolsuzlukları
da katliamları da birlikte örgütlediniz. Birlikte yediniz, birlikte halkın alınterini, umudunu, inancını

özlemini sömürdünüz.
koruyacağınız hiçbir ilkeniz yok.
Şimdi de kalkmış Fethullahçılar’ın
Sonuç olarak;
bazı öğrencilere soruları önceden
verdiğinin belgelendiğini söylüyor1- AKP’nin ÖSYM’ nin yaptığı
sunuz. Yeni mi öğrendiniz? Bu gersınavları inceletmesi ve yapılan “usülçeklerin tamamı bilinen ve yasal olasuzlük araştırması” göz boyamadır.
rak da soruşturulması için adli yargı
Bu sahtekârlıkları Fethullahçılar’la
yoluna başvurulmuş sahtekarlıklar…
birlikte yaptılar. Şimdi de tasfiye
Ama bugüne kadar tek bir işlem yaamaçlı olarak kullanıyorlar.
pılmadı bu soruşturmalarda. Ancak
2- Onlar için bizim umutlarımızın,
çelişkiler uzlaşmaz noktaya gelince
acılarımızın, hayal ve beklentileritasfiye aracı olarak kullanıyorsunuz.
mizin hiçbir kıymeti yoktur. Bu duyPeki, aradan geçen yıllar içinde yagular ve umutlar onlar için alınıp
şanan mağduriyetleri nasıl gideresatılan bir mal, kar etme aracıdır.
ceksiniz? İntihardan başka yol bulaİnsanın değerli olduğu tek yer sosmamış yüzlerce insanı nasıl geri geyalizmdir.
tireceksiniz? Umutsuzluğa mahkum
3- Gün gelecek sınav sistemi ve
ettiğiniz, çaresiz bıraktığınız, hasta
işsizlik
cenderesinde boğduğunuz
ettiğiniz insanlara sağlıklarını nasıl
milyonlar hesaplaşmalarınızı sessizce
geri vereceksiniz?
izlemeyecek, sizden hesap soracak.
Bu soruşturmaları vaktinde yapmadınız. Bunun
için derin araştırmalar yapmanıza
Armutlu'da Halk Okulu çalışmaları devam ediyor.
gerek yok. Araştırma yapılıyor- 3 Ocak'ta bu haftaki Halk Okulu çalışması Armutlu
muş! Ne araştır- Cemevi’nde yapıldı.
Halk Okulu'nun bu haftaki konusu Halk Meclisleri'ydi.
ması, suç ortaklarınızı ihbar ediyor- Meclis nasıl bir örgütlenme olacak, nasıl işleyecek,
sunuz! İkiyüzlü, kimler katılabilir, söz ve karar hakkı nasıl olacak ve ne
takiyyeci ve sah- tür çalışmalar yapacak konuları tartışıldı. 11 kişinin
tekarsınız. Çıkar- katıldığı çalışma Armutlu Halk Meclisi’nin çalışmalarının
larınız için satma- daha fazla sahiplenilmesinin gerektiğine değinilerek
yacağınız değer bitirildi.
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Halk Okuluna Her Hafta En Az
Yeni Bir Kişi Daha Katalım!
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Burjuvazinin Adaletsizliğine Karşı
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Burjuvazi, sebep olduğu ve üzerinde yükseldiği eşitsizlik ve adaletsizliğe oranla, adliyelerini devasa
hale getiriyor. Adaletsizlik ne kadar
büyükse bu binaların mimarisi de adeta o kadar büyüyor. Fakat bu parlak
görünümler, devasa binalar, yaldızlı
açılışlar ve açıklamalar derinleşen, büyüyen adaletsizliği örtbas etmekte
aciz kalıyor. Çünkü, halk parlak maskelerin, devasa binaların ardına gizlense de adaletsizliği hayatın içinde
yaşıyor, biliyor, görüyor.
İşte bu yüzden halk ne kadar yaldızlı olsa da adaletsizliği değil; sade,
somut ve net adalet istiyor.
Halk hakkını istedikçe burjuvazi
halkın üstüne panzerler, uçaklar, coplar kaldırıyor. Halk, sömürü ve zulme boyun eğdikçe burjuvazi kendisini "uygarlık ve adalet" şampiyonu ilan eder. Ama ne zamanki halk,
hak ve özgürlüklerini ister, istemekle de kalmaz "hak verilmez alınır" diyerek harekete geçer. İşte o zaman
burjuvazinin gerçek yüzü olanca
açıklığıyla çıkar ortaya.
Marx, burjuva düzeninin bu gerçekliği için şöyle der: "Burjuva düzeninin uygarlık ve adaleti bu düzenin köleleri ne zaman efendilerine karşı başkaldırırsa, kendi korkunç yüzlerini açıkça gösterirler. O
zaman bu uygarlık ve adalet, maskesiz yabanıllık ve yasasız öc alma
ereklerini açığa vurur."
Burjuvazi hakkını isteyen halktan
nefret eder. Çünkü halkın haklarını istemek demek, burjuvazinin haksızlığını açık eder.
Burjuvazinin bu sınıfsal nefretinin
zirvesi ise devrimcilere yöneliktir.
Burjuvazi, "ayaktakımı" olarak
gördüğü halktan iğrenir. "Ayaktakımı"nın hak ve özgürlüklerini istemesinden de nefret eder. Bu başkaldırıyı örgütleyip önderlik eden devrimcilere yönelik ise "kin" duyarak
saldırıya geçer.
Burjuvazinin devrimcilere yönelik kinin nedenini Lenin şöyle açıklamıştır: "Burjuvazinin bize vahşi bir

Halkın Adaleti

Kahraman Altun
nefret duyması, bizim halka burjuvazinin egemenliğini yıkmanın doğru yolunu ve aracını gösterdiğimiz
gerçeğinin en anlaşılır açıklamalarından biridir." (Lenin Seçme Eserler-6, İnter Yayınları, syf 265)
Burjuva düzeninin bekçilerinin
bize "Bir siz değişmediniz, hala
aynı şeyleri savunuyorsunuz" demelerinin temel nedeni de "bizim halka burjuvazinin egemenliğini yıkmanın doğru yolunu ve aracını gösterdiğimiz gerçeği"dir.
Ve işte bu yüzden "kin" ile "nefret" ile saldırıyorlar.
Saldırsınlar; Mahir Çayan’ın dediği gibi "Varsın bütün oklar üstümüze yağsın, bizler doğru gördüğümüz
yolda sonuna kadar yürüyeceğiz"
Değişmeyeceğiz, rotamızı asla
değiştirmeyeceğiz ve halkımıza burjuvazinin egemenliğini yıkmanın
doğru yolunu ve aracını göstermeye
devam edeceğiz. Bu uğurda, burjuvazinin vahşi nefretinin karşısına
amansız sınıf kinimizle halk düşmanlarının halka yönelik tüm saldırılarının karşısına devrimci adaletimizle çıkmaya devam edeceğiz.
Burjuvazinin bize karşı "kin ve
nefret" duyması doğru yolda olduğumuzu gösterir. Burjuvazinin nefreti
korkusunun, haksızlığının, alçaklığının ürünüdür. Bizim, halk düşmanlarına yönelik büyüttüğümüz
hıncımız ise sorulacak hesaplarımı-

zın dökülen kanlarımızın, haklılığımızın ve onurumuzun eseridir.
Halk savaşçısı Kahraman Altun’un dediği gibi burjuvaziyi "ayak
takımı" deyip aşağıladıkları halkın
ayakları altında ezeceğiz:
"Nasıl sen vurdukça kılıcını
taa ciğerlerime
Nasıl akacak kan
damarda durmadan
öyle ezileceksin ayaklarımın
ltında
Kendi kamında boğacağım seni
Gün benim
Sen titre.."
Titresin oligarşi, çünkü halkın
Kahramanlar’ı var sokakta, meydanlarda, patikada ve toprağın bağrında.. Ve büyütüyorlar halkın hıncını her tarafta...
DÜŞMANA..
Ey sürüngenler
asalaklar güruhu!
Ben ki korkusuz ve üretken ustaların
sınanmış kavgalarında bir damla
yürek
bir damla beyin.
Ben ki o uçsuz bucaksız ordunun
sessiz sedasız bir ateş fitiliyim.
İçim öyle nefret dolu size,
yüreğim ateş çemberi.
Ben ki,
önümde kıvrılıp dolanan yola
Tırnak ile diş ile
yürek ile aşk ile düşmüşüm.
Ben ki
Milyonların asi gücü
dağ seli.
Alın yazınızı ben çizmişim
Yoldaşlarımın düşen başlarına
söz vermişim.
Yok başka yolu
Ben milyonlarla
milyonlarla beraber ben sizi
Kahraman Altun
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Dış Borç 400 Milyar Dolara Yaklaştı. AKP “Ekonomi İyiye Gidiyor” Diyor...

İyiye Giden Sadece AKP’lilerin Cepleridir...
Ülkemizin dış borcu 400 milyar
dolara yaklaştı. "IMF'ye borcumuz
kalmadı" diyerek demagoji yapan
AKP, "ekonomi iyiye gidiyor" derken, ülkemiz emperyalizme daha bağımlı hale geliyor. İyiye giden ise
gerçekte kendi ceplerinden başka
bir şey olmuyor...
Ekonomi tablosu ülkemizde de
tüm yeni sömürgelerde olması gerektiği gibi sürekli aşağı doğru bir eğri
çiziyor... Bu yanıyla çelişkiler de her
geçen gün daha derinleşiyor... Halkın
açlığı ve yoksulluğu artarken egemenlerin kendi aralarındaki kavga da
artıyor..
Oligarşi içinde, sömürü pastasından
pay kapma savaşı hiç bitmedi, bitmeyecek. Gerek 12 yıllık AKP iktidarında,
gerekse AKP’den önceki iktidarlarda
hep bunu gördük. Son TÜSİAD ile
Erdoğan sürtüşmesi bunun bir göstergesi...
TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer,
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada
"Cumhurbaşkanı devletin başıdır.
TÜSİAD'ın muhatabı zaten cumhurbaşkanı değildir, TÜSİAD'ın muhatabı başbakandır" dedi. Erdoğan
ise Dinçer'in sözlerine tepki göstererek
"Madem biz muhatap değiliz, bundan
sonraki davetlerine katılacak bir muhatap bulurlar" dedi. Erdoğan'ın palazlandırdığı ve esas olarak yaslandığı
MÜSİAD ile TÜSİAD arasındaki çelişkinin bir yansımasından başka bir
şey değildir bu sürtüşme.
AKP iktidara geldiğinden bu yana
devlet içinde sürekli kadrolaştı, kad-

rolaşıyor. Devleti AKP devleti haline
getirdi. Diğer yandan da kendi yandaşlarını palazlandırdı, besleyip büyüttü.
Bütün bunları yaparken TÜSİAD’la
sürekli bir kavga halinde oldu. Ama
hiçbir zaman TÜSİAD’ı tasfiye edemedi, edemez de. Çünkü AKP’de, TÜSİAD’da, MÜSİAD’da Amerikan uşağıdır, işbirlikçidir... Ne kadar işbirliği
içindelerse, emperyalist tekellere ne
kadar yaslanıyorlarsa varlık koşulları
o kadar güçlüdür. Uşakların kendilerine
kalan kırıntılar üzerine yürüttükleri ve
kıyıda köşede gizlice çaldıklarını koruma ve büyütme kavgasının ötesinde
bir kavga değildir yaptıkları...
TÜSİAD'ı tümüyle devreden çıkarabilecek gücü elbette yoktur
AKP’nin. Ama sınırlama, olanakları
daha fazla kendilerine yontmaları da
sözkonusu.TÜSİAD’ın rahatsızlık duyduğu nokta da işte burasıdır. Bu yanıyla
uzun süredir devam eden bir tartışma
bir sürtüşme. Ancak bunu daha üst
boyutlara sıçratıp birinin diğerini tasfiyeye kadar varacağını en azından
bugün için söyleyemeyiz.Çünkü TÜSİAD’ın içinde işbirlikçi tekeller resmen işbirlikçilikte kökleşmiş durumda
olanlar var. Emperyalist tekeller alternatifini koymadan hiçbir zaman
onların tasfiye olmasına izin vermezler.
Oligarşi içi kavga sürerken, TÜSİAD’la AKP birbirleriyle it dalaşını
sürdürürlerken halkın sırtına bir kene
gibi yapışmaktan da geri durmuyorlar,
halkı açlık ve yoksulluğa mahkum
ediyorlar.
Aralarındaki kavga büyümesine
rağmen, halkın boğazındaki son lok-

mayı dahi almak için elbirliğiyle saldırmaktan da geri durmuyorlar...
AKP’nin 12 yıllık iktidarında yapılanların önceki iktidarlardan hiçbir
farkı yoktur. Hepsi hırsız ve hepsi de
yolsuzdurlar... Büyüyen cari açıklar
yine halkın sırtına bindirdikleri soygunların, hırsızlıklarının ürünüdür. Bu
açığı da yine birlikte kendi aralarında
pay etmişlerdir.
Onların aralarındaki kavga halkın
kavgası değildir. Kavgaları sömürüyü
sonlandırma kavgası değil, halkın sırtından elde ettiklerini paylaşma kavgasıdır.
Sonuç olarak;
1- İşbirlikçi tekeller emperyalist
tekellere yaslandıkları oranda güçlüdürler. Ve çatışmaları da emperyalist
tekellerin belirlediği sınırları zorlayacak düzeyde olmaz. Sadece onların
gölgesi altında sürer...
2- Aralarındaki tüm kavgalara rağmen halkın karşısında birlikte aslan
kesilir ve halkın her türlü direnişini
kanla boğmak için birlikte hareket
ederler.
3- Onların aralarındaki kavga halkın
kavgası değildir. Çünkü, kavgaları
sömürüyü sonlandırma kavgası değil,
halkın sırtından elde ettiklerini paylaşma kavgasıdır.
4- Büyüttükleri açıklar halkın sırtından çıkarılacaktır.
5- Egemenlerin TÜSİAD'ıyla, MÜSİAD'ıyla ve tüm siyasi iktidarlarıyla
birlikte saltanatlarına son verecek olan
halkın örgütlü gücüdür... Bu gücü büyüteceğiz...
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Halk Meclisleri'nde Hergün Birlikte Yeni Çözümler Üreteceğiz!
Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi 4 Ocak’ta Güzeltepe
Çamurlular Köy Derneği’nde yapacağı halk toplantısının
çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesince toplantıya
çağrı ilk olarak 30 kişilik dar bir toplantıyla başladı. Yapılan
toplantıda komiteler kuruldu. Çalışma komiteleri daha sonra
70 ozalit astı. Aynı zamanda Sokullu Caddesi ve Sedef
Caddesi esnafları toplantıya davet edildi ve 150 ev gezilip
toplantıya çağrıldı. 10 ayrı noktaya toplantıya çağrı pankartları
asıldı. Nurtepe-Güzeltepe Halk Meclisi, Çayan Mahallesi
Sokullu Caddesi üzerine konteynerini koydu ve tabelasını
astı. Koyulan konteynerin temizliği halkla birlikte yapıldı.
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Sahiplenmenin Serüveni

Özgür Tutsaklardan
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“Önce evlatlarımızı sonra düşüncelerini sahiplendik”
TAYAD’lı Aileler
Sahiplenmenin serüvenini yazıyorlar. 12 Eylül karanlığına karşı,
yumruklarını o sessiz meydana vurduklarından beri bir serüvendir onların sahiplenmesi.
Yukarıdaki o söz, hayatın onlara
sorduğu en zor sorunun yalın yanıtıdır. Bir kez o soru yanıtlanmaya görsün; hiçbir zulüm yıldırmaz onları,
hiçbir engel kıramaz iradelerini.
Çünkü onlar her zaman olanaksızın ötesine kurdular barikatlarını.
Olmaz demediler. Yapılmaz demediler. Ne kadar engebeli, dolambaçlı, sarp olsa da yolu; ilk adımları zaferdir her daim. Ve bir gülümseyişlerinde somutlanır kendilerine olan
güvenleri.
Onların evlatları, uğruna ölünecek
düşüncelere sahiptirler. Bıçaktan
keskin, namlu gibi kararlı düşünceler… Sahiplenmek yürek isterdi,
dizlerde derman, bileklerde kuvvet… Hakikatle sınadılar sevgilerini. Sevgi, sınavı geçti. Sonra kavgayla
buluştu sevgi. Yenilmez oldu. Çünkü hakikat asla yenilmez. Ve artık,
yürekte inançtır hakikat; dizlerde
derman, bileklerde kuvvet…
Cürettir, kararlılıktır, öfkedir, kindir… Bunların toplamı sokaklarda
yazılan sahiplenmenin serüvenidir.
Bu ülke sokakları en çok onları
gördü, onları tanıdı. Büyük kentlerin
meydanları adıyla anıldı. Yollar kesildi zincirlerle, onlar en sağlam halkaydı. Cadde ortasında demir kafesler haykırdı hakikati, onlar hücrelerin sesiydi. Kefene sarınan onlardı.
Tabutları sırtlayan onlardı. Kan ren-

gine boyayıp alanları, adaleti haykıran onlardı. Onlar Gülsüman’dı,
Şenay’dı; ser verip açlığın koynunda, ölümü yenen onlardı.
Şimdi bir bayrak dalgalanıyor yoksul konduların arasında.
TAYAD’lı aileler türküleriyle ısıtıyorlar kışın soğuğunu. Gecenin
karanlığı onların sözleriyle aydınlanıyor.
Nurtepe- Çayan Mahallesi’ndeydiler ilk. Sloganlarla marşlarla kurdular çadırlarını. Halkla beraber ha-

laya durdular. Tilililer, zılgıtlar yankılandı sokaklarda. Bir ay boyunca
hasta evlatlarına özgürlük istediler.
Saldırıya uğradılar, gözaltına alındılar, işkencelerden geçtiler. Yeni
seslerle buluştu sesleri, yeni ellerle tutuştu elleri. Öyle ya, her güzel şey
gibi hakikat de paylaştıkça çoğalıyordu. Bundandır ki artık ayrılma
vakti geldiğinde, ne onlar çadırı ilk
kurdukları günkü gibiydiler, ne de
mahalleli. Herkes almıştı hakikatten
kendi payını. Serüvenin rotası artık
başka mahalleyi göstermekteydi.
Sıra Gazi Mahallesi’ndeydi. Destanlar yurduydu Gazi, ayaklanmalar,
direnişler yurdu… Yiğitleri çoktur sokaklarında; öfkeli delikanlıları, yüzü
TAYAD’lılara….
kızıl fularlıları… Konuştular mı onBiz böyle dimdik
lar, hakikatli konuşurlar. Günün de
Böyle yorulmamışsak hala
gecenin de içine yıldızlarla, karanYenilmemişsek, hep zaferdeysek
fillerle yazarlar adaleti. Bu kez de
Ardına düşebiliyorsak
TAYAD’lı aileleri misafir edecekti
Güneş gibi gülünecek günlerin
Gazi’nin sokakları.
Ama geceler daha bir soğuk arYollardaysak
tık;
yağmur, çamur, rüzgâr onlara
Ve alanlardaysak adım adım
karşı. Dipdiri yürekler karşı koyaYetmiş yaşında bile
bilirdi buna ancak; cehennem gibi
Girebiliyorsak hala açlık grevine
yürekler…
Sımsıkı tutabiliyorsak evlat ellerini
Öyle yaptılar direndiler. Öfkelerinin ateşi etrafında toplanıp ısındıTel örgüler ve dünyalar aşarak
lar.
Saçlar beyazlarken
Geceleri yıldızları seçtiler gökHala eğilmiyorsa başlar
yüzünde. En uzak, en parlak olandı
Dinç gümbürtüsüyle yaşlı yürekler
seçtikleri; erişilmesi en zor olanı.
Hücreleri sarsabiliyorsa
Öyle ya, zoru başarmaktı onların işi.
Bir gün olsun eğilmediğimiz içindir
And içtiler bir kez daha özgürlüğü elleriyle kazanmaya…
Kanlı acılarımızın altında
Başka mahalleler var sırada şimBurnumuzda yanık et kokusuyla
di; başka sokaklar, başka meydanKör kuyularda savunarak onuru
lar…
Dağları, şehirleri adımlayarak
Yoksul konduların arasında hep
Gitti evlatlarımız yarınlara
daha yükseklerde dalgalanacak o
bayrak. O türkü hep daha gür sesle
Ve biz
söylenecek. Çünkü her güzel şey
Vakur bir edayla
gibi hakikatte paylaştıkça çoğalıyor.
Önden gidenlerimiz için
Ve hakikat yenilmeden yolunda yüİçimizde büyüterek intikam ateşlerini rüyor; adalete, özgürlüğe, geleceSıcaklığıyla ısınmaktayız adaletimizin ğe…

Direnen Acılarımız

İzmir Kırıklar 1 No’lu
F Tipi Hapishane

16 Kasım 2014
İzmir Kırıklar 1 No’lu
F Tipi Hapishane

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

EMEKÇİLER 100 LİRA
İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR!
Mecidiyeköy’de, Ali Sami Yen Stadı yerine yapılan
Torunlar Center inşaatında, asansörün yere çakılması sonucu 10 işçi katledilmişti.
Her gün en az 2-3 işçinin iş cinayetinde katledildiği
ülkemizin vahşi kapitalist çalışma sektöründe, 10 işçi daha
işbirlikçi tekellerin kar hırsına kurban edildi.
14 yılda (bunun 13 yılı AKP iktidarıdır) “iş kazaları’
adı altında, iş cinayetlerinde katledilen işçi sayısı 15 bindir. Sadece AKP döneminde (2002- 2013) katledilen işçi
sayısı 14 bini geçmiştir.
Sanki ortada “savaş” vardır. Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nda bile ölen insan sayısı 12 bindir. İş cinayetleri bu
rakamları aşmıştır.
İş cinayetlerine deprem, sel, trafik kazaları ve hastalıklardan ölen insanlar da eklenince; halkımız her dakika
birer-onar, yüzer, biner katledilmektedir. Ve tüm bunları halk
düşmanı olarak, sınıf kiniyle yapmaktadırlar.
Neden? Erdoğan’ın da yakın arkadaşı olan Torunlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı(GYO) sahibi Aziz Torun,
katliam sonrası alelacele yaptığı açıklamada; “İşçi güvenliği ve işçi sağlığı şirketi ciddi bir eleman sayısı ile
buradaki iş güvenliği ve işçi sağlığını kontrol ediyor” (08
.09.2014-Cumhuriyet) diye rahatça, arkadaşı Erdoğan gibi
hiç yüzü kızarmadan yalan söylüyor.
AKP dönemiyle birlikte palazlanan karlarını %98.5 arttıran işbirlikçi tekellerden Torunlar GYO’nun sahibi Aziz
Torun bir seri katil ve halk- emekçi düşmanıdır.
Gözlerini kar hırsı bürüyen; işçiye, emekçiye bir pul
kadar değer vermeyen bu patronlar, piyasada 20 ila 100
lira arasında değişen bir fiyatta satılan asansör “stoper’ini
(durdurucu da diyebiliriz b.n) alıp taktırmayarak katliamın hazırlayıcısı ve planlayıcısı olmuşlardır.
“Stoper” isimli asansör parçasını bir tehlike anında
asansörü güvenliğe alıp durduran bir parçadır. Yani bir
asansör için de olmazsa olmazdır. Çünkü insanların can
güvenliği ve sağlığı için çok önemlidir bu aparat…
DHA’ya açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel ise
bakanını korumak için elinden geleni yapıyor…
“Bunlar, üretime dalmışlar, insan emniyetini unutmuş-

lar. Facianın temel nedeni, asansörü en üstte tutması gereken stoperlerin olmaması. Bu kadar küçük bir parçayı takmazsan facia olur, bunlar kabul edilmez. Ehliyetsiz kişilere insanların canını teslim etmişler. Tam delillendiremedik
ama asansörün istiap haddinin 2 bin 700 kilo olduğu söyleniyor. Ama bu aşılmış gibi.” (Cumhuriyet 11.9.2014)
Asansöre stoper takılmadığı gibi bir de yükle- insanı bir arada taşıyor bu katil işbirlikçi tekeller.
Asansörü kullanan operatör işçi 5 gün önce işe başlamış, deneyimsiz, lakin patronlar için bunun bir önemi
yoktur. Onlar için tek önemli şey; paradır, kardır!
20 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılan bir stoper parçasını o patrona aldırtmayan sadece ve sadece kar
hırsıdır. İşçi sağlığı ve güvenliğinin bir önemi yoktur. Nasılsa vatanımız “işsizler” cenneti… İş cinayetlerinde katledilenlerin yerini hızla yenileri doldurulacaktır.
AKP’ye, işbirlikçi tekellere bu pervasızlığı, fütursuzluğu veren bu düzendir belki ama aslolarak da örgütsüzlüğümüzdür. Sınıf bilincine sahip olunmamasıdır.
AKP gibi faşist iktidarlar ve onların palazlandırdığı
işbirlikçi tekeller, hergün bu şekilde canımıza kastediyor,
onlarca, yüzlerce insanımızı katlediyor…
Örgütlenelim, bu pervasızlığa izin vermeyelim.
Sınıf kinimizi hergün büyütecek bu katillerin, halk düşmanlarının karşısına tek yürek olup, 122’ler gibi feda ruhuyla, Haziran Ayaklanması’nda olduğu gibi öfkemizin
seliyle milyonlar olup dikilelim.
İşçiler- emekçiler 100 liralık “stoper” için katlediliyor. İzin vermeyelim.
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Armutlu’da Cepheliler Sivil
Polis Arabasını Taşladılar
Cepheliler 30 Aralık’ta yaptıkları açıklamada İstanbul Armutlu Mahallesi’nde ana cadde üzerinde trafikte Cephelilere
yakalanan bir sivil polis aracının taşlandığını bildirdi. Açıklamada “Katiller ufacık bir taştan dahi korkuyorsunuz.
Amacımız arabanızı parçalamak değildi. Kafanızı patlatmak
hiç değildi. Ama bunu da yapabiliriz, bilirsiniz. Hiçbir halk
düşmanı mahallelerimizde elini kolunu sallayarak giremeyecek, rahat rahat yolumuzu kullanamaycak, izin vermeyeceğiz” denildi.
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Hayatın
‘Herif Koş Berkinler Gelmiş!’
Öğrettikleri Halkımız Bizleri Bekliyor! Peki Biz Ne Yapıyoruz?
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Umudumuzun sesi Yürüyüş Dergisi’ni, yeni insanlara ulaştırmak için her tarafa gidiyoruz. Biz ne kadar insanlara ulaştırmaya çalışsak da, her zaman belli başlı bir
şeyleri gözden kaçırıyoruz. Mesela bir mahallede dergi dağıtımını artırma planı yaptık. Neredeyse her gün çat kapı
yapıyoruz. Mahalle ağırlıklı olarak Ardahan, Tokat ve Vanlılar’dan oluşuyor.
Mahallenin gençleri ile birlikte hafta sonu Yürüyüş Dergisi’nin yeni sayısını alarak, çat kapıya çıktık. Kapı kapı
dolaşırken bir taraftan güleryüzlerle karşılaşırken, bir tarafta iktidarı öven insanlarla da karşılaşıyoruz.
Çat kapıya birlikte çıktığımız arkadaşlardan biri, iktidarı destekleyenleri görünce, “Bizim bu insanları dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer bizler insanların kapılarına gitmezsek, insanlar düzenin pisliklerini koruyanın, bizzat iktidar olduğunu göremeyecektir” üzerine konuşuyoruz ve
kapı kapı da dergimizi götürüyoruz.
Birgün 4 arkadaş, yağmurun yağışını pek umursamadan dergi dağıtıyorduk. Bir kapı daha çaldık. Halkın misafirlik anlayışını bilmeyenimiz yoktur. Bizim ıslanmış halimizi gören bir aile, dergimizi aldıktan sonra bizi evine
davet etti. Biz de yağmur bir taraftan yağarken eve gidelim, en azından dergi dağıttığımız mahalledeki evleri de
tanımış oluruz diyerek eve girdik. Bize abla hemen bir çay
demledi. Ailenin maddi olanakları olmadığı, evin halinden belli ama Anadolu halkının misafirlik anlayışı her yerde aynı, hemen çayın yanına yiyecek getirdiler. Sohbet
ederken ister istemez memleketler sorulur ve ona görü kafamızda acaba Kürt mü, Türk mü ya da Sünni mi, Alevimi diye düşünüyoruz. Ailenin Samsunlu olduğunu da öğreniyoruz. Bunun üzerine AKP’nin fındıktaki politikaları ve çay üretimi üzerinden konuşuyoruz. Ne kadar
AKP’ye oy verseler de, hayatlarından memnun olduklarını söylemiyorlar. Evdeki konuşmalarımız devam ettikçe aile devrimcileri de tanımaya başlıyor. Umudun ne CHP,

ne de AKP’de olduğunu ev sahibi de söylüyor.
Mahallede dolaşmaya devam ederken, bir teyzeye dergi soruyoruz. Teyzeye Yürüyüş Dergisi dağıttığımızı
söylerken bir anda teyze, “Herif koş gel Berkinler gelmiş” diye bağırıyor. Ve daha sonra teyze arkadaşımıza sarılıyor ve evine davet ediyor.
Evet, biz devrimcilik yaparken asli işimizi unutuyoruz bazen. İnsanların kapısına kadar gitmek ve o evlerin
içine girmek işini. Halkın içine girdiğimizde çok şeyi öğreneceğimizi. Aslen biz onlardan öğrenirken birçok şeyi,
bizimde onlara umudu ve Cephe’mizi öğretmemiz gerekiyor.
Öğretmeme için bir nedenimiz yok, çünkü devrimi bu
halkla yapacağız. Yeni Berkinler’i, İrfanlar’ı ve Enginler’i
bu mahallelerden ve bu halkın içinde bulacağız. Bu halkın içinde gerçekleri görmeyi unutmayalım. Kendimizi onlardan ayrı düşünmeyelim. Bazen dergi dağıtımına çıkmamak isteyebiliyoruz. Dergi bizim en temel propaganda araçlarımızdan birisidir. Başka bir örgütsel işimiz olmadığı sürece, hiç kimse dergi satmamanın gerekçesine
kendini inandıramaz. Bu bizdeki umudu, düşmana olan
kinimizi daha çok bilememizin önüne geçebilir. Düşman
uyumadan, halkı yozlaştırmaya, insanların düşüncelerini kör etmeye çalışıyor. Biz yalnızca bir dergimizle ona
karşı savaşıyoruz.
Sonuç olarak; halkın umudu biziz. Bu umudumuzu
nerede olursak olalım, ister Kürdistan’ın bir köyünde, ister Akdeniz’in bir köşesinde, ister İstanbul’un yoksul bir
mahallesinde umudumuzu herkese ulaştıralım.
Dergimiz bizleri nasıl değiştirdiyse, milyonlarca halka da umut taşıyacak. Hadi bakalım tembellik yok, Berkin’in elindeki sapanları çoğaltmak için kapı kapı gidelim ve halkımıza, Berkin’in kim olduğunu anlatalım. Bir
gerçek vardır ki, halka gitmeyen halkı tanıyamaz. Halka
gitmeden halkı örgütleyemeyiz.

Dev-Genç Kurultay Çalışmaları
Kurultay Gününe Dek Sürdürüldü
Okmeydanı:
Okmeydanı Liseli Dev-Genç’liler 25 Aralık’ta Okmeydanı Anadolu Kahvesi’nde masa açıp bildiri dağıtımı yaparak halkı Dev-Genç kurultayına davet etti. 300 adet
bildiri dağıtılırken, 150 afiş asıldı. Masada bildirinin yanı
sıra Yürüyüş Dergisi de halka ulaştırıldı. İki saat açık kalan masaya halkın ilgisi yoğundu.
Armutlu:
4. Levent’te 2 Ocak’ta pankart asan liseli DevGenç’liler sonra ''Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’li-
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ler” sloganları eşliğinde yaklaşık 300 kuşlama yaptılar. Liseli Dev-Genç’lilerin astığı pankarta ilgi yoğundu. Çalışmaya iki liseli Dev-Genç’li katıldı.

Armutlu
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Sinemayı Halka Götürmeliyiz
Amerikan sinemasının 1973 yılı en iyi erkek oyuncu
"Oscar Ödülü" ( Baba filmindeki rolüyle) Marlon Brando'ya
verilir.
Marlon Brando, ödülü kabul etmez. Çünkü, Amerikan
sinemasının kirli gerçeğini en iyi bilenlerden birisidir. Bu
tavrının gerekçesi, ABD'nin Kızıldereli halka reva gördüğü
uygulamalar ve halk düşmanı politikasıdır.
Ödül törenine katılmayan Marlon Brando, törene bir
mesaj yollar. Kızılderili bir kadın oyuncu bu mesajı
törende okur.
Marlon Brando bu mesajında şöyle der:
“200 yıldır toprakları, hayatları, aileleri ve özgür
olma hakları için savaşan Kızılderililere, "silahlarınızı
bırakın, dostlar, böylece birlik sağlayacağız. Silahlarınızı
bırakırsanız dostlar, barışı konuşabilir ve sizin için iyi
olan anlaşmaya varabiliriz” diyor ve devam ediyor, “Silahlarını bırakınca da onları öldürdük. Onlara yalan
söyledik. Onları hileyle topraklarından ettik. Anlaşma
dediğimiz ve hiç yerine getirmediğimiz hileli anlaşmaları
imzalamaya zorlamak için onları dilenci yaptık. Ve, ne
kadar çarpıtılırsa çarpıtılmış olsun, tarihin herhangi
bir yorumuyla, doğru yapmadık.” ( Kan Tadı- Haluk
Gerger. Syf:349 Yordam Kitap.)
Kızılderili halka yönelik işlenen suçları ABD'nin
yüzüne vuran Marlon Brando, Amerikan sinemasının bu
suça nasıl ortak olduğuna da vurgu yapıyor.
"... Belki şu anda kendi kendinize, bütün bunların
Akademi Ödülleri'yle ne ilgisi var, diyorsunuz. Bu kadın
burada kalkmış neden gecemizi berbat ediyor; bizi ilgilendirmeyen, umursamadığımız konularla hayatımıza
giriyor? Zamanımızı ve paramızı harcıyor, evlerimize
huzursuzluk taşıyor, diyorsunuz.
Bu dillendirilmeyen sorulara yanıtım, beyaz perde
toplumun da, herhangi bir başka kesim kadar, vahşi,
saldırgan ve kötü göstererek Kızılderilileri aşağılamakta
ve kişiliğini küçük düşürmede sorumluluk taşıdığına
olan inancımdır." ( Age)
Amerikan sinema endüstrüsinin (Holywood) Kızılderililer'i nasıl gösterdiği malumdur: Vahşi, saldırgan, kalleş,
ayyaş, ezik vb..
Elbette, bu yaklaşım sadece Kızılderililerle de sınırlı
kalmamıştır. Zenciler, Vietnamlılar, Müslüman halklar,
devrimciler... benzer şekilde aşağılanmaya çalışılmıştır,
çalışılıyor..
Neden?
Çünkü, Hollywood sineması, Amerikan emperyalizminin
sinema sanatındaki kiralık katilidir. Bu katilin amacı,
gerçekleri öldürmek, çarpıtmak, halklara yalan söylemektir.
Bunu "sanatın dili" ile ve görsel olarak yaptığı için
etkili de olur.
Hollywood sineması, Amerikan emperyalizminin halklara karşı işlediği suçları örtbas etmek için açar perdesini.

Ve o perdeden halkların üstüne yozluğun zehrini, bireyciliğin
pisliğini boşaltılır.
Hindistanlı yazar Babura Patel, Amerikan sinemasının
kendi ülkesine yönelik etkisini şöyle anlatıyor:
"... Holywood, ABD'nin dünyadaki en güçlü silahı ile
600 milyonluk halkın böylesine kültürel olarak döllenmesi
işini üstlendi. Film üstüne filmler, iki dünya savaşı boyunca
Hindistan'a gönderildi. Filmler bize rumba ve samba
yapmayı öğretti. Filmler bize kumrular gibi sevişmeyi ve
kur yapmayı öğretti. Filmler bize öldürmeyi ve çalmayı
öğretti. Filmler bize 'Hi' ve 'Gee' ( Merhaba ve Hay
Allah! anlamına gelir) demeyi onlar gibi çığlık atmayı
öğretti. Filmler bize şeytanlığı ve boşanmayı öğretti ve
filmler bizi..içki demlerine götürdü.
Holywood bizim yiyeceklerimizin, suyumuzun, havamızın,
sanatımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, felsefemizin,
hayat ve insan ilişkilerimizin etkisini bozdu. Holywood'un
dokunduğu ne varsa kirletilmiştir. Amerikalıların bir günahı
pek çok ilintili modaya dönüştü. İşte eğlence yoluyla bize
öğrettikleri 'Amerikan yaşam tarzı!' sayısı sınırlı birkaç iyi
filmle bize bin tane çürümüş kokuşmuş filmleri gösterdiler."
(Aktaran: TAVIR/Şubat Mart 2014/ Syf: 5-6)
İşte o çürümüş kokuşmuş Amerikan filmleri, dünya halklarını kültürel açıdan çürütüp yozlaştırmak için piyasaya
sürülür. Ki "eğlence yoluyla" halklara durup dinlenmek
sizin "Amerikan Yaşam Tarzı" propagandası yapılır. Ve
böylece, Holywood, dokunduğu ne varsa kirletmeye çalışır.
Ne diyordu CIA, hatırlayalım: "İnsanın en kritik
noktası zihnidir. Zihnine bir kez ulaşıldı mı, 'siyasal
hayvan' mermilere bile gerek kalmadan yenilgiye uğratılabilir. Hedef bütün halkın zihnidir".
Soru şudur: Bütün halkın, dünya halklarının zihnini
hedefleyen silahın adı nedir?
Sözkonusu olan, emperyalizmin yoz kültürüdür.
Ve o silahların başında, Holywood gelir. Amerikan sineması 'ateş' gücü yüksek bir silahdır ki "eğlence
yoluyla" amacına ulaşır. Yani "mermilere bile gerek
kalmadan", yani öldürmeden çürütür.
Amerikan sinemasının "güçlü" gibi görünen bu yanı,
onun güçsüzlüğüdür. Her ne kadar "eğlence yoluyla"
gizlenmeye çalışsalar da Amerikan sinemasının muhtevası
halk düşmanıdır. İnsanlığa hizmet edecek, halkların
yararına konulara zaten sırtını dönmüştür. Zombiler, vampirler, terminatörler, uzaylılar, sapıklar, testereler Amerikan
sinemasının 'kahraman'larıdır.
Bu kuşatmayı parçalayacak olan, halkın devrimci alternatiflerini hayatın her alanında olduğu gibi sanat,
sinema alanında somutlamaktır. Bu yanıyla, yüzü halka
dönük sanatçılarımızın omuzlarındaki tarihsel sorumluluk
büyüktür.
Sinema; içeriğinden biçimine, çekiminden sergilenmesine halka götürülmelidir.
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Sivas

Batıkent

Grup Yorum Söyleşileri 30.Yıl Coşkusuyla Sürüyor

ANADOLU’YU KARIŞ KARIŞ GEZECEĞİZ!
ANKARA

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Ankara'da 4 Ocak günü Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği'nde
yapılacak Grup Yorum-30.Yıl Stadyum Konseri Söyleşileri için duyuru
çalışmaları kesintisiz devam etti. 2
Ocak’ta Hüseyingazi Mahallesi’nde
yapılan çalışmada halk ev ev dolaşılarak söyleşiye davet edildi. 200 bildirinin dağıtıldığı çalışmada 50 Yürüyüş Dergisi de halka ulaştırıldı.
Dikmen’de ise Grup Yorum söyleşisi için 100 adet el ilanı dağıtıldı.
İlker Mahallesi-1. Cadde'de esnaflar
ve tek tek evler gezilerek halk söyleşiye davet edildi. Ayrıca söyleşi
sonrasında Berkin Elvan için dilek
feneri uçurulacağı duyuruldu. Yapılan
çalışmada 20 Yürüyüş Dergisi de
halka ulaştırıldı.
4 Ocak’ta Hüseyingazi Mahallesi’nde, HÜKAD'da yapılan söyleşide
Grup Yorum üyeleri Ankara’da yapılacak olan 30. yıl konseri için hazırlık sürecinden bahsettiler. İnönü’de
55 bine ulaşan ve daha sonrasında
yapılan Bağımsız Türkiye konserlerinin 1 milyona kadar varan kitlesinin
kendiliğinden olmadığını, bu kitlenin
Grup Yorum dinleyicileri ve emekçileri tarafından çalışma yaparak toplandığını anlattılar. İki saat süren
söyleşi mini bir konserle bitirildi.
Söyleşiye 55 kişi katıldı.

Batıkent: Hüseyingazi'deki söyleşiden sonra Grup Yorum, akşam
saatlerinde de Batıkent'te bulunan
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ve halkın, verilen sözlerin tutulmaması üzerine, belediyeye ait park ve
araziyi işgal ederek, kendi emeğiyle
yaptığı Pir Sultan Abdal Cemevi’nde
bir söyleşi-dinleti gerçekleştirdi.
Söyleşi, Cemevi dedesi Cemal
Şahin'in, Grup Yorum'un Cemevine
gelmesinden onurlandıklarını dile
getirdiği konuşmasıyla başladı. Dede'den sonra, Yenimahalle Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Başkanı Cevahir Canpolat söz aldı; Grup Yorum’un 30. yılını kutladığını ve bunun
için kendilerinin de ne yapması gerekiyorsa yapacaklarını, Grup Yorum'un kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.
Grup Yorum adına söz alan Cihan
Keşkek, konser içeriğinden de bahsederek, konserin geçmişten günümüze Yorum tarihini anlatan bir kurguda olacağını, ses, ışık gösterileri
ve senfoni orkestrasının olacağını,
Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde kurulan Anadolu Halk Korolarının da
bu konserlerde sahnede yer alacağını
anlattı.
Dinleyiciler arasından söz alan
bir kişi, Grup Yorum gönüllüleri oluşumunda seve seve yer alacaklarını,
bunun için ellerinden ne geliyorsa
yapacaklarını söyleyerek önerilerini
anlattı.
Bir başka dinleyici ise, Kobane
ve Roboski konularında Grup Yorum'un ne düşündüğünü, buralara
gitme planları olup olmadığını sordu… Kürt halkının kendi kaderini

savunma hakkının tanınması için her
zaman yanlarında olduklarını da söyledi.
Soru-cevap şeklinde devam eden
söyleşide Grup Yorum, türkülerini
de seslendirdi.
Cihan Keşkek'ten sonra, diğer
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan
söz aldı. Grup Yorum'un 30. yıl programıyla ilgili bilgiler veren Aydoğan,
konser vermeyi düşündükleri stadyumların kiralanmasıyla ilgili kendilerine çıkarılan zorluklardan bahsetti. Grup Yorum gönüllüleri hakkında tekrar konuşan Aydoğan, çalışma yapanların ihtiyaçlarını giderecek insanlara da ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Dinleyicilerden kalabalık bir kitle Grup Yorum gönüllüsü olmak için isimlerini yazdırdı.
Söyleşiye türkü ve marşlarla devam edildi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı, oldukça verimli geçen söyleşide cemevindeki takvimler dayanışma amacıyla Grup Yorum yararına
satıldı.

ODTÜ: Grup Yorum'un 7 Ocak'ta
yaptığı söyleşiyle ilgili çağrı afişinden;
5 Ocak’ta hazırlık, kütüphane, fizik,
yemekhane ve yurtlar bölgesine 80
tane asıldı. Öğrenciler, bire bir konuşmalarda 30. Yıl Grup Yorum konserini birlikte örgütlemek için söyleşiye davet edildi.
Dikmen: Ankara Dikmen'de 5
Ocak’ta Hacı Bektaş-i Veli Kültür
Vakfı’nda, Grup Yorum’un Ankara’da
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yapılacak olan 30. yıl konseri ile
ilgili söyleşi yapıldı. Grup Yorum
üyesi söyleşide Grup Yorum'un halk
olduğunu, konserlerini birçok sanatçı
gibi büyük paralarla örgütlemediğini,
halkla, halkın olanaklarıyla örgütlediğini söyleyerek 30. yıl konserlerini
de halkla örgütleyeceklerini belirtti.
Önemli olanın stadyumu dolduracağımıza inanmak olduğunu vurgulayan
Grup Yorum üyesi “başarmak için
herkesin yapacağı bir şey vardır, buradaki herkesten beklediğimiz de
herkesin yapabildiği ölçüde çalışmalara katılması” dedi. Söyleşinin
ardından Grup Yorum gönüllüleri
oluşturuldu. Daha sonra da küçük
bir dinleti verildi. Berkin'in doğum
günü olduğu için Uyan Berkin ve
Büyü türküleri de söylendi. 40 kişinin
katıldığı söyleşi 1 saat sürdü.
Söyleşi bittikten sonrada Ahmet
Arif Parkı'na gidildi ve orada Berkin’in doğum gününde Berkin için
adalet istendi. "Adalet İstiyoruz, Berkin Elvan On Beşinde Bir Fidan,
Halkız Haklıyız Kazanacağız, Umudun Çocuğu Berkin Elvan, Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz" sloganlarının atıldığı eylemde Berkin'in fotoğrafının olduğu pankart açıldı ve
Berkin için dilek fenerleri uçuruldu.

ESKİŞEHİR

ÇORUM

30. yılını stadyum konserleriyle
kutlamaya hazırlanan Grup Yorum,
Eskişehir’de 4 Ocak’ta iki söyleşi
düzenledi. Haziran Ayaklanması şehitlerinden Ahmet Atakan, Ali İsmail
Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş’ın

Dikmen

ailelerinin de katıldığı
ilk söyleşi saat 14.00’da
Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde yapıldı. Hatay’dan gelen
şehit aileleri kendi illerinde de söyleşilerin yapılmasını isterken stadyum konserinin neden
Hatay’da yapılmadığını
da sordu. 30. yıl stadyum
konserleri hakkında bilgi Çorum
veren Grup Yorum üyeleri, bölgelerde merkezi illeri seçtiklerini söyleyerek, katılımcılara bu
konserleri birlikte örgütleme çağrısı
yaptı.
İkinci söyleşi aynı gün Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.
30. yıl konserlerinin içeriğine dair
ayrıntılar bilgi veren Grup Yorum
üyeleri, gelen sorular üzerine konserin
içeriği, biçimiyle ilgili konuları önümüzdeki aydan itibaren şekillendirmeye başlayacaklarını ifade etti. Grup
Yorum konserlerinin sadece müzikal
bir etkinlik değil, bir eylem alanı olduğunun da vurgulandığı iki söyleşiye
60 kişi katıldı. Stadyum konserlerinde
çalışacak gönüllülerden iletişim bilgileri alınarak söyleşiler tamamlandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde 6
Ocak’ta Grup Yorum 30. yıl konser
söyleşisi yapıldı. Alaca'da çay ocağında Grup Yorum sevenleri ilk defa
Grup Yorum üyeleri ile bir araya
geldi. Söyleşide Grup Yorum üyeleri
konser hazırlık sürecinden bahsettiler.
"Herkes yapabildiği
ölçüde çalışmalara
kendini ve çevresindekileri katarsa zaten
sorunsuz şekilde konseri örgütleriz" denildi. Grup Yorum
konserlerinin sadece
müzikal bir etkinlik
değil bir eylem alanı
olduğunun da vurgulandığı söyleşiye 35
kişi katıldı. Stadyum
konserlerinde çalışa-

cak gönüllülerden iletişim bilgileri
alınarak söyleşi tamamlandı.

SİVAS
Grup Yorum’un 30. yıl konserlerine hazırlık amaçlı Sivas Halk Cephesi’nin organize ettiği “Söyleşi ve
Dinleti” 5 Ocak’ta HBVAV (Hacı
Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı)
Sivas Şubesi’ndeki düğün salonunda
gerçekleşti.
Günler öncesinden söyleşi hazırlıkları için yaklaşık 2000 el ilanı dağıtıldı. 50 adet afiş esnafların işyerlerine asıldı. Ayrıca 15 adet ozalit
yine mahallelerde uygun yerlere asıldı. El ilanı dağıtımı sırasında bile
halkın ilgisi ve coşkusu görülmeye
değerdi.
Salona üzerinde “30. Yılında Hiç
Durmadan Hep İleri! Türküler Susmaz Halaylar Sürer!” yazılı pankart
asıldı. Tavır ve Boran yayınlarından
son çıkan kitaplar ile Tavır ve Yürüyüş
dergilerinin yer aldığı bir masa oluşturuldu. Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanması ve
adalet talebiyle başlatılan imza kampanyası formları da masada yer aldı.
İki bölümden oluşan etkinliğin
ilk bölümünde 30. yıl konserleri ile
ilgili konuşmalar yapıldı. Grup Yorumun tarihi ve çizgisi ile ilgili
bilgiler verildi. Konserler için gönüllü
çalışmak isteyenlerin irtibat numaraları alındı. Ardından türküler ve
çekilen halaylarla, “Hernepeş ve Çav
Bella” marşlarıyla söyleşi sona erdi.
İmza masasında toplam 190 imza
alındı. Birçok insanın salona sığmadığı
için kapıdan dönmek zorunda kaldığı
söyleşiye toplam 750 kadar kişi katıldı.
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Grup Yorum Halk Koroları
Özgür Tutsaklardan Grup Yorum
Söyleşi Çalışmalarına Destek
Zonguldak'ta 8 Ocak'ta düzenlenecek olan Grup
Yorum 30. Yıl Konseri Söyleşisi için yapılmakta olan
afiş çalışmalarına İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarından da destek geldi. Özgür
Tutsaklar hazırladıkları afiş ve 2015 yılı takvimini
Zonguldak’a ulaştırdı. Özgür Tutsakların hazırladığı
afişler afişleme çalışmalarında da kullanıldı.

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Grup Yorum Anadolu
Halk Koroları Çalışmaları
Ülke Genelinde Devam Ediyor
Bursa’da Grup Yorum-Halk Korosu çalışmaları devam ediyor. 6 Ocak’ta Heykel Meydanı’nda halk korolarına çağrı içeren bildiriler dağıtıldı. Grup Yorum’u
sevenlerin ilgi gösterdiği çalışmada, koroya katılmak
istediğini, çocuklarına da haber vereceğini söyleyenler
oldu. Yoğun kar altında çalışma 1 saat sürdü.

Kuruluyor

Bursa: Birlik olan halkın ve halkın sanatının gücüne
olan inancımıza güvenerek diyoruz ki, “Bir ülkenin
türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.” Bursa’daki halkımızı koroya katılmaya, umudun
türkülerini hep beraber söylemeye çağırıyoruz.
Gönüllü ders verecek müzik emekçilerinin desteklerini bekliyoruz!

İletişim No: 0 554 496 44 57
Grup Yorum Adana Halk Korosu
Çalışmalarına Devam Ediyor
Adana’da Grup Yorum halk korolarına katılım için
adres ve iletişim bilgilerini paylaşıyoruz. Katılmak isteyenler Baraj Yolu'nda Şiva Kafe’ye gelebilir.

İletişim No: 0546 200 42 33
ve demokratik eylemlerde militanlık, korku ve kaygılarımız üzerine sohbet edildi. Sonradan gelenlerle ateş
başı sohbetin nasıl daha düzenli yapılabileceği konuşuldu.
“Gerisi Hayat” marşının söylendiği sohbet, haftaya aynı
gün aynı saatte, Namık Kemal Parkı’nda bir araya
gelme sözü verilerek bitirildi. Sohbete 9 kişi katıldı.

Okmeydanı

Ateşbaşı Sohbetlerde Paylaştıklarımız
Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımızdır

Gazi

Bağcılar
Yeni Mahalle Üç Karanfiller Halk Sahnesi’nin olduğu
yerde 2 Ocak’ta ateş başı sohbet yapıldı. 4 kişi ile
başlatılan sohbete, katılanlardan birinin yazdığı şiirin
okumasıyla başlandı. 19 Aralık Katliamı’nın ve Berkin’in
hesabının sorulacağını anlatan şiirden yola çıkılarak,
Fırat Özçelik'in Berkinler'in hesabını sormak için gerçekleştirdiği eylem üzerine konuşuldu. Askeri eylemler

50

Her hafta Okmeydanı Gençlik Komitesi tarafından
düzenlenen ateş başı sohbeti bu hafta Mehmet Ayvalıtaş
Parkı’nda yapıldı. Sohbette bu hafta Fethullah Gülen
ve Tayyip Erdoğan arasındaki rant kavgası tartışıldı.
“Dini kullanarak halkı sömüren, insanları katledenler
elbet halkın adaleti ile karşılaşacaktır” vurgusu yapıldı.
18 kişinin katıldığı sohbet, halaylar çekilerek sonlandırıldı.
İstanbul Gazi Mahallesi'nde her hafta yapılan ateş
başı sohbeti bu hafta 3 Ocak günü yapıldı. Bu hafta
sohbette Gülsuyu Mahallesi’ndeki halk düşmanı çetelerin
saldırısı ve Cepheliler’in verdiği cevap tartışıldı. Mahallede
ajitasyon çekilerek yapılan çalışma Hasan Ferit Gedik’in
mahkemesine çağrı yapılarak bitirildi. Sohbete 60 kişi
katıldı.

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

Yeni Yllda Umudu Daha da Büyüteceğiz!

İstanbul
Hatay

Halk Cepheliler, yeni kavga yılını birlikte kutladı. Hayallerini ekmeklerine katık eden, bıkmadan emek veren Cepheliler, 2014 yılının değerlendirmesini yaparak, geleceğe dair umutlarını paylaştı. "2015 de bizim olacak!" inancı ve
umudu büyütme kararlılığı vurgulandı.
İSTANBUL: 2014 yılı hak gaspları,
katliamlar ve direnişlerle tarihe geçti.
Halk Cepheliler İstanbul’da da yeni yıla
hep birlikte girdiler.
31 Aralık akşamı Okmeydanı’nda bir
araya gelerek yeni yılı karşıladılar. Yapılan kısa bir konuşmanın ardından davul ve zurna girdi salona. Halayın ardından Devrimci İşçi Hareketi’nden bir
devrimci işçi Nazım Hikmet’in Vatan
Haini şiirini okuyarak “hoşgeldiniz vatan hainleri” dedi. Program Sarıgazi
Halk Cephesi’nin grubu olan Grup Umut
Yağmuru’nun ezgileriyle devam etti.
Dağıtılan ikramların ardından sıra bilgi
yarışmasına geldi. Türkiye devrim tarihi mücadelesinden ve günlük pratik bilgilerden oluşturulan sorulara cevap verildi. İki grubun karşı karşıya geldiği yarışmada devrimci hareketin ilk kadın şehidinin isminden, molotof yapımında
hangi malzemenin kullanılacağına kadar
çeşitli sorular soruldu. Ardından sahnede İdil Tiyatro Atölyesi’nin Tayyip Erdoğan’ın Ak Saray’ını eleştiren oyunu
canlandırıldı. Daha sonrasında Grup
Denge Hevi seslendirdikleri Kürtçe türkülerle gelenleri coşturdular.
Sıra haftalar öncesinden Yürüyüş

Dergisi’nin başlattığı Sosyalist Rekabeti Örgütleyelim yarışmasının ödüllerini
dağıtmaya geldi. Çeşitli alan ve mahallelerde en fazla, en istikrarlı yada en kısa
sürede dergi dağıtımını artıran gibi kategorilerde ödüller dağıtılırken tatlı rekabetlerde oluştu. Ödüllerin dağıtılmasının ardından yeni yıl mesajı okundu.
Yeni yıl mesajında kadro örgütlenmelerine vurgu yapılarak yeni kadroların
pratik içinde gelişeceği ve komiteleşmenin doğabilecek boşlukları dolduracağı
söylendi. Yeni baskı yasalarının Cephe’yi
kuşatma üzerinden şekillendiği ve devrimcilerin halka önderlik etmesine engel
olmak maksadını taşıdığı belirtildi.
ERZİNCAN: Erzincan’da DevGenç’liler 30 Aralık’ta bir araya gelerek yeni yılı kutladı. Birlikte yemek yenilip pasta kesildi, daha sonra yeni yıl
mesajı okundu.
HATAY: Hatay Halk Cephesi’nin
yeni yıl programı 1 Ocak’ta gençliğin ve
ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Ortak yapılan ve yenilen yemekten sonra 45 yıllık mücadele tarihini anlatan sinevizyon
izlendi ve üzerine sohbet edildi. Yunanistan’da Cephe tutsağı olan Hasan Biber, bir gün öncesinden derneği arayarak,
Umut Veren Asi Gazetesi’nin ellerine
ulaştığını bildirmiş ve ailelerin hep birlikte bir fotoğrafını istemişti. Coşkuyla
hep birlikte türküler söylendi. Yeni yıla
yeni umutlarla, coşkuyla girildi.
İZMİR: İzmir Halk Cepheliler, 31
Aralık’ta yeni yıl programında buluştu.
2014 yılının Halk Cephesi için nasıl bir
yıl olduğu konuşularak yeni kazanımlardan bahsedildi. Yeni yıl mesajı okunduktan sonra Bertolt Brecht’den “Partiye Övgü”, Kahraman Altun’un “Kavgamın Çırağı Olmak İsterim” şiirleri
okundu.
Daha sonra çekiliş yapılarak Halk
Cephesi'nin hediyeleri dağıtıldı. 2014
yılının nasıl geçtiği ve 2015’den beklentiler üzerine sohbetler yapıldı.
ELAZIĞ: Yeni kavga yılına birlikte giren Kürdistan Halk Cepheliler,
31 Aralık'ta Elazığ’da buluştu. Gün
içinde, Dev-Genç’lilerin mahkemesi
için adliyeye giden Dev-Genç’liler de

gözaltına alınmıştı. Akşam tek tek bırakılan Dev-Genç’liler kutlama hazırlığına katıldı. Yemek yendikten sonra, geride kalan bir yıl ve gelecek yılla ilgili sohbet edildi. 00.00’da Elazığ
Özgürlükler Derneği önüne çıkılarak
Özgür Tutsaklar selamlandı ve havai fişekler fırlatıldı. Mahalle halkı da kapılara, pencerelere çıkarak Cepheliler'in
coşkusuna katıldı.
Program skeçlerle devam etti. Daha
sonra şiir çekilişi yapıldı. Şiirler önceden seçilerek kâğıtlara yazılmıştı.
Herkese dağıtılan kâğıtlardan kâğıdında şiir olanlar kalkıp şiirlerin sunumunu yaptılar. Malatya, Erzincan,
Dersim ve Elâzığ’dan Halk Cepheliler
bir araya geldi.
MERSİN: Mersin’de 1 Ocak’ta
düzenlenen yılbaşı kutlamasına Adana
Halk Cepheliler de katıldı. Mersin’de
ailelerle tanışılıp sohbetler edildi. Yeni
yıl mesajı okundu, türküler söylenip
yeni yıl pastası kesildi.
ESKİŞEHİR: Eskişehir’de kamu
emekçileri, Dev-Genç'liler, TAYAD’lılar, Gültepe Kültür Dayanışma
Derneği çalışanları yeni yılı birlikte karşıladı. 31 Aralık’ta birlikte yenen yemeğin ardından türküler söylenip,
oyunlar oynandı.

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

H alkın Malına
Göz Koyanlardan
Hesap Soruyoruz
Çayan Mahallesi’nde gaspçılık yapan üç kişiden biri, 27 Aralık’ta yakalandı ve Cepheliler’e teslim edildi.
Halktan çalınan para hırsızdan alınarak sahiplerine iade edildi. Daha sonra Sokullu Caddesi’ne çıkartılan gaspçı halka teşhir edilerek cezalandırıldı.
Ardından mahalleye AKP’nin katil
polisleri geldi ve Cepheliler polislerle
çatıştı. Çatışmanın ardından polisler
Çayan’dan çekildikten sonra, Cepheliler iradi olarak eylemlerini bitirdi.
Eylemden sonra açıklama yapan Cephe Milisleri; “Mahallelerimizde hırsızlığa, her türden yozlaşmaya izin
vermeyeceğiz” dediler.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Umudumuzu Adım Adım Örüyoruz
Halkın Gerçekleri Öğrenmesi İçin Emek Harcamaktan Vazgeçmeyeceğiz
Halka gerçekleri, umudu taşıyan
Yürüyüş Dergisi ülkenin her yanında, her
gün sayısı arttırılarak halka ulaştırılıyor.
Sadece "Bir dergi de sen al!" demiyor,
"Bir dergi de sen dağıt!" diyerek tek tek
insanlara ulaşılmaya devam ediliyor.

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

İSTANBUL
Mecidiyeköy:
Halk Cepheliler 3 Ocak'ta Şişli Camii’nde toplanıp, ellerinde gerçeğin sesiyle Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’na
kadar geldiler. Yol boyunca sık sık halka, “dünyayı kan gölüne çeviren, açlığa,
yoksulluğa, sefalete mahkum eden emperyalistler ve işbirlikçileridir. Umut biziz, umut devrim, umut sosyalizm! Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı devrim için savaşı büyütelim!” çağrısında bulundular. Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda hem dergi dağıtıp hem de duraktan geçen insanlarla sohbet ettiler. Dağıtımda 84 dergi halka ulaştırıldı.
Karanfilköy: Yılın ilk günü Halkın
Mühendis-Mimarları Karanfilköy’de
dergi dağıtımı yaptılar.
Gebze: Emek Mahallesi’nde Devrimci İşçi Hareketi 5 Ocak'ta Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı.
KOCAELİ: Dev-Genç'liler 4
Ocak'ta Esentepe Mahallesi ve Erzurum
Mahallesi’nde 35 adet Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar. Ayrıca İzmit
merkezde 8 dergi halka ulaştırılırken,
üniversite çalışmasında 7 Yürüyüş Dergisi öğrencilere ulaştırıldı.
ANKARA: Yenimahalle’ye bağlı
Karşıyaka Mezarlığı'nın tam karşısında bulunan gecekondularda Devrimci
İşçi Hareketi 2 Ocak’ta Yürüyüş Der-
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gisi’nin tanıtımını yaptı. Yapılan tanıtımda 9 dergi halka ulaştırıldı. Karşıyaka Mezarlığı Mahir Çayan'ın da mezarının olduğu yer olması açısından
önemli bölgelerden biridir.
Halkın Mühendis Mimarları ise 4
Ocak'ta yaptıkları dağıtımda 10 dergiyi halka ulaştırdılar. HÜKAD'ta yapılacak Grup Yorum'un söyleşi bildirilerini de dağıttılar.
BURSA: Kestel İlçesi’nde 1 Ocak'ta
Yürüyüş Dergisi’nin 449. sayısının tanıtım ve dağıtımı yapıldı. Yeni yılın ilk günü
halka Yürüyüş Dergisi ile gidildi. Kale
Mahallesi’nden başlayan çalışmada tüm
sokaklara girilerek, çalınmadık kapı bırakılmadan yapılan çalışma, daha sonra
esnaflar dolaşılarak devam edildi. Çalışma Kestel Meydanı’na kadar devam
etti. 2 Ocak'ta ise Panayır Mahallesi’nde
yapılan çalışmada 45 dergi halka ulaştırıldı. 3-4 Ocak'ta Gemlik İlçesi’nde ve Teleferik Mahallesi’nde yapılan dağıtımda
toplamda 90 dergi halka ulaştırıldı.
EDİRNE: Umudun sesi Yürüyüş
Dergisi’nin bu haftaki sayısı 31 Aralık'ta
mahalleye ve esnaflara dağıtıldı.
ANTEP: Halk Cepheliler 30 Aralık'ta Antep’in Düztepe ve Yeşilsu
Meydanı’nda Yürüyüş Dergisi’ni halkla buluşturdu. Düztepe Mahallesi’nde
kapı çalışması yapan 2 Halk Cepheli,
AKP’nin yalanlarına karşı gerçeğin
sesi olan Yürüyüş Dergisi’ni Düztepe
halkıyla buluşturdu. Yapılan çalışmada
13 dergi Düztepe halkına ulaştırıldı. Yeşilsu Meydanı’nda yapılan dergi dağıtımında ise 10 dergi halka ulaştırıldı. Yeşilsu Meydanı’nda AKP’nin işkenceci

katil polisleri dergi dağıtımını keyfi bir
şekilde engellemeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Bir sonraki gün Düztepe Mahallesi’nde yapılan dağıtımda 20
dergi halka ulaştırıldı. 3 Ocak günüde
Düztepe Mahallesi’nde yapılan dağıtımda 40 dergi halka ulaştırıldı.
ÇORUM: Çorum Merkez Emek
Caddesi ve Bahabey civarında 2 Ocak'ta
dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtımda 40 dergi halka ulaştırıldı.
DERSİM: Halk Cepheliler 4 Ocak'ta
halkın sesi Yürüyüş Dergisi’nin 448 ve
449. sayılarını Yeni Mahalle, Gazik
(Cumhuriyet,) Siheng (Atatürk), Ali
Baba, Moğultay Mahallelerinde ve Merkez, Siheng esnaflarına, Mazgirt, Hozat
ve Ovacık ilçelerine çıkarak halka ulaştırdılar.
ELAZIĞ: Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Ocak’ta yapılan ve 2 Halk
Cepheli tarafından yapılan Yürüyüş
Dergisi’nin 449. sayısından 70 dergi
halka ulaştırıldı.
ERZİNCAN: Dev-Genç'liler 4
Ocak'ta Çağlayan’da ve Yalınca Köyü’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.
Kahvede yapılan sohbetlerde halk, DevGenç'lilerin kendilerinin gelecekleri ve
umutları olduğunu söylediler.
WAN: Merkez’de 25-26 Aralık'ta yapılan dergi dağıtımında esnafa ve kafelere toplamda 30 dergi dağıtıldı. Dergi
dağıtımı sırasında yıldızlı berelerden,
Grup Yorum fularlarından isteyenler
olurken, kafede çalışan garsonlardan bazıları bildiri dağıtımı ve afiş asılmasına
yardımcı olarak çalışmayı sahiplendiler.

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

AVRUPA’dakiBİZ

Avrupa'da Göçmenleri Katletmek, Camilerini
Yakmak, Sokak Ortasında Öldürmek Suç Değil!

HİÇBİR IRKÇI YAKALANMIYOR

VE HESAP VERMİYOR!
Almanya'da ırkçılık büyüyor. En
tehlikeli olan da artık bu halkın desteği varmış gibi gösterilerek büyüyor.
Yine yılbaşında ve onun öncesinde de Müslümanların camilerine yönelik, onlarca saldırı gerçekleşti. Ama
kimseden tek bir ses çıkmadı ve her
nedense ırkçılarda yakalanamıyor.
Yakalansa bir şey değişiyor mu? Hayır. Ya “akli dengesi yerinde olmuyor”, ya da “sarhoş” oldukları için serbest bırakılıyor.
Ülkemizde nasıl halkımızın canı
çok ucuzsa, Avrupa ülkelerinde de
öyle. Ölüyoruz, yakılıyoruz, katlediliyoruz ama sahiplenen yok. Halkımızın tek sahiplenenleri devrimciler,
onlarda zaten bunun bedelini tutsaklıkla ödüyorlar.
Son olarak Belçika'da Cemil Kaya
kalbinden hedef alınarak vuruldu.
Polisin verdiği bilgiye göre Nevşehir'in Kozaklı ilçesine kayıtlı, dört çocuk babası Kaya (45), sabah saatlerinde sokakta yürürken, bıçak taşıdığı için kendisine müdahale eden polisle münakaşaya girdi. Kaya'nın göğsünden vurulduğu belirlendi. Diyelim
ki polislere saldırdı, -ki sorumlusu onlardır- neden kalbinden hedef alındı?
Bilerek katledilmiştir Cemil Kaya.
Ama ilk kez olmuyor ki, son kez de
olmayacak polisin ırkçılıkları.
Yine son olarak Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıyı da bahane ederek, ırkçılığı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdiden bütün
Müslümanlar suçlanmaya başlandı.
Bahane çok ırkçılığı geliştirmek için.
Avrupa'nın İslamcılaşmasına karşıymış, insanların camileri yakılıyor ne
İslamcılaşması. Müslüman halkın
inançlarını yaşamasına izin vermi-

yorsunuz kendi halkınız mı İslamcılaşacak? Bunların hepsi ırkçılıklarının kılıflarıdır.
Bakın Paris saldırısı sonrası tahlil edilecek yine Müslümanlar, halkların içi dışına çıkarılacak, nasıl bir
psikolojileri var, hangi mantalite vs.
nasıl bir varlık bunlar ki diyecekler.
Ama neden siz her fırsatta Müslümanları, yabancıları aşağılıyorsunuz
denilmeyecek.
Neden Müslüman halkın inançlarını aşağılamanın, dalga geçmenin adı
basın özgürlüğü oluyor denilmeyecek.
Suçlu yine Müslüman halk gösterilecek. Çünkü emperyalizm böyle
olmasını istiyor. Halkları birbirine düşürerek, bölüp parçalayarak yönetmek
istiyor. Kendi krizlerini bu şekilde çözüyor.
Örneğin Norveç'te, 2011 yılında,
Andres Breivik adlı ırkçı faşist tarafından, İşçi Partisi gençlik kampı
basılarak, 77 çocuk ve genç katledildi. Bu olay bir Hıristiyan, ya da bir
Danimarkalı diye mi tartışıldı? Hayır
bırakın böyle tartışmayı, ırkçılığı faşist oluşu dahi çok tartışılmadı. Adamın psikolojik sorunları olduğu tartışıldı. Mahkeme salonlarında artist,
pop star gibi katılıyor, aşk mektupları
alıyor aynı zamanda hücresinde.
Ölenler Müslüman değildi ama sol bir
partinin gençlik kampına katılan çocuklardı, yani suç işlemişlerdi ırkçıların gözünde.
Irkçılığı besleyen, büyüten emperyalistlerdir. Özellikle medya aracılığıyla bu ince ince işleniyor. Irkçılar, faşistler kahramanlaştırılıyor,
katliamlar meşrulaştırılıyor.
Halkımıza ve bütün kurum-kuruluşlara, yöre derneklerine, camilere

çağrımızdır;
Emperyalizm öyle ikiyüzlü ki, bu
şekilde kendi halkını da kandırıyor.
IŞİD gibi halk düşmanı örgütleri
sanki onlar yaratmamış gibi suçu
Müslüman halka atarak, halkları birbirine düşürerek işin içinden çıkıyor.
Avrupa ırkçılığı geliştiriyor büyütüyor. Buna bugün karşı koymazsa, yarın bir bahane ile bırakın ırkçıları, polis kurşunları ile katledilecektir çocuklarımız. Sokaklarda inancımız ve milliyetimiz yüzünden aşağılanacak, darp edileceğiz. Ki şu an
bunları yaşamaya da başladık. Bu saldırılara ancak örgütlü bir şekilde karşı koyuşla engel olabiliriz.
Emperyalistlerin hala yabancılara
ihtiyaçları var ve amaç göçmenleri ülkeden göndermek değil. Amaç onları dize getirmektir. İnançsız, kültürsüz,
yozlaşmış bir göçmen halk istiyor.
Buna karşı çıkarsanız sizi katlederim
diyor.
Emperyalizm özellikle müslüman
halkımızda suçluluk psikolojisi yaratmaya çalışıyor. Bu yüzden korku
yayıyor, sindirmeye çalışıyor.
Halkımız; suçlu olan biz değiliz,
inançlarımızla kültürümüzle yaşamak bizim hakkımız. Korkmayalım,
biz geri adım attıkça çok daha büyük
baskı ile karşılacağız. Birleşelim ve
ırkçılığın sorumlularına karşı mücadele edelim!

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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Yürüyüş
11 Ocak
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Anadolu Gençlik Kampı Yapıldı!
Kolektivizm birliğimizin, gücümüzün mayasıdır!

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Kim istemez 10 gün boyunca bir
tatil kampında Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika
ve İsviçre'den gençlerle tanışıp arkadaş olup ve kolektif bir şekilde yaşamak? Bu sene 50 kişi bunları yapmak için 2015 Anadolu Gençlik kış
kampında buluştu. Farklı ülkelerden
gençler hızla birbiri ile tanışıp arkadaş oldu. Bu arkadaşlık sayesinde sıcak bir ortam oluştu. Bu sıcaklığın
oluşmasının farklı bir nedeni ise kolektif bir şekilde bu kampta yaşamamızdı. Bu düzen bizi bencil olmayı
öğretiyor buna karşı bizde herşeyi beraber yapıp kolektif yaşamayı öğreniyoruz. Kampın diğer bir amacı ise
Avrupa'da yaşayan Türkiyeli gençlerin kendi anadolu kültürlerine sahip
çıkmalarıdır. Bunun yanı sıra biz
gençlerimize bu düzenin ne kadar pis
bir düzen olduğunu öğretip buna karşı kendi alternatiflerimizi sunuyoruz.

Kolektıf Yaşamak
Kollektivizm ne demek? Kollektivizm herşeyi birlikte, ortak yapmaktır. Bir sofraya oturup yemeği beraber yemek, herkesin dahil olabileceği oyunlar oynamak, temizlik yapılacaksa onu beraber yapmak, vb. Bir
başka deyişle kolektivizm; güçlerimizin birleştirilmesidir.
Bu düzen bize bencil olmamızı öğretiyor. "Babana bile güvenme, sadece
kendini düşün" diyor. Biz buna karşı birbirimizi sahiplenip beraberlik
oluşturmalıyız. Kampta da olduğu gibi

her yaptığımız şeyde birbirimizi düşünmeliyiz ve birbirimize öğretmeliyiz. Kampta herkes değişik ve uzak
ülkelerden geldi. Çoğumuz birbirimizi
tanımıyorduk. Fakat çok kısa bir sürede çok güzel arkadaşlıklar edindik.
İşte kolektivizm bizi birbirimize bağlayan harç olmuştur. Çünkü kollektivizm bir yaşamda herkes herşeyi birlikte yaptığı için sadece kendini değilde başkalarını düşünmeyi öğreniyor ve bir sahiplenme oluşuyor. Bu
düzene karşı kolektif olmalıyız.

Kültürel Çalışmalarımız
Avrupadaki Türkiyeli gençlerimiz kendi memleketlerini bile tanımıyorlar, bazıları memleketimize hiç
gitmemiş. Kendi memleketlerini merak bile etmiyorlar.
Vatanımızdan uzak Türkiyeli gençler olarak Avrupa’da da kendi Anadolu kültürümüzü sürdürüyoruz. Bu
düzen bizim kültürümüzü unutmamızı
istiyor ve bunun için elinden geleni
yapıyor. Yozlaşma ile ilgili yazımızda da bunu belirtmiştik. Bizler Avrupa'da yaşıyan gençler olarak buna izin
vermemeliyiz. Anadolu kültürümüzü
birbirimizden öğrenip, sürdürmeliyiz.
Bu kampta buna çok önem verildi ve kültürel çalışmalarımızla hayata geçirildi. Halk oyunları kültürel faaliyetlerimizin bir parçasıydı. Kendi
yöresel oyunlarımızı çalışarak kampımızda öğrendik. Diğer bir kültürel
faaliyetimiz koro çalışmamızdı. Burda da halk türkülerimizi öğrenip söyledik. Biz bu düzene karşı kendi kül-

türümüze sahip çıkmalıyız.

Eğitim Çalışmalarımız
Bu düzen gençlerin beyinlerini nasıl uyuştururum diye planlar yapıyor.
Bunu değişik yöntemler ile başarabiliyor da mesela uyuşturucu, alkol,
fuhuş, kumar, vs… Bunların hepsini
gençlerimize karşı kullanıyor ve kendi pisliklerine çekmek için elinden geleni yapıyor. Gençlerimiz bu bataklığa
düşmemeli ve bu bataklıklta olanları yardım edip alternatiflerimizi öğretiyoruz. Bu düzen herşeyi kendi çıkarları için yapıyor. Sporu bile artık
sağlık için değilde kendisi nasıl bunun üzerinden para kazanır diye düşünüyor. Biz ise kampımızda her sabah yaptığımız spor bizim gençlerimizin sağlıklı olmaları içindir, tembel
olmamaları içindir.

Sonuç Olarak
Bu düzenin bize öğrettiği bencil
yaşamı değil, kolektif yaşamı savunmalıyız. Herşeyi beraber yapıp birbirimize öğretip birbirimizden öğrenmeliyiz.
Bu düzen bizim kültürümüzü bize
unutturmak istiyor ama biz kültürümüze sahip çıkmalıyız.
Düzen bize kendisinin sunduğu
hayattan başka bir hayat olmadığını
gösteriyor, ama bu pis düzeniçi hayattan başka bir hayat da vardır. Ve bu
hayatı alternatiflerimizle birbirimize
öğretmeliyiz.
Bu düzene karşı Anadolu Gençlik
saflarında hep birlikte mücadele edelim.

19 ARALIK KATLİAMI’NI UNUTTURMAYACAĞIZ!
Mannheim’da 28 Aralık Pazar günü
19-22 Aralık hapishaneler katliamında
ve sonrasında tam 7 yıl süren ölüm orucu direnişinde ve ayrıca feda eylemlerinde ölümsüzleşen şehitlerimiz için
bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Saat
13.30’da saygı duruşuyla başlayan program öncelikli olarak genel bir konuşma
yapıldı. Sonrasında bir dia gösterimi ya-
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pıldı.
Panelde konuk olarak bulunan
ölüm orucu gazisi katliam sırasında
bulunduğu Ümraniye Cezaevindeki
direnişi anlattı.
Ardından Veli Dayı için Dost Kervanı ve Alişan Şanlı için Hekimoğlu
türküleri söylendi. Anma saat 16.00 da
30 kişinin katılımıyla sona erdi.

SARAYLARINIZI SALTANATLARINIZI BAŞINIZA YIKACAK

Avrupa’da
Yeni Yılda Tutsaklarımız
Yalnız Bırakılmadı
Yunanistan hapishanelerindeki siyasi tutsaklarla dayanışmak
için yeni yıla hapishaneler önünde sloganlarla girildi. Yunanca
“Özgürlük Tutkusu Hücrelerden Daha Güçlüdür” sloganları atıldı. Havai fişekler ve sloganlarla tutsaklara seslenildi. Atina, Larissa ve Selanik hapishaneleri önünde yapılan kutlamalara Yunanistan Halk Cepheliler de katıldı. Atina Koridallos Hapishanesi önünde 500’e yakın insan tutsaklara seslenirken, Larissa Hapishanesi’ndeki Türkiyeli Özgür Tutsaklar da sloganlarla hapishane önündeki kitleyi selamladı.
Almanya: Almanya'nın Bochum şehrindeki hapishane de bulunan Şadi Özpolat yalnız bırakılmadı. Saat 17.30’da hapishane önüne giden Anadolu Federasyonu sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştılar. Anadolu Federasyonu’nun yeni yıla ilişkin
açıklaması okundu. Yarım saat süren eylem sloganlarla sona erdi.

Irkçılığa Karşı Güçlü Bir Ses
Almanya Dortmund'da 18 Ocak'ta Grup Yorum'u misafir
edecek olmanın heyecanı çoktan başlamış durumda. Afişler asılıyor, el ilanları dağıtılıyor, her yere biletler götürülüyor. DAYEV'in bulunduğu Hafen'de sık sık afişleme yapılırken, Dortmund çevresinde Bochum'da, Hagen'de, Ham'da, Bielefeld'de
de afiş, bildiri dağıtımı ve bilet satışları sürüyor. 4 Ocak günü
Türkiyeliler’in yoğun olarak yasadığı Dortmund Hafen bölgesinde afiş yapıldı. Ayrıca Alevi derneklerine ve düğün salonlarına da afişler asıldı.

Politik Tutsaklarla
Dayanışma Yürüyüşü
Berlin’de her yıl düzenlenen Politik Tutsaklarla Dayanışma
Yürüyüşü 31 Aralık günü saat 15.30’da Bornholmerstr’da başladı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yürüyüşe Anadolu Federasyonu Almanca ve Türkçe "Politik Tutsaklara Özgürlük" pankartıyla katıldı. Tutsak resimleri olan dövizlerin taşındığı yürüyüş
boyunca tutsaklarla dayanışma sloganları haykırıldı. Yürüyüş güzergâhı özgür tutsak Gülaferit Ünsal’ın bulunduğu hapishanenin önüne geldiğinde burada Özgür Tutsak Gülaferit Ünsal’ın
yılbaşı mesajı ve mektubu Almanca ve Türkçe okundu.

2015 Yılında Halka Daha Fazla
Ulaşacağız!
27 Aralık 2014 Cumartesi günü Nancy Yürüyüş okurlarının haftalık olarak sürekli yaptığı dergi dağıtımlarına devam
edildi. Yürüyüş Dergisi’nin 448. sayısı Nancy, Pont A Mousson ve Metz şehirlerinde dağıtıldı. Toplam olarak 14 dergi halka ulaştırılırken, halkımızdan bir kişi Cephelerin azmini
takdir etti ve “karda kışta ve geç saat olmasına rağmen ya-

Alternatif Yeni Yıl Kutlamaları
İngiltere Halk Cephesi’nin organize ettiği Alternatif Yeni
Yıl Kutlaması 31 Aralık Çarşamba günü Kervan Kafe’de
yapıldı. Saat 19.00’da gelen misafirler tek tek karşılandı.
Yeni yılın ne ifade ettiğini vurgulayan kısa bir konuşma yapıldı. Müzik eşliğinde yenilen yemekten sonra Cephe
açıklaması okundu. Çekilen halaylar, söylenen türkülerin
ardından şehidimiz Bülent Dil’in kardeşi Ali Dil sahnedeydi.
Şehidimiz Ayten Korkulu’nun abisi Erol Korkulu da Nihat
Behram’ın “Çıkmak İçin Bu Karanlıktan” şiirini okudu. Ayrıca Yürüyüş ve Tavır dergileri de satıldı. Gecede ayrıca çekiliş de yapıldı. 150 kişinin katıldığı kutlama görüşmek üzere kucaklaşarak sona erdi.
Dortmund: Dortmund'da bulunan DAYEV’de yapılan
alternatif yılbaşı kutlaması “Hoşgeldiniz” konuşması ve yemeklerle başladı. Yemeğin ardından başlayan programda
Anadolu Federasyonu’nun yeni yıl mesajı okundu. Skeçler, türküler ve halaylarla devam eden programa bağlamasıyla ve sesiyle katılan misafirler renk kattılar. Çekilişin ardından saatlerinde 00.00 olmasıyla dışarda patlayan maytapların, havai fişeklerin altında davulla ve türkülerle halaylar çekilerek yeni bir yıla girildi. Yılbaşı programına yaklaşık 100 kişi katıldı.

Halkımızdan Öğreniyor,
Öğretiyoruz!

Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek, halktan öğrenip öğretmek amacıyla yapılan halk toplantıları devam ediyor. Londra'da 4 Ocak günü yapılan halk toplantısının konusu halklarımızın dini inançlarına bakış açımız, Dolmabahçe Sarayı eylemi ve Öğretmenimiz köşesinden “Devrimin
ve savaşın sorunları, hiçbir şemaya, programa ve taktiğe sığdırılamayacak kadar büyük ve değişkendir” konusuydu.

Sayı: 451

Yürüyüş
11 Ocak
2015

Söylediğimiz Türkülerde
Sizin de Sesiniz Olmalı
Grup Yorum'un 11 Ocak Mannheim Konseri için çalışmalar devam ediyor. 3 Ocak günü önce Mannheim'ın merkezindeki Markplatz'da kar altında afişleme yapıldı. Daha
sonra Heidelberg'deki Şivan konserine gidip salona afişleme yaptılar. Gönüllülerin sonraki durakları Mainz'daki bir
düğünde afiş astılar, bilet satışı yaptılar. 4 Ocak'ta Mannheim Alevi Derneği'ne, Bensheim Alevi Derneği'ne ve ailelere, irtibat telefonuna ulaşıp bilet isteyen gençlere gidildi.
Yine, Worms, Alzey, Saarbrucken, Weinheim, Karlsruhe'de
de afişlemeler yapıldı.
yınları bize ulaştırıyorsunuz” diye görüşlerini dile getirdi.
2 Ocak günü Yürüyüş Dergisi’nin 449. sayısını yine Nancy
Yürüyüş okurları olarak halkımızla buluşturduk. Sarrebourg,
Chateu Salin, Morange ve Metz’de toplam olarak 17 dergiyi halkımıza ulaştırdık.

SİZİ O SARAYLARA GÖMECEĞİZ!
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“Tüm yüreğimle savaşçı olmak istiyorum”
Ayşenur Şimşek

18 – 24 Ocak
Ayşenur Şimşek
Devrimci Memur Hareketi’nin önder
kadrolarından, Sağlık-Sen’in kurucularındandı. 1993-94’te Devrimci Sol Güçler’in Ankara-İç Anadolu Koordinasyonu’nda görev almıştı. 24 Ocak 1995’te
Ayşenur Şimşek kontrgerilla tarafından kaçırıldı ve kaybedildi. Aylar sonra, 13 Nisan’da, Kırıkkale’de, işkence yapılarak katledilmiş olarak bulundu.
Vladimir İlyiç Ulyanov LENİN
“Biz sınıflar ortadan kalkıp sosyalizm
kurulmadıkça savaşların ortadan kalkmayacağını biliyoruz.”
Önderliğiyle, teorisyenliğiyle, Rusya’nın ve dünyanın kaderini değiştiren
V.İ. Ulyanov Lenin
Ekim Devrimi’nin yolunu aydınlattı.
Dünyanın ilk proletarya iktidarının kurulmasında, ilk
sosyalist inşanın gerçekleştirilmesinde Sovyet işçilerine,
köylülerine, aydınlarına kılavuzluk yaptı. 1870 yılının
Nisan'ında Rusya Simbirsk’te dünyaya geldi.
Devrimci düşüncelerle ağabeyi aracılığıyla tanıştı.
Ağabeyi Rus Çarı’na karşı suikast düzenlemekten dolayı
idam edildi. 18 yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı.
Lenin, ağabeyinin de üyesi olduğu Narodnikler’in mücadelesinden çıkardığı derslerle, Marksizm’in ışığında
yürümeye devam etti. 1890'lı yılların ortasında Petersburg'da İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği
adındaki illegal örgütlenmenin kuruluşuna önderlik etti.
Ki bu örgütlenmeler, devrimci bir partinin de çekirdeğini
oluşturacaklardı. Örgütleyiciliğiyle, teorik önderliğiyle
giderek öne çıktı. 1901'de RSDİP'in yayın organı
Iskra'da yazı kurulu üyesi oldu. Lenin takma adını ilk
kez burada kullandı. Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler,
oportünizme, sosyal şovenizme karşı verilen mücadeleler
içerisinde, ayrışmalar ve saflaşmalarla Bolşevik Parti’nin
yaratılmasına önderlik etti. Önderi olduğu parti, 1917
Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdi. 1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal kuruldu. Dünya devrimci
hareketi yeni bir ivme kazandı. 21 Ocak 1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına her daim yol
gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun teorik ifadesi
olan bir öğretiyi miras bıraktı. Dünyanın tüm devrimcileri,
onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla sosyalizm uğruna
savaşmaya devam ediyorlar.

Bahri Mutlu,
Cemal Karapınar
Devrimci İşçi Hareketi’nin iki neferiydiler. İstanbul’da Basın-İş Grevi’nde,
Bahri Mutlu
Cemal Karapınar patronlara karşı direniyorlardı. 19 Ocak 1980’de grev
nöbetini bitirdikten sonra kurulan bir pusuda faşistler tarafından katledildiler.
Ercan Özçeken
18 Ocak 1996’da İzmir Buca’da kuşatıldığı evde teslim olmama geleneğimize
yeni bir halka ekleyerek şehit düştü. Aslen
Kars’lıdır. Küçük yaştayken ailesi İzmir
Küçükçiğli’ye yerleşmiştir. Kürt milliyeErcan Özçeken
tindendir. Küçükçiğli’de devrimci hareket’in faaliyetleri içinde yer aldı. Son görevinde silahlı
bir ekibin üyesiydi.
Kerim Yaman
24 Ocak 1975 günü faşistler önce
Cerrahpaşa’da sağlık işçilerine ve ardından
Vatan Mühendislik Yüksek Okulu'nda
gerçekleştirdikleri saldırıda, okuldan çıkan
öğrenciler üzerine yaylım ateşi açtılar.
Kerim Yaman
Faşistlerin kurşunuyla Kerim Yaman katledildi. Kerim Yaman İYÖKD üyesi Cepheliler’in önderliğinde bir direnişe dönüştürülen 50 bin kişinin
katıldığı bir törenle Akhisar’a uğurlandı.
Amilcar CABRAL
Gine-Bissau bağımsızlık mücadelesinin
önderi Cabral, Portekiz’in Lizbon şehrinde
öğrenciyken Afrika’nın ulusal bağımsızlığı
için mücadeleye katıldı. 1950’lerin ortaAmilcar Cabral
sında Gine'nin Ulusal Kurtuluşu İçin Hareket’i (MING) kurdu. Fakat MING’nin
yasallıkla sınırlı mücadelesiyle sonuç alınamaması, yeni
bir örgütlenme ve mücadele biçimini gündeme getirdi.
1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı
İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) kuruluşuna önderlik
yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı. Gerilla kısa
sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral,
nihai zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak
1973’te PİDE (Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından katledildi. Gine halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Ayşenur
Şimşek’i Anlatıyor:
AYŞENUR OLMAK
Tek başınaydı ama o bir Cepheliydi.
Kimi zaman çalıştığımız yerde tek olmak, bir şey yapmamanın gerekçesi olur. Oysa bir Cepheli tek başına da
olsa orada çok kişi olmayı becerebilmeli, örgütçülüğün
Cepheli olmanın önemli bir özelliği olduğunu görmelidir.
Ayşenur da tek başına olanlarımızdandır. Hareket ona bulunduğu alanda sendika çalışması yapmasını söylemiştir.
Onunla birlikte koşturacak, iş yapacak kimse yoktur. Ama
gelen emirleri, verilen görevleri harfiyen yerine getirme
sorumluluğu hiçbir zaman "bu iş olmaz, kimse yok" dedirtmemiştir Ayşenur'a. Sessiz, sakin kurulmuştur SağlıkSen. Ayşenur'un emeğiyle, sabrıyla kurulmuştur. Tek tek
ilgilenir insanlarla. Konuşur anlatır, eğitir insanları, her
gece bir başka ilişkisinin evinde kalır Ayşenur ve hayatı
paylaşır insanlarla. Çalışmaları sonuç verir. Çevresindeki
insanlar netleşir ve Sağlık-Sen'in kurucuları haline gelir.
Parçacı değil, Cepheyi düşünendir Ayşenur. Devrimci
Memur Hareketi sağlık iş kolunda yeni örgütleniyordur,
ama o insanlarıyla, tüm gücüyle hareketin genel kampanyalarına katılır. Kampanya içinde en aktif birimlerden
biridir. Yine Ayşenur'un hareketi sahiplenişi ve bağlılığı
onun günlük yaşamda verdiği tüm kararlarda kendini
hissettirir. Örneğin darbecilik sürecinde yaşanan tartışmalarda doğru tavrı alıp gelişmeleri değerlendirerek,
diğer insanların da kavramasını sağlamıştır. Ve zor süreçlerin insanı olduğunu kanıtlamıştır.
İnsanları tüm yönleri ile değerlendirme ve sonuç çıkarma yeteneğine sahiptir Ayşenur. İlgilendiği insanların

olumsuzlukları vardır, bilir. Ancak
olumlulukları onun için asıl
öne çıkarılan yandır. Olumlu
yönlerini değerlendirip geliştirmesini bilendir. Hareketi
geliştirmenin insanları geliştirmekten geçtiğinin bilincindedir.
Hırslıydı, yani Cepheliydi
Ayşenur. Biliyordu ki yeni bir
dünya kurmak, dünyayı fethetme coşkusu ve hırsıyla dolu olmak demektir.
Dolu dolu yaşıyordu bunu. Bu hırsla sarılıyordu işlerine.
Planlı programlı olması, her insanda bir olumlu yan
görüp oradan yaklaşması, işlerini sonuç almadan bırakmaması bundandı.
Cephe kültürünü kavrayandır Ayşenur. Mütevazidir
örneğin. Demokratik alanda yeraltı çalışmasını ustaca
yapıyor olmasının bir nedeni de budur. Tavır ve davranışlarında, konuşmalarında kimse hissetmemiştir onun
sorumlu olduğunu. Sıradan bir insan gibi girip çıkmıştır
kurumlara.
Ve işkencede ser verip sır vermeyendir Ayşenur.
Onun direngenliği, hareketi sahiplenişi çileden çıkarmıştır
işkencecileri. Ölüm korkusunu çoktan yenmiştir Ayşenur.
Ailesine olan duygusallığını halka duyduğu sevgiyle
Cephenin bir savaşçısı olmanın bilinciyle yenmiştir.
Ve zaferi kazanan olmuştur Ayşenur. Zafer milyonlarca
emekçinin yaşaması için ölmeyi bilmektir. Zafer, düzenin
yozluğundan, bencilliğinden, çürümüşlüğünden çekip
almaktır insanları. Zafer, umudun adını nakış nakış işlemektir hastane duvarlarına. Dalgalandırmaktır orak
çekiçli bayrağı alanlarda.
Zafer özgürlük için, gelecek için, milyonların kurtuluşu
için düşebilmektir yollara emin adımlarla. Ve zafer,
haykırabilmektir inancını kurşuna dizilirken bile. Tanya
ve Ayşenur gibi.

Kıraç’ta Futbol Turnuvası Ödül Töreni

Örgütlenmekten Korkmayın, Çocuklarınızı
Devrimcilerden Uzak Tutmayın!
Kıraç-Kuruçeşme Mahallesinde 3 Ocak’ta “Uyuşturucuya Ve Yozlaşmaya Karşı 2. Geleneksel Umut Gedik
Futbol Turnuvası” ödül töreni ve şenliği yapıldı. Futbol
turnuvası Ödül Töreni Umut Gedik nezdinde ve tüm
devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Ardından Kuruçeşme Kültür Derneği adına Halk Cephesinin yaptığı açıklamada “Bizler örgütlenmekten korkmamalıyız, devlet bizi katletmek için elinden geleni
yapıyor bizlerde birlikte olmalıyız ve halk meclislerinde
örgütlenmeliyiz. Gazi mahallesinde bulunan Hasan Ferit
Gedik tedavi ve kurtuluş savaş merkezinde gençlerimizi
tedavi görüyor ve şu anda 155 kişi var” denildi.

Program şiirlerle
devam ederek turnuvada 1. takıma
kupa verildi, gol
kralına, en centilmen takıma, en iyi
kaleciye ve turnuvaya sponsor olanlara da ayrıca plaket verilerek program devam etti.
Grup Gölge müzik grubu kısa konuşma yaparak ailelere
de “çocuklarınızı devrimcilerden uzak tutmayın” çağrısı
ile türküler söyledi. Program birlikte çekilen halaylarla
sona erdi. Programa 100 kişi katıldı.

Fıkra

Atasözü
Güçsüz bir yavruyu küçümseme;
çünkü bir gün bir kaplan olabilir.
Moğol atasözü
-Bugün zararsız diye düşündüğümüz
kişiler veya onların eylemleri önlem alınmazsa yarın bize daha çok zarar verir hale
gelebilir.

Özlü Söz
Hakikat bize insanları varlıklarına,
dinlerine, dillerine göre ayırmamızı
değil, birleştirmemizi buyurur.
Şeyh Bedreddin

Şiir
KAR
Çin Yuan Çun ezgisiyle
Şubat 1936 İşte kuzey ülkesi:
Yüz fersah kenetlenmiş buz altındadır
Tipidir savuran karları bin fersah
Ve bembeyaz bir sonsuzluk
Her yanı Çin Seddi’nin
Susmuş nazlı kıvrımları sarı ırmağın
Gümüş yılanlar gibi dans eder dağlar
Balmumum filler gibi tepeler
Yarışır göklerle yücelikte.
Şu cânım günde toprak
Ak giysili, kızıl süslü
Şimdi daha büyülü.
Bu güzelim topraklar
Nice kahramanı dize getirdi.
Heyhat! Çin Şi-huang ve Han Vu-ti
İncelik nedir bilmezlerdi.
Tang Tay-zung ve Sung Tay-zu
Biraz dar görüşlüydüler
Ve Cengiz Han
Göklerin mağrur çocuğu
Yalnızca kartallara ok atmayı bilirdi.
Hepsi geçti gitti!
Gerçek büyük adamları
Yalnız bu çağda ara.

Politikacı Olacak
Bir gün, bir karı koca, 18 yaşındaki oğullarını bir testten geçirmeye
karar verirler. Bir masanın üstüne bir
miktar para, bir dini kitap ve bir şişe
şarap koyarlar. Çocuk din kitabını
seçerse din adamı, parayı seçerse işadamı, şarabı seçerse de işe yaramaz
tembel biri olacaktır bu testin sonunda. Gizli bir yere saklanıp olacakları

merakla beklemeye başlarlar. Bir süre
sonra oğlan gelir. Parayı cebine
koyar. Din kitabını görüp sayfalarını
karıştırır ve onu da alır. Sonra şarabı
görüp hepsini içer. Babası eşine
dönüp der ki;
"Hanım bizim çocuğun durumu
sandığımızdan da beter çıktı, galiba
politikacı olacak!"

Kıssadan Hisse
Mermer Yontucusu
Bir zamanlar dağda, kızgın güneşin
altında, mermer taşlarını yontmaktan
bezmiş bir mermer yontucusu varmış.
“Bu hayattan bıktım artık.
Yontmak! Devamlı mermer yontmak... öldüm artık! Üstelik bir de bu
güneş, hep bu yakıcı güneş! Ah!
Onun yerinde olmayı ne kadar çok
isterdim, orada yükseklerde her şeye
hakim olacaktım, ışınlarımla etrafı
aydınlatacaktım.” diye söylenir durur.
Bir mucize ile yontucu o an güneş
olur. Fakat tam ışınlarını etrafa yaymaya
hazırlandığı sırada ışınlarının bulutlar
tarafından engellendiğini fark eder.
“Basit bulutlar benim ışınlarımı
kesecek kadar kuvvetli olduklarına
göre benim güneş olmam neye
yarar?” diye isyan eder.
“Madem ki bulutlar güneşten daha
kudretli bulut olmayı tercih ederim.”
O zaman hemen bulut olur.

Dünyanın üzerinde uçuşmaya başlar,
oradan oraya koşuşur, yağmur yağdırır
fakat birdenbire rüzgar çıkar ve bulutları dağıtır.
“Ah, rüzgar geldi ve beni dağıttı,
demek ki en kuvvetlisi o öyleyse
ben rüzgar olmak istiyorum.” diye
karar verir.
Ve dünyanın üzerinde eser durur,
fırtınalar estirir, tayfunlar meydana
getirir. Fakat birdenbire önünde kocaman bir duvarın ona mani olduğunu
görür. Çok yüksek ve çok sağlam bir
duvar. Bu bir dağdır.
“Basit bir dağ beni durdurmaya
yettiğine göre benim rüzgar olmam
neye yarar?” der.
O zaman dağ olur. Ve o anda bir
şeyin O’na durmadan vurduğunu hisseder. Kendinden daha güçlü olan
şeyin, O’nu içinden oyan şeyin ne
olduğuna bakar... Bu küçük bir mermer yontucusudur.

Ö ğretmenimiz
Yenilebilirsiniz, yenmesini öğreneceksiniz.
Zayıf düşebilirsiniz, kalkmasını
öğreneceksiniz. Bu parti kişiliğidir.
Bu kişilik, zaferin önündeki tüm engelleri
aşıp geçebilecek güvene ve inanca sahiptir.
Partili kişiliği içselleştirin.
Savaş bir yerde cesaret ve cüretle sürmek
zorundadır. Daha cesaretli, daha cüretli,
daha kararlı olan kazanacaktır.
Bugünkü savaş gücümüzü ancak
daha kararlı ve cüretli olmakla büyütebiliriz.
Büyümek, düşman güçlerine vurmak,
etkisiz kılmak, imha etmektir.
Dağda, şehirde, ovada, zindanlarda, her yerde
Parti ve Cephe anlayışıyla
düşmana vurmalıyız.
Vurmak kazanmaktır.

Emperyalizme Öfken Varsa
Dev-Genç’in 45. Yılında Yerin Hazır!

Susmayacağız!

Savaşı Büyüterek Geliyoruz!

info@yuruyus.com

Gasp
Gasp Edilen
Edilen Haklarımızı
Haklarımızı İstiyoruz
İstiyoruz Alacağız!
Alacağız!
Halk
Halk Ekmeğe,
Ekmeğe, Berkin
Berkin Adalete
Adalete Doyana
Doyana Kadar
Kadar

www.yuruyus.com

Dev-Genç Kurultayı Yapıldı!
“ Hak Verilmez Alınır, Öğrenci Meclisleri ile Kazanılır”

