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İ ç i n d e k i l e r
18 Liseliyiz Biz: Liseliler umuttur!

Yeni yılda da umudu
büyüteceğiz!

19 Milyonları halk meclisleriyle

örgütleyeceğiz

20 Gazi Mahallesi’nde

polisin terörüne karşı,
Cephe milisleri sokaktaydı

22 “Elif Sultan Kalsen”i arıyoruz

diyerek evleri talan edenler!
Siz onu bulamadınız ama o
sizi bulacaktır!

23 Devrimci Okul: Kolektivizm

25 AKP yasal mafyadır, mafyanın

başı da Erdoğan’dır

28 Devrimci İşçi Hareketi:

AKP’den cehennemin reklamı                    

31 Kürdistan’daki katliamlar

‘çözüm süreci’nin
çözümsüzlüğüdür!

35 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

21 günde 6 ölüm Kürt halkı
susmalı mı?

36 Kamu Emekçileri Cephesi:

Gönüllü Eğitim Toplulukları
(GET) ve eğitim anlayışı

38 Koşulsuz atanmak istiyoruz!

40 Bütün yoksulların evinde

umudun sesi olmalı

4 Halkı teslim alamazsınız!

Halkın Cephesi var!

6 AKP, Suriye halklarını vatansız

bırakan, halkların kardeşliğini
bombalayan bir katildir!

7 Adalet İstiyoruz: Adalete olan

açlığımız büyüyor, ekmeğimizi
taştan sökeceğiz

9 AKP’nin hırsız bakanları Yüce

Divan’a da gönderilmedi

10 Halkın Hukuk Bürosu: Berkin

için adalet istemek suç,
Berkin’in katilleri
yargılanmıyor... Katiller
Berkinleri katletmeye devam
ediyor

11 Berkin’in katillerini istiyoruz,

sabrımızı sınamayın!
12 İmam Hatip’e karşı direnişimiz

bir irade savaşıdır!

14 Ülkemizde Gençlik: Üniversiteli

gençliği neden örgütlemeliyiz?

17 Saraylarınızın altın kaplamalı

musluklarından dün Berkin’in
bugün Nihat’ın kanı akıyor!

FAŞİST AKP DÜZENİNİ
YIKACAĞIZ!

42 Sanatçıyız Biz: Yarin yanağından

gayrı her şeyde, her yerde, hep
beraber!

43 “Grup Yorum bu, elbette böyle

olacak” 

44 Bu Halk Bu Vatan Bizim: Halkın

milisleri hasmının kıyametidir

45 Savaşan Kelimeler:

“Dar gelirli aileler”,

“düşük gelirli ülkeler”

46 Tarihimizden Öğreniyoruz:

Mengele artığı Dr. Musa Duman
cezalandırıldı

47 Zulmün korku dağları yükseliyor

halk örgütlendikçe!

48 Sorunlarımız bir, çözümü ortak

mücadeledir

49 Çocuklarımızı katledenlerden

hesap soracağız

50 Devrimci tutsaklar teslim

alınamaz! 

52 Avrupa’da Yürüyüş:

Komplo davası başladı

54 Anadolu Gençlik:

“Coffeeshop” kafeterya mı?

55 Kulağımıza Küpe Olsun

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

Boran Yayınevi’nden yeni kitaplar

Adımız İsyan
Tarihi Yazanlar Konuşuyor
Umudun Çocuğu Berkin Elvan
Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş

İletişim
0212 536 93 44



Gülsuyu, Gazi, Küçükarmutlu, Çayan, Okmeydanı, Alibeyköy, Sarıgazi, 
1 Mayıs, Bağcılar, Avcılar, Esenler, İkitelli, Esenyurt, Kıraç, Bahçelievler...

Devrimcilerin Olduğu Hiçbir Mahallede... İşçileri, Memurları, Gençleri, 
Avukatları, Doktorları, Öğretmenleri, Mühendisleri, Sanatçıları...  

HHAALLKKII   TTEESSLL İİMM  AALLAAMMAAZZSS IINN IIZZ !!

HHAALLKKIINN  CCEEPPHHEESSİİ   VVAARR!!
Mahkemeleriyle, Faşist Yasalarıyla, Polisiyle, MİT’iyle, 

Uyuşturucu Mafyalarıyla Faşist AKP Düzenini Yıkacağız!
Cephe’nin örgütlü olduğu İstan-

bul’un yoksul gecekondu mahallele-
rinde “şafak operasyonları”, ev bas-
kınları, gözaltılar, tutuklamalar hiç
eksik olmuyor. 

Uyuşturucu çeteleri değil de, çe-
telerin elindeki uyuşturucuyu alıp ya-
kan Cephelilerin tutuklanıp yargılan-
dığını dergimizde çok yazdık...
AKP’nin yasaları halka ve devrim-
cilere karşı böyle çalışıyor.

Geçen hafta boyunca mahallelerde
polis ve mafya çetelerinin saldırıları
hiç durmadı. Gülsuyu’nda nöbet tutan
devrimcilere AKP’nin tetikçiliğini
yapan mafya çeteleri defalarca kez
saldırdı. 

Devrimciler mafya çetelerini ma-
hallelerden kovuyor, arkasından ak-
replerle, TOMA’larla yüzlerce polis
basıyor mahalleyi... 

Mafya çeteleriyle sonuç alama-
yınca şafak operasyonları başlıyor.

Mafya çeteleri devrimcilerin ör-
gütlü olduğu mahallelerde artık ellerini
kollarını sallayarak uyuşturucu sata-
mayacaklarını biliyor. Onun için  po-
lisle kol kola verip AKP’nin gönüllü
tetikçiliğini yaparak  devrimcilerin
mahallelerdeki etkinliğini bitirmeye
çalışıyorlar

Devlet, yoksul gecekondu mahal-
lelerinde devrimcilere karşı mafyayı
ilk kez kullanmıyor. Küçükarmutlu
mafyaya karşı mücadele içinde ku-
rulmuştur. Küçükarmutlu devrimci-
lerin öncülüğünde yürütülen halkın
mücadelesinin yenilmez olduğunun

örneğidir. Evlerine, mahallelerine sa-
hip çıkmanın devrim mücadelesini
büyütmek olduğunu çok iyi biliyor
Küçükarmutlu halkı. Onun için on-
larca evladını şehit verdi Armutlu
halkı... 

Mahallelerimize yine aynı şekilde
sahip çıkacağız. Bu yanıyla AKP’nin
ve mafya çetelerinin devrimcilerin
öncülüğünde savaşan, direnen halkın
karşısında hiçbir şansı yoktur... 

AKP’nin Katliamlarına
“Devlet İçine Yuvalanmış
Karanlık Güçler ya da
‘Paralel’in İşi” Demek
AKP Faşizmini
Aklamaktır!

AKP’nin terörü sadece İstanbul’un
gecekondu mahallelerinde devrimci-
lere karşı sürmüyor, faşist iktidarına
hizmet etmeyen tüm kesimlere en
aşağılık yöntemlerle çok açıktan sal-
dırıyor. 

Kürdistan’da olduğu gibi “Kamu
Düzenini Tesis Etme” adına çocuk
yaşlı demeden katlediyor. 

Cumhuriyet Gazetesi’ne olduğu
gibi, halkın dini duygularını yalanlarla
kışkırtarak linçler örgütlüyor... Hem
de bunu bizzat Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu yapıyor... 

Kürdistan’da son üç hafta içinde
7 kişi katledildi. Bunlardan biri 12
yaşında, üçü daha çocuktu.  

AKP’nin Başbakanı, bakanları
“kamu güvenliğini tesis etmek için

HALKI TESLİM ALAMAZSINIZ!4



her şey yapılacaktır” diyor ve kat-
lediyor. HDP ise hala devlet içindeki
“karanlık odaklar”dan, “paralel”den
bahsediyor. 

Bu Kürt milliyetçi hareketin “çö-
züm süreci” adı altında yürüttüğü
teslimiyetçi, uzlaşmacı politikalarının
geldiği noktayı göstermektedir. 

AKP “kamu güvenliğini tesis et-
mek için” diyerek katlediyor, HDP
“hayır sen yapmadın paralel” diyor.
“Karanlık odaklar yaptı” diyor. 

İflah olmaz uzlaşmacılığın, tesli-
miyetçiliğin on yıllardır sürdürdüğü
politikadır bu. 

Kürt milliyetçi hareket katliam-
ların AKP tarafından yapıldığını açık-
ça söylese “bu nasıl çözüm sürecidir
ki hep bizim kanımız akıyor” diye
soran Kürt halkına verilecek cevap
yoktur. 

Onun için Kürt halkı on yıllardır
“devlet içindeki karanlık güçler”
demagojisiyle, “şahinler-güvercin-
ler” demagojisiyle “derin devlet”
demagojisiyle oyalanıyor. Özallar,
Demireller, Çillerler... hep böyle gö-
rüldü. Bir barış isteyen kesim, bir
de savaştan beslenen karanlık güçler
oldu. 

Bugün de AKP’nin saldırıları bu
kadar aleni iken katliamların altında
“paralel devlet” aramak AKP’nin
suçlarını gizlemek, faşist terörünün
üstünü örtmekten başka bir şey de-
ğildir. 

Fakat artık bu söylemler Kürt
halkını da ikna etmiyor. Cizre’de
Kürt halkı direniyor. Öcalan’ın “ey-
lemlere son verin, yüzünüze maske
takmayın, kepenkleri açın, hen-
dekleri kapatın” diye talimat gön-
dermesine rağmen halk direnişini
sürdürüyor. 

“Çözüm süreci”nin esasında çö-
zümsüzlük olduğunu Kürt halkımız
yaşayarak görüyor...

“Vatandaş Hassasiyeti”
Diyerek TAYAD’lıları
Linç Ettiren AKP
Şimdi De “Dini
Hassasiyetler” Diyerek

Yeni Linçler Örgütlüyor!
Paris’teki mizah dergisini basarak

12 kişinin katledilmesini protesto ve
dergi ile dayanışma amacıyla mizah
dergisi Charlie Hebdo Dergisi’nden
4 sayfa seçki yayınlayacağını duyuran
Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımı
bizzat Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu’nun talimatıyla 40 dakika durdu-
ruldu. Gazetenin Muhammed’e ha-
karet içeren karikatürler yayınladığını
söyleyerek halkı kışkırttı... Cumhu-
riyet Gazetesi’nin etrafı panzerlerle,
TOMA’larla yüzlerce polisle kuşatıldı.
Buna da gazetenin güvenliğini alı-
yoruz dediler. 

TAYAD’lılar da kontrollü bir şe-
kilde kışkırtılan faşistler tarafından
linç ettirilmeye çalışılırken “polis
TAYAD’lıları linççilerden kurtardı”
deniliyordu. Bugün aynı şey hem de
Başbakan Davutoğlu’nun kışkırtma-
sıyla Cumhuriyet Gazetesi’ne yapı-
lıyor.

Halkı Teslim
Alamayacaksınız!
Halkımız
Cephe Saflarında
Direnişe Katılın!

AKP’nin bütün saldırıları halkı
teslim almaya yöneliktir. 

Mecliste halka yönelik yeni yeni
saldırı yasaları onaylanmayı bekli-
yor.

Hırsız, rüşvetçi bakanların yüce
divanda yargılanması AKP millet-
vekilleri tarafından reddedildi. Hır-
sızlığa, rüşvetlere, yolsuzluklara, yağ-
ma ve talana devam diyorlar. 

İstanbul gecekondularında Cep-
helilere yönelik saldırılar, Cumhuri-
yet’e yapılan linç kampanyası Kür-
distan’da, 5’i Cizre’de olmak üzere
son üç haftada üçü çocuk 7 kişinin
katledilmesi AKP politikalarının se-
çim dönemi ve sonrasında nasıl ola-
cağını göstermektedir. 

AKP halkı, devrimcileri sindirmek
için mahkemeler, polis, MİT, asker
gibi resmi güçlerinin yanı sıra  mafya
çetelerini, HÜDA-PAR-Hizbullah
gibi gerici dinci örgütlenmeleri de

kullanmaktadır. Katliamlar, linçler,
provokasyonlar gibi en aşağılık yön-
temlere başvurmaktan çekinmiyor.
Halkları inançları, mezhepleri teme-
linde bölerek birbirine karşı kışkır-
tıyor. Bütün bunlar AKP’nin iktidarını
korumak için yapamayacağı alçaklık,
başvurmayacağı katliam politikası
olmayacağını göstermektedir. 

Şunu artık herkes görmelidir: Uz-
laşmacılıkla, reformist, oportünist
politikalarla, düzeniçi muhalefetle
AKP faşizmine karşı mücadele edi-
lemez. 

AKP Faşizmine Karşı
Silahlanmalıyız!

AKP tüm hazırlıklarını halka karşı
savaşa göre yapmaktadır. Özellikle
Haziran Ayaklanması AKP’nin ka-
busu olmuştur. Halkın, devrimcilerin
önderliğinde savaşması, silahlanması
en büyük korkusudur. 

Onun için AKP resmi güçlerinin
yanında IŞİD’i, Hizbullah’ı, İBDA-
C gibi gerici, dinci örgütleri de kul-
lanıyor. Uyuşturucu ve fuhuşla halkı
yozlaştırmak için mafya çeteleri
AKP’nin hizmetinde... Devletin bütün
olanakları bu çetelerin hizmetinde... 

Biz kendi olanaklarımızı yarat-
malıyız ve  örgütlenmeliyiz. 

İstanbul ya da Kürdistan hiçbir
fark yoktur, AKP direnenlerin üstüne
kurşun yağdırıyor. 

AKP’nin saldırılarına aynı şekilde
cevap vermezsek, halkı silahlandır-
mazsak, halkı savaştırmazsak ne sal-
dırıları durdurabiliriz, ne de katli-
amlardan kurtulabiliriz. 

Örgütlenmek, silahlanmak ve sa-
vaşmak zorundayız. 

Bunun için Cephe saflarında bir-
leşelim. Cephe öncülüğünde sava-
şalım. Cephe’nin olduğu hiçbir yerde
AKP’nin faşist terörü halkı teslim
alamayacaktır. Buna izin vermeye-
ceğiz. Her alanda faşizme karşı savaşı
büyüteceğiz. Uzlaşmacı, teslimiyetçi,
reformist, oportünist politikaların so-
nuna gelinmiştir. 

CEPHE SAFLARINDA BİR-
LEŞELİM SAVAŞALIM KAZA-
NALIM...

25 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 453

5HALKIN CEPHESİ VAR!



Katil, hırsız ve yalancı bir iktidar
AKP. Emperyalist tekellerin işbirlikçisi
ve taşeronu durumunda olan her siyasi
iktidar, hırsız, katil ve yalancıdır. Çü-
rümüş ve asalak bir sistemin idare
edilmesinden sorumlu işbirlikçilerin,
başka türlü vasıflar taşıması zaten bek-
lenmemelidir. Fakat şu da bir gerçek
ki AKP gibi işbirlikçilikte, katliamcı-
lıkta, hırsızlıkta, halklara düşmanlıkta
sınır tanımayan bir iktidar az bulunur. 

Geçtiğimiz hafta, bir hackerın baş-
bakanın danışmanlarından birinin bil-
gisayarını ele geçirip elde ettiği belgeleri
paylaşmasıyla ortaya çıkanlar, AKP’nin
bu niteliklerini bir kere daha göster-
miştir. Bu belgelere göre yurtdışından
gelen bomba ve silahlar dönemin Baş-
bakanı Tayyip ERDOĞAN’ın emriyle,
Suriyeli “muhalif”lere gönderiliyordu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tırların
aranması talimatını veren ve yine geçen
hafta bu nedenle görevden uzaklaştırılan
savcı Aziz TAKÇI’nın ifadesini aldı.
Savcı ifadesinde özetle şunları söylüyor; 

“TIR’larda terör örgütü El Kaide’ye
silah taşındığı istihbaratı aldık…
TIR’ları durdurduğumuzda MİT gö-
revlileri arama yapmamızı engellemeye
çalıştı, MİT’ten olduklarına dair bir
kimlik göstermeyi de reddetti. Ancak
gözaltına alındıktan sonra kimliklerini
gösterdiler, kelepçeleri çıkarıldı. Yapılan
aramalarda çok sayıda mühimmat bu-
lundu… Bu sırada İl Jandarma Alay
Komutanlığı tarafından arandım, ope-
rasyonun durdurulması için büyük bir
baskı olduğu söylendi. Olay yerine
gittiğimde çok sayıda mühimmat gör-
düm. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş
ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zey-
bekçi de oradaydı. Coş, Başbakan
Erdoğan’ın kendisini arayarak ‘Bu
araçlar MİT’e ait ve biz görevlendir-
dik, bu konuda yasa çıkaracağız,
hiçbir işlem yapılmasın’ dediğini anlattı
ve kendisinin de vali olarak bu araç-
ların aranmaması için ölümü bile göze
alarak her şeyi yapacağını söyledi…" 

TIR şoförlerinden Murat Kışlak-

çı’nın söyledikleri de tuta-
naklarda yer alıyor. Kışlakçı;
“Bu yükler TIR’lara Ankara
Esenboğa Havaalanı’ndan,
ülkesini bilmediğim yabancı
uyruklu bir uçaktan yüklendi.
TIR’lar önce Reyhanlı’ya,
sonra yurtdışına gidecek.
Daha önce de birkaç defa
bu tarz yükler taşıdık” diyor. 

AKP’nin Fethullahçılarla
çıkar çatışmalarının başladığı dönem-
lerde servis edilen ve gizlice yapılan
ortam dinlemesinin kayıtlarında, dö-
nemin Dışişleri Bakanı Ahmet Da-

vutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan,
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun

Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler’in katıldığı
çok gizli MGK toplantısında da Suri-
ye’de körüklenen savaşa dair oynanan
oyun açığa çıkmıştı. Bu dökümlerde
Davutoğlu ‘Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’ın bu konjonktürde böyle bir im-
kanın (IŞİD’ın Süleyman Şah türbesini
ele geçirmesi) değerlendirilmesi ge-
rektiğini’ söylediğini anlatıyor; Hakan
Fidan ise ‘gerekirse  Suriye’ye dört

adam göndererek Türkiye’ye sekiz

füze attırıp gerekçe üreteceğini’; o
güne kadar ‘Suriye’ye 2 bine yakın

TIR malzeme gönderildiğini’ söylü-
yordu. 

Yani MİT tırlarının aranmasına dair
tutanakların ortaya çıkmasından evvel
de Suriye’de ve dünya halkları üzerinde
emperyalizm ve işbirlikçilerinin oy-
nadıkları oyunlar görünür hale gelmişti.
AKP tüm yüzsüzlüğü ve riyakarlığı
ile katliamcılığa, halklara düşmanlığa
devam edeceğini derhal yayın yasağı

kararı aldırarak ilan ediyor adeta. 
RTÜK’ün radyo ve televizyonlara

gönderdiği yazıda "Adana 5. Sulh Ceza
Hakimliği, 14 Ocak 2015 tarih ve
2015/197   D. İş No'lu kararı ile 1
Ocak 2014 tarihinde Hatay ile Kırıkhan
İlçesi ve 19 Ocak 2014 günü Adana'da
Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait araç-
ların durdurulması ve aranması ola-

yıyla ilgili açılan kamu davasının so-
ruşturmasına devam edildiği gerekçe-
siyle yürütülen soruşturma ile ilgili
yazılı, görsel ve internet medyasında
her türlü yayının yapılmasının yasak-
lanmasına karar vermiştir" deniliyor.
Bu kararla tarihi önemdeki belgelerin
içerdiği gerçek gizleniyor, üstü örtü-
lüyor. 

Bu yasağın, karardaki gerekçenin
aksine “soruşturmanın selameti”yle
hiçbir ilgisi yoktur. Soruşturmaymış!
Neyi soruşturuyorsunuz daha? Bu sansür
kararı, AKP nin pervasızlığı, “ben bil-

diğimi yaparım” meydan okumasıdır.
Mahkeme kararları, “devlet sırrı” mas-
keleri, yasadışı dinleme iddiaları, insani
yardım yalanlarıyla katliamcılığınızın
üstünü örtemez, dünya halklarında
uyandırdığınız nefreti silemezsiniz.
MİT’in taşıdığı yükler devlet sırrıymış!
Devletinizin yaptığı hiçbir katliam
hiçbir düşmanlık bize sır değildir. Sizi
iyi tanıyoruz. Alınan mahkeme kararları
da, devlet sırrı ambalajı da katliamcılığın
üstünün örtülmesine hizmet eden yasal
gerekçelerdir. Yasa, yargı, mahkeme…
işte bu işlere yarıyor… 

Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki; 

1- Bugün emperyalistlerin terörist
olarak ilan ettikleri IŞİD, El Nusra
gibi örgütler bizzat emperyalistler ve
işbirlikçi AKP tarafından silahlandı-
rılmışlardır. 

2- Emperyalistler ve işbirlikçi AKP
iktidarı Suriye’de akan her damla kan-
dan sorumludur.

3- Empeyalistler de, işbirlikçi AKP
de hala “terörist” dedikleri bu örgütlere
silah vermektedirler...

SURİYELİ İŞBİRLİKÇİLERE SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN MİT TIRLARI İLE İLGİLİ BELGELER
ORTAYA ÇIKTI! BELGELERİN ALTINDA TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASI VAR!

AKP, SURİYE HALKLARINI VATANSIZ BIRAKAN, 
HALKLARIN KARDEŞLİĞİNİ BOMBALAYAN BİR KATİLDİR!

Yürüyüş

25 Ocak
2015
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Dr. Lawrence Britt adındaki siyaset
bilimci yazar en tipik faşist rejimleri an-
latan makalesinde şunları söylüyor;
“Faşist rejimlerde, polislere kanunla-
rı zorla uygulamaları için neredeyse sı-
nırsız bir yetki verilir. İnsanlar genel-
likle, polisin suistimallerine göz yum-
maya ve hatta vatanseverlik adına si-
vil özgürlüklerden feragat etmeye razı
olur. Faşist uluslarda, sınırsız güce
sahip ulusal bir polis kuvveti vardır”
yani faşist iktidarın doğasında vardır
bu, istismar etmekle kalmaz açıkça suç
işlerler de yine dokunulmaz onlara. 

Hasan Ferit Gedik’in 29 Eylül 2013
tarihinde uyuşturucu çetelerinin saldı-
rısı sonucu yaşamını yitirmesinin ar-
dından 1 yıl 3 ay geçti. Açılan dava ile
birlikte ortaya çıktı ki polis bu çeteyi
zaten izliyor, faaliyetlerini takip edi-
yormuş. Hasan Ferit’ in katledilmesi-
ne giden süreçte mahallede faaliyet yü-
rüten devrimcilere ve mahalle halkına
yönelik saldırıları da biliyor ancak
hiçbir şey yapmadan izliyormuş. 

Mafyanın tarihte ilk çekirdeği 1848
ve devamında yükselen emekçi halkın
mücadelesi sırasında ortaya çıkmıştır.
Açlık ve yoksullukla savaşan, ezilen, sö-
mürülen halk kitlelerinin isyanından
topraklarını korumak isteyen sermaye-
darları korumayı iş edinen gruplar, za-
manla büyüyüp gelişmişlerdir. O günden
bu yana da her zaman sermayenin ya-
nında, dolayısıyla devletin yanında yer
almışlardır. Faaliyetlerini yürütmek için
kendini ispatlamak zorunda kalmışlar-
dır bu çeteler. İktidarın işine yaradığını
göstermek için devletin zararlı gördüğü
kişi ve gruplara saldırarak o devlet için-
de rahatlıkla faaliyet yürütmüşlerdir.
Mafyanın savaşlarda ve halk güçlerine
karşı kullanılmasında öncülüğü yine
Amerikan emperyalizmi yapmıştır. 

Hasan Ferit’in katilleri hakkında
dava açıldıktan sonra bir kısmı tutuklu
olan sanıkların izlenmesi devam ediyor.
Evet bu kez de mahkeme, bu sanıkları
izliyor. Sanıklar mahkemede milletve-
killerine saldırıyor ve mahkeme izliyor.
Sanıkların mensup olduğu çete dışarıda

faaliyetlerine devam ediyor ve mahke-
me izliyor. “Ben güvenlik sağlayamam,
üstelik büyük duruşma salonunu da
savcılık vermiyor. O zaman Adalet Ba-
kanına söyleyelim bu davayı başka bir
yere göndersin” diyor. Türkiye’nin de-
ğil dünyanın en büyük adliyesi oldu-

ğu söylenen yerde büyük bir duruşma

salonu yoksa, orada güvenlik alına-

mıyorsa başka nerede alınabilir ki?

Ama elbette mahkemelerin, savcı-
lıkların niyeti Hasan Ferit’in katillerinin
yargılanması değil. Onlar değil adale-
te ihtiyaç duyan. Onlar bekleyip dura-
bilirler, ama halk nasıl durur adalet is-
temeden. Hasan’ın anası, babası, dedesi
nasıl durur? Nasıl adalet istemez Ber-

kin Elvan’ın anası, Uğur Kaymaz’ın

ki ‘nerede benim oğlumun katilleri’ de-
mez mi? Roboski katliamında parçala-
nan bedenlerin bir doğuranı yok mudur,
bir seveni saranı yok mudur? Ceylan
Önkol’un anası öfkesini nereye gizle-
yebilir, ne kadar zaman gizleyebilir...
Yok; olmaz. Halk adaletsiz kalamaz. Öte
yandan Ceylan Önkol için de adalet is-

teyenler olmalıdır. Onun için de dayak
yemeyi, yerlerde sürüklenmeyi, tutuk-
lanmayı göze alanlar olmalıdır. Bedel
ödemeyi göze almadan adalet istenemez.
Yoksa dalga geçer gibi verdikleri üç ku-
ruşluk tazminatın yarısını da mahkeme
masrafı olarak kestik derler. 

Halk adaletsiz kalamaz doğru ama
mahkemeler ne yapıyor adalet talebi
karşısında? 

Hasan Ferit’in duruşmasının erte-
lenmesi AKP’nin çetelerini koruduğu
anlamına gelir. Çünkü Hasan Ferit’in
katili çeteler bugün de Gülsuyu’nda hal-
ka saldırıyor, devrimcilere saldırıyor.
Yakıyor, yıkıyor, tehdit ediyorlar. Dev-
let bunu engelleyebiliyor mu? Hayır. Ne
yapıyor AKP nin polisi? Kendisini, ma-
hallesini bu çetelerin saldırısından ko-
rumak için örgütlenen, silahlanan olur-
sa diye bekliyor. Çeteler silahlansın, öl-
dürsün ama eğer halk silahlanırsa he-
men tutuklansın. Bunun anlamı açıktır
ve bu durum da Hasan Ferit’in duruş-
masının ertelenmesi de AKP’nin çete-
lerini koruduğu anlamına gelir. 

ADALETE OLAN AÇLIĞIMIZ BÜYÜYOR 

EKMEĞİMİZİ TAŞTAN SÖKECEĞİZ

Diyarbakır’da Berkin Elvan ve Ugur Kaymaz’ın katillerinin

cezalandırılması için bildiri dağıtan Halk Cephelilere 

AKP’nin faşist polisleri azgınca saldırdı... 

Halk Cepheliler her şeye rağmen bildirilerini dağıttılar ve 

Berkin Elvan’ın mezarından getirdikleri toprağı 

Uğur Kaymaz’ın mezarına koyarak mezar başında anma yaptılar.

Kürdistan’da da Adalet mücadelesini büyütüyorlar... 25 Ocak
2015

Yürüyüş
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Berkin Elvan vurulalı bir buçuk yıl geçmiş ol-
masına katillerin yüzü de tanınabilir durumda ol-
masına rağmen hala kimseye dava açılmış değil. 

Hasan Ferit’in davasını sürgün etmek isti-
yorlar, Mardin’de Uğur Kaymaz dosyasını ise
yüzlerce kilometre öteye Eskişehir’e sürgün et-
mişlerdi zaten. Ne oldu peki; katiller aklandı. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi katillerin cezasız
kaldığını söyledi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
mahkemeleri yargılamanın yolunu açmadı. Ve
Uğur Kaymaz davasını kapattılar. “Hukuk dai-
resinde hakkınızı arayın” diyenler söylesin şim-
di; inanalım mı 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın

evinden ayağında terliği ile çıkarak boyu ka-

dar bir silahı askerlere doğrulttuğuna. Onun

vücudundaki 12 kurşunun polislerin kendi-

lerini korurken oluştuğuna inanalım mı?

İnanmayalım da ne yapalım? Adaleti sağlaya-
cağımız bir hukuk dairesi gösterin de bize gidip
bulalım adaleti. 

Yok veremez bu mahkemeler, bize adalet ve-
remez. Verse idi koyunlarını otlatırken havan topu
ile vurulan 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un öl-
dürülmesinde hizmet kusuru yoktur diye karar ve-
rir miydi bu mahkemeler? Bir de üstüne 12.000
liralık mahkeme masrafı çıkarır mıydı? 

Adalet isteyin ama hukuk içerisinde diye otur-
dukları yerden yazanlara soruyoruz? Mahke-
melerde bulamadıkları adaleti sokağa çıkarak ara-
maya çalışan ve halka yaşanan adaletsizlikleri bil-
dirileriyle anlatanlara ne olur bu ülkede? Bunun
da cevabı var mı? 

Diyarbakır’da Uğur ve Berkin için bildiri da-
ğıtanlar polislerce vahşice saldırıya uğradı. Bu sal-
dırıyı durdurmak isteyen halka da saldırdılar, göz-
altına aldılar. Neden? Bu ülkede devletin yaptı-
ğı katliamlar için adalet istemek suç mu ki? Ha-
yır değil! Hem adalet istemek suç değil, hem de
adalet isteme faaliyeti anayasal sistem içerisin-
de yapılıyor. Ama yok kendi katliamcılığının teş-
hir edilmesine katlanamaz bu devlet. Devlet hem
katlediyor hem de kendi katliamlarına sahip çı-
kıyor. Adalet isteyenleri cezalandırıyor. Bakın gö-
receksiniz üzerine bir de adalet isteyenler için so-
ruşturma başlatacaklar, cezalar isteyecekler. 

Evet maalesef böyle; hukuksal yollardan hak
aramak bile bedeller ödenerek mümkün oluyor. Ya
sokak ortasında kurşunlanıyor, ya tutuklanıyor-
sunuz. Hiçbir şey olmazsa bile sokakta işkence-
ye uğruyorsunuz ve hakkınızda davalar açılıyor.
Yani adalet mücadelesi bedeller ödenerek verili-
yor. 

Adalet mücadelesini büyütelim. Faşizmin ya-
salarıyla değil, meşru mücadelemizle adaleti
sağlayacağız, katilleri yargılayacağız. 

Size 19-22 Aralık
Hapishaneler Katlia-
mı’nın yıldönümünde
yazıyoruz. Hayır size
o katliam günlerini ya
da katliamın sorum-
lularını unutmadığımızı anlatmayacağız. Şehitlerimizi 14 yıldır
süren direnişimizi de anlatmayacağız.

Biz, devrim şehitlerimiz ve tarih karşısında nasıl bir sorum-
luluk olmalı, onları anlatacağız.

Şöyle düşünün; onlar halk için, sizin için şehit düştüler.
Ve tarihe yalnız kahramanları, şehitleri değil hainleri de yaz-

dılar. Hainleri de asla unutmayacağız.
Bunlardan biri Yalçın Hafçı’dır. Geçen ay gazetenizde yazı-

sı çıktı. Daha önce size defalarca yazdık, yazıldı. NEDEN? Ne-
den bu sorumsuzluk, saygısızlık? Şehitlerimiz soruyor: NEDEN?
Cevabı onlara verin. “Sizin gibi düşünmüyoruz” deyin. “Sizin

ilkelerinizin, hükmünüzün bir değeri yok” deyin. Ya da
“Aynı mahalleden değiliz, bir sorumluluğumuz yok” deyin.

Biliyoruz, kolay değil. Çünkü o hainlerin hükmünü veren Kah-
raman Gülsüman Dönmez halk için, sizin için şehitliğe yürüdüğü
günlerde oğluna “Hayatın onurlu bir yanı vardır” diyordu. Zor-
dur hayatın onurlu tarafıyla ayrı mahallelerden olmayı tercih etmek.

Peki NEDEN? Neden devrimci değerleri, şehitleri bildiğiniz
halde, onuru için bedel ödeyenleri, ölenleri bildiğiniz halde ha-
inlere tavır almayıp onları meşrulaştırıyorsunuz. Yetmiyor, onlarla
“iş tutuyor” üstüne para veriyorsunuz. Siz ihaneti ödüllendirme-
yi ne sanıyorsunuz? Ne kazandırdı size “Köşe yazarınız” hain Akın
Olgun? Size ne kazandırdı hain Yalçın Hafçı? 

Yalnız meşrulaştırmak da değil, siz ihaneti büyütmeleri için
zemin sunuyorsunuz. Bu yol, yol değil, vazgeçin! O hainlerin iha-
net ettikleri değerleri, bilgileri pazarlamalarına zemin sunmayın.
Size “Çürük yumurta” kıssaları anlatacak değiliz. Hainler gir-
dikleri her yeri çürütür. Bu yaptıklarınızı hafife almayın, vazge-
çin! Yazıya mı ihtiyacınız var; şehitleri, Gülsümanları anlatın.

Unutmayın: Hayatın onurlu tarafında ihanete, dönekliğe
“akıllı solculuk” ahmaklığına yer yoktur.

Unutmayın; 19-22 Aralık şehitlerimiz de, 2000-2007 Büyük
Ölüm Orucu Direnişi şehitlerimiz de sonsuza kadar yaşayacak-
tır. Ne onlar yakanızı bırakır, ne onların yoldaşları, ne de halkı-
mız.

Şehitlerimizden, halkımızdan özür dileyip, hainlere gereken
tavrı alıp hayatın onurlu tarafına adım atabilirsiniz.

Yalnız sorumluluk gereği değil, madem gazetecisiniz, gaze-
tecilik ilkeleri gereği bu yazıyı, Yalçın Hafçı’nın yazısını yayın-
ladığınız sayfada yayınlamalısınız.

BEKLİYORUZ!
Ercan Yıldız

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi

Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Barış İnce’ye;

Yürüyüş
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1 Mayıs Halk Cephesi 19 Ocak'ta
mahallede yapılan polis baskınıyla ilgili
açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "1
Mayıs Mahallesi’nde AKP’nin eli kanlı
katil polisleri şafak vakti terör estirdi.
Ellerinde otomatik silahlarla Halk Cephesi
taraftarlarının evlerini, dükkânlarını ve
1 Mayıs Haklar Derneği’ni bastı. Katiller
gittikleri bir evde ise mahallede devrim-
cilik yapan arkadaşlarımızın isimlerini

vererek hedef haline getirdiler. 2 Halk
Cephesi taraftarı Özgür Göcek, Murat
Şahin işkenceyle gözaltına alındı.
AKP’nin işkenceci katillerini uyarıyoruz
gözaltına alınan yoldaşlarımızın saçının
teline dahi gelecek zararın bedelini size
çok ağır ödetiriz" denildi. 

4 gün Vatan Emniyet’te gözaltında
tutulanların tamamı çıkarıldıkları mah-
kemede serbest bırakıldı.

Şafak Operasyonlarınız

Bizleri Haklı Mücadelemizden

Vazgeçiremez!

17 Aralık Operasyonu’nun
ardından rüşvet ve yolsuzlukları
ortaya çıkan eski bakanlar Meh-
met Zafer Çağlayan, Muammer
Güler, Egemen Bağış ve Erdo-
ğan Bayraktar’ın Yüce Di-

van’da yargılanmalarına onay

çıkmadı. 5 Ocak’ta toplanan
Meclis Soruşturma Komisyonu,
dört eski bakanın Yüce Divan'a
gönderilip gönderilmemesine ilişkin
yapılan oylamada 5’e 9 oyla "Yüce

Divan'a sevk edilmemesi"ne  ve
bu dönemde ortaya çıkan dinleme
kayıtlarının imhasına karar verdi. 

Gerekçe olarak ise "Yüce

Divan'a gönderecek delil yok-

tu" denildi! 

Muhalefet partileri tarafından 4
hırsız eski bakanın Yüce Divan’da
yargılanması için verilen önergeler
20 Ocak’ta yapılan Meclis Genel
Kurulu’ndaki oylama reddedildi.

Yapılan oylamada Zafer Çağlayan
için 242 evet, 264 red; Muammer
Güler için 241 evet 258 red; Egemen
Bağış için 245 evet 255 red oyu
verdi. Böylece hırsızlar arsızca ko-
rundu...

17 Aralık Operasyonu davasında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
kipsizlik kararı vermiş, sonrasında ya-
pılan itirazlar da reddedilmiş, böylelikle

takipsizlik ka-
rarı kesinleşmiş, ayakkabı kutu-
larında bulunan paralar, milyon dolarlar
ve altınlar faiziyle birlikte AKP’nin
hırsız bakanlarına, bakanların çocuk-
larına ve AKP’nin yandaşlarına iade
edilmişti. 

Öyle ya! Evlerden çıkan çuval
çuval paraları, milyon dolarları, para
sayma makinaları, kendi içlerindeki
it dalaşı yüzünden ortaya çıkan ses
kayıtları, üç beş kuruş dedikleri bir
trilyon paraları, gemicikleri delilden
sayılmıyor! Delilden sayılmadığı için
de üç beş kuruş paraları faizleriyle
geri iade ediliyor. Onlara göre zaten
ortada suç yok! Analarının ak sütü

gibi helal görüyorlar yaptıkları
hırsızlıkları! 

Oysa mevcut deliller oli-
garşinin mevcut yasalarına uy-
gun ve oldukça da somut ve
aksi iddia edilemez belgelerdi.

AKP deyim yerindeyse suç
üstü yakalanmıştı. Hırsızlıkta

sınır tanımadıkları gibi arsız-
lıkta da sınır tanımadıkları için
her türlü yalanı çok kolay söy-

leyen AKP, kendi çıkardıkları
yasalarla toparlanan ve her şe-
yiyle somut olan belgeleri dahi
komplo olarak nitelendirdi. Bu

da yetmedi, operasyon kapsa-
mında yargılanan bakanlarını, ço-
cuklarını, yandaşlarını akladı.

Hırsızlık ve yolsuzluk halka
karşı işlenmiş en adi ve aşağılık suç-
lardandır. AKP bu suça boğazına kadar
batmıştır. Bu suçunu gizlemek için
her geçen gün daha fazla saldırmaktadır. 

AKP'nin bu düzeni elbet ömür
boyu süremez. Haramilerin saltana-
tının ömür boyu sürdüğü tarihte
görülmemiştir. Oligarşinin düzeni
öyle bir çürümüştür ki, kağıt üzerinde
bile hukuktan, adaletten, yargıdan
bahsetmek mümkün değildir. Sizin
davanız yüce divana gönderilmemiş
olabilir ama halkın divanında halkın
adaletiyle yargılanacaklar ve halkın
adaletine hesap verecekler...

AKP’nin Hırsız Bakanları Yüce Divan’a da Gönderilmedi! 

SİZİN DAVANIZ HALKIN DİVANINDA GÖRÜLECEK VE

HALKIN ADALETİNE HESAP VERECEKSİNİZ!

Hırsız, Katil,
Rüşvetçi Polisin

Mahallelerimizde
İşi Yok!

15 Ocak’ta Bağcılar Yeni
Mahalle 2. sokakta  görülen
resmi polis otosu “Katil Polis
Mahalleden Defol!” sloganları
ile mahalleden kovuldu. Taşla-
rıyla polis otosunun arka camını
indiren Halk Cepheliler "hırsız,
katil, rüşvetçi polisin mahalle-
lerimizde işi yok" dedi.

25 Ocak
2015

Yürüyüş
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HALKI TESLİM ALAMAZSINIZ!10

“Berkin Elvan’ın ölümü nedeniy-
le, geçen yıl 12 Mart’ta Pamukkale
Üniversitesi’nde düzenlenen ve poli-
sin müdahale ettiği eyleme katılan 65

üniversite öğrencisi hakkında dava
açıldı. İddianamede ‘öğrencilerden

üçünün ekmek bırakması da kala-

balığı tahrik olarak’ değerlendirildi.
İddianamede, ayrıca eyleme müdaha-
le eden polisler hakkındaki basit ya-
ralama ve hakaret suçlamalarıyla ilgili
olarak da kovuşturmaya yer olmadı-
ğına dair ek karar verildi…” 

“İzmir’in merkez Narlıdere İlçe-
si Belediye Meclisi’nin 'Yavuz Bin-

göl Sanat Sokağı' ismini 'Berkin

Elvan Sokağı' olarak değiştirmesi ka-
rarı, Narlıdere Kaymakamı Osman
Aslan Canbaba tarafından “siyasi ge-

rekçelerle sokak isminin değiştiril-

diği” gerekçesiyle veto edildi.” 

“Akademisyen Elifhan Köse’ye

Berkin Elvan’ın ölümünü protesto

amacıyla yapılan gösteriye katılarak,

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

aleyhine atılan slogana iki kez eşlik

ettiği için 11 ay 20 gün hapis ceza-

sı verildi ve cezası ertelenmedi”

“Eskişehir'de Yunus Emre Devlet
Hastanesi kalp damar cerrahisi uzmanı
Opr. Dr. Muharrem Şenel hakkında
Berkin Elvan eylemine katıldığı için
hastane yönetimi soruşturma açtı.”

“Berkin Elvan’ın ölümünden son-
ra Mersin’in Tarsus İlçesi’nde iki ayrı
protesto yürüyüşü yapan 16 kişiye,

Karayolları Trafik Kanunu’na göre
trafiği kapattıkları iddiasıyla iki kez
360’şar TL para cezası kesildi.” 

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı tarafından, Berkin Elvan’ın ölümü
nedeniyle yapılan gösteriye katılan ve
aralarında Çağdaş Hukukçular Der-
neği Ankara Şube Başkanı Murat
Yılmaz’ın da bulunduğu toplam 80

kişi hakkında soruşturma başlatıldı.” 

“İstanbul Bakırköy'de bir lisede
görev yapan öğretmen G.K. hakkın-
da, öğretmenler odasında Berkin El-
van'ın cenazesini izlerken tartışma or-

tamı yarattığı gerekçesiyle
'uyarı' cezası verildi.” 

“Antalya'nın Serik Lise-
si'nde fizik öğretmeni Hüse-
yin Ceyhan, Berkin Elvan'ın
ölümü üzerine düzenlenen
yürüyüşte, dönemin Başba-

kanı Tayyip Erdoğan'a ha-

karet suçundan 2 yıla kadar

hapis istemiyle hakim karşısına çık-
tı.” 

“Berkin Elvan'ı anmak için Didim
Kent Meydanı'nda çadır kurarak ey-
lem yapan 30 kişi hakkında açılan da-
vanın ilk duruşması yapıldı.” 

Berkin’in katillerinin bulunması
için adalet isteyenler hakkındaki hu-
kuki işlemlerden sadece bir kısmı bu
sayılanlar. 

Örneklere baktığımızda savcıların,
hakimlerin ve idarecilerin, hukuku
çiğnemek için, ellerinden geleni yap-
tığını anlıyoruz. 

İşi o kadar ileri götürüyorlar ki;
“ekmek bırakmayı kitleyi tahrik etme
aracı”, “ıslık çalmayı” suç olarak
kabul ediyorlar. 

Bunların hiçbirinin kendi kanun-
larında da yeri olmadığını savcılar, ha-
kimler de biliyor. 

Fakat savcılara, hakimlere talimat
verilmiş. Bir kısmı da talimata gerek
olmadan kendini ispatlamak için bun-
ları yapıyor. 

17-25 Aralık yolsuzluk soruştur-
masından sonra, önceki tetikçisi Fet-
hullahçılar’la çıkar çatışmasına giren
AKP, bugün hukuksal alanda kendi-
ne yeni tetikçiler arıyor. 

Bunun farkında olan gönüllü te-
tikçiler kısa yoldan kendilerini is-
patlamak için bu kadar açık kanunsuz
ve komik işler yapabiliyorlar. 

Bunu yapma nedenleri “Ne kadar
iktidara yaranırsam o kadar yükseli-
rim” mantığıdır. 

Bu mantıktakiler bunu kısa yoldan
yapabilmek için Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayip Erdoğan’ın en büyük kor-

kusu olan Berkin için adalet arayan-
lara saldırıyorlar. 

Ama şunu bilmeleri gerekir; her te-
tikçinin bir kullanım süresi vardır. Bu-
nun için fazla uzağa gitmelerine ge-
rek yoktur. Son kararnamelerdeki
zamanın güçlü savcı ve hakimlerine
bakmaları yeterlidir! 

Peki, Berkin için adalet istemeyi
suç sayan savcı ve hakimler Berkin’in
katilleri belli olmasına rağmen ne ya-
pıyorlar? Hiçbir şey … 

Savcılar halkın sahiplenmesin-
den, verilen adalet mücadelesinden
dolayı bir soruşturma açtılar. Ber-
kin’in avukatlarının ortaya çıkardığı
deliller dışında bir araştırma yapma-
dılar. Bugün katillerinin fotoğrafları
ellerindedir. Katillerinin sadece isim-
lerinin tespiti gerekmektedir. Yapıla-
cak iş çok basittir. Katillerin isimle-
rini tespit edip onları yargı önüne çı-
karmaktır. 

İsteseler bunu 10 dakika içinde ya-
parlar. Bu kadar basit bir işi niye yap-
mıyorlar. 

Bunları yapmamalarının nedeni
ise; bildik malum neden… AKP’nin
katil polislerin yargı önüne çıkarıl-
masını istememesi... Recep Tayip
Erdoğan’ın “talimatı ben verdim”

demesi… 

AKP’nin ve yargının adaletsizli-
ği nedeniyle sürekli çocuklarımız öl-
dürülüyor. En son 12 yaşındaki  Ni-
hat Kazanhan katledildi. 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde
adalet için, ekmek için mücadelemi-
zi yükseltme dışında bir seçeneğimiz
yok.

Halkın 

Hukuk

Bürosu

BERKİN İÇİN ADALET İSTEMEK SUÇ, 

BERKİN’İN KATİLLERİ YARGILANMIYOR!

KATİLLER BERKİNLERİ KATLETMEYE DEVAM EDİYOR!

BERKİN İÇİN ADALET İSTEMEK SUÇ, 

BERKİN’İN KATİLLERİ YARGILANMIYOR!

KATİLLER BERKİNLERİ KATLETMEYE DEVAM EDİYOR!



İSTANBUL - Kadıköy: Dev-
Genç'liler 15 Ocak’ta masa açtılar.
Dev-Genç'liler 25 Ocak’ta Berkin
Elvan için yapılacak eyleme çağrı
yaptılar. Masada Dev-Genç’liler
“Milyonlarca Göz Berkin’in Ka-
tilini Arıyor! 25 Ocak 19.00’da
Boğa’ya!/ Dev-Genç” pankartı
astılar. Halkın da yardım ettiği
pankart masanın arkasına asıldı.
Dev-Genç'liler bankanın duvarına
da “Halk Cephesi – Dev-Genç”
yazdılar. Çalışmada 38 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

ADANA:
Adana İnönü Parkı’nda 18

Ocak'ta Halk Cepheliler Berkin
Elvan için adalet istediler. Yapılan
açıklamada; "Berkin'in katillerinin
kamera kayıtlarında güpegündüz
belirgin bir şekilde gözüktüğü
ve katillerin kimler olduğu bi-
lindiği halde hala adaletin yerini
bulmadığı, ancak bu adaletsizliğin
böyle gitmeyeceği, katillerin ce-
zalandırılmadığı sürece halkın
adaletinin hesap soracağı, bu
adaletsizliklerin, sömürünün kat-
liamların halkı din, mezhep, ırk
ayrımı yapmadan birleşerek ve
halkı aç bırakanlara karşı müca-
dele ile güzel yarınların olacağı
ve örgütlü olmak onurlu olmaktır
denildi.  

ANTALYA:
Antalya Halk Cephesi 17

Ocak'ta her hafta olduğu gibi bu
hafta da Kışlahan Meydanı’nda
adalet nöbeti eylemi yaptı. Ey-
lemde “Berkin Elvan’ın Katilleri
Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz!”
pankartı açıldı. Eylemde yapılan
açıklamada şunlara değinildi.
“Bu ülkenin onurlu evlatlarından
biriydi Berkin. Yaşı küçüktü evet
ama katil devlet katletmek için
yaşa bakmıyor. 15 Ocak'ta Ciz-

re’de 12 yaşında Nihat Kazanhan
adında bir çocuk daha katledildi.
Halkımız 14 yaşında yine Ciz-
re’de katledilen Ümit Kurt’un
acısını sindirememişti ki, devlet
terörü bir can daha aldı. Acıları-
mız büyük ama öfkemiz acıları-
mızı bastırmaya yetiyor! Her ge-
çen gün saldırılarını arttıran
AKP’nin katil polisleri, Berkin
gibi yiğit evlatlar yetiştirmeye
devam ettiğimiz için bizden kor-
kuyorlar. Mahallelerimize uyuş-
turucu çetelerini yerleştiriyorlar.
Karşılarına Hasan Ferit gibi yi-
ğitler çıkıyor. Evlerimizi bası-
yorlar, komplolarla tutukluyorlar.
Korkularını Berkinlerimizle, Ha-
san Feritlerimizle büyütmeye de-
vam edeceğiz! Vurduğunuz her
çocuk binler olup dikilecek kar-
şınıza. Adalet bizim ellerimiz-
dedir! Muharremler, Fıratlar olup
yine geleceğiz!" denildi. 

ANTEP:
Halk Cepheliler 15 Ocak'ta

Düztepe Mahallesi’nde Berkin
Elvan ve Uğur Kaymaz için imza
toplamaya devam ettiler. Kapı
kapı gezerek Berkin Elvan ve
Uğur Kaymaz için adalet iste-
diklerini anlatan Halk Cepheliler
iki saat içerisinde 70 imza top-
ladılar. 

DERSİM: 
Merkezde Ziraat Bankası ya-

nında Halk Cepheliler 12 Ocak'ta
stant açtı. Berkin Elvan ve Uğur
Kaymaz’ın adalet mücadelesi an-
latılarak yakın bir zamanda Ciz-
re’de 14 yaşında Ümit Kurt’un
polis tarafından katledildiği an-
latıldı. Halk imza standına yoğun
ilgi gösterdi ve sahiplendi. Halk-
tan bazı insanlar imza metinlerini
alarak kendileri imza topladılar.
Stantta 371 imza toplandı.

Berkin’in Katillerini 
İstiyoruz, Sabrımızı 
Sınamayın! Berkin için eylemlerimiz adalet yerini 

buluncaya dek sürecek. Çocuklarımız

katledildiği sürece susmayacağız. 

Okmeydanı’nda 17 Ocak günü, Halk Cepheliler
tarafından “On Beşinde Bir Fidan Umudun Çocuğu
Berkin Elvan”  kitabının esnaflara ve evlere tanıtımı
ve dağıtımı yapıldı. Kitap dağıtımına başlamadan
önce, kısa bir açıklama yapılarak kitabın önemi ve
Berkin’in sorulacak hesabı üzerine konuşuldu. Ar-
dından sloganlar atarak, davul eşliğinde yürüyen
Halk Cepheliler  Berkin’in vurulduğu yerde toplandı.
Halk Cepheliler ellerinde Berkin’i anlatan kitaplarla
dağıtıma başladı. Mahalle içinden sonra, Fatih Sultan
Mehmet Caddesi’ne çıkan Halk Cepheliler burada
esnaflara kitabı tanıttıktan sonra Yolağzı’nda halay
çektiler. Halayların ardından mahalle içine dönülerek
girilmeyen sokaklara girildi. Kitap dağıtımına 64
Halk Cepheli katıldı. Dağıtım bittikten sonra Sibel
Yalçın Parkı’na dönen Halk Cepheliler burada
kendileri için hazırlanan çorba ve etli pilavı yediler.
Dağıtım sonunda 128 kitap halka ulaştırıldı.

Berkin bir kez daha Okmeydanı
sokaklarında dolaştı!

Antalya

Dersim

Okmeydanı
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AKP’nin Gazi Mahallesi’nde hal-
ka rağmen açtığı imam hatip lisesinin
kapatılması için bir buçuk aydır yü-
rütülen mücadele, halk meclisi ka-
rarıyla 13 Ocak günü çadır eylemine
dönüştürüldü. Daha ilk gecesinde
AKP'nin katil polisi sinsice, korkakça
çadıra saldırıp parçaladı.

Polis Yıktı
Biz Daha Güzelini Yaptık

Gazi Halk Meclisi'nin 13 Ocak’ta
yaptığı açıklamada “13.01.2015 Salı
gecesi 03.00 civarında Gazi Halk
Meclisi’nin imam hatibin kapatıl-
masıyla ilgili açtığı çadıra katil polis,
boş olmasını fırsat bilerek, zırhlı
araçlarıyla saldırdı. Parçalarına dahi
katlanamayacak kadar acizdiler. Âmâ
biz 15.01.2015 Perşembe günü basın
açıklamamızla birlikte çadırımızın
daha güzelini açtık. Bu mahalleden
İmam Hatip gidene kadar mücade-
lemiz sürecektir” denildi.

Gazi Halk Meclisi İmam Hatip
okuluna karşı günlerdir bir irade sa-
vaşına dönüşen mücadelesiyle çadırını
tekrar açtı. Bunun üzerine gece ak-
replerle gelen polisler çadırı 2. defa
yıkınca gece 03.00 civarında çatışma
başladı. Sokak sokak mahallelerini
ve çadırlarını savunan Halk Meclisi

çalışanları sabaha kadar polisle
çatıştılar. Direniş 16 Ocak'ta
yaşanan saldırı ve gözaltılardan
sonra, 17 Ocak'ta yapılan yü-
rüyüşle devam etti. Kurulan
direniş çadırı halk düşmanı
AKP polisleri tarafından 2 kez
yıkılmıştı. Defalarca da yıksalar
yine kurulacak kararlılığıyla
hareket edildi.

Gazi Halk Meclisi önünde
toplanan halka daha eylem
başlamadan gaz bombası ve
plastik mermilerle saldıran halk düş-
manı polis henüz kitle toplanmadan
yürüyüşü dağıtmak istedi ama başa-
ramadılar. Tekrar kortej kurularak
yürüyüşe geçildi. 'Mahallemizde
İmam Hatip İstemiyoruz' pankartının
taşındığı eylem Sekizevler bölgesine
girilerek devam etti. Halka yapılan
çağrıda 'AKP mahallemizde bir ge-
cede imam hatip açtı duydunuz mu?
Camlarından, alkışla destek veren
halkımız sokağa gelin, geleceğimizi
AKP'nin gericiliğine teslim etmeye-
lim, mahallemize sahip çıkalım!' de-
nildi. “İmam Hatip Değil Okul İsti-
yoruz! Halkız Haklıyız, Kazanacağız!
Halkımız Saflara Hesap Sormaya!
Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş” sloganlarının gür sesle hay-

kırıldığı yürüyüş Sekizevler’den,
heykele ardından pazar sokağına ve
oradan da Nalbur’a kadar devam
etti. 300 kişinin katıldığı yürüyüşte
Nalbur bölgesine gelindiğinde katil
polisler gaz bombası atarak saldırdılar.
Bir kişinin ağzına katil polislerin
attığı gaz fişeği isabet ederek yara-
landı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Katil polisin saldırılarına halk
taşlarla cevap verdi hemen. Hedef
3. kez çadırı açmaktı ve kararlılıkla
çatışılarak yürüyüşe devam edildi.
Sokak sokak çatışılarak barikatlar
kurularak, tüm kitleyle beraber Köşe
durağına gelindi. Polis iki kez çadırı
yıkmıştı, üçüncüsünü kurmak için
etraftan halkın yaratıcı gücüyle bu-
lunan tahtalarla tekrar çadır oluştu-

İmam Hatip'e Karşı Direnişimiz Bir İrade Savaşıdır!

AKP’nin Gerici Yobaz Örgütlenmelerine

İzin Vermeyeceğiz
"AKP iktidarında uygulanan “din-

dar gençlik” politikasıyla, İmam-Ha-
tip liselerine giden öğrenci sayısı 10
kat arttı. 2002’de 71 bin 100 olan
İmam-Hatip öğrencisi sayısı, 2014’te
689 bin 232’ye ulaştı. Son 12 yılda
İmam-Hatip liselerinin sayısı ise
450’den 952’ye çıktı. Son olarak
MEB, getirdiği yeni sistemle 40 bin
öğrenciyi daha hiç sormadan İmam-
Hatip liselerine kaydetti"(basından)-

Yürüyüş
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ruldu. Katil polis yine tahammülsüzdü
ve halka saldırdı.

Kızıl maskeleriyle halka umut ta-
şıyan Cephe Milisleri molotoflarıyla,
kurdukları barikatlarla cevap verdiler
düşmana. Katil polislerin elinde son
teknoloji silahları olsa da Cepheliler
gerektiğinde her şeyi bir silah yap-
masını bildi. Kamyonlar yola çeki-
lerek barikat kurdular. Gece 00.30'a
kadar süren çatışma katil polislerin
Cephelilerin direnişi karşısında geri
çekilmesiyle sona erdi.

Katil Polis
Muharrem Karademir
Çay Bahçesine Saldırdı!

Alçaklar, Korkuyorsunuz Bizden!
Korkularınızı Büyüteceğiz!

AKP'nin işkenceci katil polisleri
günlerdir İmam Hatip okuluna karşı
verilen irade savaşına tahammülsüz-
lüğünü 18 Ocak’ta  Muharrem Ka-
rademir Çay bahçesine saldırarak

gösterdiler. Günlerdir İmam Hatip'in
çevresini kuşatan polisler bir gün
önce de çay bahçesine saldırmışlardı.
Bunun üzerine aynı gün saat 19.00’
da Halk toplantısı kararı alındı. Halkın
el ele kurduğu çay bahçesine halk
gelmesin diye korku salmaya çalışan
katil polislere verilecek en iyi cevap
halkla birlikte verilmeliydi. Sokaklar,
evler dolaşılarak halk akşamki top-
lantıya çağırıldı. Yapılan halk top-
lantısına 130 kişi katıldı. Toplantıda
günlerdir imam hatibe karşı süren
direniş üzerine konuşuldu. Birçok
kişinin söz aldığı toplantıda Gazi
halkının direniş geleneğine sahip ol-
duğu ifade edilerek, İmam hatibe
karşı süren direnişin de zafere ula-
şacağı ifade edildi. Çalınan her kapıda,
evden eve, kulaktan kulağa, sokak
sokak çalışma yaparak sonuç alına-
bileceği vurgulandı. Toplantının ar-
dından katil polis halka gaz atarak
saldırdı. Bunun üzerine Cepheliler
Nalbur bölgesinde barikat kurdular.
Cepheliler’in hurda bir araçla kur-

dukları barikatı aşamayan Akrepler-
den biri bozuldu. Katillerin akrepleri
yakıldı ve eylem iradi olarak bitiril-
di.

Ne Kadar Saldırırsanız
Saldırın O Çadırı Açtık,
Açacağız!

İmam Hatip Değil Okul İstiyo-
ruz!

Gazi Mahallesi’nde kurulan imam
hatip lisesine karşı Gazi Halk Mec-
lisi’nin çadır direnişi sürüyor. Çadır
kurulduğu ilk günden beri AKP’nin
polisleri tarafından saldırıya uğramış,
buna karşılık Halk Cepheliler de ça-
dırlarını savunmuşlardı. Polis saldır-
dıkça halk meclisinin AKP’nin imam
hatip politikasıyla gericileştirme ça-
lışmalarına karşı savaşı da daha da
yükseliyor. Polisin yıktığı çadır 20
Ocak'ta, Gazi Halk Meclisi tarafından
Şair Abay Lisesi’nin yanındaki otobüs
durağı yanına tekrar kuruldu. 

HİÇ KİMSE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ DEMESİN

HİÇ KİMSE EĞİTİM YUVASI DEMESİN

GAZİ’DE İMAM HATİPLER İLE GERİCİLİĞİN
YUVALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Gazi’de imam hatip okuluna karşı Halk Meclisi’nin
çadırı bir kez daha kuruldu. Polis söküyor, Cepheliler
halkla birlikte yeniden kuruyor. Dört gündür bu irade
savaşımız sürüyor. 

Yaşları 7 ile 15 arasında değişen onlarca çocuk ak-
replere taş atıyor, boylarından büyük barikatlar kurup
ateşe veriyorlar... Artık günlük yaşamın bir parçası oldu
direniş. Halk, polisin attığı gaz bombalarından, plastik
mermilerden bıkmış durumda her gün öfkeleri artıyor... 

19 Ocak’ta Gazi Karakolundan emniyet müdürü aracın
içinden anons yaptı. “Tamam, biz çekiliyoruz siz de dağılın
artık" diyor…Çaresizlik her hallerinden okunuyor.

Günlerce okulun önünde toma ve akreplerle bekle-
yemezler elbet… Vazgeçip gidecekler… Ama biz bek-
leriz… 

Milli Eğitim Müdürü de muhtarı arayıp, “aileler ço-
cuklarını okula gönderemiyor ne zaman bitecek bu ça-
tışma” demiş. Muhtar da “polis çekilirse çatışma biter”
demiş... 

Bugün Gazi’de gün boyu nöbet tutuldu. Çadır konu-
sunda ısrarcıyız. Ama halktan başka öneriler geliyor.
Bir tanesi “yeter artık, dinamit koyup indirelim şu okulu”
diyor… 

Halkımızın sade, yaratıcı çözümlerine hayran olmamak
elde değil…

25 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 453
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Her şeyden önce gençlik
geleceğimizdir. Bu ülkenin
umududur. Yarınları inşa ede-
cek olandır. Emperyalizm ve
oligarşi bunu bildiği için
gençliğe amansızca saldır-
maktadır. Yürürlüğe koyduğu
düzenlemelerle, çıkardığı ya-
salarla gençliği kendine ye-
deklemek istemekte, kendi
kadro ihtiyacına uygun şe-
killendirmek istemektedir.
Her gün çıkardığı farklı bas-
kı yasaları ile gençliği teslim
almak istemekte ve gençliğin
dinamik, atılgan yönünü yıpratıp de-
ğiştirmeye çalışmaktadır. Mahirler-
le yükselen üniversite gençlik hare-
keti oligarşinin hedefi olmuş, kor-
kusunu büyütmüştür. Oligarşi on-
yıllardır gençliğin mücadelesini bas-
tırmak, sindirmek için her türlü bas-
kı ve terör yöntemini kullanmıştır. 

Mahirler’i, Denizler’i, İbolar’ı
katlettiler.

Kızıldere’de, o kerpiç evin çatı-
sında Mahir elinde silah, teslim ol-
mama çağrısıyla haykırdı; Biz Buraya
Dönmeye Değil Ölmeye Geldik!
Mahirler’in haykırışını sadece ta-
bur tabur dizilmiş askerler duymadı.
Mahirler’in çağrısını kerpiç evlerin
çatılarından, köy yollarından, dağ-
lardan, Ulaş’ı büyüten bozkırlardan
tüm halk, tüm gençlik duydu. 

Denizler, Mahirler, Sinanlar, Sa-
bolar, Birtanlar, Hasanlar oldular,
14’ünde Berkinler oldular. 

Gençtiler, hesapsızdılar ve terte-
miz sevdiler halklarını. Hepsi Ana-
dolu’nun çocuklarıydı; lise sırala-
rında, üniversite amfilerinde buldu-
lar birbirlerini. Mahir; Ulaş’la, Hü-
seyin’le buluştuğunda, yoldaş oldu-
ğunda tarih yazmaya başladılar. 

Mahirler İstanbul ve Ankara üni-
versiteleri başta olmak üzere üni-
versitelerde örgütlenmişti. Kendile-
ri de gençti ve her şeyi yaşayarak öğ-

reniyorlardı. Gençliğin ruhunu, di-
namizmini, coşkusunu devrimi bü-
yütmek için örgütlediler. 

THKP-C’den Devrimci Sol’a üni-
versite gençliğinin beyninde ve yü-
reklerinde yer aldılar.

Dev-Genç sadece üniversite ör-
gütlülüğü olarak kalmamıştı. Tıpkı
bugün olduğu gibi üniversiteye, oku-
maya gelen gençler köylerden, ka-
sabalardan, şehirlerden gelmişti. 

Bugün örgütlenen her üniversi-
telinin yaptığı, yapacağı gibi üni-
versitede örgütlenip köylerine, ma-
hallelerine gittiklerinde örgütlülüğü
de götürdüler. 

Gençliğin tarihte, devrimlerdeki
rolü bilinir. Tüm devrimlerde en
önde atılganlığıyla, dinamizmiyle
gençlik vardır. Devrimci önderler
Lenin, Stalin, Mao, Mahir Çayan,
Dursun Karataş hepsi önderlik mis-
yonunu yaratmaya üniversite çağla-
rında, gençlik çağlarında başlamıştır. 

Dev - Genç, ülkemizdeki 50 yıl-
lık  reformizmden opotünizmden
devrimci kopuşun simgesidir.
1969’da Fikir Külüpleri Federasyo-
nu’nun 4. Kurultayı’nda devrimci-
lerin önderliğinde Dev-Genç kurul-
muştur. Dev Genç yüklendiği mis-
yona uygun olarak THKO, THKP-C
TKP-ML gibi örgütlerin önder ve
kadrolarını yetiştiren okul olmuştur.
1978’den itibaren de Dev-Genç ül-

kemiz devrimci hareketinin
önder ve kadrolarını yetiş-
tiren  okul olma misyonu-
nu sürdürmüş, anti-emper-
yalist özelliğine uygun ola-
rak Kahraman Altunlar’ı;
teslim olmama geleneğine
uygun olarak Sinan Ku-
kullar’ı, Niyazi Aydınlar’ı
yetiştirmiştir. 

Bugün üniversite genç-
liği geçmişteki gibi tek bir
cepheden değil bin bir cep-
heden emperyalizmin, bur-
juva kültürünün saldırısı

altındadır. Ve bu saldırı öyle sinsi ki,
gençlik apolitikleştiğinden bunları
saldırı olarak da görmüyor. Biz ör-
gütlenene dek düzenin saldırılarının,
kirli politikalarının ne kadar bilin-
cindeydik. Örgütlenene dek emper-
yalizmin, burjuvazinin beynimizi
yok etmeye çalıştığını, sadece ken-
dini düşünen gençler olmamızı iste-
diğini fark ediyor muyduk? Örgüt-
lendik ve o zaman “düzen gençliği-
nin” içinde olduğu durumu gördük. 

Ama bu yetmez. Devrimin hepi-
mizin omuzlarına yüklediği tarihsel
olarak zorunlu bir görev var:

Üniversiteler başta olmak üzere li-
seli, işçi-işsiz, köylü gençleri örgüt-
lemek. 

Gençliğin dinamizminin, atıl-
ganlığının, cesaretinin yanı sıra üni-
versite gençliğinin aydın niteliği de
üniversite gençliğini örgütlememiz
için bir neden ve olumluluktur. 

Hiçbir alanda örgütlenmek kolay
değildir. Fakat gençliği örgütleye-
bildiğimizde tüm örgütlülüğümüz
de büyür. Şimdi mahallelerimizde
dergi dağıtan gençlik değil mi, çete-
lerle savaşan genç Hasan Feritler de-
ğil mi?

Ülkemizde eğitim sistemi em-
peryalistlerin ve oligarşinin ihtiyacını
karşılamak üzere şekillenmiştir. İs-
tenilen kadar teknik donanıma sahip,

Gençlik Federasyonu’ndan

Üniversiteli Gençliği Neden Örgütlemeliyiz? 

Ülkemizde Gençlik
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sadece fabrikalarda ara ele-
man yetiştirmek üzerine ku-
rulmuş meslek liseleri ile oli-
garşiye kadro yetiştirmek için
kurulmuş ve yaygınlaştırılan
imam hatipler arasına sıkış-
tırılmış bir eğitim sistemidir
söz konusu olan. Meslek li-
sesi mezunları oligarşinin
kurmuş olduğu fabrikaların
kalifiye eleman ihtiyacını
karşılarken, imam hatip lisesi me-
zunları bürokrat kadro açığını ka-
patmada kullanılan birer araçtır. 

Üniversite gençliği, her ne kadar
burjuva eğitimi almış olsa da, örgüt-
lendiğinde, bilimsel baktığında ken-
disi de mücadeleyi hızlandıracak olan
motor güç olduğunu görür. Bilgi bi-
rikimini halka ulaştırdığında kendi-
sinin de halkla birlikte büyüdüğünü
görür. Örneğin Halkın Mühendis Mi-
marları üniversitelerde öğrendikleri te-
mel bilgilerle halk bahçelerini, Ferhat
Gerçek Yürüteci’ni yaptılar. Ve “genç”
mimar mühendisler “büyüklere” halk
için bilimi öğretiyorlar. 

Örneğin, ziraat fakültesinde oku-
yan bir öğrenci, meclislerde veya
Dev-Genç’te örgütlendiğinde bilgi-
sini emperyalist şirketlere pazarla-
mayı değil daha onurlu olanı, halk
için üretmeyi tercih eder. Bir tıp öğ-
rencisini örgütlemek zordur. Özellikle
tıp ders yoğunluğu çoktur. Doktorluk-
sağlık önemli bir yere, hayat kurtar-
dığı için kutsal bir yere de sahiptir.
Çok eğitim almak gerekir. Tıp ders-
lerinde amaç tek başına eğitim ver-
mek değildir. Beyinler derslerle meş-
gul edilir ki, devrimci düşüncelerle
“tanışmasınlar”. Fakat tüm bunlara
rağmen 38’inde şehit düşen ve hep
Dev-Genç’li olan Doktor Kevser
Mırzaklar gibi halkın yoksulluğuna,
ölümlerine tanık olup çözümün dev-
rimle geleceğini gören devrimciler de
vardır. Ve belki de yeni bir Kevser,
Yunus daha oturuyordur o sıralarda. 

Bugün bizi var eden Büyük Ölüm
Orucu Direnişi şehitleri ve gazileri…
Birçoğu üniversiteli gençlerken mü-
cadeleye katılmış ve gençliklerini tıp-
kı Mahirler gibi mücadeleyi büyüt-
meye adamıştır. 

Dev-Genç’li komutan Hasan Se-
lim Gönen direnişin örgütlediği ve di-
reniş ruhuyla hesap soran bir üni-
versiteliydi. YTÜ’nün, İstanbul’da-
ki tüm üniversitelerin örgütlenme-
sinde emek harcamıştır. Gençliğinin
verdiği dinamizmi mücadeleyi bü-
yütmeye adamıştır. Kafelere-kantin-
lere örgütlenmek için gitmiştir. 

Üniversite gençliği kafelerde,
barlarda, AVM’lerde, sinemalarda
çok vakit geçirir; çünkü düzenin
önüne koyduğu “eğlence-kültürel
faaliyet” bunlardır. 

Üniversite kantinlerinde alkollü
içki satılmasa da kafelerden farklı
değildir. Fakat kantinlerde hiç tanı-
masanız da bir masaya oturabilir, soh-
bet edebilirsiniz. Bildirimiz mi var, ve-
rip anlatabilirsiniz. Çoğu zaman bildiri
dağıtırken konuşma fırsatımız olmaz,
ama üniversitelerde daha çok anlatıp-
konuşabiliriz. Üniversite içindeki mey-
danlarda grup grup oturan gençlerin
yanına gidip dergimizi veya meclis-ku-
lüp çalışmamızı anlatıp sohbet edebi-
liriz. Tepkiyle de karşılaşırız ama bir
veya iki kez reddetse bile ısrarımız kar-
şısında merak eder “Tanımadığı hal-

de kendisiyle konuşmak isteyen bu kız,

bu erkek ne anlatacaktır?” İşte bu me-
rakı uyandırdığımız, anlattığımız ör-
gütleyeceğimiz gençler okudukları
bölümlerde, gittikleri evlerinde dev-
rimci düşünceleri anlatacaklardır. 

Kendi devrim tarihimiz de bize
gösteriyor ki; Mahirler’in örgütlen-
diği 70’li yıllar, 16 Mart Katliamı, 12
Eylül cuntası sonrası, 90’lı yıllarda
YÖK’ün apolitikleştirme saldırısına
rağmen 91 Nisan direnişleri… Her
biri sadece gençliği değil tüm ülke-
yi etkilemiş, ayağa kaldırmıştır.
Gençlik örgütlendikçe işçiler daha

çok greve gitmiş, geril-
la mücadelesi büyüm-
üştür. Çünkü gençlik
mücadelesi sadece aka-
demik mücadele ile sı-
nırlı kalmamıştır. 

Haziran Ayaklanma-
sı’nda tüm illerde, bari-
katların eylemlerin en
önünde gençlik vardı.
Yıllardır anlattığımız

birlik-mücadele ruhunu yaşıyordu
gençlik. Gençlik çoğaldıkça anne ba-
balar da çoğaldı. Haziran Ayaklanması
sonrası bir noktada eksik kaldık. O di-
namizmi sürekli kılıp örgütleyemedik.
Yine de geç kalmadık; çünkü o genç-
ler hala üniversitelerde, liselerde. Ve
bir adım daha politikler. 

Üniversitelerde örgütlenmeliyiz
çünkü gençliğin her yerde sorunları
olduğu gibi üniversitelerde de var. Bu
sorunlar devrimci mücadele ile çö-
zülür. Gençlik kendi sorunlarının
çözümünün devrimle olduğunu gör-
dükçe halkı da örgütler. Burjuvazinin
“kendini düşün” diyen pespayeliği-
ni söküp atar. Bilgisini, becerisini
halk için kullanır. 

Devrimin en atılgan kadroları
üniversite gençliğinden çıkar; devrimi
ise sadece kadrolar yapmayacak,
halk yapacak. Örgütlü bir üniversiteli
okulunu bitirdiğinde, öğretmen, dok-
tor, teknisyen, mimar-mühendis, pi-
lot olduğunda bilgilerini halk için kul-
lanır, bulunduğu alanlarda örgütlen-
me içinde yer alır. 

Örgütlendikçe göreceğiz, sadece
üniversiteler değil tüm alanlar güç-
leniyor. Gençlik mücadeleyi yük-
selttikçe tüm alanlar dinamikleşi-
yor. Tarih ve devrimler kendinin
tekrarı değildir. Fakat bize göster-
miştir ki ülkemizde de dünya dev-
rimlerinde de gençlik örgütlendi-
ğinde devrim örgütlenmiştir. 

Üniversitelerde örgütlenmeliyiz,
çünkü üniversite gençliği devrimin
“motor gücüdür.”

Çünkü aydın ve bilimsel düşü-
nebilir, eğitime açıktır. 

Çünkü dinamik, atılgan, cesaret-
li ve hesapsız mücadeleyi büyütür. 

25 Ocak
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Ankara Liseli Dev-Genç'liler 18 Ocak'ta Kızılay
Yüksel Caddesi'nde "Berkin'in Katilleri Aranıyor" kam-
panyası kapsamında eylem yaptı. Yapılan açıklamada;
"Berkin Elvan vurulalı 587 gün oldu. 587 gündür Ber-
kin için sokaklardayız. Biz adalet istiyoruz. Ya alacağız,
ya da kendimiz sağlayacağız. Bizler Berkin Elvan'ın hiç
oturamadığı sıralardan geliyoruz. Bizler Berkin'in yol-
daşlarıyız. Berkin'in elindeki sapan şimdi hepimizin elin-
de ve Berkin'e söz olsun ki bütün liselilere dağıtacağız;
Berkin'in katilleri yargılanana kadar adalet nöbetimizi sür-
düreceğiz. Bizler Berkin için adalet istemeye, bedel öde-
meye ve ödetmeye hazırız." denildi. Açıklama sırasında
çekim yapmak isteyen katil polislerle kısa bir arbede ya-
şandı ve katillerin çekim yapmalarına izin verilmeyerek
uzaklaştırıldı. Eylem sloganlarla son buldu. Sonrasında
ise TAYAD masasına gidilerek halaylar çekildi.

BAĞCILAR: Liseli Dev-Genç'liler Karanfiller Kül-
tür Merkezi’nde 20 Ocak'ta Berkin Elvan belgeselinin gös-

terimini yaptı. Belgesel gösteriminden önce Karanfiller
Kültür Merkezi’nde bir araya gelen liseliler, Berkin El-
van’ın fotoğraflarından bir köşe hazırladılar. Mumlarla
süslediler. Gelenlerle kısa bir sohbet edildikten sonra film
gösterimine geçildi. Gösterimden sonra 23 Ocak günü ya-
pılacak olan Berkin Elvan karne eylemi üzerine konu-
şuldu. Bununla ilgili komite kuruldu, iş bölümü yapıldı.
Ardından cuma günkü eylem için pankart hazırlandı. 

Liseli Dev-Genç'liler Bildiri Dağıttı!
Liseli Dev-Genç’liler, 16 Ocak'ta Okmeydanı İTO Li-

sesi önünde toplu bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan bildiri
dağıtımı sırasında İTO Lisesi öğrencilerine ajitasyon çe-
kildi.  200 bildiri İTO Lisesi öğrencilerine ulaştırılırken,
yapılan çalışmaya 11 kişi katıldı.

Çünkü örgütlendiğinde sadece
üniversitelerde kalmaz, tüm alanları
örgütler. 

Tarihimizi yaratan önderlerimiz ve
Dev-Genç tarihini yaratan şehitlerimiz
tüm çabalarıyla gençliği örgütleme-
ye çalışmıştır. Bugünün Dev-Genç’li-
lerin omuzlarındaki görev de budur.
Gençlik örgütlendiğinde mücadeleden
vazgeçmeyecektir. Bugün farklı fark-
lı alanlarda mücadeleyi örgütleyen
Dev-Genç’liler yaşayan örneklerdir.
Özgür Tutsak Dev-Genç’liler yaşayan
örneklerdir: kimi 77 1 Mayıs’ında,
kimi 88 İÜ işgalinde, kimi 91 Nisan
Direnişlerinde, kimi 2003-2005 Kı-
zılay direnişlerinde yer alan, yaşları
ilerlemiş ama Dev-Genç bilinci ile bir-
likte ilerlemiştir. Dev-Genç’li, halkın
parçasıdır, ona yönelik saldırıları
kendine yapılmış gibi hisseder. 

Dev-Genç bir gençlik örgütlen-
mesidir; fakat kendini bununla sınır-
lamamıştır. Halka yapılan her saldı-
rıda onun yanında yer almayı da gö-
rev bilmiştir. Gerek 15-16 Haziran işçi
direnişinde, gerekse Tekel Direni-
şinde, yoksul topraksız köylü ile ya-
pılan toprak işgallerinde, Karade-
niz’de fındık mitinglerinde her sefe-

rinde halkın yanında olmuş, bedel
ödeme kararlılığını göstermiştir. 

Dev-Genç’li, Militandır
Emperyalizmin yeni sömürgesi olan

bir ülkede mücadele veren Dev-Genç,
faşizmin karşısında hak almanın tek yo-
lunun militan ve meşru mücadeleden
geçtiğini bilir. Mücadelesini var ettiği
45 yıl boyunca hiçbir zaman düzenin
çizdiği sınırlar içinde kalmayan Dev-
Genç, düzenin yasallığına da teslim ol-
mamış, her zaman devrim yolunu hak
alma yolunu kendi militan meşru di-
renişleri ile somutlamıştır. 

Dev-Genç’li, Her Gencin
Dev- Genç’li Olması İçin
Mücadele Eder

Dev-Genç ülkemiz gençlik mü-
cadelesinin bir sınır taşıdır. Bu mü-
cadeleyi omuzlamak her gencin gör-
evidir. Ülkemizin bağımsızlık müca-
delesinde her öğrencinin, her gencin
Dev-Genç’li olmasını isteyerek onları
bu kavgaya katmak için mücadelesi-
ni ortaya koyar. 

Dev-Genç’li; halk için bilim, halk

için eğitim için mücadele eder. 

Emperyalistler eğitim sistemini
kendilerine göre şekillendirmiştir.
Liselerde ve üniversitelerde kendi
ihtiyaçları olan kadroları yetiştirmek
için eğitim sistemi oluşturmuştur.
Dev Genç bunun karşısına halkın
sorunlarıyla ilgilenen, bu sorunlara çö-
züm bulmak için mücadele eden halk
için bilim halk için eğitim ilkesi ile
mücadele eder 

Dev-Genç halkın bağımsızlığı ve
devrim için mücadele eder. Bu mü-
cadelede düşmanın karşılarına çıkar-
dığı bütün zorluklara karşı koyar.
Fedakarlık yapmadan düşmana geri
adım attırılamayacağını bilir. Halk
için, vatanın bağımsızlığı için gerek
okuldan atılmayı gerek tutsaklık ya-
şamayı gerekse de şehit düşmeyi
göze alır. 

Dev-Genç’li Kendisine güvenir 

Dev-Gençli en başta kendisine
güvenir. Bu güveni ona veren ideo-
lojisidir. Tek başına da kalsa, düşman
kuşatması altında da bulunsa vaz-
geçmeyerek direnir. Bu gücü şehitler
pahasına bir milim bile sapmayan
ideolojisinden alır. 

Berkin'in Katili Aranıyor!
Liseli Dev-Genç’liler Yoldaşları Berkin İçin
Adalet Talebini Kararlılıkla Yükseltiyorlar!
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Liseli Dev-Genç, 16 Ocak'ta Berkin'den Nihat'a kat-
ledilen halk çocuklarının hesabını soran bir açıklama ya-
yınladı. Açıklamada; "Yerler değişiyor, zamanlar değişi-
yor ama katliamlar, faşizm, polis terörü değişmiyor! İs-
tanbul’da, Kürdistan’da faşizm her geçen gün saldırılarına
devam ediyor, sokaklar halk çocuklarının kanlarıyla su-
lanıyor. Cizre’de son 10 günde katledilen Yasin Özer 19,
Barış Dalmış 15, Musa Azma 16, Ümit Kurt ve son ola-
rak kafasından vurularak katledilen Nihat Kazanhan 12 ya-

şındaydı. Berkin, Ceylan, Uğur… Ve son olarak Cizre’de
kafasından vurularak katledilen Nihat… Çocuk katilleri
dışarıda elini kolunu sallayarak geziyorlar." denilerek ada-
letsizlik teşhir edildi.  Adaletin mutlaka yerine getirileceği
vurgulanan açıklamanın devamında: "Berkin’in kızıl
maskesi bugün biz Liseli Dev-Genç’lilerdedir! Kızıl
maskelerimizi takıp adaletsizliğe adalet olacağız! Halkın
adalet özlemini biz gidereceğiz! Fırat Özçelik olup Ber-
kin’in, Ceylan’ın, Uğur’un, Nihat’ın hesabını biz soracağız!
Çocuklarımızın beyinleri sokaklara akıtılırken, kurşunlarla,
gaz bombalarıyla katledilirken size o milyar dolarlık sa-
raylarınızda rahat oturma iznini vermeyeceğiz! Bekleyin!
Yine geleceğiz, yine dayanacağız saraylarınızın kapıları-
na!" denildi.

Liseli Dev-Genç’liler Berkin'in

Hesabını Sormaya Devam Ediyor!
Liseli Dev-Genç’liler 15

Ocak’ta Ege Lisesi’nde
“Berkin'in Hesabını Sora-
cağız-Liseli Dev-Genç” ya-
zılı pankart astı. Öğle arası
asılan pankart öğrenciler
içeriye girene kadar asılı
kaldı ve öğrenciler alkışla-
rıyla destek verdi. Bu sırada
850 adet kuşlama yapıldı.
Katil polisin baskısına rağ-
men, Liseli Dev-Genç’liler
Berkin'in hesabını her alan-
da soracaklarını gösterdi. Halk Çocuklarının Katili AKP’dir!

Zulmün Saraylarını Sarsan Depremlerle Geliyoruz!

Halk çocuklarının katillerinin suçlarını ve hesap ve-
receklerini her yerde yüzlerine tokat gibi çarpıyoruz...

Edirne Dev-Genç’liler, 19 Ocak’ta Berkin Elvan için
adalet talebini dile getirmek ve katil AKP’yi teşhir etmek
için “Berkin Elvan Ölümsüzdür! Zulmün Saraylarını Sar-
san Depremlerle Geliyoruz! Edirne Dev-Genç” yazılı pan-
kartı Ayşekadın mevkiinde bulunan Sigorta Hastanesi de-
mirlerine astılar.

Çanakkale merkezde 17
Ocak’ta, Çanakkale-İzmir kara-
yolu üzeri, üstgeçitte Dev-Genç
tarafından "Halk Çocuklarının
Katili AKP’dir, Hesap Soraca-
ğız/Dev-Genç" yazılı pankart
asıldı. Pankart 1 saate yakın bir
süre asılı kaldı. Açıklama yapan
Çanakkale Dev-Genç’liler;
“AKP çocuk katliamlarına de-
vam ediyor. 2 gün önce Cizre'de
12 yaşındaki Murat Kazanhan'ı
polis hedef gözeterek sokak or-
tasında katletti. Bu halk çocuk-
larının katili, eli kanlı AKP’den
hesap soracağız!” dedi. 

Katil Polis Devrimcileri ve
Ailelerimizi Taciz Etmekten Vazgeç!

Bizler Dev-Genç’liyiz! Yola gelmeyecek, ıslah ol-
mayacağız!

Malatya’da AKP’nin işkenceci katil polisleri Malat-
ya Dev-Genç’li bir öğrencinin babasını yolda çevirmiş,
“oğlunuza dikkat edin yanlış şeyler yapmasın’’ diyerek ai-
lemizi korkutmaya, sindirmeye çalışmıştı. Ama gereken
cevabı almış ve çekip gitmişti.

Bir hafta sonrasında AKP’nin katil polisleri, sınavda
olduğu sırada okulda işkenceyle gözaltına aldığı öğren-
ciye işbirlikçilik teklif etti. Bu kez Dev-Genç’li öğrenci-
nin direnmesi ve gereken cevabı vermesi üzerine serbest
bırakıldı.  

Yine aynı hafta polis bir başka öğrenciyi gece işten dö-
nerken, evinin önünde yolunu kesip konuşmaya, tehdit et-
meye kalktı.

Malatya Dev-Genç 18 Ocak’ta açıklama yaptı. Açık-
lamada; “Bizleri ve ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin!
Bizler Dev-Genç’liyiz! Yola gelmeyecek, ıslah olmayacağız!
Bizleri tacizlerle, takiplerle, gözaltılarla, kaçırmalarla sin-
diremezsiniz.  Sizler katilsiniz! Yaptığınız her baskının, sal-
dırının hesabını misliyle soracağız!” sözlerine yer verildi. 

Saraylarınızın Altın Kaplamalı Musluklarından
Dün Berkin’in Bugün Nihat’ın Kanı Akıyor!

25 Ocak
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2014 yılı Liseli Gençlik için mücadeleyle dolu bir yıl
oldu. Özellikle Berkin'imizin vurulmasından sonra has-
tahanede onu bir an olsun yalnız bırakmayan eylemlilik-
ler, Berkin'in şehit düşmesinden sonra
onu selamlayan sayısız eylem ve prog-
ramlar gerçekleştirilmiş; 6 Kasım boy-
kotları, okullardaki faşist baskıları ve iş-
birlikçi okul idarelerine karşı gerçek-
leştirdikleri eylemlerle Liseli Gençlik
2014 yılında önüne koyduğu hedefleri
gerçekleştirme yolunda önemli adımlar
atmış; Van, Amed, Dersim dahil Ana-
dolu'da 14 ildeki liselerde, İstanbul'da 9
lise ve 3 üniversitede büyük oranda ka-
tılım gerçekleştirilen boykotlar örgütle-
miştir. Her fırsatta örgütlülüğe dikkat çek-
miş Liseli Gençlik'in dinamik, coşkulu,
yaratıcı, militan özelliklerini örgütlülü-
ğe yönelttiği bir yıl olmuştur. 

Şüphesiz ki, mücadele içinde geçen
2014 yılını bitirirken yeni bir yıl önü-
müze yeni hedefler yeni görevleri koy-
maktadır. Yeni yıl demek yeni umutlar
demektir. Umutsuzluk Liseli Gençlik'e
yasaktır. Düzen korku, inançsızlık, ge-
lecek korkusu, yılgınlık yayarken Lise-
li Gençlik yeni yılda da direnerek umut
olacaktır. Ancak direnenler umut taşır-
lar. Liseli Gençlik direngen damarıyla
umudu tüm liselilere ve halka taşıyacak
olanlardır. Umut Liseli Gençlik'in ken-
disidir. 2015 yılında da umudu ve dire-
nişi yaymak için yeni hedef ve görevle-
re korkusuzca atılacağımız bir yıl ola-
caktır. Çünkü faşizm kendine uygun
bir gençlik yaratmak için her geçen gün
yeni saldırı yasaları; gerici, baskıcı bir
eğitimi gençliğe dayatmaktadır. Bu kap-
samda her geçen yıl, her geçen gün mü-
cadeleyi büyüteceğimiz, faşizmin sal-
dırılarına karşı kendi gücümüzü ortaya
koyacağımız bir yıl olmalıdır. Bulgaris-
tan Vatan Cephesi Genel Sekreteri Ge-
orge Dimitrov Gençlik Merkezi Genel
Komitesi'ne yeni yıl mesajında; 

"... Gençliğe belli üç arzumu sırala-
mak istiyorum; 

Birincisi; faşist rejimin ve şovenlik ideolojisi zehrinin
son kalıntılarını yok etme... 

İkincisi; kendi üzerinde yorulmak bil-
meden çalışsın, her çeşit kendini be-
ğenmeden, bencillikten, gururdan ve
bilgiçlikten korunsun, kitaplardan ve
hayattan çok şey öğrensin... 

Üçüncüsü; yeni Bulgaristan'ın iktisadi
ve kültürel kuruculuğuna en faal suret-
te katılsın..." (Gençlik İçin Notlar/ Ge-
orge Dimitrov syf: 95) 

Bugün, yeni yılda da, Liseli Gençlik'i
bekleyen farklı görevler değildir. Ülke-
mizdeki faşist rejimin ideolojisi, ben-
cillik, korkaklık, yozlaşma olarak gen-
çliği teslim almak istemektedir. Bu sal-
dırılar tüm gençliği özünden koparıp yoz-
laştırmakta, bencil, bunalımlı bir kültür
gençliğe hakim kılınmak istenmektedir.
Liseli Gençlik'in bu saldırılar karşısındaki
tavrı Dimitrov'un ve ülkemiz devrim ön-
derlerinin yol göstericiliğinde faşist
ideolojinin tüm kırıntılarını yok etmek
için savaşma; kendimizi sürekli yenile-
yerek, okuyarak, öğrenerek sistemin
değil devrimin ihtiyaçlarına cevap veren
bir gençlik ortaya koymaktadır. Tüm bun-
ları hedef olarak önümüze koyduğu-
muzda yaratacağımız yepyeni düzenin
kuruculuğuna aday olacağızdır. 2015
yılı için önümüze koyduğumuz hedeflerle
Liseli Gençlik'in kabına sığmaz coşku ve
dinamizmiyle kavgada yerimizi alacağız.
Öncelikle tüm gençliğe sonra halka
umut olan bizleriz. Geçmişimizdeki şan-
lı direniş ve eylemliliklerden güç alıp
yeni yılda yenilerini aynı coşku ve ka-
rarlılıkla gerçekleştirip büyüteceğiz. Sis-
temin yoz, çirkef ve çamura batmış dü-
zeninde biz Liseli Gençlik bataklıkta açan
nilüfer çiçekleri olmalıyız. Direnişler içe-
risinde milyonları ayağa kaldıran Ber-
kin'ler olmalıyız. 2015 yılında da yeni
Berkinler yaratıp faşizmin korkularını bü-
yüten olmalıyız. 

Bu yolla Liseli Gençlik'in yeni kav-
ga yılını kutluyoruz. 

Liseliyiz Biz

LİSELİLER UMUTTUR! YENİ YILDA DA

UMUDU BÜYÜTECEĞİZ!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Yürüyüş

25 Ocak
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Bu düzenin halkın hiçbir sorununu
çözemeyeceğini; halka yoksulluk,
katliam, yozlaşma dayattığını artık
kabul etmeyen yok. Halkın örgütle-
nerek sorunlarını nasıl çözebildiğini
emekle, sabırla, cesaret ve inançla
kurulan halk meclislerini en güzel
örnekleriyle somutladı.  Halk mecl-

islerini, her alanda kurulacak mec-
lislerle yaygınlaştırmanın, güçlen-
dirmenin, büyütmenin kaçınılmaz
bir görev olduğunu kavrayan Halk
Meclisleri Kurultaya hazırlanıyor.

İstanbul’un yoksul mahallelerinde
kurulan halk meclisleri komiteleri
ve farklı meslek alanlarında kurulan
komiteler 15 Ocak’ta  Gazi’de bulu-
nan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
bir araya geldi. 100 kişinin katıldığı
toplantıda Şubat ayında yapılacak
olan 1. İstanbul Halk Meclisleri Genel
Kurultayı’nın amacı, hedefleri ve ça-
lışma yöntemleri üzerine konuşmalar
yapıldı.

“Yoksulluğa Ancak Yoksullar
Son Verebilir”, “Halk Meclisleriyle
Halkın İktidarını Kuracağız” pan-
kartlarının olduğu halk meclisi kür-
süsünde, ilk sözü Alibeyköy Halk
Komitesi sözcüsü Deniz Sevük alarak
halk meclisinin önemini anlattı. 

Ardından  sözü, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi adına Muharrem Cengiz
alarak, bu düzene alternatif olmak
gerektiğini anlattı. Dünden bugüne
halk meclisleri tarihini anlatan 12
dakikalık sinevizyon gösteriminin
ardından Armutlu Halk Meclisi’nden
Songül Çimen, halk meclislerinin
çocuklarımızın eğitimi kadar önemli
bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Okmey-
danı Halk Meclisi adına konuşan
Musa Aykanat ise, dünden bugüne

halk meclisleri çalışmalarından ör-
nekler verdi.  Öğrenci Meclisleri
adına konuşan Ali Ülgü ise çalışma-
larının önemine değinerek yozlaştı-
rılan, apolitikleştirilen, yok sayılan
gençleri alternatifler yaratarak Öğ-
renci Meclisleri çatısı altında örgüt-
leyeceklerini anlattı. Gazi Halk Mec-
lisi adına söz alan Mehmet Yücetepe
dünden bugüne Gazi Halk Meclisle-
ri’nin nasıl kurulduğunu anlattı. Mec-
liste mahalle sorunlarını dinleme ve
sorun çözme günlerinin halkın pek
çok sorununu büyümeden çözdüğünü
de aktaran Yücetepe halkın avukat-
larının da Gazi’deki hukuki sorulara
bizzat cevap verdiklerini ekledi.

Meclislerde çalışma yapan, emek
harcayan mahalle halkı ve alanlar
da Genel Kurultay hedeflerini ak-
tardılar ve çalışma biçimine dair dik-
kate değer önerilerde bulundular.
Özellikle köy derneklerinin de mec-
lislere katılımıyla bu derneklerin
hemşerilerin toplandığı kahveler ol-
maktan çıkıp birer dayanışma mer-
kezine dönüşeceği söylendi. Dikkat
çeken bir diğer öneri ise kurultay
günü İETT ve halk otobüslerini ma-
hallelerden kalkan birer meclis oto-
büsüne çevirecek kadar örgütçü dü-
şünmek ve bu iddia ile çalışma yap-
mak şeklinde oldu.

Oldukça katılımlı ve coşkulu ge-
çen toplantı sonunda ikramlar ve
çaylar eşliğinde sohbetlerde de coşku
ve kararlılık hakimdir.

İstanbul Halk Meclisleri Genel Kurultayı Çalışmaları Coşkuyla Başladı!

Milyonları Halk Meclisleriyle Örgütleyeceğiz!

FAŞİZMİN MECLİSLERİNDE
DEĞİL HALKIN

MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

YOKSULLUĞA ANCAK
YOKSULLAR

SON VEREBİLİR!

HALK MECLİSLERİ
HALKIN ÖZ

ÖRGÜTLERİDİR!

FAŞİZMİN HİÇBİR
KURUMUNU, HİÇBİR

YASASINI TANIMIYORUZ!

FAŞİZMİN YASALARININ
KARŞISINA KENDİ

YASALARIMIZLA ÇIKALIM!

FAŞİZMİN KURUMLARININ
KARŞINDA KENDİ
KURUMLARIMIZI

YARATALIM!

“HALK MECLİSLERİYLE
HALKIN İKTİDARINI

KURACAĞIZ!”

25 Ocak
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Gazi Mahallesi’nde, Gazi Halk Mec-
lisi’nin yaklaşık bir buçuk aydır devam
eden “İmam Hatip Değil, Okul İstiyo-
ruz!” kampanyası ile ilgili açtıkları ça-
dıra polisin 2. kez saldırması sonucu
yaklaşık 20 saat boyunca halk ve Cep-
heliler polis ile çatıştı.

13 Ocak gecesi açılan çadırın boş
olmasını fırsat bilen polis çadıra saldı-
rarak dağıttı.  15 Ocak’ta bir basın
açıklaması yapan Gazi Halk Meclisi
çadırını tekrar açtı. Bunun üzerine gece
akreplerle gelen polisler çadırı 2. defa
yıkınca gece 03.00 civarında çatışma
başladı.  Sokak sokak mahallelerini ve
çadırlarını savunan Halk Meclisi çalı-
şanları sabaha kadar polisle çatıştılar.

Öğlene doğru Cepheliler çıkarak
barikatlarını kurmaya başladılar ve
İmam Hatip Lisesi’ne doğru yürüyüşe
geçtiler. İmam Hatip Lisesi’nin önünde
bekleyen polisler ile Cepheliler arasında
çatışma çıktı. Gün boyunca karakoldan
aşağıya inen polisler Cephelilerin ba-
rikatlarına saldırıp Köşe Durağına indi.
Oradan tekrar yukarı çıkan akrepler
Gazi Özgürlükler Derneği’nin etrafın-
daki Cephelilere tekrar saldırarak yukarı
karakola çekildiler. Her defasında pol-
islerin çekilmesinin hemen ardından
kitle ana caddeye tekrar barikatlarını
kurarak marşlarını söyleyip, sloganlarını
attı.

“Hedef Karakol!”
Defalarca birbirini takip eden ça-

tışmaların ardından Cephe milislerinin
çıktığını gören polisler korkudan gel-
mediler. Bunun üzerine barikatlarını
kuran Cepheliler ve Cephe Milisleri
“Umudun Adı DHKP-C” sloganlarıyla
ve “Hedef Karakol” çağrıları arasında
karakola doğru yürüdüler. Karakola
200 metre kala akreplerin gelmesiyle
beraber tekrar çatışma başladı. Cephe-
liler ardı ardına attıkları molotoflarla
akrepleri ve TOMA’ları tutuşturdular.
Akrepleri ve TOMA’ları Trafo’dan
Gazi Hastanesi’ne kadar kovalayan
Cepheliler, polislerin tekrar karakola
çekilmesinin ardından bir tır şoförünü

ikna ederek Cemevi’nin önüne tırı
çekip barikat haline getirdiler. Polisler
bu defa saldırdıklarında şaşkınlık içe-
risindeydiler. Polisler tır yüzünden nasıl
saldıracağını şaşırmışken molotoflar
ardı ardına patladı. Ardından çareyi
köşe durağına bile inemeden ara so-
kaklardan dönüş yaparak karakola kaç-
makta bulan acizler 10 dakika sonra
tekrar geldiler. Bu sefer 8 akrep 2
TOMA ile gelmişlerdi. Yaklaşık 1 saat
boyuncu tıra doğru su ve gaz attılar.
Cepheliler TOMA’ları ve akrepleri taş
yağmuruna tuttular. Akreplerden polisler
cemevine de “Sokaktaki çocuklarınızı
çekin size de müdahale etmek zorunda
kalacağız” anonsu geçerek halka tehditte
bulundu. Ardından TOMA ile Cemevine
su sıkan katiller hemen ardından alçakça
cenaze kitlesinin üzerine dahi gaz attılar
ve tırı karakola doğru götürdüler.

Yukarıya henüz ulaşmışlardı ki,
,Cepheliler ikinci tırı da yolun ortasına
çekerek barikatlarını kurdular. Hemen
aşağıya gelen akrepler ve TOMA’lar
aynı biçimde tekrar uğraşmaya başla-
dılar. Yaklaşık 45 dakika daha tırı gö-
türmekle uğraşan polisleri Cepheliler
ara vermeden taşlamaya devam ettiler.
2. tırı çeken polisler daha Cemevi’nin
önündeyken Cepheliler, Gazi Özgür-
lükler Derneği’nin önüne 3. tırı çektiler.
Tır daha park edemeden hemen gazlarla
saldıran polisler ardından karakola doğ-
ru yukarı çıktılar. Gazi Özgürlükler
Derneği’nin önünden Trafo’ya kadar

barikatlarını kuran Cepheliler bekle-
meye devam ettiler. “Katillerden Hesabı
DHKC Soracak” sloganlarıyla Cephe
Milisleri caddeye çıktı. Bu arada 4.
tırı çeken Cepheliler halka neden ey-
lemde olduklarını anlatarak bekleyiş-
lerine devam ettiler. Cepheliler molo-
tofları ve uzun namlulu silahlarıyla ça-
tışmaya başladı. Sürekli artan bir kitle
polise aynı öfkeyle cevap vermeye de-
vam etti.

Cephe Milisleri:
“AKP’ye Dair Hiçbir
Kalıntı Bırakmayacağız!”

Cephe Milislerini hazmedemeyen
polis Muharrem Tepesi’ndeki Muharrem
Karademir Çay Bahçesi’ne saldırdı.
Çay Bahçesi’nin çadırına saldırarak
çadırın demirlerini yamultana kadar
akreplerle çarpan halk düşmanları per-
vasızca masa, sandalyeleri kırdı. İçeriyi
gaza boğdular. Bunun üzerine Cepheliler
“Bizim şehitlerimizin isminin geçtiği
bir yere saldıran AKP’nin polisine ses-
leniyoruz, bu mahallede rahat geze-
meyeceksiniz. AKP’nin bütün kurum-
larını yakacağız. Bu mahallede AKP’ye
dair hiçbir kalıntı bırakmayacağız”
açıklamasında bulundular. Cephe Mil-
isleri ardından A-101 ve BİM market-
lerini tahrip ettiler. Akşam saat 23.00’e
kadar devam eden çatışmalar polisin
karakola çekilmesinin ardından sona
erdi.

Gazi Mahallesi’nde Polisin Terörüne Karşı,

Cephe Milisleri Sokaktaydı

Yürüyüş
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İSTANBUL
Bağcılar: Bağcılar Yeni Mahalle’de, 10 Ocak'ta bir

sivil polis aracı fark edildi. Cepheliler şüphelendikleri
araca yaklaştıklarında araç içinde dosya ve polis amblemini
gördüler. Cepheliler, “Halk düşmanı polisin Cephelilerin
olduğu mahallelere rahat rahat giremeyeceğini” söyleyerek
polisleri kovdu. “Tamam, tamam bir daha gelmeyeceğiz”
diyerek hızla uzaklaşmaya çalışan araç, önüne kamyon
çıkması sonucu trafiğe takıldı. Bu esnada Cepheliler
aracı tahrip ederek halka ajitasyon çektiler: “Halkımız,
daha dün gece mahallelerimize, evlerimize baskınlar

düzenleyen, insanlarımızı işkenceyle gözaltına alan
katiller mahallelerimize rahat rahat girememeli! Gördü-
ğünüz yerde bize bildirin” dediler. Halkın alkışları
arasında Cepheliler eylemlerini bitirdiler. 

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesinde, 15 Ocak'ta Berkin
Elvan’ın hesabını sormak için Dev-Genç milisleri silah-
larıyla sokağa çıktı. Yeşilkent’e giden yol kenarına
“Halkın Savaşçısı değil Berkin Elvan’ın Katili Yargılansın!
-DHKC –  Dev-Genç” imzalı bomba süslü pankart
astılar. Ayrıca “Berkin Elvan’ın Hesabını Sormaya Geli-
yoruz -Dev-Genç” yazılı not bıraktılar. Sabah 6.30
sularında katil polisler gelip pankartı söktüler. 

Çayan: Cepheli TAYAD'lılar 14 Ocak'ta Çayan so-
kaklarında ozalit asarak,  Osmanlı artığı AKP’yi uyardı.
“Zulmün saraylarını sarsan depremlerle geliyoruz. BEK-
LEYİN! Başta Osmanlı artığı saray soytarısı AKP yöne-
ticileri olmak üzere tüm AKP’liler hepinizi uyarıyoruz.
Berkin’in katillerini istiyoruz. Berkin’in katillerini verene
kadar tüm saraylarınız, tüm AKP binalarınız hedefimiz
olacak." denildi. Mahallede silahla dolaşan Cepheli TA-
YAD’lılar havaya ateş ederek Dolmabahçe’de tutsak
düşen DHKC savaşçısı Fırat Özçelik’i selamlayarak
umudun adını haykırdı.

İSTANBUL

Gülsuyu: 

Gülsuyu Cephe Milisleri son 4
gündür mahallede yaşanan çete sal-
dırıları ve polis terörüne karşı ey-
lemler düzenledi. 10 Ocak’ta Gül-
suyu’nda herkesin tanıdığı bildiği
uyuşturucu satan çeteci Barış Yıl-
maz’ın evi Cephe Milisleri tarafından
tarandı. Evine gidildiğinde, evde
kimsenin olmaması nedeniyle, cam-
lara ve kapıya silahlarla ateş edildi.
Halka "Biz Cepheliyiz, bu ev çeteci
Barış Yılmaz’ın evidir. Bu pislikleri
mahallemizde barındırmayacağız,
derneklerimizi yakanları, yoldaşla-
rımıza silah sıkanları, mahallemizde
bulunan devrimcilere, demokratlara
saldıranları bu mahalleden temizle-
yeceğiz!" şeklinde bir konuşma ya-
pıldı.

11 Ocak’ta ise
Emek Caddesi’nde
bulunan Mahir Hü-
seyin Ulaş Parkı’na
gelen çeteciler orada
bulunan insanlara
saldırdılar. 3 kişiyi
yaralayan çetecilere,

Cephe Milisleri tarafından anında
cevap verilmesi sonucu çeteciler kaç-
tılar. Ardından gelen polisler önce
parkı abluka altına alıp, mahallede
terör estirmeye başladılar. 2 TOMA
ve 20 akrep aracına, motoloflar ve
silahlarla ateş açılarak karşılık verildi
ve 5 akrep yandı. 1 Akrep’in camın-
dan içeri giren molotofun akrebi yak-
ması sebebiyle içindeki bir polis ya-
narak dışarı kaçtı. Gece saat 01.00’e
kadar çatışmalar devam etti.Daha
sonra katil polis mahalleden çekildi.
Ve iki çeteci vurularak cezalandırıldı.
Bunun üzerine yaklaşık 2 saat sonra
Emek Caddesi’nden yukarı çıkan bir
araç Mahir Hüseyin Ulaş Parkı’na
ateş açtı.  Açılan ateşe, Cephe Milisleri
anında ateşle cevap verdi. Çeteciler
ise hemen kaçtılar. Cephe milisleri

sabaha kadar nöbet tutarak mahalleyi
çetelere karşı korumaya devam etti.

Cephe Milisleri, Gülsuyu'nda çe-
telerle yaşanan çatışmalar, çetelerin
halka ve devrimcilere karşı saldırı-
larından sonra bir açıklama yaptı.

ARTIK YETER

Onuruna ve namusuna her şart
altında sahip çıkan, Gülsuyu halkına
çağrımızdır;

Bize istihbarat getirin. Bizler ge-
tirdiğiniz her istihbaratın, her kur-
şunun hakkını veriyoruz. Daha faz-
lasını getirin ki, katillerin dünyasını
karartalım!

Bundan sonra böyle!

Hiçbir çeteci cezasız kalmayacak.
Bizim adaletimizi annesi ölen ço-
cuklarımızın, Hasan Feritler’in ve
İsmail Doğanlar’ın annelerinin akan
gözyaşları belirleyecek!

Halka ve devrimcilere sıkılan her
kurşunun, akıtılan her damla kanın
hesabını kanla soracağız!

GÜLSUYU CEPHE MİLİSLERİ

Hasan Ferit’çe Buradayız,
Mahallemizi Korumaya

Devam Edeceğiz!

Sivil Polis Aracı Cepheliler
Tarafından Tahrip Edildi

Esenyurt

25 Ocak
2015

Yürüyüş
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AKP’nin katil polisleri 15 Ocak’ta
Gülsuyu Mahallesi’nde “Elif Sultan
Kalsen”i arıyoruz diyerek 6 eve bas-
kın yapıp  evleri talan ettiler. Yapılan
aramalarda bir evde bulunan Halk
Cepheli Kadir Baylan gözaltına alındı. 

Baskın yapmaya gittikleri her
evde halk işkenceci polislere tepki
gösterip tavır alarak “Berkin’in ka-
tilini bulmayanlar Elif’i hiç bulama-
yacaksınız ama o sizi bulacaktır” ce-
vabını verdi. Gülsuyu Halk Cephesi
baskınlarla ilgili açıklama yaptı. Açık-
lamada: “Günlerdir Gülsuyu’nda çe-
teler devrimcilere karşı silahlarla sal-
dırırken, parklarımızı talan ederken,
insanlarımıza kurşun yağdırırken
AKP’nin işkenceci köpekleri onları
korumuş, kol kanat germiştir. Daha
3 gün önce parkımıza gelip 3 arka-
daşımızı silahla yaralamışlardır. Çe-
telerle el ele vererek, parkı sahip-
lenmeye gelenlere dahi tahammül
etmemiş gaz bombalarıyla, silahlarla
saldırmışlardır. Katil polisler ise dev-
rimcileri arıyoruz bahaneleriyle ev-
lerimize gelip talan etmektedirler.

Çetelerin silahla yaraladıkları arka-
daşlarımızdan biri de Kadir Bay-
lan’dır. Arkadaşımız yaralı olduğu
halde bulunduğu evden gözaltına
alınmıştır. Çetelere yönelik hiçbir
şey yapmayan AKP devrimcileri bu
şekilde sindirmeye çalışmaktadır.
Sindiremeyeceksiniz. Sizleri uyarı-
yoruz! Arkadaşımızın saçının teline
zarar gelirse dünyayı size dar ederiz.
O çok “korunaklı” işkencehanelerinizi
başınıza yıkarız. Hem de tarihi eser-
lerimizle!” denildi. 

Siz Yaktınız

Biz Yapacağız Dedik ve

Yapmaya Başladık!
Daha bir saat önce evleri talan

edilen aileler ellerinde kazma kürek
ile parkın yapımına başladı. Aynı za-
manda da heykel meydanına çıkılarak
ajitasyonlarla sloganlarla yapılan bas-
kınlar anlatıldı. Hiçbir şeyin kendi-
lerini yıldıramayacağı ve çetelerin
saldırısında, akan kanın üzerine ku-
racakları parkın yapımına devam edi-
leceği belirtildi. 

Korkularınızı

Büyüteceğiz!
Gülsuyu Halk Cephesi İstanbul'un

birçok bölgesinde yapılan polis bas-
kınlarıyla ilgili yaptığı 19 Ocak 2015
tarihli açıklamada şunları ifade etti:

" Günlerdir AKP'nin katil polisleri
mahallelerimizde baskınlar yaparak
gözaltı terörü ve tutuklamalar yapıyor.
Ailelerimizin evlerini basarak dev-
rimcileri sahiplenmenin önüne geç-
mek için saldırmaktadır. Son zaman-
larda yapılan baskınlarda birçok ar-
kadaşımız gözaltına alınmış tutuk-
lanmıştır. Sarıgazi ve 1 Mayıs ma-
halleleri de bunun son örneğidir.

Bir taraftan uyuşturucu tacirlerini,
çeteleri üzerimize saldırtarak bizleri
bulunduğumuz mahallelerde silmeye
çalışması diğer yandan da bizlere yö-
nelik baskınlar yapması AKP'nin nasıl
bir çıkmaza girdiğinin göstergesidir.

Korkularınızı Büyüteceğiz!
Baskınlarınızın, çetelerinizin biz-

leri bitirmeye gücü yetmeyecek. Ya-
pılan her baskının ardından daha
güçlü çıkacağız. Ne sizin aşağılık
düzeniniz ne de besleme çetelerinizin
gücü bize yetmeyecek! Korkularınızı
büyüteceğiz. Her mahallemizde her
sokağımızda her insanımızda göre-
ceksiniz. Komplolarınızı boşa çıka-
racağız. Yapılan her baskının hesabını
sizden misliyle soracağız.

Baskınlar, Gözaltılar Bizleri Yıldı-
ramaz! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz! Halkız Haklıyız Kazana-
cağız!"

AKP’nin "canlı bomba" ilan ederek isim ve resimleriyle
afişe ettiği üç Halk Cepheli Çağlayan Adliyesi’ne gelerek
suç duyurusunda bulundular. 9 Ocak'ta Bahar Kurt ve
Deniz Şah C Kapısı önünde avukatlarıyla birlikte yaptıkları
açıklamada burada halkın içinde olduklarını, canlı bom-

bayla ilgileri olmadığını söylediler.
Katliamlarına zemin sunmak isteyen
AKP, aynı tezgâhı 2012 yılında da

yapıp Hasan Selim Gönen’i sokak ortasında güpegündüz
katletmişti. Canlı bomba diye hedef gösterilen devrimciler,
“1 Ocak günü Dolmabahçe Sarayı’na yapılan eylemden
sonra pervasızlaşan AKP, tekrardan devrimcileri hedef
haline getirmeye başladı. Bugün de aynı katliamın
zeminini yaratarak, her gün sokaklarda gezen, evlerine
gidip gelen devrimciler açık hedef haline getiriliyor.
Her gün halkın içindeyiz, meydanlarda, sokaklardayız,
başımıza gelecek en ufak zarardan AKP sorumludur”
dediler. Basın açıklamasından sonra savcılığa çıkılarak
suç duyurusunda bulunuldu. 

“Elif Sultan Kalsen”i Arıyoruz Diyerek Evleri Talan Edenler!

“Siz Onu Bulamadınız Ama O Sizi Bulacaktır!”

Yürüyüş

25 Ocak
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba

Burjuvazi varlığını sürdürdüğü
her alanda kendi düşünce ve yaşam bi-
çimini kitlelere empoze ediyor. Bur-
juvazinin bireysel yaşamı da-
yatması bunu öğütlemesi ken-
di ideolojisi gereğidir. Burju-
vazi tüm kitlelere durmaksızın
“bencillik, bireycilik insan

doğasında vardır” diyor. Bunu
kitlelerin örgütlenmesi, daya-
nışma birlik-beraberlik içinde yaşa-
maması için söylüyor. Bu yüzden
bireyciliğin propagandasını sürekli
olarak yapıyor.

“Her koyun kendi bacağında ası-

lır”, “gemisini kurtaran kaptandır”

vb. burjuvazi tarafında durmaksızın
kitlelere aşılanan sözlerdir. 

Burjuvazi “bencillik, bireycilik
insanın doğasında var” yalanını söy-
leyerek gerçekleri çarpıtır. İnsanoğlu
binlerce yıl öncesinde ilkel komünal
toplumda hayatta kalmak için bir
arada olmayı, birlikte avlanıp birlik-
te yemeyi başarmıştır. Fakat adım
adım insan tarafından sömürülmesi,
özel mülkiyetin ve sınıfların oluş-
masıyla  birlikte bireycilik, bencillik,
kendi rahatı için başkasını sömürme
sonuçları da ortaya çıkmıştır.

Aradan yüzyıllar geçmiştir, top-
lumlar değişmiş ve kapitalist toplumla
birlikte burjuvazi bireyciliği, bencil-
liği daha sistemli bir şekilde hayatı-
mıza sokmuştur. 

–– Kolektivizmi Hayatın
Her Alanında
Yaşatmalıyız

Kolektivizmi hayatın her alanın-
da kendimiz yaşarken, kitlelere de ta-
şıyan olmalıyız. 

Bireycilik, bencillik burjuva kül-

türün yansımala-
rıdır ve bu kültür
ancak ve ancak
kolektif bir bilinç
hayat bulduğunda
yok olur. 

Bizler devrim-
ciyiz! Düzenin da-
yattığı tüm ben-

cilliğe karşı kolektivizmi devrim cep-
hesinden bakarak hayata geçiririz.
Burjuvazinin yaydığı “ben” kültürü o
kadar ince bir çizgidir ki her türlü boş-
luğu hızla doldurur. Bu yüzden gü-

cümüzü aldığımız M-L ideolojimizi,
devrimci düşüncelerimizi ve ideolo-
jimizde somutlanan kolektivizmi her
zaman yaşayan olmalıyız. Bu bize
burjuva ideolojisi ve kültürü karşı-
sında güç katacaktır. 

Kolektivizmi hayatın her alanında
yaşar, yaşatırsak, sorunların üstesin-
den geliriz. 

Bir iken iki olmak, sorunlar kar-
şısında çözümler üretmek, tüm kitle-
leri kendi sorunları etrafında birleş-
tirmek, örgütlemek vb. her şeyin kö-
keninde kolektif çalışma tarzımız ol-
malıdır.

İçinden çıkılmaz işlerle, sorunlarla
karşılaştığımızda bu işleri sorunları

komitelerle aslında ne kadar kolay aş-
tığımızı pratikte görmüşüzdür.

Sorunlara çözüm bulmak, varolan
çalışmaları zenginleştirmek, örgütlü-
lükleri büyütmek kolektivizmin so-
nuçlarıdır. 

Tek başına tüm işleri göğüsleme-
ye kalkmak, bu konuda  yardımcı ola-
cak insanları da bu pratiğe katmamak,
kolektivizmi hayata geçirmemek as-
lında kolektivizme inanmamaktır. 

Düzenimiz kolektivizm temeline
dayanmalıdır. 

Büyük üstünlüğüne güve-
nen kapitalizmin karşısına ko-
lektivizmi yani sosyalizmi çı-
karıyoruz. Devrimci mücade-
lenin başarısı üretimde, müca-
delede, günlük yaşamda ko-
lektif alışkanlıkların ne derece

benimsendiğine bağlıdır.

–– Kolektivizmin
İşlemeyeceği Alan Yoktur 

Çalışma alanımız neresi olursa
olsun, küçük bir ekipten yüz binler-
ce insanı bir araya getirecek bir kon-
sere kadar her yerde kolektivizm tek
ve vazgeçilmez çalışma tarzımız ol-
malıdır. 

Bu anlamda, birimde iç disiplini-
mizi sağladığımız sürece kolektif ça-
lışmayı hayata geçirmekte zorlan-
mayacağımız bilimsel bir gerçektir.
Aksi halde tek başımıza yürüttüğümüz
bir devrimci çalışmada başarı ka-
zansak dahi kolektivizmi hayata ge-

çirmemiş, kitlelerin yaratıcılığını
açığa çıkarmamış oluruz. 

Kaldı ki tek başına yapılan ça-
lışmalar bir yerden sonra sonuçsuz
kalmaya mahkumdur. 

Halkımız “bir elin nesi var, iki
elin sesi var” demiş. Yani örgütlü ve
kolektifin bir parçası olduğumuz sü-
rece güçlüyüzdür. Gücümüzü aldığı-
mız, sırtımızı dayadığımız yer M-L
düşüncelerimiz, sosyalist ideoloji-
mizdir! Bu şekilde örgütlülüğümüzü
büyütür, gelişiriz. Bilgi hayatın için-
de, pratiğin içinde anlamlıdır. Kuru
bilgiye sahip olmak sadece geveze-
liktir. Eğer biz bilgiyi paylaşmasını bi-
liyor ve bunu halkın çıkarları gere-

Ders: Kolektivizm

Kolektivizm
Atardamarımızdır

Herkesin yapacağı

bir şeylerin olduğunu

unutmayacak, örgütlü

mücadelemiz içerisinde

“birimiz hepimiz, hepi-

miz birimiz için” anla-

yışı ile kolektivizmi ya-

şatacağız.
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ğince kullanabiliyorsak ideolojik
olarak güçlüyüzdür.

Kolektif çalışmanın olmadığı
yerde paylaşım olmaz, dayanışma
gelişmez, bilgi akışı sağlanmaz,
politika üretilmez, statükoculuk,
bürokratlık gelişir… Ve giderek
bu boşluklarda burjuva kültürün
hayat bulması kaçınılmaz olur. 

Devrimci çalışma tarzımız
burjuvazinin saldırıları karşısın-
da alternatif olmayı kolektivizmin
güzelliğini, kitlelerdeki etkisini
anlatmak olmalıdır. 

––Düzenin Alternatifi
Olmak Her Alanda
Kolektif Pratiği
Örgütlemekten Geçer!

Mücadelemiz içinde halk kültür
ve değerlerini devrimci kültürle har-
manlayıp yeniden halka taşımanın mü-
cadelesini veriyoruz. Bu halkın kültü-
ründe dayanışma, paylaşım olduğu
gibi, zorluklar karşısında birlik olmak
da vardır. Bunu açığa çıkarmalıyız 

Halkın yeteneklerini, bilgisini bir-
leştirip kolektivizmi örgütlemeliyiz.

Bir iken iki olmak ancak bu anla-
yışla hayat bulur. 

Herkesin yapacağı bir şeylerin ol-
duğunu unutmayacak, örgütlü müca-
delemiz içerisinde “birimiz hepimiz,

hepimiz birimiz için” anlayışı ile ko-
lektivizmi yaşatacağız. Kolektiviz-
min önünde ne tür engeller varsa on-
ları kaldıracağız. Tersi anlayış devrimci
olan değildir. Orada yapılan çalışma
günü kurtaran devrimci mücadeleye
katkı sunmayan çalışmadır. Devrimci
mücadeleyi yürüttüğümüz alanlarda
kolektif bir çalışmayı örgütleyemezsek,
o alanda bireysel çalışma ön plana çı-
kar ki bu da ideolojik olarak bize ait ol-
mayan çalışma tarzıdır. Bu çalışmanın
karşılığı o alandaki gerilemedir;  ya-
ratıcılığın, politika üretiminin, sahip-
lenmenin önünün kapanmasıdır.

–– Devrimcilik Yeni
İnsan Yaratmak Demektir

Savaşımız  burjuva ideolojisiyle

proletarya ideolojisinin yani bireyci-
lik ile kolektivizm çatışmasıdır. Ve bu
çatışmada kazanan biz olmak isti-
yorsak en büyük silahımızı kolekti-
vizm olmalıdır. Kolektivizm  sadece
bugünü değil, gelecekte kuracağı-
mız toplumu bugünden pratik olarak
yaşamımızda yaşatılmasıdır. 

Halk Anayasası Taslağı’nda “Dev-
rimci halk iktidarı çalışan, üreten,
yaratan kolektif bilinçle donanmış
bilimsel düşünce ve yöntemleri be-
nimsemiş sosyalist insanı yarat-
mayı hedefler” denilmektedir. 

Biz bugünden kendi eğitim anla-
yışımızla, çalışma tarzımızla, değer-
lerimizle gelecekteki sosyalist insanı
yaratmanın da mücadelesini veriyo-
ruz. 

Ben örgütlüyüm, devrimciyim
düşmanımı tanıyorum demek tek ba-
şına yeterli değildir. Burjuvazi her gün
kendini yenilemekte ve saldırılarını
maddi, manevi vb olarak bizlere kar-
şı sürdürmektedir. Buna karşı biz de
kendimizi yenilemeliyiz...Yani eğiti-
mimizi sürekli kılmalıyız.

“Bireycilik propagandasının hedefi

elbette örgütsüz en geniş yığınlar de-

ğildir. Aynı zamanda devrimci demo-

kratik örgütlenmeler içinde yer alan

ama düzenin ekonomik, sosyal kültü-

rel etki alanında tam anlamıyla kur-

tulamamış kişileri de koparıp almayı

ve yeniden “düzenin bireyleri” ordu-

suna katmayı hedefler. Biz kolektivizmi

hakim kılmadığımız, kolektivizmin gü-

zelliğini, coşkusunu yaşatmadığımız öl-

çüde burjuvazinin saldırılarına da

uygun bir ortam var demektir” (Ha-

yatın İçindeki Teori syf 173)

Yenilenmediğimiz taktirde dü-
zen aç kurt misali kapıda bizi bek-
lemektedir, kendi saflarına katmak
için …

Hatalar yanılgılar elbette ola-
caktır. Bizler devrimci mücade-
lemiz içerisinde hatalarımızdan
yanılgılarımızdan dersler çıkarırız.
Bunu yaparken kendimize ideo-
lojimize olan güvenimizi yitir-
meden yanlışlarımızı bir eğitime
çevirip tekrara düşmemeyi öğ-
renmeliyiz. Eleştiri özeleştiri me-
kanizmasını işleterek nasıl daha
güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor-

sak, kolektivizm mekanizmasını iş-
lettiğimiz her alanda güçlü çıkacağı-
mızı bilmeliyiz. 

Kolektivizmi emekle, özveriyle
binbir güçlüklerle işleteceğiz çoğu za-
man. Ayak direyenler, bireysel çalış-
ma tarzını dayatanlar olacaktır. Fakat
tüm bunlara karşı biz kolektivizmi ya-
şayarak yaşatarak gücümüze güç ka-
tacağız. 

Her şeyi paylaşmak “Yarin Yana-
ğından Gayri Her Yerde Her Şeyde
Hep Beraber” olmak demektir. 

Nerede olursak olalım kendimizi
eğitmek temel görevimiz olmalıdır.
Kendimizi eğitmenin en temel yön-
temlerinden birisi kolektivizmi iş-
letmektir. 

KOLEKTİVİZM KARŞILIKLI
BİRBİRİMİZİ GÜÇLENDİRMEK-
TİR. Birbirimize fikirler katmak, ta-
mamlamak ve denetlemektir. Bu iş-
leyişi kuramazsak başarılı işler ya-
pamayız yapsak da kalıcı olamayız. 

Bu şiarı her alanda içselleştirdi-
ğimiz alanda devrimci mücadele ge-
nişleyecek burjuvazinin kitleler üze-
rinde estirdiği yoz-bencil-bireyci kül-
tür zayıflayacaktır. İşte o zaman biz
kazanmış olacağız. Kolektif çalış-
manın ve yaşamanın gücü gözle gö-
rünür bir biçimde ortaya çıkacaktır. 

Bu gücü açığa çıkarıp, önce ken-
dimizden başlayarak tüm kitlelerde
kolektivizmi yaşatacağız. 

Sevgili okurlar 

Haftaya başka bir konuda görüş-
mek üzere. Hoşçakalın..

“Biz kolektivizmi ha-

kim kılmadığımız, ko-

lektivizmin güzelliğini,

coşkusunu yaşatmadı-

ğımız ölçüde burjuva-

zinin saldırılarına da

uygun bir ortam var

demektir”

Yürüyüş
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Adaletin olmadığı bir düzen mafya
düzenidir. Yağmanın, talanın, soy-
gunun olduğu bir düzende mafya ka-
çınılmazdır. Her soygunun içinde de,
doğrudan ya da dolaylı, mafya-po-
lis-asker-bürokrat-bakan, milletvekili
işbirliği vardır. Kısacası devlet vardır. 

Yasaların “organize suç örgüt-
leri” diye adlandırdığı mafya ve çe-
telerin faaliyet alanları arasında; Çek-
senet tahsilatı, orman ve hazine
arazisi gasp etmek, ihalelere fesat
karıştırmak, otoparkçılık, uyuştu-
rucu madde kaçakçılığı ve ticareti,
okul servisleri, minibüs hatları,
haraç almak, fuhuş yaptırmak, ku-
mar oynatmak, şantajcılık, gasp,
yaralama, öldürme, işyeri bomba-
lama, kurşunlama, tefecilik, fidye,
şikecilik, simitçiler, işportacılar,
ekmek fırınları, hal ve pazarlar,
otogarlar... ve daha sayabileceğimiz
onlarca alan geliyor. 

AKP, iktidara geldiği 2002’den
itibaren, mafyanın faaliyet alanına
giren bütün bu alanları kendi kontrolü
altında topladı. Denetim dışı olan çe-
teleri ve mafya gruplarını yeniden di-
zayn ederek kendine yedekledi. Büyük
gürültüler kopararak hapse attığı mafya
ve kontrgerilla liderlerini yeni görevler
vererek tek tek tahliye etti. 

AKP iktidarı, 13 yıldır, yukarıdaki
bütün alanlarda faaliyet yürüten yasal
mafyadır. Mafyanın başı da Erdo-
ğan’dır. AKP çeteciliğe, mafyacılığa
karşı değildir. Karşı olduğu kendile-
rinin rant alanına girmesi, yaptıkla-
rından pay vermemesidir. AKP’nin
operasyon yaptığı diğer çetelerden
farkı iktidarda olması, devletin gücünü
kullanmasıdır. Haraca bağlama, şan-
tajcılık, kaçakçılık, hırsızlık yapma

ve yaptırma, fuhuş, kumar, uyuşturucu
bataklarını yönetme, katletme, işkence
yapma konusunda diğer mafya ve
çetelerden fazlası vardır eksiği yoktur. 

AKP,  devleti ele geçirmiş en
büyük çetedir.

Bir sene öncesine kadar bu çetenin
diğer ortağı Fethullah Gülen çete-
siydi. Eskinin çıkar ortağı iki çete
bugün düşman oldular. Birbirlerinin
bütün pisliklerini, gayri meşru işlerini
ortaya dökerek rant ve iktidar için
çatışıyorlar. 

AKP’nin 13 Yıllık 
Hırsızlığı ve Yolsuzluğu 
Mafyanınkinden Onlarca 
Kat Fazladır

AKP, yasamasından, yargısına,
yürütmesine devletin bütün olanak-
larını kullanarak, ordusunu, polisini,
MİT’ini arkasına alarak kendi rüşvet,
şike, hırsızlık, kara para aklama, altın
kaçakçısı, arazi yağmacısı, hazine
hortumcusu çetelerini oluşturdu. Ka-
muya ait her şeyi çalıp yağmalamayı,
hırsızlığı yasalaştırdı. “Gizli hizmet
giderleri” adı altında, “Örtülü öde-
nek” adı altında devleti soydu, kontr-
gerillayı ve bütün gayrımeşru pis iş-
lerini yaptırdığı çetelerini besledi.

AKP’nin 13 yıldır yaptığı hırsız-

lıklar, yolsuzluklar mafya ve çetele-
rinkini onlarca kat geçmiştir. 1996
yılında, Susurluk’ta bir kaza sonucu,
devletin kendisinin mafya olduğu ve
katliam, infaz, kayıp, köy yakma,
uyuşturucu ticareti gibi tüm işlerini,
cinayetlerini Susurluk çetesine yap-
tırdığı ortaya çıkmıştı. Devletin
2002’den sonraki pisliklerinin bir
kısmını da, AKP-Gülen Cemaati ara-
sındaki iktidar kavgası ortaya çıkardı.
Cematin, AKP’ye düzenlediği 17
Aralık operasyonunda AKP suçüstü
yakalandı. Yıllardır devrimcilerin çü-
rüyen devlet mekanizması ve AKP
için söyledikleri bir kez daha kanıt-
landı. 

Başbakan ve oğullarının, 4 bakan
ve oğullarının, devletin üst düzey
bürokratlarının, AKP’ye yakınlığıyla
bilinen işadamlarının rüşvet aldığı
ve verdiği, yasadışı yollardan servet
edindikleri belgeleriyle ortaya serildi.
Evlere yapılan baskınlarda, para ka-
salarında ve ayakkabı kutularında
milyon dolarlar bulundu. Ortaya dö-
külen rüşvet, dolandırıcılık, gasp,
yolsuzluk ve hırsızlıklar, AKP’nin
üç dönemlik iktidarının Susurluk dö-
neminden farklı olmadığını, Susurluk
Devleti’nin devam ettiğini, AKP ik-
tidarının Susurluk çetesi gibi bir
kontrgerilla ve mafya iktidarı oldu-
ğunu gösterdi. Gerçeğin sadece küçük
bir parçasının çıktığı bu operasyonda
bile devrimcilerin iddialarının hepsi
doğrulanmış oldu. 17 Aralık 2013’te
ortaya saçılan pislikler AKP’ye üze-
rinden hiçbir zaman atamayacağı
“hırsız” damgasını yapıştırdı. Gün-
lerce internet üzerinden ve medyada
Erdoğan’ın rüşvet ve yolsuzluk ses
kayıtları yayınlandı.

AKP, 2002’den Bugüne, Mafyanın Bütün Faaliyet Alanlarını Kendi Kontrolü
Altında Topladı, Denetim Dışı Mafya ve Çeteleri Yeniden Dizayn Edip,
Kendine Yedekledi. Sonra da Halkın ve Devrimcilerin Üzerine Saldı

AKP YASAL MAFYADIR, 

MAFYANIN BAŞI DA ERDOĞAN’DIR
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AKP Çetesi, Cumhuriyet 
Tarihinin En “Nitelikli!” 
Hırsızıdır

17 Aralık, pek çok hırsızlığı, yol-
suzluğu, rüşveti açığa çıkarmıştır
fakat bunlar, AKP çetesinin yaptığı
soygun ve talanının sadece küçük bir
bölümüdür. Daha bilinmeyen, açığa
çıkmamış, çıkarılmamış hangi düzeyde
ilişkiler olabileceğini tahmin etmek
pek zor olmasa gerekir.  Büyük bö-
lümü ise, devletin resmi, gizli belge-
lerinde saklıdır. Yargıya intikal et-
memiş ve medyaya sızmamış olan
yüzlerce rüşvet, yolsuzluk, görevi kö-
tüye kullanma ve suistimal dosyası
vardır. 2014 yılının ilk yarısında, 126
AKP Milletvekili’ne; görevi kötüye
kullanma, kara para aklama, ihmal,
zimmete para ve mülk geçirme,
kalpazanlık, sahtecilik, dolandırı-
cılık, ihaleye fesat karıştırma, seçim
kanununa muhalefet, evrakta sah-
tecilik, haksız imar, iftira, tehdit,
hakaret, adil yargılamayı etkileme
vb. onlarca yüz kızartıcı suçlamadan
fezleke düzenlendi. Fakat bütün bu
dosyalar, milletvekilliği sıfatının sona
ermesine kadar erteledi ve “doku-
nulmazlık“ rafına kaldırıldı. Sadece
ortaya çıkanlardan yola çıkarak bile;
“Cumhuriyet tarihinin en “nitelikli!”

zimmete para ve mal geçirme işini,

yani en usta hırsızlığı yapan iktidar

AKP iktidarıdır” diyebiliriz.

AKP çetesinin başı olan Tayyip
Erdoğan hakkında, daha İstanbul Be-
lediye Başkanlığı döneminde “Görevi

ihmal, zimmet, kamu taşıma biletle-

rinde kalpazanlık, resmi evrak ve ka-

yıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek

için teşekkül oluşturmak, suçu ve

suçluyu övmek, halkı kin ve düşman-

lığa tahrik etmek” suçlamalarıyla 3
fezleke hazırlanmıştır. Erdoğan’ın
bu suçlarına başbakan olduktan sonra
yüzlercesi eklenmiştir.  

17 Aralık operasyonunda yasadışı
servet edinme, yolsuzluk, rüşvet, yet-
kiyi kötüye kullanma suçlarından 4
eski bakan hakkında fezleke hazır-
lanmış ve meclise gönderilmiştir ama
çetenin başı Erdoğan hakkında ha-
zırlanan bir fezleke yoktur. Oysa Er-
doğan bir numaralı suçludur. 

Yolsuzluk, Rüşvet, 
Şantaj, Haraç, Fuhuş, 
Kumar, Uyuşturucu, 
Adam Öldürme... Her 
Türlü Suçun Başında 
AKP Çetesi ve Çete 
Lideri Erdoğan Vardır

AKP çetesinin başı Erdoğan, kas-
ten öldürme suçu işledi. Haziran
Ayaklanması sürecinde “polise tali-
matı ben verdim”, “polisimiz destan
yazdı” diyerek sekiz genci katlettir-
miştir.

Polise sınırsız yetki vererek, cop,
biber gazı, tazyikli su ile saldırtan,
onlarca kişiyi kalıcı olarak sakat bı-
raktıran, 13 kişiye gözünü, bir kişiye
dalağını kaybettiren, 100 kişiye yakın
insanın kafa travması geçirmesine,
8 bin beşyüzden fazla kişinin yara-
lanmasına sebep olan Erdoğan ve
AKP çetesidir. 

Erdoğan, savaş çıkarma, bir başka
ülkenin halkını öldürtmeye azmet-
tirme, iç işlerine karışma suçu
işledi. Katilleri akladı. AKP çetesi,
El Kaide‘ye bağlı Nusra cephesini
‘Terör Örgütleri Listesi’ nden çıkar-
dılar, IŞİD ve Suriye’deki çetelere
TIR’larla silah sevkiyatı yaparken
suçüstü yakalandılar ve doğrudan
başbakanın müdahalesi ile TIR’lar
serbest bırakılarak silah yüklü olarak
Suriye’deki çetelere  gönderildi. 

AKP’nin beslemesi sivil faşistlerle
“Kasımpaşa 1453” çetesini kurdurup
devrimcilerin üzerine saldırtma ve tri-
bünlerde provokasyon suçunu işledi.

AKP, dünyanın dört bir yanından
IŞİD’e katılmak için gelenlerin,  Tür-
kiye’nin sınırlarından kolayca Suri-
ye’ye geçmesini sağladı. İHH Suri-
ye’ye devlet kasasından yardım taşıdı.
MİT, El Kaide ve El Nusra gibi ör-
gütleri destekledi. Esad karşıtı Suriyeli
muhaliflere, Gaziantep’i lojistik üs,
örgütlenme üssü, planlama üssü gibi
kullandırdı. Sarin gazının Irak El
Kaidesi tarafından ve Türkiye üze-
rinden Suriye’deki El Nusra örgütüne
ulaşmasını sağladı.

Çetelere verilen bombalarla, 11
Mayıs 2013’te Reyhanlı’da 52 kişi

öldü, 146 kişi yaralandı. Çeteleri
silahlandıran ve sınırları serbestçe
geçmelerine izin veren başbakan kas-
ten adam öldürmek suçunu işledi.

Erdoğan, Kabataş’ta bir kadına
saldırıldığı, camiye ayakkabıyla/içki
şişesiyle girildiği yalanlarıyla halkı
birbirine düşürme suçunu işledi. 

Terörist ilan ettiği 14 yaşındaki
Berkin Elvan’ın ailesini miting mey-
danlarında yuhalatarak halkı aşağı-
lama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme suçu işledi.

Yargıya Müdahale, 
İhaleye Hile Karıştırma, 
Sahtecilik AKP Çetesinin 
İşidir

Yolsuzluk çetesi AKP’nin başı
Erdoğan, 17 Aralık operasyonuyla
ortaya çıkan hırsızlıklarını, rüşvet ve
yolsuzluklarının üstünü kapatmak
için kendisi ve suç ortakları hakkında
açılan davalara doğrudan müdahale
etti. Hakim ve savcıların yerlerini
değiştirerek yargı kararlarını etkileme
suçunu işledi. 

AKP Çetesi Devleti 
Soyarak Servet Edindi
Halkı Açlığa ve 
Yoksulluğa, Ölüme 
Mahkum Etti

Soygun çetesi AKP’nin 12 yıllık
özelleştirme politikaları sonucunda
kamuya ait en stratejik sektörler AKP’li
sermaye gruplarına, hısım-akrabaya
ve emperyalist tekellere satıldı. Başka
firmaların ihaleye girmeleri engellendi.
Elde kalanlar kapatıldı.  Elde edilen
gelirlerle; Başbakanından bakanına
ve de çocuklarına, milletvekilinden
il-ilçe-belediye başkanlarına kadar
AKP‘lilerin kasası dolduruldu. 

Özelleştirmelerle sadece devlet
soyulmadı, bunun faturasını halk ağır
ödedi. Özelleştirmeler sonucu; taşe-
ronlaştırma, güvencesizlik, işsizlik,
sendikasızlık, ölümlü iş kazaları,
kayıt dışı çalıştırma giderek yaygın-
laştı.  Satışlarında kamu zararı olan
kurumlar hakkında özelleştirilmesinin
durdurulması veya iptali yönünde
verilen yargı kararlarına karşın bu
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kararlar uygulanmadı. 

AKP çetesi halkın malını çalma,
bakan ve milletvekillerine, çoçukla-
rına ihaleye fesat karıştırma ve haksız
menfaat edindirme, nüfuz kullanma
suçunu işledi. Ülkenin yer altı, yer
üstü zenginliklerini emperyalist te-
kellere yağmalattığı için vatana ve
halka ihanet suçunu işledi.

AKP çetesi, Kentsel Dönüşüm
uygulaması adı altında, binlerce yok-
sul halkın evlerini kandırarak veya
zorla elinden aldı, arazileri usulsüz
imar uygulamaları ile yandaş sermaye
gruplarına neredeyse hediye etti.
AKP, gasp suçu işledi. Sahtecilik
suçu işledi. İmar kirliliğine neden
olma suçu işledi. 

Dereleri HES Yapacağız, 
Dağlardan Altın Çıkaracağız 
Diye Satıp Yağmaladılar

Tarihi SİT alanlarının özelleştirme
yoluyla satılabilmesinin önü açtılar.
SİT alanları başbakanın talimatı ile
arazileri, “Özel Proje Alanı” haline
getirtti.  Dereleri HES yapacağız
diye, dağları altın çıkaracağız diye,
ormanları yol, alışveriş merkezi, gök-
delen yapacağız diye sattılar. Doğal
kaynakları, madenleri, tersaneleri, li-
manları sattılar. Telekom, SEKA, Er-
demir, TÜPRAŞ, PETKİM, TEKEL’i
sattılar. Eğitimi, sağlığı sattılar.
SGK’nın içini boşalttılar. Anadolu
topraklarında yaşayan emekçi halk-
ların tarihler boyu biriktirdiklerini
talan etme suçunu işlediler.

İranlı iş adamı diye geçinen, altın
kaçakçısı, mafya lideri Reza Zarrab
ile devletin bakanları, üst düzey bü-
rokratları ve o dönemin başbakanı
olan Erdoğan, rüşvet, yolsuzluk, ka-
çakçılık, resmi belgede sahtecilik,
tarihi eser kaçakçılığı yapma, devletin
olanaklarını ve yetkilerini çıkar amaçlı
kullanma suçunu işledi. 

Kamuya ait kuruluşları, işletme-
leri, arsaları ihale ile alan firmalara,
oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Sümeyye
Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na
(TÜRGEV) 200 milyona varan “ba-
ğış” yaptırarak haraç ve rüşvet alma
suçunu işledi. 

AKP Çetesi, Susurluk 
Çetesi Gibi Örtülü 
Ödenekten 
Kontrgerillayı Besledi

Tayyip Erdoğan, 12 yıllık başba-
kanlığı sırasında, örtülü ödenekten, 7
milyar 93 milyon TL harcayarak cum-
huriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.
Bu meblağ kendisinden öncekilerden
12 kat daha fazladır. Başta Erdoğan
olmak üzere bütün AKP milletvekilleri
ve bakanları, “devlet sırrı“ maskesi
altında kontrgerilla faaliyetleri örgüt-
lemekten suçludurlar.

AKP çetesinin başı Erdoğan, tel-
evizyondan radyoya, dergiden gaze-
teye, kitaba kadar iletişim araçlarını,
cezalarla, vergi borçlarıyla, kapat-
makla, kredi verdirmemekle tehdit
ederek susturmuş, muhalif gazetecileri
işten attırma talimatları vermiştir.

Rüşvet paralarından havuz oluştu-
rarak, emrinden çıkmayacak yandaşlarını
televizyon ve gazete sahibi yaptırmıştır.
Böylece yolsuzlukların haberleştirilme-
sinin önüne geçti, basın özgürlüğünü
engelleme suçunu, halkın haber alma
hakkını engelleme suçunu işledi. 

Halkın en temel demokratik hak ve
özgürlüklerini gasp etme suçunu işledi.
AKP iktidarı ve politikaları hakkında,
hırsızlıkları hakkında yazmayı, konuş-
mayı, gösteri yapmayı yasakladı. Muhalif
olan her kesime baskı ve terör uyguladı,
gözaltına alıp işkencelerden geçirdi, hır-
sızları, mafya ve çeteleri, katilleri, te-
cavüzcüleri serbest bırakırken, başta
devrimciler olmak üzere muhalif olan
her kesime azgınca saldırdı, hapishanelere
doldurdu. 2000’e yakın hükümlü ve
tutuklu cezaevinde hayatını kaybetti. 

AKP iktidara geldiği dönemde
cezaevlerinde kalanların sayısı 59
bin 429’dan 3 kat artarak 154 bin
197’ye ulaştı. 12 yılda yaklaşık 100
bin arttı. 183 çocuk öldürüldü. 

Çete Lideri Erdoğan, 
Halkın Evlerini Yıktı 
Kendine Saray Yaptı

AKP çetesi, 13 yıllık iktidarı bo-
yunca zengini daha zengin fakiri
daha fakir yaparak halkın emeğini,

hakkını çalma suçu işledi.

Erdoğan, 1 milyar 370 milyon
lira harcayarak, kendine 1150 odalı
saray yaptırdı, 185 milyon dolara
kendine özel uçak aldı. Halkımızın
beslenme, barınma, sağlık, eğitim ih-
tiyaçları karşılanmazken, insanların
gecekondu, çadır dahi bulamadığı bir
ülkede halkın parasıyla saray yaptırıp
lüks hayat sürme suçunu işledi. 

AKP, uyuşturucu çetesi gibi çalıştı.
Gençliği, uyuşturucu, fuhuş, kumar
ve alkolle yozlaştırma suçunu işledi.
Uçucu madde kullanma yaşı 11’e,
esrara başlama yaşının 12-13’lere,
eroin, ecstasy gibi “ağır” maddeleri
kullanma yaşının 14’e indi. Hap,
tiner, bali, esrar, eroin veya benzeri
uyuşturucuları kullananların sayısı 5
milyona ulaştı.

2004 yılında fuhuş batağına düşen
kadınların sayısı 100 binken, bu sayı
AKP döneminde 3 kat artarak 300
bine çıktı. Yoksulluk ve yozlaşmanın
içindeki insanlarımızı intihara sü-
rükledi.

En Büyük Mafya AKP ve
En Büyük Mafya 
Lideri de Erdoğan’dır

AKP çetesini, başta başı olan Er-
doğan olmak üzere, bakanları, mil-
letvekilleri, bürokratları, emniyeti,
MİT’i, bütün bu yağma ve talan, hır-
sızlık, rüşvet, yolsuzluk suçlarını, ör-
gütlü ve organize bir şekilde işledik-
lerinden, organize suç örgütü oluşturma
suçunu, yani çete kurma suçunu işledi. 

AKP’nin, buraya kadar özet olarak
yazdığımız suçlarının, görüldüğü gibi,
mafya ve çetelerin suçlarından hiçbir
farkı yoktur. Ve saydıklarımız buz
dağının görünen, bilinen küçük bir
parçasıdır. Türkiye’deki mafyalar için-
de en büyük mafya AKP ve en büyük
mafya lideri de Erdoğan’dır. Başbakan,
cumhurbaşkanı olması mafya lideri
olduğu gerçeğini değiştirmez. AKP,
2002’den bugüne, mafyanın bütün
faaliyet alanlarını kendi kontrolü al-
tında topladı, denetim dışı mafya ve
çeteleri yeniden dizayn edip, kendine
yedekledi. Sonra da halkın ve dev-
rimcilerin üzerine saldı.
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Canı cehenneme rahat uyuyanın 

Kapısını örtenin perdesini çekenin 

Yüreği yalnız kendiyle dolu olanın 

Duvarları ancak çarpınca görenin 

Canı cehenneme başkasının yangınıyla 

Evini ısıtıp yemeğini pişirenin.

Şükrü ERBAŞ 

Son zamanlarda iş cinayetlerinin hızla artması, Soma
ve Ermenek’te katliam boyutuna ulaşması doğal olarak
halkın tepkisine neden oldu. Başta Erdoğan olmak üzere
AKP’li etkili ve yetkili kişilerin yaptığı açıklamalar ise
halkın yaralarına tuz biber ekerken AKP’nin gerçek
yüzünü de açığa çıkardı. 

Yükselen tepkiyi azaltmak, söndürmek ve AKP’nin
makyajını düzeltmek için yeni yasal düzenleme yapa-
caklarını, iş güvenliğini artıracaklarını ve özellikle ma-
denlerde çalışma koşullarını düzeltip işçilerin haklarını
artıracaklarını açıkladılar. 

Kasım ayında kameraların karşısına geçen Erdoğan’ın
tam otomatik Başbakanı Davutoğlu iş güvenliği ve maden
işletmelerine ilişkin yapılacak yeni yasal düzenlemeleri
allayıp pullayarak anlattı. Yasa taslağı metni halka açıklanmadı.
Kendileri ne anlattılarsa bilgimiz onunla sınırlı kaldı. 

İşte o yasa taslağı geçen hafta Meclis Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na geldi. Böylece
bir parça daha fazla bilgi edinme şansına eriştik. Davu-
toğlu’nun hiç bahsetmediği iki madde; işçiler lehine ya-
pıldığı iddia edilen yasa taslağının gerçek amacını ve ru-

hunu açığa seriyor. 

6331 Sayılı Yasa’nın 19. maddesine yeni bir fıkra
eklemişler.

İşçiye verilen işyeri sağlığı ve güvenliği eğitimleri
sonucunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen çalışana
“yazılı” bildirimde bulunmak ve iş akdini haklı
nedenle feshetmek. 

Bu maddenin işçiyle, hakla, hukukla, hele adaletle hiç
ilgisi yok. İşverene istediği her işçiyi kıdem tazminatını
ödemeden işten atma hakkı veriyor. İşçilere eğitimlerin
kağıt üzerinde verildiği aşikar. Kaldı ki işçi eğitimli olsa
ne olcak? İki kuruşluk uyarı levhasını çok görüp almayan,
basit bir aydınlatmayı dahi yapmayan, işçileri kum
torbası yerine kullanan işverenlerin karşısında %5’lik
örgütlülük oranlarıyla işçiler ne yapabilecek? Yeterli iş-
güvenliği tedbirlerini almadınız, çalışmıyorum mu diye-
cekler? Diyemeyeceklerini hepimiz biliyoruz. İşçiler
adına yapıldığı söylenen yasa değişikliği işçileri hem
işsiz hem tazminatsız bırakacak. 

Soma’da 307 madenci toplu kat-
liamla öldürüldüler. Cinayetin baş fa-
illerinden Soma Holding’in patronu
Alp Gürkan’a açılan davada takipsizlik
kararı verildi. Takipsizlik kararına ya-
pılan itiraz da geçen hafta reddedildi. 

Alp Gürkan’a çekilen kıyak ha-
pisten kurtarmakla sınırlı değil. Ser-
vetini büyütmek adına yeni işçi cina-
yetleri işleyebilsin diye Amasya’da
kurulacak termik santral için Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu’na
(EPDK) yaptığı başvurunun ön lisans

süreci olumlu bir şekilde tamamlandı.
Soma Holding A.Ş’ye bağlı Gürmin
Enerji Madencilik adlı firmanın Amas-
ya’da termik santral kurmak için Ha-
ziran ayında yaptığı başvuru EPDK
tarafından 6 ay gibi kısa bir zamanda
değerlendirilerek ön lisans verildi.
Türkiye’deki bürokrasiyi herkes bilir.
6 ayda bir dosya bir odadan diğerine
bile geçmez. Söz konusu AKP’nin
beslemesi patronlar olunca tüm işlemler
son sürat halledilir. Soma AŞ’nin 2015
yılı içinde üretim lisansı alması da
bekleniyormuş. 

Gerekli tüm belgeleri, izinleri
zorlanmadan alacağına hiç şüphemiz
yok. Yetmez üzerine bir de “en iyi
işveren ödülünü” verir AKP. Düzen
onların düzeni. Saltanat onların sal-
tanıtı. Yalnız onlar da unutmasınlar
ki hiç bir iktidar, hiç bir saltanat
sonsuz değil. Halkın gücü karşısında
yıkılmaz değil. Kumdan kalelerini,
saraylarını başlarına geçireceğimiz
günler yakındır. Döktükleri her damla
kanın, kaşığımızdan çaldıkları her
lokmanın hesabını verecekler. 

Katiller Hırsızlar Birbirini Ağırlar 

AKP’den Cehennemin Reklamı

Yürüyüş

25 Ocak
2015

Sayı: 453
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Taslakta yer alan diğer madde: 20.06.2012
tarihinden bu yana 6331 sayılı yasaya aykırı
davranıp iş güvenliği uzmanı istihdam etmeyen,
risk değerlendirmesi yapmayan vb. işletmelere
3 ay içerisinde bu yükümlülüğü yerine geti-
rirseniz size idari para cezası uygulanmayacak
demektedir. 

Bu yasa maddesi hem devlete hem de
özel işletmelere af getirmektedir. Devlet
kendi eliyle kendine af yasası düzenliyor. 

Taslakta yer alan diğer maddelerin bazıları
halihazırda ki yasalarda zaten var. Var ama
hiçbir zaman uygulanmamış maddeler. AKP
uygulamadığı yasaları yeni bir hakmış gibi
sunuyor. 

Özal döneminde sık sık icraatin içinden
programı yayınlanırdı. Özal elinde kalemi
saatlerce Türkiye’nin ne kadar kalkındığı,
yapılan yatırımlar, büyüme oranları vb. hak-
kında toz pembe tablolar çizerdi. O zamanlar
anlatılan bir fıkra: 

Adamın biri ölmüş. Öbür dünyada sevap-
larıyla günahları eşit çıkmış. Cennete ya da
cehenneme gitme tercihini adama bırakmışlar.
Tabii ki cenneti istemiş. Başlangıçta cennetin
sakinliği, duru güzelliği adamın hoşuna gitse
de bir süre sonra durağanlıktan canı sıkılmaya
başlar. Baş meleğin yanına giderek cehennemin
nasıl bir yer olduğunu görmek istediğini söyler.
Başmelek eliyle gökyüzüne bir pencere çizer.
Pencere de cehennem görünür. Kalabalık mı
kalabalık. Bütün ünlüler, sanatçılar, yazarlar,
çizerler, politikacılar orada. Bir tarafta şarkı,
türkü söyleyenler, bir tarafta dans edenler, bir
tarafta kahkahalarla sohbet edenler. Adam
hemen cehenneme gitmek ister. Alıp cehenneme
götürürler. Kapıdan içeri girer girmez bambaşka
bir tabloyla karşılaşır adam. Kaynayan kazan-
larda çığlık çığlığa yananlar, ayaklarından ba-
şaşağı asılanlar, kırbaçlananlar.... Dehşet içinde
itiraz eder: “Biraz önce böyle değildi” Başmelek
bıyıkaltından gülerek cevap verir “Haa o mu?
İcraatin içinden programını izledin.” 

Sonuç olarak Özal’da, Erdoğan’da, Davu-
toğlu’da aynı ideolojinin, aynı sınıfın temsilci-
leridir. Onlar patronların haklarını ve çıkarlarını
korumak için varlar. Bizim için yaptıklarını
söyledikleri yasalarda bile en temel haklarımızı
elimizden alıp patronlara kıyak geçiyorlar. Hak-
larımızı ancak biz koruyabiliriz. Yeni haklara
ancak örgütlü bir mücadeleyle ulaşabiliriz.
AKP’ye istediğimiz yasaları yaptıracak olan
da bu düzeni değiştirip, sınıfsız, sömürüsüz bir
dünya kuracak olan da bizim örgütlü gücü-
müzdür. Örgütlenelim, savaşalım, kazanalım! 

E Devrimci İşçi
Hareketi Bağcılar’da
Masa Açtı

Devrimci İşçiler 16 Ocak’ta; Bağ-
cılar Yenimahalle Yürüyüş Yolu’nda
masa açtı. Masada “Umudun Çocuğu
Berkin Elvan” kitabının tanımı ve da-
ğıtımının yanı sıra masada Kurtuluş
Dergisi, Yürüyüş Dergisi ve İşçi Ha-
reketi Gazetesi tanıtımı ve dağıtımı
yapıldı. Bir saat süren çalışmada 200
tane Diren Kazova-DİH bildirileri aji-
tasyonla halka ulaştırıldı. Dağıtım sı-
rasında halkla sohbet edildi.

***

E Diren Kazova'yı  
Tanıtıyoruz
Kıraç Merkez Mahallesi’nde 14 Ocak’ta Diren Kazova-DİH tüm iş-
çilere tanıtımı yapıldı. Bir saat süren çalışmada Kıraç Merkez ve
minibüslerin yoğun olarak geçtiği güzergâhın üzerine 70 adet afiş
yapıldı.

***

E Sarı Sendikalar
Patron Sendikacılığı Yapar

Devrimci İşçi Hareketi Ankara Balgat’ta bulunan tekstil sanayi
bölgesinde 17 Ocak’ta  1500 adet kuşlama yaptı. Yapılan kuşlamalarda
yer alan “Sarı sendikalar, patron sendikacılığı yapar”, “Sarı sendikalar,
devlet güdümündeki sendikalardır! Görevleri mücadeleyi engelle-
mektir!” sloganlarıyla sarı sendikalar tekstil çalışanlarına teşhir
edildi. Yapılan çalışmaya iki kişi katıldı.

***

E Saldırılar Acizliğinizdir!
Gözaltılarla Bizleri Yıldıramazsınız!

Halkın Mühendis-Mimarları 18 Ocak’ta “İşsizliğe, Düşük Ücretle
Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar Meclislerinde Ör-
gütlenelim" kampanyasının başlangıcı olarak Pazartekke Tramvay
Durağı'nda  Galatasaray Lisesi’ne doğru yapılacak olan yürüyüşe
AKP'nin katil polisleri saldırdı.  Saldırı sonucu gözaltına alınanların
isimleri şöyle; “Barış Yüksel, Barış Önal, Çiğdem Şenyiğit, Mustafa
Kızıl, Tuncay Dil, Demet Büyüktanır, Mayıs Kurt, Özlem Karataş,
Olcay Abalay, Yıldız Zekine Çıplak.

Halkın Mühendis-Mimarları halka ve basın emekçilerine çağrı
yaparak aynı gün saat 15.00’te Galatasaray Lisesi önünde yapılacak
olan basın açıklaması ve oturma eylemine destek istediler.  

29HALKIN CEPHESİ VAR!

Arşiv

Arşiv



Sa
rı

 s
en

di
ka

cı
lığ

ın
 b

es
le

nd
iğ

i k
ay

na
kl

ar
:

1-
B

ür
ok

ra
tl

aş
ar

ak
 y

oz
la

şa
n 

ve
 s

er
m

ay
ey

e

te
sl

im
 o

la
nl

ar

2-
M

üc
ad

el
e 

ed
en

 s
en

di
ka

la
rı

n 
ka

rş
ıs

ın
da

iş
ve

re
ni

n 
ta

şe
ro

nl
uğ

un
a 

so
yu

na
nl

ar

3-
B

iz
za

t 
iş

ve
re

n 
el

iy
le

 k
ur

du
ru

la
n 

se
nd

ik
al

ar

D
ev

ri
m

ci
 İ

şç
i 

H
ar

ek
et

i

D
ev

ri
m

ci
 s

en
di

ka
cı

lık
 d

ev
ri

m
i

be
sl

er
, d

ev
ri

m
de

n 
be

sl
en

ir.

D
üz

en
 s

en
di

ka
cı

lığ
ı d

üz
en

i

be
sl

er
, d

üz
en

de
n 

be
sl

en
ir.

D
ev

ri
m

ci
 İ

şç
i 

H
ar

ek
et

i

R
ef

or
m

is
t 

se
nd

ik
ac

ılı
k 

da
dü

ze
n 

se
nd

ik
ac

ılı
ğı

nd
an

 
ay

rı
lm

az
.

D
ev

ri
m

ci
 İ

şç
i 

H
ar

ek
et

i

R
ef

or
m

is
t 

se
nd

ik
ac

ılı
k 

de
vl

et
le

 

ça
tı

şm
ad

ığ
ı, 

iş
çi

le
ri

 ik
ti

da
r 

m
üc

ad
el

es
in

e 
yö

ne
lt

m
ed

iğ
i v

e 
dü

ze
ne

ol
an

 t
ep

ki
le

ri
 d

üz
en

iç
i k

an
al

la
ra

 a
kı

tt
ığ

ı

iç
in

 m
üc

ad
el

ey
e 

za
ra

r 
ve

ri
r

D
ev

ri
m

ci
 İ

şç
i 

H
ar

ek
et

i

DİH’li işçiler; bu sayfanın fotokopisini çekip ulaşabildiğiniz her işçiye ulaştırın...



Son üç hafta içinde Cizre'de devlet
üçü çocuk olmak üzere altı kişiyi
katletti... Gerek görgü tanıklarının
ifadeleri, gerekse de maddi delillerin
hepsi katilin devlet olduğunu gös-
termektedir. Buna rağmen Kürt mil-
liyetçi hareket ve çevresi devlet dışı
güçleri ve provokasyon olgusunu
öne çıkarmak için canla başla çalış-
maktadır. Gerçeklere ve katliamlara
rağmen Kürt halkını sükunete ve
geri çekilmeye çağıran açıklamalar
birbiri peşi sıra yapılmakta, AKP'nin
yaptığı faşist yasaların önünü açacak
yönde çağrılar yapılabilmektedir. Ya-
şananlar teslimiyete deyim yerindeyse
koşar adım gidilen bir süreci göster-
mektedir. 

Cizre'de, Silopi'de

Ne Oluyor? 

Cizre başta olmak üzere Kürdis-
tan'ın değişik yerlerinde devlet sal-
dırıları sonucu Kürt halkı, çocuklar
katledilmektedir. Hem de öyle bir
pervasızlıkla katliamlar yaşanmaktadır
ki, devlet adeta sesinizi çıkardığınız
her an tepenize biner katlederim de-
mektedir. Cizre'de ilk saldırı HÜDA-
PAR denilen AKP'nin bölgedeki kont-
ra örgütlenmesi tarafından gerçek-
leştirildi... O saldırıda iki kişi katle-
dildi.. HÜDA-PAR'dan da bir kişi
öldü... Bu saldırının arkasından sal-

dırılar durmak bilmedi
ve artık HÜDA-PAR
saldırısı biçiminde de-
ğil, doğrudan polislerin
saldırıları biçiminde saldırılar ya-
şandı... Ve o günden bu yana Cizre
ve Silopi'de üçü çocuk olmak üzere
altı kişi katledildi... 19 Ocak günü
yine devlet saldırısında Silopi'de bir
çocuğun gaz fişeğiyle yaralandığı ve
durumunun ağır olduğu haberleri ge-
liyordu. 

Cizre'de en son vurulan 12 ya-
şındaki Nihat Kazanhan'ın öldürül-
mesi ise ibretlik denilen cinstendir.
Saldırı ve katliam tam da DTK Genel

Başkanı Hatip Dicle'nin bölgede
olduğu ve Öcalan'ın mesajını halka
tebliğ etmesinin hemen arkasından

20 dakika sonra yaşandı. Hatip Dic-
le'nin halka hitap eden konuşmasının
sonrasında çocuklara saldıran devlet
güçleri Nihat'ı katlediyordu. Katliamın
tanıklarından bir çocuk şöyle anlatı-
yor: 

“Polis oyun oynadığımız yere gaz
bombaları attı. O sırada yanımızda
bizden çok daha küçük 7-8 yaşlarında
çocuklar da vardı. Nihat’ın yere düş-
tüğünü gördüm. Ancak gaz o kadar
çoktu ki Nihat’ın yanına ulaşamadık.
Polisler ise gazların kovanlarını top-
ladılar. Sonra da bize dönüp sesle-
nerek ‘Sizin hepinizi böyle öldüre-

ceğiz’ diyerek uzaklaştılar. Polisler

maske takmışlardı” 

İşte bu kadar açık ve nettir yaşanan
katliam. Hiçbir yere eğip bükmeden,
provokasyon, paralelciler vb. gibi
sözlerin arkasına sığınmaya gerek
olmayan çıplak gerçektir tüm bunlar.
Ve bunlar Kürdistan'da ilk defa ya-
şanan gerçekler de değildir. Bunun
bir devlet politikası olduğunu, Kürt
çocuklarının hedef alındığını ilk defa
görmüyoruz. Bunu yapacaklarını pa-
ralelciler değil, devletin en yetkili
kişisi, bugün en tepede bulunan kişisi
yıllar öncesinde çok açık söylüyordu.
2006 yılında Diyarbakır'da devletin
yaptığı katliamdan sonra dönemin
Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın söy-
ledikleri çok açıktır: 

“Annelere, babalara sesleniyo-

rum. Çocuklarını sokaklara döken-

ler, terör örgütleri tarafından kul-

lanılmasına fırsat verenler, yarın

ağlamanız boş yere olacak. Güvenlik

güçlerimiz çocuk da olsa, kadın da

olsa kim olursa olsun eğer terörün

maşası haline gelmişse, gerekli mü-

dahale ne ise bunu yapacak. Hiçbir

demokrasi standardı bu tür şiddet

olaylarına müsaade etmez.”

(01.04.2006, Radikal gazetesi) 

İşte bugün Kürdistan'da Kürt ço-

u AKP “Kamu güvenliğini tesis

ediyor...” Bebek de olsa, kadın da

olsa katliamlara devam...  

u “Devlet içinde çeteler var”

demek, “Paralel” demek AKP’nin

katliamlarını aklamaktır...

KÜRDİSTAN'DAKİ KATLİAMLAR
‘ÇÖZÜM SÜRECİ’NİN 

ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜDÜR!
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cuklarını katleden AKP'nin bu “stan-
dardı”dır... Bu anlayıştan Kürt halkı
için çözüm beklentisi içinde olanlar,
bu beklentiyi halka yaymaya çalı-
şanlar Kürt halkını aldatmak dışında
başka hiçbir şey yapmamaktadırlar. 

Bu nasıl bir süreçtir ki, Kürt ço-
cukları bu kadar pervasız bir şekilde
katledilebilmektedir. Üstelik devlet
bu konuda asla kendine dokundur-
mamakta, tersine Kürt milliyetçi ha-
reketi suçlayan ve aba altından sopa
gösteren açıklamalar yapmaktadır. 

Hedef Saptıran

Açıklamalar

Katilleri Güçlendirmeye

Hizmet Eder
Saldırı sonrasında aslında katiller

de nettir, bu konuda kafalar da açıktır.
Ancak sonrasında “çözüm süreci”
denilen çözümsüzlük bataklığının
yüzü suyu hürmetine her şey tersyüz
edilebilmektedir. Katliamdan sonra
DBP Eş Genel Başkanı Kamuran

Yüksek, “Bu işin arkasında AKP
var. Buna karşı bir tavır koyacağız”
diyor. Yine KCK yaptığı yazılı açık-
lamada “Halkımız, AKP devletine
ve HÜDA-PAR’ın saldırılarına karşı
özsavunmasını ve örgütlülüğünü ge-
liştirerek cevap vermelidir. Hiçbir
saldırı karşılıksız kalmamalıdır” di-
yor... Fakat bu sözlerin bir hükmünün
olmadığı da sonraki günlerde görü-
lüyor. 

Görülüyor, çünkü bu konuda daha

öncesinde verilen
mesajlar çok nettir.
Öcalan'ın ilettiği

mesajları, devletin tehditleri ile HDP-
KCK tarafının tutarsız açıklamaları
bunu göstermektedir. 

Selahettin Demirtaş katliamlar
konusunda “Cizre'de devlet içine

çöreklenmiş bir yapı var” diyerek
gerçekte AKP'yi aklamaya çalışmak-
tadır. Sözlerinde AKP'yi değil onun
içindeki yapıları suçlayan Demirtaş'ın
açıklamaları HDP'lilerin hedef tah-
tasına Cizre Emniyet Müdürü Ercan
Demir'i oturtmasıyla da destekleniyor.
Böylece suçlu AKP değil, Fethullahçı
Ercan Demir oluyor. Araya AKP'yi
suçlayıcı bazı laflar sıkıştırılsa da
söylemlerin gerçeği AKP'yi aklamaya
dönüktür ki, sonraki günlerde AKP
de halkın direnişi ve gerçekler kar-
şısında HDP'nin yol göstericiliğine
uygun olarak suçu “paralelcilere”

atarak sıyrılma yoluna girdi. 

Abdullah Öcalan’ın mesajları ise
Nihat’ın katledilmesinden hemen
önce iletildi... Öyle bir mesaj ki adeta
devlet tarafından dikte edilmiş ve
devletin isteklerini halka ileten bir
içeriğe sahip. Şöyle açıklıyor bu me-
sajları DTK Genel Başkanı Hatip
Dicle: 

“Öcalan Kürt gençlerinden daha
önce yüzü kapalı eylem yapılmayacağı
ve kepenk kapattırma eylemleri ya-
pılmayacağı yönünde alınan kararları
pratiğe koymasını istediğini tekrar-
ladı. Biz ümit ediyoruz ki, Başkan
Apo'nun etrafında kilitlenen, onun
mesajına, onun yüreğine sahip çı-

kanlar olarak, örgütlülüğümüzü ko-
ruyarak, onun bu mesajına sahip
çıkmak gerekiyor. Biz hepimiz uyanık
olmalıyız. Biz demokratik yollarla

her şeyi halledebiliriz. Evet barış
zordur ama ben halkımızın politik
ve bilinç duyarlılığına inanıyorum
ki, Kürtler arası bir çatışmaya halk
olarak asla ve asla izin vermemeli-
yiz" diyerek eylemlerde devlete karşı
kendi güvenliğini almaya çalışan
insanların bunu yapmamalarını is-
tiyor Öcalan. Ki, devlet de bunu
istiyor, dayatıyor. Diğer yandan
darbe olabileceği konusunda bir

uyarıyla da halkı korkutuyor: 

“...6-8 Ekim Kobani olayları sı-
rasında caddelere tanklar çıkarılarak,
çıkarılmak istenen darbeye müdahale
ettiklerini (...) Bu darbe ile gerçekten
katliamlar yaşanacaktı. Onun için
biz bu sürecin kadrini, kıymetini iyi
biliyoruz Kürtler olarak. Ama sadece
bizim iyi bilmemiz yetmiyor. Bakın
Cizre halkı bundan tedirgindir, bunları
dinledik. KCK operasyonları gibi
binlerce gencin cezaevleri kapıları
arkasına tıkılmasını istemiyoruz. Bu-
nun için kaygımız var.” 

Öcalan’ın söylediklerinin özeti
“demokratik yollar”ı bekleyin, dev-
letin kurallarına uyun... Yani sessiz
olun, oturun ve bekleyin... Sürece
sahip çıkın vb. diyor... Aksi halde
darbe olur, tutsaklıklar olur, katliamlar
yaşarsınız... Hiçbir darbe olmadan
kırk bin insanını şehit veren bir halka
söyleniyor bunlar... Sadece 6-8
Ekim'de hiçbir darbe vb. yokken,
her şey “demokratik” iken kırkın
üzerinde insanı katledilen bir halka
söyleniyor bunlar... Ve hala daha or-
tada demokratik tepkileri dışında bir
tavrı olmadığı halde çocukları kat-
ledilen bir halka söyleniyor bunlar.
Sahip çıkılmasını istedikleri süreçte
halk bunları yaşıyor... 

Çok haklı olarak halk ne HDP-
KCK'nin provokasyon ve “paralel-
ciler” yönündeki açıklamalarına itibar
ediyor  ne de itidal, sakinlik çağrıla-
rını, bekleme çağrılarını dinliyor. Ya-
şadığı katliamın hesabını sormak için
sokaklara dökülmekten geri kalmıyor
ve katilleri istiyor... Halkın tepkileri

Çözüm Süreci 

Çözümsüzlüktür

AKP Kürt halkını tes-
lim almaya çalışıyor…
Kürt milliyetçi hareket ise
uzlaşma politikaları çer-
çevesinde AKP politika-
larına mahkum olmuş du-
rumda… Ve şimdi de “sü-
reç bozulmasın” diye
AKP’nin katliamlarını ak-
lamaya çalışıyor... Para-
leller’i hedef göstermeleri,
“derin devlet”, “çeteler“
vb. söylemleri bu aklama çabasının ürünüdür. Ancak bunlar
da halkın direniş duvarlarına çarpıp kalıyor.
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karşısında HDP-KCK'nin
hedef saptıran açıklama-
larının bir hükmü olmadığı,
olmayacağı da son iki hafta
içinde yaşanan gelişmelerle
açığa çıkmaktadır. 

Keza Öcalan'ın halkı
sakinleştirmek için mesaj-
ları içine sıkıştırdığı devlete
yönelik mesajlarının da bir
hükmü bulunmuyor. Çün-
kü en başta bu mesajların
iletildiği devletin tavrı çok
açık ve nettir; hem katliam
yapıyor ve hem de katliam
tehditleri savurmaktan geri
durmuyor. 

İşte sözde müzakere ya-
pılacak iktidarın sözcüle-
rinden Yalçın Akdoğan’ın
“Cizre enfekte olmuş bir

yer” diyerek Cizre konu-
sunda söyledikleri: 

“Kandil, HDP ve diğer
yapılar hepsi etkisiz eleman
mı? Eğer öyleyse bu farklı
bir durum. O zaman mu-
hataplık durumunu kaybe-
derler. Eğer süreç devam
etsin ama eylemler devam
etsin deniyorsa biz bunu
kabul etmeyeceğimizi vur-
guladık” diyor ve devam
ediyor: 

“Burada birkaç sıkıntı
olan mahalle var. Sivil ka-
yıp olmasın isteniyor. Açık-
ça bir şans veriliyor. Bu
şans acziyetten verilmiyor.
Yoksa Başbakanımız çok
açık vurguladı. Devlet ge-

rekeni burada yapacaktır...

Bakın Paris’te müdahale
oldu ve bir terörist etkisiz
hale getirilirken 4 rehine
hayatını kaybetti. Bu tar-
tışıldı mı? Bu temenni edi-
lecek bir şey değildir ama
bu tür operasyonlarda bun-
lar olabiliyor. Bu Türki-
ye’de olsaydı yer yerinden
oynardı. Bizimkisi iyi niyet
durumudur”  

Açıkça tehdit ediyor ve
gerekeni yapın yoksa biz

katledeceğiz diyor... Sanki
şu an katliam yapmıyormuş
gibi de pişkin! Öcalan ise
Akdoğan’ın bu tehditleri
karşısında halkın geri çe-
kilip boyun eğmesini telkin
eden yönde açıklamalar
yapıyor. 

Çözüm Halkların

Birlikte

Savaşındadır! 
Yaşananlar ve KCK'nin

içinde bulunduğu ruh hali
gerçekte “çözüm süreci”
denilen sürecin nasıl bir
çözümsüzlük içinde oldu-
ğunun açık kanıtıdır. Bu
çözümsüzlüğü Kürt halkı
çok açık ve net olarak gör-
mekte ve teslimiyet bayrağı
çekmek isteyen KCK ve
Öcalan'ın politikalarına
karşı da direnmektedir. 

Kürt halkı yaşadığı ta-
rihin bilinciyle, şehit ver-
diği onbinlerce evladının
değerlerine sahip çıkarak
direniyor. Evlatlarını kat-
ledenlerin, işkencelerden
geçirenlerin, köylerini ya-
kıp yıkanların, katleden,
kaybedenlerin açık kimli-
ğini çok iyi bildiği için di-
reniyor. Kürt halkı isyanları
sonrasında yaşadığı katli-
amların korkusuyla sinme-
nin kendisine hiçbir gele-
cek yaratmadığını tarihinin
bir gerçeği olarak bilmek-
tedir. İsyan ederken kur-
tuluş umudunu taşımanın
ne demek olduğunu, isyan
bittiğinde zalimin elinde
gelecek umudunun dahi
tükeneceğini çok iyi bildiği
için direniyor. 

Kürt halkının gerçek
kurtuluşu sessiz kalmak,
zulme boyun eğmekte de-
ğildir. Daha fazla isyan,
daha fazla savaştadır. Os-
manlı soytarısı Erdoğan'ın
AKP iktidarından Kürt,
Türk tüm halklarımıza kat-

Sıcak bir yaz günü
Dersim'e gitmek için
Elazığ'da minibüse
bindim. Araç hareket
ettikten 25 dakika son-
ra Pertek feribotlarına
ulaşmıştık. Feribota
girmeden önceki as-
keri noktada kimlik
kontrolü yapıldı. Son-
ra feribota geçtik. Bir
çay alarak feribotta bulunan bir bankta oturdum. Yanıma
minübüste benimle inen beyaz yazmalı yaşlı bir teyze
de oturdu.  Selamlaştı, gülümsedi. Yanıma oturan teyze
önce baştan aşağıya bir süzdü... Sonra tanımaya, nereli
olduğumu anlamaya çalıştı. Merakını yenmek için
“Ovacıklı mısın kızım?” diye sordu. 

“Hayır teyze, Ovacıklı değil, Malatyalı'yım” deyince.
Teyze'nin suratı asıldı, endişeli bir hal aldı. Hemen
yan yan bakarak yanımdan kalktı, bankın diğer ucunda
oturmaya başladı. Yanımdan kalkarken de "Türk müsün?"
diye güvensiz bir biçimde bakarak sordu. 

Yaşlı teyze beni yabancı gördüğü için yanımdan
ayrıldığını anlamıştım. Telaşla hemen "Ana merak
etme ben yabancı değilim! Kürdüm, Aleviyim, Solcu-
yum” dedim... Bunun üzerine yeniden güven kazanan
teyze oturduğu bankın ucundan kalktı ve yeniden
yanıma gelip oturdu. 

"Ne bileyim seni yabancı sandım da" diye gülümsedi. 

Sonra sohbet koyulaştı. Teyze nereli olduğunu, ço-
cuklarını, ailesini, hayatını anlatmaya başladı. Ayrıca
teyze ile "yabancı kimdir?" bunun üzerine sohbet ettim.
Bizim için yabancı devlettir, polistir, askerdir, korucudur,
itirafçıdır. Bizim düşmanlarımız üzerine konuştuk. 

Teyzeyle feribottan indikten sonra minibüste yan
yana oturduk. Oturduğu köy, derneğimiz üzerine
sohbetler yaptık. Konuşarak aramızda kısa sürede bir
bağ oluşmuştu. Dersim merkeze geldikten sonra teyzeyi
derneğe çay içmeye davet ettim. Teyze derneğe gelip
oturdu ve dinlendi. Çay içti. O da bizim onun köyüne
misafir olmamızı istedi. 

Teyze dinlendikten sonra köyünün minibüsüne bin-
direrek Ovacık'a uğurladık. Aradan aylar geçtikten
sonra teyzenin köyüne ziyarete gittik. Teyze bizi görünce
çok sevindi. Böylece teyzenin çocuklarıyla, akrabalarıyla,
komşularıyla tanıştık. Artık "yabancı" değildik... 

Kürdistan’da Kürdistan’da 

Hayatın Öğrettikleri Hayatın Öğrettikleri 

Devrimcinin En Güçlü
Propaganda Aracı Kendisidir!
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limdan ve daha fazla sömü-
rüden başka bir şey düşme-
yecektir. Bu nedenle halkla-
rımızın kurtuluşu ne olduğu
bile belli olmayan, altı boş,
savunanların bile savunmakta
aciz kaldığı “çözüm
süreci”nde değildir. Kurtuluş,
halkların birlikte silahlı savaşı
daha da büyütmesindedir. 

Sonuç Olarak;

1- Kürdistan'da ve tüm
Türkiye'de çocuklarımızın
katili AKP'dir, Erdoğan'dır,
devlettir... 

2- Kürt milliyetçi hare-
ketin ve çevresinin derin
devlet, paralelciler yaptı yö-
nündeki açıklamalarının al-
tının ne kadar boş olduğu
yaşanan tüm gerçeklerle ale-
nen ortaya çıkmıştır. Bu sa-
atten sonra AKP'yi isteme-
yerek de olsa suçlayıcı açık-
lamalar yapmak Kürt halkı-
nın direnişinin ve gerçeklerin
zorlamasının ürününden baş-
ka bir şey değildir. Kaldı ki
bu türlü açıklamalar da bile
AKP bütün olarak suçlan-
mayıp içindeki “derin yapı-
lar” suçlanmaktadır. 

3- Öcalan'ın halkı darbe

ile korkutan ve devletin is-
tediği doğrultuda geri çekil-

me, maske takmama, di-

reniş barikatlarını kaldır-

ma, esnafların kepenkleri

açması yönündeki açıkla-
maları halkın direnme hak-
kının elinden alınmasından
başka bir anlama gelmez.
Bu çağrı devletin istediği
yönde yapılan bir çağrıdır. 

4- AKP devleti saldırıda
sınır tanımayacağını tüm
açıklamalarında ortaya koy-
makta ve daha fazla katliam
yaparız tehditleri savurmak-
tadır. Yalçın Akdoğan'ın açık-
lamalarına rağmen hala daha
geri çekilme, direnişten vaz-
geçme, provokasyona gel-
meme adına teslimiyet yo-

lunda daha fazla ilerleme
çağrıları yapan KCK,
AKP'nin teslim alma politi-
kalarının önünü tam olarak
açmaktadır. 

5- Tam teslimiyetin önün-
deki en büyük barikat Kürt

halkının katliamlara, sal-

dırılara karşı direniş tavrı

içine girmesidir. Bunu tüm
çabalarına rağmen engelle-
yemeyen, engellemekte zor-
lanan Kürt milliyetçi hareket
devlet tarafından azar üstüne
azar işitirken, süreci hızlan-
dırmak içinde var gücüyle
çalışmakta ve katliamlara
rağmen teslimiyete hız ver-
mektedir. Gerek Öcalan'ın
ve gerekse de son KCK'nın
açıklaması “çözüm süreci”
denilen sürecin daha da hız-
landırılarak tam teslimiyetin
koşullarının yaratılmaya ça-
lışıldığını göstermektedir. 

6- Kürt halkı tarih bilin-
ciyle, yaşam deneyimleriyle
ve onbinlerce şehidinden al-
dığı güçle direniyor. Şehit-
lerine ve değerlerine sahip
çıkma adına direniyor. Bu
direnişi engellemek değil,
tersine güç vermek tarihsel
görevdir. Kürt halkına silah
bırakma, direnmeme çağrıları
yapanlar halkı teslimiyete
çağrıyorlar. Bu, Kürt halkının
geleceğinin yok edilmesidir. 

7- Zalimin tüm silahla-
rıyla ve zulmüyle saldırıya
geçtiği bir yerde ona karşı
geri çekilmek, teslimiyet bay-
rağı çekmek kendi idam ipini
çekmekle eş anlamlıdır. Kürt,
Türk tüm halklarımızın za-
lime ve zulme karşı tek kur-
tuluş yolu daha fazla direniş,
daha fazla silahlanma ve sa-
vaşı yükseltmektir. Halkların
kurtuluşu savaşarak kazanılır.
Ne idüğü belirsiz “çözüm
süreci” halkların boynuna
takılan kölelik zincirinin yeni
adından başka bir şey değil-
dir. 

Okulu erken bırakıp çalışmaya başladığım ilk
yıllarda neden o yaşta çalışmaya başladığımı, buna
neden zorlandığımı bilemiyordum. Bir camcının
yanında çırak olarak çalışmaya başladığımda henüz
ilkokul çağındaydım.  Pazarlarda su sattım, ayakkabı
boyacılığı yaptım, tekstil atölyelerinde çalıştım. O
yaşta tek düşündüğüm çalışmak ve ailemin geçimini
sağlamaktı.

Birkaç yıl böyle geçtikten sonra başka bir ma-
halleye taşındık. Taşındığımız mahallede bir çorap
fabrikasında çırak olarak işe başladım.

İlk kez devrimcileri o fabrikada tanıdım. Vardiyalı
çalıştığımız için geceleri patron-ustabaşı olmuyordu.
Ekmek ve Adalet Dergisi ve kitaplar okuyan arka-
daşlar vardı. Benimle sohbet ederlerdi. Ekmek ve
Adalet Dergisi’ni bana da okutmaya başladılar.

Ölüm oruçlarından bahsediyordu. Ben de merak
uyandırmıştı. İnsanlar nasıl aç kalıyor, kendilerini
nasıl yakıyor. Bu bende büyük bir merak ve saygı
uyandırmıştı. 

Dergiyi okudukça devrimcileri Cepheliler’i ta-
nımaya başladım.

O zamanlar mahallede dernek olmadığı için or-
manda, parklarda bir araya geliyorduk. Pikniklere,
konserlere gitmeye başladık. Ailemden, doğduğum
memleketin insanlarından farklı bir yaşam vardı.
Hiç bilmediğim ama yabancılık çekmediğim bir
yaşamdı bu.

Devrimcileşme sürecim böyle başladı.

O dönem beni en çok etkileyen ölüm orucu di-
renişi ve ölüm orucu direnişi için her türlü eylemi
yapabilecek insanların birbirine olan bağlılığı, ter-
temiz bir duygu çıkarsız bir sevgi. Düzenin aşıladığı
yaşamdan farklı bir yaşamdı devrimci yaşam.

Örnek almaya başladığım devrimciler olmuştu.
Ölüm orucu direnişi bana yepyeni bir dünyanın
varlığını gösterdi.  

Hayatın

Öğrettikleri

DİRENİŞ, 
DEVRİMCİLİK VE

ALTERNATİF YAŞAM... 
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"Artık analar ağlamayacak" söylemi “çözüm süreci”nin
en büyük demagojilerinden birisiydi. 

HDP de, AKP de bu demagojiyi sonuna kadar kullandı. 

Artık başta Kürt halkı olmak üzere kimse bu dema-
gojiye inanmıyor. Çünkü AKP’nin bütün ülkede zulmü hiç
bitmedi. Anaların ağlama sesi hiç kesilmedi... 

“Analar ağlamasın” söylemi AKP’nin sesini çıkartan
herkesi “çözüm süreci”ni sabote etmekle suçlayarak “se-
sinizi çıkartırsanız ananızı ağlatırım” tehditine dönüştü. 

“Çözüm süreci” başından beri AKP iktidarının en per-
vasız saldırılarını uyguladığı dönem oldu. 

Milyonlar bunun için ayaklandı. Fakat Kürt Milliyet-
çi Hareket herşeye rağmen “çözüm süreci bozulmasın” di-
yerek AKP faşizmini bu denli güçlendiren politikalara or-
tak oldu. 

Bugün hala İmralı’dan gelen “mesajlar”la halk sustu-
rulmaya çalışılıyor. 

Ama Kürt halkı artık susmuyor. Çözüm, müzakere de-
magojileri artık Kürt halkını ikna etmiyor. 

70 yaşındaki dedesi de, 12 yaşındaki çocukları da “bu
nasıl çözüm” diyor. Her gün bizim kanımız akıyor... Ana-
larımız hiç susmadı hep ağlıyor. 

Dönüp eski acılarına ağlayacak, yanacak durumu
yok anaların... Her gün yeni bir ölüm eskisini bastırıyor. 

Kobane protestolarında 50 kişi öldürüldü... Kim kim-
di, kim nasıl öldürüldü adı bile konmadı. AKP “halkı so-
kaklara çağırarak olaylara sebebiyet verdiniz” diyerek üs-

telik bir de HDP’ye özür diletti.
Katleden AKP’nin kendisi ama “he-
sabını vereceksiniz” dedi.. 

Bu da hesabı oluyor herhalde...

21 GÜNDE 6 ÖLÜM...

- 26 Aralık Cizre- Yasin Özer (19)
Genç

- 27 Aralık Cizre- Barış Dalmış (15)
Çocuk

- 4 Ocak 2015 Cizre- Zeki Alar (32)Tamirci

- 4 Ocak 2015 Silopi - Musa Azma (25) Balkondan
olayları izlerken vuruldu.

- 6 Ocak 2015 Cizre Ümit Kurt (14) Boyacı çırağı, 

- 14 Ocak 2015 Cizre - Nihat Kazanhan (12) Çocuk...

12 yaşındaki Nihat Kazanhan, Hatip Dicle’nin Cizre’ye
gidip Öcalan’ın “hendekleri kapatın, yüzünüze maske
takmayın, kepenkleri açın, eylemlere son verin” me-
sajlarını içeren açıklamasını yaptıktan 20 dakika sonra kat-
ledildi. 

Öcalan müzakerelerde son noktayı koymak üzereyiz
provokasyona gelmeyin diyor... 

Bu nasıl bir “ son nokta” olacak acaba?

Kürt halkı artık o ‘nokta’nın kendi hayrına olmayacağını
görüyor: Cizre sokaklarında hendekler açık, kepenkler ka-
palı, halk sokaklarda, yüzler kapalı, çocuklar katlediliyor,
eylemler sürüyor...

Sonuç olarak,
1- Son üç haftalık yaşanan olaylar bir kere daha gös-

termektedir ki, “çözüm süreci” ÇÖZÜMSÜZLÜK süre-
cidir. 

2- Kürt halkı karar vermelidir... “Çözüm süreci” diye
susturuldukça daha çok anamız ağlayacak.

3- Zulmün olduğu yerde direnmek haktır, direnmek-
ten başka yol yoktur.

21 Günde 6 Ölüm

Kürt Halkı Susmalı mı?

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim

Kürdistan’daKürdistan’da

Nihat
Kazanhan

İkitelli Halk Okulu
İkitelli Özgürlükler Derneği’nde, 17 Ocak'ta yapılan Halk

Okulu çalışmasında Meclis filmi izlendi. Filmde yoldaşlık
ilişkileri ve sahiplenme anlatılıyordu. Filmin sonunda de-
ğerlendirme yapıldı. Halk Okulu çalışmasına 11 kişi katıl-
dı.

Bağcılar Halk Okulu
Bağcılar Halk Okulu çalışması 8 Ocak'da Karanfiller Kül-

tür Merkezi’nde yapıldı. Halk Okulu'nun bu haftaki çalış-
ma konusu “Adalet mücadelesini büyütme, bu mücadele-
ye daha fazla insan nasıl katabilirizdi adalet mücadelesini
nasıl sahiplenebiliriz, nasıl daha fazla insan katabiliriz so-
ruları üzerinden tartışıldı.Tartışma somut önerilerle zen-

ginleştirildi.

Armutlu Halk Okulu

Armutlu Halk Okulu 17 Ocak'ta Halk Meclisi’nde ya-
pıldı. Armutlu okulunun bu haftaki konusu Hasan Ferit ve
Berkin Elvan için adalet talebi ve neler yapılabileceğiy-
di. Berkin ve Hasan  Ferit'in hesabının sorulması için bu
güne kadar pek çok şey yapıldığı, bundan sonra da yapı-
lacağı belirtildi. Bundan sonrası için adalet talebini daha
güçlü haykırmak için neler yapılması gerektiği katılan her-
kese soruldu ve herkesten cevap alındı. Tek tek öneriler-
den genel olarak neler yapılması gerektiğine kadar her-
kes kendi yaratıcılığıyla adalet talepli eylemlere öneriler
getirdi. Çalışmaya 10 kişi katıldı.

Düzenin Çarpı k Eğitim Sistemine, Yoz Kültürüne Karşı
Halk Okulları nı  Yaygı nlaştı rı yoruz
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Kapitalizmde eğitim bireyin top-
lumsallaşma sürecinden soyutlan-
mıştır. Kapitalizmin krizlerden kur-
tulması için diğer tüm hizmet alan-
larının olduğu gibi eğitimde  zamanla
ticarileştirilmiştir. Bugünkü koşullarda
bilgi, özel ve ayrıcalıklı bir mülkiyet
biçimi olarak görülmektedir. 4+4+4
eğitim sistemi de bu amaca hizmet
etmek için getirilmiş bir sistemdir
aslında. Parası olan azınlığın iyi bir
eğitim alması amaçlanmakta, yoksul
halk ise niteliksiz, ezberci soyut ve
pratikten kopuktur. Yoksul halk ço-
cuklarını bütün araçlarını da dahil
ederek kapitalizme ait olan bireyci,
aç gözlü, tüketici kültürüyle karşı
karşıya bırakıp yozlaştırılmak isten-
mektedir. Nihai amacı ise halkı, ucuz
işgücü olarak burjuvazinin hizmetine
koşan yığınlara dönüştürmek, iyi
birer tüketici yapmak ve kendisini
sömürenden hesap soramaz hale ge-
tirmektir. 

Okul yaşantısı üretimden kopuk
olduğu için öğrenciler arkadaşına,
okuluna, öğretmenine kısacası top-
luma yabancılaşır. Çünkü karşılıklı
emeğin olmadığı yerde yabancılaşma
vardır. Bunun bir sonucu olarak okul
içi çeteleşmeler, uyuşturucu tehlikesi,
marka tutkusu, diziler aracılığıyla
özenilen hayal ürünü yaşantılar ço-
cuklarımızı olumsuz etkilemekte ve
kendi gerçekliğinden koparmaktadır.
Üretmenin ve ürettiğini paylaşmanın
mutluluğu yerine sınavlarda bir yarışçı
gibi diğerlerinden üstün gelme arzusu
çocuklarımızın bilinçlerini kuşatmış
ve çocuklarımızı psikolojik olarak
baskı altında kalmayı dayatmıştır.
Ayrıca birinci sınıftan bu yana tüm
derslerin konu yoğunluğu, konuların
öğretilmesi için ayrılan zamanın az-
lığı, test, sınav, dershane yoğunlu-

ğundan dolayı bir süre sonra çocukta
bıkkınlık, yılgınlık ve boş vermişlik
duygusu oluşmaya başlar. Bunun
üzerine bir de ders konularını anla-
yamama ve düşük notlar eklenince
çocukta öz sevgi eksikliği, başara-
mama, işe yaramama ve değersiz-
leşme duygusu oluşmaya başlar.
Zaten önlerinde tüm bu süreçlerden
geçmiş hatta üniversite bitirmiş ancak
işsiz olan yüzlerce örneği de görüp
kendini işsizler ordusunun içindeki
rekabete atar gönüllü olarak. 

Peki bu durumda ne yapılmalıdır?
İki seçenek var. Ya hakim eğitim an-
layışı içinde çürümeyi izlemek, bu
bozuk düzenin çanakçılığını yapmak
ya da eğitimi halkın çıkarları doğ-
rultusunda şekillendirmek ve buna
bağlı olarak da alternatif oluştura-
bilmek. Ve hep hayalini kurduğumuz
sosyalist eğitimin bu günden pratiğini
yaşatmak ve öğrenmektir. Halkın öğ-
retmenleri geleceğe dair sorumluluk
hisseden eğitimcilerdir. Ayrıca in-
sanların söze karnı toktur. Özlediğimiz
eğitim sistemini anlatmak bir yere
kadar inandırıcı gelir. İnsanlar somut
şeyler ister. Görmek ve değerlendir-
mek ister. İşin inandırıcı tarafı da
buradadır. 

İşte bu ihtiyaçtan doğan Gönüllü
Eğitim Topluluğu (GET), alternatif
olma iddiasını taşıyan bir oluşumdur.
Bu oluşum burjuva eğitim sisteminin
teşhir edilmesidir bir bakıma. Eğitimin
ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu
düşünür. Öğrencilerin yaratıcılıkla-
rının ortaya çıkmasını sağlamayı en
önemli görev sayar. Yapılan çalış-
malarla hayat pratiği içinde sorunların
nasıl çözüleceğini öğretmeye çalışılır.
Bu nedenle her sınıf birer meclis
olarak değerlendirilir. Her sınıf mec-
lisinin kendi aralarından seçtiği üç

tane sınıf meclis temsilcisi vardır.
Bu temsilcilerden biri sözcü diğerleri
yazıcı veya denetleyici olur. Sınıf
meclisleri belirli aralıklarla, sorumlu
öğretmenin rehberliğinde ve sınıf
temsilcisi başkanlığında toplantılar
düzenler. Toplantı gündemi sınıf ta-
rafından belirlenir. Öğrenci disiplin
sorunları, dersle ilgili sorunlar, öğ-
retmen ihtiyacı, malzeme eksikliği
vs. gibi sorunlar birlikte değerlendi-
rilir. Kararlar alınır ve bir diğer top-
lantıda alınan kararlar gözden geçirilir.
Çözüm, sorunların tamamını başka-
sına havale etmek değildir. Öğrenciler
sorunlar için çözüm üretir ve hayata
geçirmeye çalışılır. Sorunlar kişisel-
leştirilmez. Her sorun aslında herkesin
sorunudur anlayışı yerleştirilmeye
çalışılır. Sorun çözülememişse ne-
denleri konuşulur. Bu durumda so-
rumlu kişi değil herkestir. Dolayısıyla
kişisel çatışmaların da önüne geçilmiş
olunur. 

Sınıf meclis temsilcilerinden olu-
şan “G.E.T  temsilciler meclisi” 15
günde bir veya ayda bir toplanarak
kendi gündemleri üzerine genel de-
ğerlendirme toplantısı düzenler. Top-
lantıya başkanlık eden yine temsil-
cilerin kendi aralarından seçtiği
“G.E.T meclis temsilcisi” başkanlık
eder. İmkanlar uygun geliştirildiğinde
temsilciler aracılığı ile değil tüm sı-
nıfların katıldığı G.E.T meclis top-
lantıları planlanmaktadır. 

G.E.T  çalışmalarının düzenli yü-
rütülmesi için iki haftada bir eğitim-
ciler toplantısı düzenlemekte ve G.E.T
için yeni hedefler belirlenmektedir.
Bu toplantının belirli bölümlerine
G.E.T  öğrenci meclis temsilcisinin
de katılması planlanmaktadır. 

GET oluşumunun bir diğer kaza-
nımı ise öğrenci velileri üzerinde

GÖNÜLLÜ EĞİTİM 
TOPLULUKLARI (GET)
VE EĞİTİM ANLAYIŞI

Yürüyüş

25 Ocak
2015

Sayı: 453

HALKI TESLİM ALAMAZSINIZ!36



oldu. Çocukların ders saatlerinde ve-
liler, bir nöbet sistemi çerçevesinde
derslerin verildiği yere gelerek öğ-
renciler için hazırladıkları yiyecekleri
sunuyorlar. Bu durum ailelerin de
eğitim sürecine katılmalarına, öğret-
menlerle ve kendi aralarında sıcak
ilişkilerin gelişmesine imkan sağlıyor.
Öğrencilerin, öğretmenlerin, ailelerin
ve derslerin verildiği kurumların bir-
likteliği kollektif ruhu da canlandır-
maktadır. 

Ayda bir olmak üzere sınıf sınıf
veli toplantıları düzenlenmekte ve
G.E.T  çalışmalarıyla ilgili değer-
lendirmeleri alınmaktadır. G.E.T  ça-
lışması ile ilgili öneriler ve eksiklikler
tespit edilip çözüm aranmaktadır.
Veliler ile ilgili iletişimin sağlanması
için beş kişiden oluşan “veli komi-

tesi” oluşturulmuştur. Bu komite ve-
liler ile ilgili yapılan çalışmaların
yürütücüsü durumundadır. Her gün
bir veli temsilcisi G.E.T’de sorumlu
nöbetçi olarak kalmakta ve son iş
günü tüm veli komitesi haftanın de-
ğerlendirmesini yapmak üzere toplantı
yapmaktadır. Toplantıya velilerle
ilgili çalışmaların sorumluluğunu yü-
rüten eğitimci arkadaş, veli komitesi
ve G.E.T  çalışmalarının yürütüldüğü
cemevi yönetiminden bir arkadaş ka-
tılır. Veli komitesi, ev ziyaretlerinin
planlamasını, G.E.T çalışmasının ya-
pıldığı cemevinin tertip düzenini,
veli komitesinin dışında günlük so-
rumlu olacak ve öğrencilere çeşitli
yiyecekler hazırlayan velilerin plan-
lamasını yapar. İleriki süreçte bu ko-
mite velilerle ilgili yapılması düşü-
nülen sosyal faaliyetlerin planlaması
görevini de yürütecektir. 

Öğrencilerin kendi yeteneklerini
ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak
sosyal çalışmaların da öğrenciler ta-
rafından kendilerinin örgütlemelerinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu ça-
lışma yine sosyal çalışmalardan so-
rumlu eğitimci arkadaşın rehberli-
ğinde yapılmaktadır. G.E.T  sınıf
meclis toplantılarında ilgi alanlarına
göre öğrenciler gruplandırılmıştır.
Bu öğrencilerle bir araya gelip ortak
bir gün ve saat belirleyip müzik, dra-
ma, tiyatro, koro vs. gibi çalışmalar
planlanmaktadır. Her bir çalışma gru-
bundan sorumlu bir öğrenci seçil-
mekte ve çalışmanın devamlılığı bu
şekilde sağlanmaktadır. 

G.E.T’lerde kavga, hakaret, lakap
takma, aşağılama, her türlü kaba
davranış yasaktır. Anlaşmazlıklar
eleştiri-tartışma ve ikna yöntemiyle
çözülmeye çalışılmaktadır. Kişisel
sorunlarda taraflar sonuna kadar yani
tüm ayrıntılara kadar anlattıktan sonra
–öğrenci konuyu çok özel hissetmi-
yorsa- sınıf içinde birlikte çözüme
kavuşturulur. Yanlış veya eksiği olan
tarafın davranışı açıkça eleştirilir ve
düzeltilmesi konusunda zaman verilir.
Çünkü kapitalist kültürün yozlaştırıcı
etkisi o kadar fazla ki bu alışkanlık-
lardan ancak birlikte karşı durarak
uzaklaşılabilinir. 

Ayrıca uygun hava koşullarında
öğrenciler arasında spor müsabakaları
planlanmaktadır. Hatta bu müsaba-
kalar diğer mahallelerde G.E.T  ça-
lışması yürüten öğrenciler arasında
yapılması planlanmaktadır. 

Kollektif bir yönetim ve iş yapa-
bilme anlayışı örülmeye çalışılmak-

tadır. Eğitimin taraflarından kimse
tek başına merkez olarak görülme-
mektedir. Herkesin eşit söz ve karar
hakkı vardır. 

İmkan ve koşullar ölçüsünde
G.E.T’in işleyiş biçimi yukarıda ifade
edilen şekilde örgütlenmiştir zaman
geçtikçe ortaya çıkan sorunlar ve so-
runlara karşı üretilen çözümler halkın
öğretmenlerine yeni şeyler öğrete-
cektir. 

Halkın öğretmenleri, hayata ge-
çirdikleri G.E.T  çalışmasıyla yok-
sulun ve ezilenin yanında olmayı
pratikte de göstermiştir. Tıpkı FAKİR

BAYKURT’ un söylediği gibi ;

“Biz, öğretmenler, (. . . ) nüfu-

sumuzun yarıdan çoğu imza atmayı

bilmediği için biz onun söyleyen

dili, köyüne getirilip bedava dağıtılan

tohumluk buğdayın arkasından, ge-

milere yüklenip götürülen bakırı,

boraksı, kromu göremediği için gö-

ren gözü oluyoruz. (. . . )

Devletin ve eğitimin yöneticileri,

bizim tarafsız kalmamızı istiyorlar.

Kurtla kuzunun adil olmayan mü-

cadelesinde tarafsız kalmak, güçsüz

kuzunun karşısındaki güçlü kurdu

güçlendirmek demektir. Bugün hal-

kın yanında yer almamak; toplumcu

olmamak; sınıfçılara arka vermek

demektir. Tarafsızlık, çağdaş aydının,

çağdaş eğitimcinin şiarı olamaz.

Çağdaş aydın, çağdaş eğitimci halkın

ve hakkın tarafındadır. Bu her za-

man böyle olacaktır. " 

(Türkiye Öğretmenler Sendikası
(TÖS) Başkanı olarak 1968 yılındaki
Devrimci Eğitim Şurası'ndaki ko-
nuşmasından. )

Antakya’da Kamu Emekçileri 
Cepheliler Kahvaltıda Buluştu

Kamu Emekçileri Cepheliler, Antakya'da; 11 Ocak’ta
Kamu Emekçileri Kurultayı'na çağrı ve Meclis çalışmalarını
anlatmak amacıyla bir kahvaltı düzenledi. Uzun zamandan
sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Hatay'da, kahvaltının
verileceği gün, ulaşımda problem yaşanmasına rağmen, kahv-
altıya 60 kişi katıldı. Sağlık, eğitim ve diğer işkollarında
çalışan kamu emekçilerinin katıldığı kahvaltıda, Kurultay
çağrısı yapılarak bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca meclis çalış-
malarıyla ilgili görüşler alındı ve yapılan çalışmalar anlatıldı. 
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Ataması yapılmayan öğretmenlerin
adaletsizliğe, kandırılmışlıklara sesleri
çıktıkça, AKP iktidarı "önümüzdeki
dönem atama yapacağız" diyerek tep-
kilerini sınırlandırmaya çalıştı. En
son geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde Başbakan Davutoğlu, yap-
tığı açıklamada Ocak ayında 15 bin
kadrolu öğretmen atayacaklarını açık-
ladı. Resmi rakamlara göre ataması
yapılmayan öğretmen sayısı 330 bin.
Yani sadece yüzde 22'lik bir kesimi
atamayacaklarını açıkladılar. İnsanların
tepkilerini arttıran bu açıklamayı müj-
deli haber olarak verdiler. Ki hala
atama yapılmadı, ne zaman yapılacağı
da bilinmiyor. 

Devletin atama yapması bir lütuf
gibi gösteriliyor. Önce ataması ya-
pılmayan öğretmenler ordusunu ya-
rattılar şimdi üç beş kişinin atanmasını
meşru göstermeye, buna ikna etmeye
çalışıyorlar. Ürettikleri politikalar ile
ataması yapılmayan öğretmenleri
“branşlılar”, “sınıf öğretmenleri”,
“bölüm mezunları” gibi kendi içinde
de parçalamaya çalıştılar. Ataması
yapılmayan binlerce öğretmen, parçalı
bir biçimde sesini duyurmaya, hakkı
için mücadele etmeye çalışıyor. Bu
alanda şu an, atanmamanın getirdiği
sorunlar, parçalanmışlık, ücretli öğ-
retmenlik uygulamaları, eğitim ala-
nının yozlaşması, mesleğin onurunun
düşürülmesi gibi bir çok sorun ya-
şanıyor. Kendi sorunlarının çözümü-
nün birlik içersinde mücadele et-
mekten geçtiğini bilen ataması ya-
pılmayan öğretmenler “intiharı değil
mücadeleyi seçtik” diyerek birçok
ilde imza masaları açmışlardı. Mü-
cadelelerini ileriye taşımak, sorun-
larını ve çözüm yollarını tartışmak
için bu defa 11 Ocak Pazar günü,
Elektrik Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi’nde Forum düzen-
lediler. 

Forum içersinde ‘Niçin Atanmı-
yoruz, Atanmamamızın Sorumlusu
Kim, KPSS Olmalı mı, Nasıl Bir
Mücadele?’ konuları tartışıldı. Forum
saat 14.30’da, intihar eden öğret-

menler ve kemik kanserinden yaşa-
mını yitiren Şafak Bay’ın anılması
ve saygı duruşunda bulunulması ile
başladı. 

Ataması yapılmayan öğretmenler,
ataması yapılmayan tüm öğretmenleri
bir araya getirmek, yalnız olmadık-
larını hissettirmek, sorunlara birlikte
çözüm bulmak için forumu düzen-
lediklerini belirttiler. Cumhuriyetin
ilk yıllarından itibaren gelişen eğitim
sistemi ele alındı, özellikle Cumhu-
riyet döneminde öğretmen alımlarına
çok önem verildiği, öğretmen açığının
aslında hiçbir dönemde kapatılama-
dığı anlatıldı. Hatta 19. yy’da Prus-
ya’da denenmiş eğitim sisteminin,
öğretmen açığını kapatmak için ül-
kemizde uygulandığı, bu sistemin,
askerliği biten 80 gencin, 8 aylık bir
eğitmen kursuna alındıktan sonra
öğretmen yapılmasından ibaret ol-
duğu, 1936’dan 1946 yılına kadar
bu şekilde 8675 eğitmen yetiştiği
ifade edildi. 

1937’de büyük köyler için ‘Köy
Eğitim Yurtları’ açıldı. Bunlar daha
sonra ‘Köy Enstitüleri’ne’ dönüştü-
rüldü. Enstitüler, 1947’de kapatıldı
ve 1953’te 3 ve 6 yıllık ‘ilk öğretmen
okulları’ kuruldu. Ancak ülkedeki
öğretmen açığı bir türlü kapatılamadı.
27 Mayıs’tan sonra 22.452 yedek
subay, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde
öğretmen olarak çalıştırıldı.

1974’ten sonra yeni model ara-
yışlar başladı. İlköğretimi 8 yıla çı-
karma ve buna uygun öğretmen ye-
tiştirme gündeme geldi. Peşinden, 2
yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu ilk-
okul öğretmeni, 3 yıllık Eğitim Ens-
titüsü mezunu ortaokul ve dengi
okulların öğretmeni yapıldı. 1982’de
ise öğretmen yetiştirme işini YÖK
ve üniversiteler devraldı. Okulların
eğitim seviyesi 4 yıla yükseldi ve
34 tane eğitim fakültesi birden açıldı.
Fakat öğretmen açığı bir türlü kapa-
tılamadı. 

Ülkemizdeki eğitim politikaları
ve dolayısıyla öğretmen alımları, si-
yasilerin uygulayacağı genel politi-

kaların yansımasıdır. Son yıllarda
özelleştirmelerin artması ve devletin
kamusal yükümlülüklerinden kurtul-
mak istemesi ile eğitim, sağlık gibi
alanlarda kadrolu alımlar azaltıldı.
Örneğin 2005 yılında mezun öğret-
men sayısı 44 bin iken, KPSS’ye
173 bin kişi girdi; 2009’da 49 bin
kişi mezun olurken, 244 bin kişi
KPSS’ye girdi. Şimdi atama bekleyen
330 bin kişi olduğu söyleniyor. 744
bin kişi ise öğretmenlik okuyor. Açık,
her geçen gün büyürken, öğretmen
alımları sınırlandırılmaktadır. 

Niçin Atanmıyoruz? 
Kadrolu çalışan öğretmen arkadaş

bu soruya “Devlet, maliyeti düşürü-
yor. Hala öğretmen açığı çok faz-
la… Atama yapmak yerine sorunu,
ücretli öğretmenlerle çözüyor. Bir
kadrolu öğretmene vereceği maaşla,
üç ücretli öğretmen çalıştırıyor. As-
lında özellikle yoksul semtlerde halka
ucuz hizmet veriliyor. Ekonomik dü-
zeyi iyi semtlerde kadrolu öğretmen
sayısı çokken, yoksul semtlerde ücretli
öğretmen sayısıları, kadrolu öğret-
menin sayısını geçiyor. Yani sosyal
devlet dediğimiz kavram, bitmiş du-
rumda. Aslında eğitim-öğretim önce
kalabalık sınıflar, ücretli öğretmenler
ile bir sorun yumağı haline getiriliyor.
Sonra da bu sorun, özel okullara
teşvik edilerek, istedikleri yönde çö-
zümlenmiş oluyor. Yani 70-80 kişilik
sınıfları düşünürsek, üç sınıftan bir

KOŞULSUZ ATANMAK İSTİYORUZ! 

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER FORUMDA BULUŞTU 
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sınıf çıkarabiliriz. Burada sorun ya-
şanacak ve eğitim kalitesi doğallı-
ğında düşecektir. O zaman veli şöyle
düşünecek: çocuğuma, devlet okul-
larında iyi eğitim verilmiyor, o zaman
ben de özel okullara göndereyim. Ki
o özel okullarda KPSS sınavını ka-
zanamamış öğretmenler çalışıyor,
atanması yapılmayan öğretmenler
burada ucuza çalıştırılıyor, fakat bu
yerler kaliteli eğitim veren yerler
olarak algılatılıyor” dedi. 

Bir başka öğretmen, ‘devlet hizmet
alanlarını kendisine kar kapısı olarak
görüyor. Eğitim-öğretim alanını önce
yozlaştırıyor, sonra özele kapı açıyor.
Bizler de bu nedenle atanmıyoruz.
Yoksa sömürü çarkının hızla döndüğü
özel sektörde hangi öğretmen çalış-
mak ister ki’ dedi. 

Bir başkası şöyle devam etti. “Re-
kabetçi bir yaklaşım yaratılıyor. İş-
gücü alanı rekabeti… Böylelikle itiraz
etme ve hakkımızı aramamız elimizden
alınıyor. Tam da köleci sistem böyle
işliyor. ‘İşim olsun’ diye bize sunulanı
kabul etmek zorunda kalıyoruz. ‘İşim-
den olmayayım’ diye hiçbir şeye ses
çıkaramaz hale geliyoruz. 

Atamaların yapılmamasının tek
nedeni siyasettir. Bütçenin yetmemesi
diye bir şey yok. Bütçe, en temel ih-
tiyaçlar için vardır. Devlet, öğrenci
başına özel okullara 3 bin TL vere-
ceğini söylüyor, onlara para ayırana

kadar, devlet okullarına ayırsa zaten
sorunlar büyük oranda çözülür. Ya
saray yaparlar ya da hırsızlara rüş-
vetçilere yatırım yaparlar… 

Ataması yapılmayan öğretmenler,
devlet politikalarının farkında değilse,
atanamamasının sorumlusu olarak
kendisini görüyor. İşte bu psikoloji
onu intihara kadar sürüklüyor. En
başta yöneticiler, haklarını arayan
ataması yapılmayan öğretmenlere,
‘sınav var çalış sen de kazan, her
üniversite bitiren atanacak diye bir
kural yok, atanamayanları Eminö-
nü’nde yem bekleyen güvercinlere
benzetiyorum’… Gibi ipe sapa gelmez
sözler edebiliyorlar. Atanamamamızın
sorumlusu biz değil, siyasi iktidar-
lardır. Dolayısıyla intiharlardan so-
rumlu olanlar da onlardır.” 

Ataması yapılmayan öğretmen-
lerin birçok sorunu örnekle anlatıldı
ve çözüm bölümünde ortak kararlar
alındı. Öncelikle ataması yapılmayan
öğretmenlerin çalışmalarına Ataması
yapılmayan öğretmenler meclisi ola-
rak devam etmeleri gerektiği karara
bağlandı. 

Sonuç Olarak;
1-Ataması yapılmayan öğretmen-

ler sorunu sadece atama bekleyenlerin
değil, aynı zamanda kadrolu çalışan
öğretmenlerin de sorunudur. Bu ne-
denle Ataması Yapılmayan Öğret-

menler Meclisi, Kamu Emekçileri
Meclisi ile ortak çalışmalıdır. 

2- Rakip değil, meslektaşız. Bi-
rimize yapılan haksızlık, aslında he-
pimize yapılıyor. Tüm branşlar ortak
hareket etmeli, sadece kendileri için
değil, tüm ataması yapılmayan öğ-
retmenler için koşulsuz atanma hakkı
istemelidir. 

3-Kitle çalışması ile öğrenci, veli,
herkese ulaşmalı, sorunların gerçek
nedenini herkese anlatmalıyız. So-
runların gerçek nedenini bilen öğ-
retmenler, en azından kendini suçla-
maz, belki de böylece intiharların
önüne bile geçebiliriz. Bu büyük bir
kazanç olur. 

4- Tüm illerde eş zamanlı basın
açıklamaları yapılmalı. Bunlarda çağ-
rımız ‘birleş, çoğal, harekete geç’
olmalıdır. Komiteler kuralım ve bu
şekilde tüm öğretmenlere ulaşmaya
çalışalım. 

5- KPSS kursları ve dershane ön-
leri ile eğitim fakülteleri önlerinde
bildiri dağıtabiliriz. 

6- Medyada öne çıkmış kişilerle
görüşülebilir ve çalışmaları duyur-
maları sağlanabilir. 

Sokaklarda forumlar yapılabilir.
İmza kampanyasına devam edilebilir.
denilerek forum bitirildi. ‘Ayrışarak
değil birleşerek mücadele etmeliyiz.
Birliğimiz umudumuz olsun’ denildi. 

Hakkımız Olanı İstiyoruz 
Atamamız Gerçekleşsin

Ataması yapılmayan Öğretmenler her hafta olduğu
gibi bu hafta da İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve
İstanbul’da eylemler yaptı.

İZMİR: Kamu Emekçileri Cephesi her hafta olduğu
gibi 14 Ocak'ta Konak Büyükşehir Belediyesi önünde,
Ataması Yapılmayan Öğretmenler için imza masası açtı.
Şubat ayında 15 bin atama beklendiği, ancak ataması
yapılmayan 300 bin öğretmen olduğu, ihtiyaç duyulan
kadroların, taşeronlaşmanın eğitimdeki karşılığı olan
ücretli öğretmenlerle karşılandığı dile getirilerek halka
çağrı yapıldı. Masaya halkın ilgisi yoğundu. İşçi, öğrenci,
avukat, doktor, memur, ataması yapılmayan öğretmenler,
emekliler, ev kadınları olmak üzere halkın her kesiminden
insanlar masaya gelerek bu konudaki duyarlılıklarını ve
iktidarın politikalarına olan öfkesini imzayla ve sohbetle

dile getirdiler. Çalışmada 80 imza toplandı.  

ANKARA: Yüksel Caddesi’nde Ataması Yapılmayan
Öğretmelerin sesine ses katmak için 17 Ocak’ta imza
masası açıldı. 14-15 Şubatta İstanbul’da yapılacak olan
Kamu Emekçileri Kurultay davetiyeleri ile imza masasına
gelen halk kurultaya katılım için davet edildi.

ESKİŞEHİR: Ataması Yapılmayan Öğretmenler
Meclisi 19 Ocak'ta Adalar'da imza masası açtı. Açılan
masaya, soğuk hava koşullarına rağmen ilgi yoğundu.
İmza atmak için masaya gelen kişiler, direnişin son
derece haklı olduğunu ve eylemliliklerin devam etmesi
gerektiğini ifade etti. Masada 125 adet imza toplandı.

ADANA: Kamu Emekçileri Cepheliler 19 Ocak’ta
8. Çukurova Kitap Fuarı'nda Kurultay davetiyesi dağıtıp
afişleme yaptılar.

İSTANBUL: Kamu Emekçileri Cepheliler, 18 Ocak
günü Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, Yürüyüş Dergisinin
451. sayısının satışını yaptılar. 1 saat boyunca 16 dergi
halka ulaştırıldı.
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Halk Cepheliler umudun sesi Yü-
rüyüş dergisini yurdun çeşitli yerlerinde
halka ulaştırmaya devam ediyor.

İSTANBUL
Bağcılar: 16 Ocak’ta Kemalpaşa

Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımı yapıldı. 4 kişinin katıldığı
çalışmada “Çeteler Halka Hesap Ve-
recek” başlıklı bildiriler de dağıtıldı.
İki saat süren çalışmada yaklaşık 50
dergi halka ulaştırıldı, yüzlerce bildiri
dağıtıldı.

Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları, 15 Ocak’ta yaptıkları ça-
lışmada mahalle halkının kapısını ça-
larak Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını
yaptılar. Halkla yapılan sohbetlerde,
son dönemde yapılan eylemler ve
açıklamalar üzerine konuşuldu. 3 ki-
şinin katıldığı çalışmada 30 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Gebze: Devrimci İşçi Hareketi
Çayırova Emek Mahallesi’de Yürüyüş
Dergisinin tanıtımını yaptı. 14 Ocak’ta,
4 kişinin katıldığı çalışmada 25 dergi
halka ulaştırıldı.

Bağcılar: Karanfiller Kültür Mer-
kezi önünde 19 Ocak'ta toplanan Liseli
Dev-Genç'liler ve Halk Cepheliler
Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu’ndan baş-
layarak Demirkapı ve Fatih Mahalle-

lerinde dergi dağıtımı yaptılar. Yapılan
baskınlar ve AKP- mafya- polis iş-
birliğinin anlatıldığı çalışmaya 8 kişi
katıldı. Yapılan çalışma sonunda 65
dergi halka ulaştırıldı.

Halk Cepheliler ve Liseli Dev
Genç’liler 20 Ocak'ta Yürüyüş Der-
gisinin tanıtımına ve dağıtımına devam
ettiler. Çiftlik, Şaşkın bölgesinde ve
Sancaktepe Mahallesi’nde 5 kişinin
katıldığı Yürüyüş Dergisinin tanıtımı
çalışmasında 19 dergi halka ulaştırıl-
dı.

Altınşehir: Şahintepe Mahalle-
si’nde 17 Ocak günü kurulan pazarda
Halk Cepheliler Yürüyüş Dergisi’nin
452. sayısının dağıtımı yaptılar.  Ya-
pılan dağıtıma 6 kişi katıldı. Dağıtım
sonucunda 17 dergi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün Bayramtepe Mahal-
lesi’nde Halk Cepheliler toplu dergi
dağıtımı yaptılar. Tokat Mahallesi de-
nilen bölgeden başlandı. Kahvelerde
ve kapı çalışmasıyla bu bölgeye 452.
ve 451. Sayılardan 35 adet dağıtıldı.
Bu bölge bitirildikten sonra  Filistin
mahallesinde 452. sayıdan 30 dergi
dağıtıldı. Mahalle halkı devrimcileri
tanıdığından dağıtımda "bizler dev-
rimciyiz, dergi dağıtıyoruz” demek
yeterli oldu. Çalışmaya 8 kişi katıldı.

Kıraç: Yeni Mahalle’de 19 Ocak'ta
devrimci işçiler umudun sesi Yürüyüş
Dergisi tanıtımı ve dağıtımı yaptı. Bir
buçuk saat süren çalışmada halkla
sohbet edildi. Ve beş adet Yürüyüş
Dergisi emekçilere ulaştırıldı. 

ANKARA: Batıkent'te İlk yerleşim
Mahallesi’nde 19 Ocak'ta Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. 3 Dev-Genç'li-
nin katıldığı dağıtımda 21 dergi dağı-
tıldı. Dev-Genç'liler mahalle halkıyla
ve esnafıyla sohbet etti.

MERSİN: Umudun sesi Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırılmaya devam edi-
yor. 16 Ocak'ta 4 Halk Cepheli Kazanlı
Mahallesi’nde 23, Karaduvar Mahal-
lesi’nde 11 dergiyi  halka ulaştırırken
Cumhuriyet Mahallesi’nde 28 dergi
dağıtıldı. 18 Ocak'ta ise 5 Halk Cepheli
tarafından Tarsus'un Musalla Mahal-
lesi’nde 32 dergi halka ulaştırıldı.

İZMİR: Dev-Genç’liler 17 Ocak
günü Bornova’nın Naldöken Mahal-
lesi’nde Yürüyüş dergisinin tanıtımını
yaptı. Dağıtım sırasında halka, Berkin
Elvan’ın katillerinin hala yargılanmadığı
ve bunun üzerine halk savaşçısı Fırat
Özçelik’in Dolmabahçe Sarayı’na yap-
tığı eylem anlatıldı. Halk yapılan bu

Bütün Yoksulların Evinde

Umudun Sesi Olmalı

Antalya

Yürüyüş
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eylemi destekledi ve Berkin Elvan’ın
katillerinin yargılanması gerektiğini
belirtti. 3 kişinin katıldığı çalışmada
21 dergi halka ulaştırıldı.

ANTALYA: Halk Cepheliler 17
Ocak’ta Kışlahan Meydanı’nda Yü-
rüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptılar.
Dergi tanıtımı sırasında yapılan ko-
nuşmalarda “Katil polis sokak or-
tasında bizim çocuklarımızı katle-
diyor. AKP katillerini koruyor, uyuş-
turucuya, yozlaşmaya karşı birlikte
mücadele edelim, vatanına sahip
çıkan devrimciler tutuklanıyor, ba-

kanlar, bakan çocukları mahkemelerce aklanıyor, gerçek
vatanseverlik Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık
için mücadele etmekten geçer” denildi. Bu çalışmada 28
dergi halka ulaştırıldı.

18 Ocak günü ise Halk Cepheliler Göksu Mahallesi’nde
yaptıkları çalışmada ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’
önlükleriyle tek tek yoksul halkın kapılarını çalıp, yaşa-
dıkları ülkenin sorunlarını ve çözüm yollarını anlatıp

tartışarak, Berkin için adalet istediklerini belirttiler. İki
saatlik çalışmalarının sonunda toplam 50 dergiyi halka
ulaştırdılar.

ANTEP: 16 Ocak’ta kapı çalışması yaparak 40
dergiyi okurlarıyla buluşturan Halk Cepheliler, 17 Ocak
günü de Düztepe Mahallesi’ndeki esnafları gezerek
yapılan çalışmada ise 38 dergiyi okurlarına ulaştırdılar.

18 Ocak’ta yapılan kapı çalışmasında ise 39 adet Yü-
rüyüş Dergisini halka ulaştırdılar.

EDİRNE: Ayşekadın Yerleşkesi civarında Yürüyüş
dergisi masası açıldı. 14 Ocak’ta açılan masada ayrıca
TAVIR dergisi ve F Tipi Film de tanıtıldı. Hafta sonu da
Yürüyüş Dergisi'nin 452 ve 453. sayılarının tanıtımı ya-
pılarak 37 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

ERZİNCAN:: Dev-Genç'liler 18 Ocak günü Ulalar ve
Geçit beldelerinde Yürüyüş Dergisi tanıtımı yaptı. Üç saat
süren tanıtımda Ulalar’da 55, Geçit beldesinde 25 adet Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 19 Ocak’ta ise Yalınca ve
Yeşilyurt köylerinde derginin tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 3
saat süren tanıtımda Yalınca’da 32 adet, Yeşilyurt köyünde
15 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Dergisi Dağıtıcıları, Kahvaltı
İçin Bir Araya Geldiler !

Okmey-
danı Halk

Cephesi, Ok-
meydanı Mahalle-

si’nde Yürüyüş Der-
gisi dağıtımcılarına kahv-

altı verdi. Dergi dağıtımcıları
hep beraber kahvaltı yaptılar, yeni dergi

dağıtımcıları birbirleri ile tanıştılar, sohbet ettiler.
Kahvaltıya 17 kişi katıldı. Dergi dağıtımcıları bundan
sonraki günlerde sık sık biraraya gelme düşüncelerini
dile getirdiler.

Sorunlarımızı Her Yerde, 

Her Aşamada Tartışacak Çözeceğiz!
Dev-Genç'liler Karadeniz Özgürlükler Derneği’nde,

15 Ocak'ta tanışma kahvaltısı düzenleyerek bir araya
geldiler. Güncel konular üzerine  başlayan sohbet,
Dev-Genç’in 45 yıllık tarihi, öğrenci gençliğin okullarda
ve yurtlarda verdikleri mücadeleler ve kazanımlar
üzerine devam etti. Yozlaşmaya karşı verilen mücadele
anlatıldı. Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi arkadaşla-
rımızı hayli şaşırttı ve mutlu etti, yozlaşmaya karşı
mücadelede şehit olan Hasan Ferit Gedik anlatıldı.
Yeni tanışılan öğrenciler basından sınırlı şekilde duy-
dukları kadar çalışmaları bildiklerini, gerçekleri  bil-
mediklerini söylediler. Halkın Mühendis Mimarlarından
bahsedildi. Halk İçin Mühendislik Mimarlık örnekleri;
Halk bahçeleri, Ferhat Gerçek Yürüteci, Hasan Ferit
Gedik Rüzgâr Tribünü anlatıldı. Yeni gelenlerin mü-
hendislik öğrencisi olmaları, bilim ve mühendislik
üzerine yeni bir tartışmayı açtı. Dünyadaki ve Türki-
ye’deki halk için bilim örnekleri verilince uzlaşma
sağlandı. Kahvaltıya 6 kişi katıldı. 

Altınşehir

İzmir

Mersin Bağcılar
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Tiyatro hayatın bir kesitinin aynasıdır. Halkın hayatı
zorlu bir mücadeledir. Ve tiyatro bu hayatı kolaylaştırır.
Çünkü bilinç taşır, yol gösterir, halkın duygularını örgütler,
güç verir.

Kimin tiyatrosu? Hangi tiyatro? Hangi konu ve kimi ne
kadar ilgilendirir? İşte hayat. Çocuklarımız katlediliyor.
Nasıl, nasıl akıtılıyor beyinleri asfaltlara, bir kuşun başını
koparmanın hayvani zevkiyle... 

Hasan Ferit, Berkin, Uğur, İbrahim, Nihat... Bizim gül-
yüzlü, karakaşlı, yaşları küçük yürekleri büyük yiğit ço-
cuklarımız... 

İşçiler katlediliyor. Nasıl, nasıl cayır cayır yakılarak
Soma'da yerin yedi kat altında, Ermenek'te madenin derin-
liklerinde "yüzme bilmeden" boğdurularak balçıklı suda... 

Neler yaşanıyor arkada acılarla bıraktıkları o yoksul
evlerde... 

Tek başına acı yoktur. Acının kaynağı, acı çektiren
varsa, öfke de vardır. Ve öfke acının kankardeşidir. Acılar
kadar büyüktür. Bu zulüm düzeni öfkemizi öldürüp bizi
sadece acımızla kötürüm bırakmak için bir saniye vakit
kaybetmez. Ama eğer bilirsek, eğer yüreğimizi bilincin
çelik zırhıyla donatırsak çocuklarımızı katledenlerin hiçbir
silahı yetmez öfkemizi öldürmeye. 

İşte Tiyatrocular, bunun için oynamalısınız yoksul evlerin
aralarındaki meydanlarda. Bedreddin'i oynamalısınız. Börk-
lüce'nin, Torlak Kemal'in nasıl bütün yoksulları birleştirdiğini
anlatmalısınız. Emekle, kan-ter yaratılan ve üretilen her
şeye mülk sahibiyim diye el koyanlar yüzünden yoksul bı-
rakıldığını halkın... 

Anlayıp biraraya gelerek, örgütlenerek, her şeyi birlikte
tartışıp karar alarak, kardeşçe bir hayatı kurabileceğimizi
bilmeyelim diye cahil bırakıldığımızı... Hayatımızın umutsuzca,
bonzaiyle, pornoyla, yozluğun binbir çeşidiyle harcandığını...
Her itirazımızın, adalet isteğimizin panzerlerden sıkılan kur-
şunlara, gaz bombalarına, gözaltına, işkencelere boğularak
sindirilmek istendiğini anlatın. Direnmeyi anlatın, yürümeyi
üstüne üstüne zulmün.

"...Toprak adamları toprağı fethe gideceğiz

Ve kuvvetli ilmi, sırrı tevhidi gerçeklendirip

biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını 

iptal edeceğiz"

Bedreddin'in taaa yedi asır önce bütün yoksullara yaptığı
çağrıyı, yedi asır sonra bile taptaze olan sesini çınlatın
meydanlarda; 

"....

Hep bir ağızdan türkü söyleyip 

hep beraber sulardan

çekmek ağı, 

demiri oya gibi işleyip

hep beraber, 

hep beraber sürebilmek

toprağı, 

ballı incirleri hep bera-

ber yiyebilmek,

yarin yanağından gayrı her şeyde 

her yerde 

hep beraber!

diyebilmek   için ..."

Hiç kuşkunuz olmasın. Bu taptaze çağrıya kulak verenlerin
adımları yaklaşacak sizlere. 

Tiyatrocular, siz bakmayın yoksulun durgunluğuna, çe-
kingenliğine... Umutsuzluğa gülmüş Bedreddin yedi asır
önce:

"... -Ya! Bedreddin! dedim,

uyuklayan yelkenlerin tepesinde 

yıldızlardan başka bir şey görmüyoruz. 

Fısıltılar dolaşmıyor havalarda. 

Ve denizin içinden

gürü1tü1er duymuyoruz. 

Sade bir dilsiz, karanlık su, 

sade onun uykusu. 

Ak sakalı boyundan büyük küçük ihtiyar

güldü, dedi: 

-Sen bakma havanın durgunluğuna

derya dediğin uyur uyur uyanır..."

Çoğalarak gelecek, büyüyerek, güçlenerek gelecekler.
Saracaklar sizi, soracaklar size, daha anlatın diyecekler.
Bizi de alın diyecekler. Öyle çok, öyle büyük, öyle derin
ve gerçek hikayeler anlatacaklar ki size, yaptığınız sanatın
derya deniz malzemesi olacak. Hem de öyle abartmadan,
bir bardak çay içer gibi anlatacaklar. Alın onları. İşleyin,
yol gösterin, en büyük ustanın hayatı yaratanlar olduğunu
göreceksiniz. 

Ve tarihte yoksulun hakkını yoksulu örgütleyerek gerçek
kılmak için ayaklanan ve halkın mücadelesiyle gücünü ortaya
koyan büyük direnişlerin nasıl yaratılıp nasıl yürüdüğü ve
nasıl sonuçlandığını anladığında... Kuşkunuz olmasın tertemiz
bir sayfaya özenle yazar gibi, yazmaktır yapacağınız; "Yarin
Yanağından Gayrı Her Yerde, Her Şeyde, Hep Beraber"...
Ve o şatafatlı salonların boğucu ortamında bunaltılan koca
şair Nazım, hasretle kucaklaşsın halkıyla..

BU ÇAĞRIYI TAŞIYALIM YOKSUL MEYDANLARA:

YARİN YANAĞINDAN GAYRI 
HER ŞEYDE, HER YERDE, 
HEP BERABER!

Yürüyüş
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"Grup Yorum Bu, Elbette Böyle Olacak"
Grup Yorum 'un 20 Ocak'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST)

yapacağı 30. yıl söyleşisi ve müzik dinletisi için Grup Yorum gö-
nüllüleri 19 Ocak'ta Kızılay'da afiş ve bildiri dağıtımı çalışması
yaptılar. Kızılay’da 27 mekâna giren gönüllüler afişlerini asıp
masa masa dolaşarak bildiri dağıtımında bulundular. Bire bir ko-
nuşmalarla halkımıza Haziran ayında yapılacak konser anlatılarak,
Salı günü yapılacak söyleşi ve dinletiye davet edildi. Yaklaşık 400
kişiyle yapılan görüşmelerde halkımız stadyum konseri kararından
memnuniyetini ifade etti, çoğunluk söyleşiye gelebileceğini bildirdi.
Gönüllüler Sakarya, Kolej, Kocatepe bölgesinde 60 afiş astılar.
Daha afişler asılır ve bildiriler dağıtılırken üzerlerindeki irtibat te-
lefonunun defalarca çalması memnuniyet vericiydi. Söyleşi ve
dinletinin ücretsiz olup olmadığını merak eden Grup Yorum
sevenler ücretsiz olduğuna ayrıca sevindiler ve geleceklerini
belirttiler. Bildiri dağıtımda bir genç hangi organizasyon şirketinin
bu konseri düzenlediğini sordu, kendisine böyle bir organizasyon
şirketinin olmadığı, her şeyi halkın ve Grup Yorum gönüllülerinin
üstlendiği anlatıldı. Grup Yorum'u bilen aynı masada oturan
arkadaşı, “Grup Yorum bu, elbette böyle olacak” diye yanıtladı ve
orada olacağız dediler. Çalışmaya 5 kişi katıldı.

Türkülerimizle 
Bir Ses Olduk Anadolu'ya

Düzenin yoz eğlence anlayışına karşı türkü ge-
celerimizle alternatif oluyoruz. 

11 Ocak günü Trakya Kültür Merkezi’nde bu
yılın 3. türkü gecesi gerçekleştirildi. Geceye Berkin
Elvan’ı anlatan tek kişilik oyunla başlandı. Daha
sonra Trakya ve birçok yörenin türküleri seslendirildi.
Ahmet Arif'in 'Anadolu' şiiri okundu. 

Mersin'de Arap Halkımızın 

Ras es-Seniy Günü Kutlandı
Halk Cepheliler Mersin'in Kazanlı İlçesi’nde

Arap halkının (Ras es-Seniy) gününü kutladı. Arap
Alevilerin kutladığı Ras-es seniy, Rumi-(Şemsi)
miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14
Ocak’ta kutlanmaktadır. Kazanlı Halk Kültürünü
Yaşatma ve Dayanışma Derneği de Kazanlı Ma-
hallesi’nin meydanına "Tüm Halkımızın Ras es-
Seniy Gününü Kutluyoruz" yazılı bir pankart asarak
Kazanlı halkının bayramını kutladı.

İnternetin sağladığı olanakları öğrenmek ve mücadeleye
en yararlı şekilde kullanmak elbette gereklidir. Bunu ya-
parken internet, iyi niyetli-kötü niyetli, dost-düşman
herkesin de kullanabildiği unutulmamalı. Halk Cephesi
adına yalan-yanlış yazılıp çizen bir provokatörü teşhir
eden açıklama yayınladı:

Halk Cephesi Açıklaması:
Nurullah Şaşkın Bir Provokatördür, Yazdığı-Söylediği

Hiç Bir Şeye İnanmayın!
Çeşitli internet sitelerinde, facebook, twitter adreslerinde

hakkımızda yazılan, hatta çoğu zaman daha da ileri gi-
dilerek bizim resmi açıklamamızmış gibi ifade edilen
yanlış-provokatif bilgilere son vermek için bu açıklamayı
yapmayı gerekli gördük. 

Çağrılarımızın, haberlerimizin, açıklamalarımızın ya-
yınlandığı, halkımızın ciddiye alması gereken tek internet
sitesi Halkınsesi Tv'dir. 

Dikkat çekiyoruz: "halkınsesi" adıyla açılmış facebook,
twitter sayfaları değil, Halkınsesi Tv'nin internet sitesidir.
Bunun dışında dost gibi görünen tüm facebook, twitter
adreslerinde yazanlar örgütümüze zarar veriyorlar. Kimse
ama-fakat-ancak demesin. Örgütümüze zarar veren bir
faaliyeti bile bile yapmak suçtur. 

"Halkın Haber Ajansı" ve "Gülsuyu Haber Ajansı"
isimli twitter sayfalarını yöneten Nurullah Şaşkın isimli
kişi bir provokatördür. İnternette "şahin" ismini kullan-
maktadır. Bu adamın söylediği, yazdığı hiç bir şeye
itibar etmeyin. Nurullah Şaşkın yalancıdır. Kendisini
Cepheli olarak tanıtıp Cephe'ye hakaret eden bir sahtekârdır.
Cepheliler, Halkınsesi Tv dışında gördüğü hiç bir habere
inanmamalı, itibar etmemelidir.

Halk Cephesi

Kütüphanemizi Kuruyoruz
Altınşehir-Şahintepe Mahallesi’nde kendi

kütüphanemizi kuruyoruz. Düzenin halkımıza
dayattığı yozlaşmaya karşı kendi kültürümüzü
geliştireceğimiz yeni bir mevzi açıyoruz. Tüm
duyarlı halkımızın desteklerini bekliyoruz.

İhtiyaçlarımız:
-Kitaplık 
-Kitap -Masalar-Sandalyeler
-Yazı tahtası
-Mutfak tezgâhı
-Buzdolabı
-Tüp
İrtibat: 0539 925 7379

Grup Yorum 30. Yıl Konseri

Halka Giderek Halkla Birlikte, 

Konseri Adım Adım, 

Sokak Sokak Örüyoruz...

Bilgi Kirliliği Konusunda 
Duyarlı Olalım!
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Unutmaki sen bir savaşçısın. Hal-
kına ve vatanına duyduğun sevginin
sonucu kuşandığın silahın halkın
adaletidir.

Madenlerde katledilen işçilerimi-
zin kömür karası gözleri öfke sebe-
bindir. Açlıktan ölen bebeklerimiz,
uyuşturucudan sokak aralarında can
veren gençlerimiz, çocuklarımız se-
nin, o belinde cüretle taşıdığın, na-
musun bildiğin ateşleme sebebindir.

Halk her güce sahiptir, hiçbir za-
man unutmadık, asla gözardı etmedik,
halkı küçümsemedik ve her daim
baş tacı ettik bu savaşın. Halkla ara-
sına set çeken, küçümseyen olmadık
hiçbir vakit. Aksine halka güvenip,
güven verdik. Halka verilen güven
onu bu savaşın içinde savaştırmaktır.
Onu haklı öfkesinin atacağı yönü
görmesini sağlamak onunla birlikte
savaşmaktır. Dün olduğu gibi bu-

günde yine aynı şiar dilimizde, halkı
silahlandıracak ve bu savaşı mutlaka
ama mutlaka savaşarak kazanacağız.
Bu sebeple halkın içerisinden çıkan,
halkın savaşa, ölmeye ve öldürmeye
gönüllüleri, milisleri hasmımızın kı-
yametidir. Ve halklarımıza düşmanı
doğrudan gösteren, milislerimizin
çeşitli eylemleri, bugün halkla birlikte
savaştığımızın göstergesidir. Hiçbir
halk düşmanı unutmasın ki, sorul-
madık hesabımız kalmayacak.

Silahlarınız, tomalarınız,
bombalarınız, bombaları-
nızla sokaklarımızda dolaşıp
halka korku salmanın derdi
bitirecek sizi.

Ve bu halkın onurlu,
cüretli her bir savaşçısı
örgütlülüğümüzün,
ideolojimizin pratik-
teki bir parçasıdır.

Bu sebeple;

Halkına, vatanına
duyduğun sevgi en zor
anında, kimselerin, hiçbir

elin uluşamayacağı derinlikte senin-
ledir. Unutma ki, Berkinler'in, Hasan
Feritler 'in ve nice halkın kahraman-
larının düşleri seninledir.

Halkın kendini savunma hakkını,
savaşma hakkını kullanmanın onu-
runu taşımak vatanseverliğin en bü-
yük göstergesidir. Yüzyılların inti-
kamını almak savaşçıyı azim ve ka-
rarlılıkla, başarıyla zaferlerin mimarı
yapacaktır. Ve halk mutlaka kendi
içinden çıkan savaşçılarını sahiple-

necek, bu savaşta yerini kahra-
man olarak alacaktır.

HALKIN MİLİSLERİ

HASMININ KIYAMETİDİR

Suat Elmas Üç Kuruş İçin
Devrimcileri Kandırıyor! 

Baz İstasyonuyla Halkı Zehirliyor!
Gazi Halk Cephesi üç kuruş için

halkı zehirleyen Suat Elmas ile ilgili
19 Ocak'ta açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Yaklaşık 1 ay önce Sekizevler
gecekondularda Suat Elmas'ın evinin
çatısında bulunan baz istasyonu Gazi
Halk Meclisi ve mahalle halkıyla
birlikte yıkılmıştı. Baz istasyonlarının
halka verdiği zararı artık anlatmaya
gerek yok. Bizim için esas mesele
Suat Elmas devrimcilerin ve halkın
yıktığı baz istasyonunu tekrar neden
ve nasıl yapar? Suat Elmas çok akıllı ama devrimciler aptal
mı? Hayır! Tanıyın Bu Adamı! Suat Elmas baz istasyonundan
alacağı üç kuruş için halkını ve mahallesini satan bir adamdır!
Biz çocuk değiliz, Cepheliyiz. Bizi kimse kandıramaz. Gö-
zümüzün içine baka baka bizim yıktığımız baz istasyonunu
tekrar yaptıramaz. Suat Elmas! Ya kendin yıkacaksın o baz
İstasyonunu ya da biz gelip halkla birlikte baz istasyonunu
da evini de başına yıkarız!"denildi.

Kentsel Dönüşüme Karşı
Bir Olmak Güç Olmaktır
Yıkımları Engellemektir

Karayollarındaki evlerin riskli alan ilan edilmesinin
ardından toplanan mahalle halkıyla 17 Ocak günü
halk toplantısı yapıldı. Bir avukat kentsel dönüşümün
ne olduğunu anlattı ve hukuki açıdan neler yapılabil-
diğini aktardı. Ardından Halk Meclisleri adına söz
alan Muharrem Cengiz Kentsel Dönüşüme karşı Halk
Meclisleri’nin geçmiş tecrübelerini, yarattığı direnişleri
anlattı. 400 kişinin katıldığı toplantıda Alibeyköy ve
Gazi Halk Meclisi adına konuşmalar yapılarak sokak
temsilcileri, sokak toplantıları ve komiteleşme yöntemleri
anlatıldı.

Yürüyüş

25 Ocak
2015

Sayı: 453
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Bu kavramları sık sık duyarız bazen
bizim de kullandığınız olur. daha çok egemenlerin
kullandığı ve halkın diline doladığı kavramlardır. 

Neden "dar gelirli", Neden "düşük gelirli?" Bu
halkların kaderi midir? Yaşamlarının fıtratında mı var?
Elbette egemenler beyinlerde çarpıklık yaratmak için
kullanır bu ifadeleri. Büyük sömürülerini bu kavramlar
altında gizlerler. 

Başbakan Davutoğlu Avustralya'da yapılan G-20
toplantısında Türkiye'nin Afrika'da 25 büyükelçilik
açtığını söylüyor. Ve ekliyor, "Birçok Afrikalı başbakan ve
devlet başkanı bize şunu söylüyor: G-20 içinde bizim de
sesimiz olun. Biz de başkanlığımız döneminde herkesin
sesi olacağız ve gündemi bu şekilde hazırlayacağız .
Mümkünse de düşük gelirli ülkeleri ve G-20 ülkelerini bir
araya getirmeye ve birbirlerini anlamalarını sağlamaya
çalışacağız."

Davutoğlu diyor ki; Afrika ülkelerine "biz sizi
sömüreceğiz, siz de bu sömürüye ses
çıkarmayacaksınız." Birbirlerini anlamanın başka bir
ifadesi, anlamı yoktur.

Yani Davutoğlu'nun söylediği ifadede saklı olan
emperyalizmin yağma talan ve sömürüsüne düşük
gelirli ülkelerin ses çıkarmamaları noktasında tehdit
savurmaktır. 

Diyor ki, bizler geleceğiz, topraklarınızı işgal
edeceğiz, zenginliklerinizi çalacak size de kırıntılar
vereceğiz, ancak sizin sesiniz çıkmayacak. 

Hayır, "düşük gelirli", "dar gelirli"  olmak ne
kaderimizdir, ne de "fıtrat"ımızda var. Biz dar gelirli
değil, yoksuluz. Ve yoksulluğumuzun sorumluları var
ve bu sorumlulara asla anlayış göstermeyeceğiz. 

“Dar gelirli” kavramının altında halkın açlığı
yoksulluğu, sömürülmesi gizlenmektedir... Asgari
ücretliye çok para verdiniz de almadılar mı? İşçiye üç
kuruş fazladan vermemek için patronlar günlerce
pazarlık yaparlar. 

Ailelerin, ülkelerin halkların yoksul olmasınını tek
sebebi var: Emperyalistler ve işbirlikçileridir.  

“Düşük gelirli ülkeler” diyerek de sömürünün üstü
örtülür. 

Emperyalistler bu sebeple suçludur. Bu suçlarını
gizlemek için  sadaka ve yardımlarla göz boyarlar.
Uluslararası yardım kuruluşları vs. ile kendilerini
yardımsever göstermeye çalışırlar ve şu mantığı
halkların hafızasına kazımak isterler. Zenginler olmazsa
yoksullar nerede iş bulacak, çalışacak? Tanrı insanları
eşit yaratmamıştır vs. Böyle söyleyerek "biz halkın
kendilerine muhtaç olduğumuzu düşünmemizi isterler. 

Halka kendileri (zenginler) olmadan
yaşayamayacaklarını, hiçbir işi başaramayacaklarını
söyleyerek aşağılarlar. Bu baskıyla ülkelerinde
halklarında üçerinde bir baskı oluşturup yoksullukları
gizlemeye çalışırlar. Yani yoksulluğumuz bizim, bizim
düşünmeyi, çalışmayı, iş yapmayı bilmeyişimizdenmiş
gibi göstererek kendi suçlarını gizlerler. 

Bu anlamıyla egemenlerin beyinlerimizi
bulandırmalarına izin vermeyerek dilimiz gerçeği olduğu
gibi anlatmalı. "Düşük gelirli ve dar gelirli..." diyerek
emperyalistlerin oyununa gelmemeli, onların suçlarını
gizlememeliyiz. Bu kavramları kullanmamalıyız.
Dilimize de beynimize de ait değildir bu kavramlar.
Dilimiz suçluyu gösterecek kavramları yansıtmalıdır. 

"Dar gelirli aileler", "düşük gelirli ülkeler" değil,
emperyalizmin yarattığı açlık, yoksulluk ve sefalet
diyoruz.

Savaşan
Kelimeler 

Halk Cepheliler kapı kapı dolaşarak Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırırken, evlerdeki gerçek hayatı da paylaşarak halk-
la bütünleşiyor. 

İstanbul’da Bağcılar Yenimahalle’de 16 Ocak’ta kapı ça-
lışması sırasında tanışılan bir aileye ev ziyaretine gidildi. Zi-
yarette evde bulunan 6 kadınla Yürüyüş Dergisi üzerine soh-
bet edildi.  Kadınlarla tüketim kültürü üzerine sohbet edil-
di.  2 saat süren sohbet daha görüşmek üzere söz alınarak bi-
tirildi.

Yine aynı gün Yenimahalle 6.sokakta bir dergi okurunun

evine oturmaya sohbet etmeye gidildi. Dergi üzerine ve gün-
lük sorunlar üzerine sohbet edildi.

İki Halk Cepheli de Kirazlı Mahallesi'nde  ise bir kapı ça-
lışması sırasında tanışılan ve sabit dergi okuru haline gelen
bir aileye hasta ziyaretine gittiler. Bir gün önce dergi verir-
ken ev hanımının yüz felci geçirdiğinin öğrenilmesi üzeri-
ne yapılan ziyarete aile çok sevindi. Ekonomik sorunlar üze-
rine sohbet edildi. Memleketinde gerillaları tanıdığını onlarla
her şeylerini paylaştıklarını devrimcilere duyduğu sevgiyi an-
lattı. 

İyi Günde ve Kötü Günde Halkımızın Yanındayız
Çalınmadık Kapı, Girilmedik Ev Bırakmayacağız

25 Ocak
2015

Yürüyüş
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“Dar Gelirli Aileler”
“Düşük Gelirli Ülkeler”



İtalya’da CIA’ nın gizli anti-komünist
terör örgütü “GLADİO” açığa çıkarıl-
mış, tüm NATO ülkelerinde benzer
gizli örgüt arayışları başlamıştır. Tüm
NATO ülkelerinde komünizme, komü-
nist güç ve örgütlenmelere, etkileri al-
tındaki sendikalara, derneklere karşı
savaşma ve iktidar olmalarını her türlü
aşağılıkça satın alma, provokasyon ve
terör yöntemi ile önlemek için CIA
menşeli, NATO merkezli gibi terör ör-
gütlerinin varlığı… bir bir açığa çık-
maktadır. Gerçek teröristler CIA ve
Avrupalı çocuğu GLADİO gözleri önün-
dedir. Ülkemizde de kontrgerilla tar-
tışmaları birden bire alevlendi. 

Yaşanılan süreç, resmi adıyla Özel
Harp Dairesi, illegal adıyla kontrgeril-
lanın her zamankinden daha fazla ay-
dınlandığı bir süreçti. Devrimci Sol,
gerçekleri halka taşıyarak, oligarşinin
kontrgerilla odaklı terörün etkisini kı-
racak depolitizasyon ve pasifikasyon
kalıntılarının daha hızlı aşılacağı görevini
koydu önüne. CIA, kontrgerilla ve MİT
terörün üzerine gidip devletin terör de-
magojisi silahını elinden alarak bu de-
magojiye karşı halka bağışıklık kazan-
dırmada ve devrimci eylemlerin önün-
deki engelleri kaldırmada ileri adımlar
atmak önemli görevlerinden biriydi.
Diğeri ise teşhir edildiği oranda halkın
adaletinin yerini bulması için devrimci
eylemler halka düşman terör örgütlerine
kişisel ve kuramsal düzeyde yönelmekti. 

Kontrgerilla işkence ve katliam uy-
gulamalarını çok çeşitli kişi ve kurumları
da suça ortak ederek sürdürüyordu. 

12 Eylül döneminde askeri hapis-
hanelerde görev yapan ve tutukluların
fiziki, psikolojik durumlarını kontrol
ederek, işkencecilerle birlikte yapılacak
işkencenin eziyetin dozajını ayarlayan
doktorlar…  İşkence izlerini görmezden
gelen adli tıp yetkilileri… Açılan işkence
davalarında işleri işkenceci halk düş-
manlarını temize çıkarmak olan hu-
kukçular… ve benzerlerinin yaptıkla-
rıyla, bir insanlık suçu olan işkenceyi
fiilen uygulayanlar arasında hiçbir fark

yoktur. Hele ki işleri insan
sağlığına hizmet etmek
olan doktorların işkence
suçuna şu veya bu bi-
çimde ortak olmaları
kendi meslekleri açı-
sından da tam bir
utanç kaynağıdır.
Doktorluk katillerle
işbirliği içinde çalış-
mak olamaz. 

Para için ahlakını em-
peryalistlere, işkencecilere sat-
mıştır. Halkına ihanet etmiştir.

“Doktor” Musa Duman’da bu iş-
kenceci doktorlardan biridir. Halkın
adaleti 17 Aralık 1990’da Ankara’da
bulunan muayene hanesinde cezalan-
dırmıştır. 

13 Eylül 1977’de Elazığ işkence
hanelerinde TKP/ML hareketine mensup
yurtsever devrimci Pir Ahmet Solmaz’
ın katledilmesinden sorumlu mengele
artığı bir halk düşmanıdır Dr. Musa
Duman. 

Pir Ahmet Solmaz katledilmesinden
sonra Elazığ Cumhuriyet Savcısı tara-
fından Musa Duman hakkında “Sahte
rapor düzenlemek, normal biçimde
muayene edip tedaviye almayarak gör-
evini savsaklamak “suçlarında dava
açılır. Burjuva hukukuna inanmış bir
savcı tarafından açılan dava sonuçsuz
kalır. 

Faşizm kendi yasalarını dahi tanımaz.
Musa Duman’ı korur. Bütün kanıtlar
Musa Duman’ın aleyhindeyken, devletin
yetkili makamları devreye girer, Musa
Duman aklanır! Ve devletin özel koru-
ması altında hizmetlerine devam eder. 

Devlet aklasa da halk yapılan bu
ihaneti unutmaz. Musa Duman Devrimci
Sol tarafından yargılanır ölüme mahkum
edilir. 13 yıl sonra da olsa halkın adaleti
devrimcilerin katliamından sorumlu
olan bir işkenceciyi cezalandırmıştır. 

Devrimci Sol bu eylemi şimdiye
kadar halka karşı suç işlemeye devam
edenlere ibret olsun diye yapmıştır.

Bundan sonra devrimci-
lere, halka işkence ya-

pan, tedavisini en-
gelleyen katledil-
mesine neden
olan, işkenceciler
tarafından öldü-
rülmesine rağmen
sahte raporlar dü-

zenleyenlerden he-
sabının sorulacağını

duyurmuştur. 

Halkın devrimcilerin bir
damla akan kanının sorumlularının

dahi hesabı sorulacaktır. 

İşlenen suçun üzerinden geçen yıl-
ların suçlarını unutmayacağımızı bil-
dirmiştir. 13 yıl da  geçse halkın, dev-
rimcilerin bellekleri güçlüdür. işlediği
suçların geçen yıllarla unutulacağını
uman halk düşmanlarına ibret olsun!

Burjuvazinin hukukunda halkın üs-
tüne uygulanan faşist terör “faili meçhul
cinayetler” hatta faili belli katliamlar,
provokasyonların sorumlularını, halk
düşmanlarını yargılamaz ve üstüne üst-
lük bir de katlettiği, öldürdüğü insanları,
halkı suçlar onlara cezalar yağdırır. 

19 Aralık’ta hem katlettiler hem de
dava açtılar. Haziran Ayaklanma şehit-
lerinin ailelerine, gazilere açılan davalar,
Ferhat Gerçek’in hem sakat bırakılıp,
hem de ağır cezalarla yargılanması pek
çok örneğini yaşamaktayız. 

Oligarşi yağma, soygun, sömürü
düzenini faşizm olmadan sürdüremez.
Yıllardır ülkemizde yaşanan budur. 

Halk düşmanları, “güçlü” devletle-
rinin kendilerine kol kanat germesine
sığınarak güvende olduklarını zannede
dursunlar. Devlet kullanıp attığı işken-
ceci katillerden Ayhan Çarkın gibi di-
ğerlerini de işi bitince bir kenara fırla-
tacaktır. 

Tarih ve halk tanıktır, halkın belleği
güçlüdür, unutmaz, unutturmaz. Ma-
hirlerin, Denizlerin katili Nihat Erim
gibi halkın adaletine hesap vermek zo-
runda kalacaklar!

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Mengele Artığı Dr. Musa
Duman Cezalandırıldı!

Yürüyüş

25 Ocak
2015

Sayı: 453
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Bütün baskılarınıza ve gözaltılarınıza rağmen Yürüyüş Der-
gisi’ni herkese ulaştıracak ve Berkin’in sıra arkadaşları ola-
rak adalet mücadelemize devam edeceğiz!

25 Ocak
2015

Yürüyüş

Sayı: 453

47HALKIN CEPHESİ VAR!

İstanbul'da birçok mahallede
sinsice gelerek, yol keserek, ev
basarak uygulanan gözaltı terörü-
ne Halk Cepheliler haklı ve meşru
olmanın bilinciyle tepkilerini dile
getiriyorlar. 

Çayan Halk Cephesi, gözaltı-
larla ilgili 19 Ocak'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: “Muharrem
Çay ve Çetin Yıldırım dün akşam
üzeri Maltepe’den Nurtepe’ye ge-
lirken araçlarının önü kesilerek
yolda işkenceyle gözaltına alınmış

ve Vatan işkence merkezine götü-
rülmüştür. Şu anda arkadaşları-
mız işkence merkezinde tutul-
maktadır. AKP’nin katil polisleri
arkadaşlarımızın üzerine komplo-
lar kurmaya ve tutuklamaya çalış-
maktadır, buna izin vermeyeceğiz.
AKP ve onun katil polislerini uya-
rıyoruz! Arkadaşlarımızın başına
gelecek herhangi bir durumdan
sizi sorumlu tutacak ve hesabını so-
racağız" denildi. Muharrem Çay
komplo sonucu tutuklandı.

Halkın hiçbir sorununa hiçbir çözüm üretemeyenler, halkın örgütlen-
mesini, kendi geleceğine sahip çıkmasını engellemek için çaresizce saldı-
rıyorlar. Her yerde Halk Cepheliler'e saldıranlar suskun, sessizce boyun eğen
değil, başı dik, onuru ile hakkını savunan tavırla karşılaşıyorlar... 

DERSİM: AKP'nin işkenceci polisleri 19 Ocak'ta Gazik (Cum-
huriyet) Mahallesi girişinde bir minibüsün önünü keserek Halk Cepheli
Cihan Gün'ü işkence ile gözaltına aldı. Herhangi bir arama kararı gös-
termeksizin gözaltı yapmaya çalışan işkenceciler tam bir pervasızlık-
la Cihan'ın yanındaki arkadaşlarına da saldırdılar. Araçtaki insanların
tepkisine rağmen kaçırarak gözaltına aldılar. Bir sonraki gün savcılığa
çıkarılan Cihan Gün serbest bırakıldı.     

MERSİN: Liseli Dev-Genç'liler

Ali Can Güzel'in polis tarafından iş-
kenceyle gözaltına almasıyla ilgili
20 Ocak'ta açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada: "Cumhuriyet Mahal-
lesi’nde Liseli Dev-Genç'liler Yü-
rüyüş Dergisi dağıtımı sırasında
polis taciziyle karşılaştılar. Katil po-
lisler Liseli Dev-Genç'lilerden kim-
lik göstermelerini ve üst araması
yapmak istediği sırada bu dayatmayı
kabul etmeyen arkadaşlarımıza
“GBT yapıp bırakacağız” dediler.

Bu esnada diğer taraftan başka bir
işkenceci ise Berkin Elvan'a ve
halk savaşçılarına hakaret ederek
başka bir ekip çağırdı. Katil sürüleri
geldikten sonra ise Liseli Dev-
Genç'li Ali Can Güzel’i zorla ara-
baya bindirip gözaltına almışlardır.
Buradan bir daha halk düşmanı iş-
kenceci polislere sesleniyoruz bü-
tün baskılarınıza ve gözaltılarınıza
rağmen Yürüyüş Dergisi’ni her-
kese ulaştıracak ve Berkin’in sıra ar-
kadaşları olarak adalet mücadele-
mize devam edeceğiz..."denildi.

Edirne Sigorta Hastanesi kapı demir-

lerine 19 Ocak’ta “Berkin Elvan Ölüm-

süzdür Zulmün Saraylarını Yıkan Sarsan

Depremlerle Geliyoruz! Edirne Dev-Genç”

yazan pankartı asmak gerekçesiyle, Paki-

ze Merve İnanç ve Seyit Akdeniz işken-

ceyle gözaltına alındı. Seyit Akdeniz yer-

de sürüklendi, el parmağı hafif yaralandı.

Saat 10.00 da gözaltına alınan Dev-

Genç’liler 13.00 civarında serbest bırakıldı.

Halkın Mühendis Mimarları 18 Ocak’ta
“İşsizliğe, Düşük Ücretle Güvencesiz Ça-
lışmaya Karşı Mühendis Mimar Meclisle-
rinde Örgütlenelim" kampanyasının baş-
langıcı olarak Pazartekke Tramvay Dura-
ğı'nda  Galatasaray Lisesi’ne doğru yapıla-
cak olan yürüyüşe AKP'nin katil polisleri sal-
dırdı. Saldırı sonucu gözaltına alınanların
isimleri; “Barış Yüksel, Barış Önal, Çiğdem
Şenyiğit, Mustafa Kızıl, Tuncay Dil, Demet
Büyüktanır, Mayıs Kurt, Özlem Karataş, Ol-
cay Abalay, Yıldız Zekine Çıplak.

Halkın Mühendis Mimarları halka ve ba-
sın emekçilerine çağrı yaparak aynı gün saat
15.00’te Galatasaray Lisesi önünde yapıla-
cak olan basın açıklaması ve oturma eyle-
mine destek istediler.

AKP Polisi Acizce Saldırıyor
Çayan Halk Cepheliler’e Gözaltı

Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldıramaz
Zulmün Korku Dağları Yükseliyor 

Halk Örgütlendikçe!

Gözaltılar Bizi 
Yıldıramaz!

Saldırılar 
Acizliğinizdir!

Gözaltılarla Bizleri
Yıldıramazsınız!

Adalet Mücadelemize Devam Edeceğiz!



Halk meclislerinde
halk tartışıyor, karar alı-
yor, uyguluyor. Kendine
güveni artıyor, gücünü
görüyor.

ARMUTLU: Halk
Meclisi'nin tartışarak al-
dığı ilk kararlarından biri,
mahalleye seyyar satıcı
ve hurdacıların girmesi-
nin yasaklanmasıydı. Bu
karar çerçevesinde mahalle halkına
yönelik çağrılarla kararın duyurusu
yapıldı.  20 Ocak günü halk meclisi ça-
lışanları tarafından hem toplantı hem
de Büyük Direnişin zafer yıldönümü
için hazırlanan ozalitler asıldı. 

İKİTELLİ: İkitelli’de yapılacak
olan Büyük Halk Meclisi Toplantısı’nın
ozalitleri 19 Ocak’ta asıldı. Ozalitler-
de yoksul mahallenin yaşadığı sorun-
lar üzerine çağrıların yazıldığı 10 oza-
lit asıldı. 

G Gücümüz
Birliğimizdir!
Halk Meclisleriyle
Daha Güçlüyüz! 

Okmeydanı Halk Meclisi, yozlaş-
maya karşı 11 Ocak'ta yaptığı geniş
halk toplantısıyla halkı birlik olmaya
çağırdı.

Geniş halk toplantısının hazırlığı bir
hafta öncesinden başladı. 9 Ocak günü

toplantıya çağrı için Örnektepe Ma-
hallesi’ndeki çeşitli sokaklara 5 ozalit,
esnafların işyerlerine 30 çağrı afişi asıl-
dı. Evlere 400 bildiri dağıtıldı. 10
Ocak'ta esnaflara ve kahvelere yaygın
olarak bildiriler dağıtılıp konuşmalar
yapıldı. Mahallenin pazarında masa açı-
larak sesli çağrılarla müzik dinleterek
toplam 800 bildiri halka ulaştırıldı.  Ma-
hallenin sorunlarının tartışıldığı top-
lantıda halk meclisinden Turabi Ayte-
mur söz alarak halk meclisinin çalışma
prensibini anlattı. Halkın sorunlarına
değinerek yozlaşmayla ilgili bilgi ver-
di. Tartışmalarda komitelerin nasıl ça-
lışması gerektiği anlatıldı. Sonrasında
mahalle sakinleri söz alarak annelerin
yozlaşma ve uyuşturucuya karşı nasıl
mücadele etmesi gerektiğini anlattılar.

Gazi Mahallesi’ndeki Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nin de konu olduğu tar-
tışmalarda mahallede uyuşturucu kul-
lanan gençlerin bu merkeze götürüle-

bileceği konuşuldu.
Tartışmalar sonucunda

iki kişiden oluşan bir gençlik
komitesi, beş kişiden  oluşan
bir halk komitesi kuruldu.
Toplantıya 80 kişi katıldı.

G Sorunlarımızın
Çözümü Ortak
Mücadeledir!

Altınşehir-Şahintepe Mahallesi’nde
gençlik toplantısı düzenlendi. 16
Ocak'ta Tunceliler Derneği’nde yapı-
lan toplantı akşam başladı. Toplantıda
kısa bir müzik dinletisi yapıldı. İlk ko-
nuşmada neden toplantılara ihtiyaç
duyulduğu anlatıldı. Mahallelerde özel-
likle yoksul-emekçi mahallelerde yay-
gınlaştırılan yozlaşma ve çeteleşmenin
kültürümüzü yok etmeye yönelik ol-
duğu ve bu saldırının ilk elden genç-
leri hedef aldığı vurgulandı. Buna kar-
şı halk kültürüne sahip çıkmak, dev-
rimcileşerek devrimci kültürü yaygın-
laştırmak gerektiği anlatıldı. Toplantı-
nın diğer bölümünde mahallede yoz-
laşma ve çeteleşme ön plana çıkarken,
diğer sorunlar olarak da yoksulluk ve
gençler için alternatif alanların eksik-
liği tespit edildi. Sonuç kısmında ise bu
sorunlar karşısında ne yapılabileceği
tartışıldı. Mahallede kurulacak olan
Halk Kütüphanesi için elbirliğiyle ça-
lışılması sözü verildi.

ARMUTLU: Mahallede 18
Ocak'ta ateş başı sohbeti yapıldı. Ar-
mutlu Tepe Meydan’da ateş yakı-
larak toplanmaya başlandı. Yakılan
ateşin çevresine 30 kişi toplandı. İlk
olarak Berkin ve Hasan Ferit için,
adalet için neler yapılabileceği ko-
nuşuldu. Katılanlar Berkin ve Ha-
san Ferit için adalet talepli neler ya-
pılabileceğini ve neler yapabile-
ceklerini konuştular. Sohbetten
sonra ateşin başında halaylar çe-

kildi. Marşlar ve türküler söylene-
rek sloganlar atıldı. Hasan ve Ber-
kin için atılan sloganlarla iki saat sü-
ren ateş başı sohbet bitirildi. 

1 MAYIS: Mahallede Halk
Cepheliler 15 Ocak'ta Şükrü Sarı-
taş Parkında bir araya geldi. Dü-
zenin yoz kültürüne karşı ateş ba-
şında toplandı. Son süreçte olan ey-
lemlilikleri, adalet anlayışımızı ve
yoldaş güvenini konu alan çalış-
maya 20 Halk Cepheli katıldı.

Yürüyüş Dergisi ve Baskı
Yasalarıyla İlgili Bildiri Dağıtıldı

Bağcılar Yenimahalle Yürüyüş Yolu üzerinde
14 Ocak'ta, sabah işe giden mahalle halkına  ve
dükkânını açan esnafa Yürüyüş okuyalım oku-
talım başlıklı bildirilerden dağıtıldı. Sürekli der-
gi alan ve hiç dergi almayan esnaflarla dergi
üzerine sohbet edildi. 

Bir sonraki gün Yenimahalle’de kahveha-
nelerde ve yöre derneklerinde "Baskı ve Ya-
sakları Yükselen Mücadelemizle Aşacağız!"
başlıklı bildirilerden dağıtıldı. Berkin için Ha-
san Ferit için verilen adalet mücadelesinden Ciz-
re’de ölen çocuklardan bahsedilerek pek çok ko-
nuda uzun sohbetlerin yapıldığı çalışmada
100’e yakın bildiri halka ulaştırıldı.

Gücümüzü Birliğimizden Alıyoruz!

Ateş Başı Sohbetlerde Birlikte Öğreniyoruz 
Sorunlarımıza Kafa Yoruyoruz

Yürüyüş

25 Ocak
2015

Sayı: 453
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Berkin’in katilleri çocuklarımızı
katletmeye devam ediyor. Okmey-
danı’nda Berkin’i katledenler,  Ciz-
re’de 12 yaşında Nihat’ ı katlederek
katliamcılıklarını ortaya koydu. Sa-
rıgazi Halk Cephesi Berkin’in ve
Nihat’ın katilerinden hesap sormak
için yürüyüşlerle halkı hesap sorma-
ya çağırdı.

İSTANBUL
Sarıgazi sokaklarında 15 Ocak’ta

sloganlarla dolaşan Halk Cepheliler
17 Ocak’ta yapılacak yürüyüşe çağ-
rı yaptılar. 30 kişinin katıldığı çalış-
mada sokaklarda dolaşılarak De-
mokrasi Caddesi’ne çıkıldı. 

17 Ocak günü Cemevi önünde
toplanan Halk Cepheliler “Cizre’de
Çocukları Katleden AKP’den Hesap
Soracağız” pankartı açarak yürüyüşe
geçtiler. “Cizre Halkı Yalnız Değildir”
sloganlarıyla Demokrasi Caddesi’ne
çıkıldı. Bu sırada caddeden geçen ak-
rep ve TOMA’ların üzerine yürüyen
Cephelilerin bu tavrı halkın alkışla-
rıyla karşılandı. Demokrasi Cadde-
si’nin başına gelindiğinde burada
açıklama yapıldı. Yapılan açıklama-
da Berkin’i katledenlerle Cizre de ço-
cukları katledenlerin aynı olduğu,
faşizme karşı savaşmaktan başka
kurtuluşun olmadığı ifade edildi. Yü-
rüyüşe 50 kişi katıldı.

Aynı gün Liseli Dev-Genç’liler de
yaptıkları yürüyüşle polis terörünü
protesto ettiler. Ticaret ve TOKİ Li-
sesi öğrencileri okul çıkışında yürü-
yüş yaparak katliamları protesto et-
tiler. Yürüyüşten sonra mahallede
dolaşan akrep taşlanarak kovuldu.

MUĞLA
Katledilen halk çocukları için 15

Ocak’ta Muğla’da Sınırsızlık Mey-
danı’nda eylem yapıldı. Eylemde
okunan açıklamada: “ Son 10 gün içe-
risinde, Cizre’de 5 çocuk AKP’nin ka-
til polisi tarafından katledildi. Halkı-
mız! Bu ilk değil, son da olmayacaktır.
AKP halktan topladığı ağır vergiler-
le ve henüz bıyıkları bile terlememiş
olan çocuklarımızı katletmektedir.

Katlettiğiniz her çocuğumuz için he-
sap vermekten kaçamayacaksınız.
Anaların gözyaşı sel olacak bu selde
boğulacaksınız, çocuklarımızın akan
kanında boğulacaksınız ve halkın
adaletinden kaçamayacaksınız” de-
nildi. Yapılan eyleme 7 kişi katıldı.
Halk zaman zaman sloganlara ka-
tılıp alkışlar tutarak Dev-Genç’lileri
destekledi. Eylem alanında Dev-
Genç’lilerden çok katil sivil polis ve
çevik kuvvet ekipleri yer alırken ey-
lem alanından geçen bir vatandaş
polisler için; “Bu köpekler yine bu-
raya toplanmış” diyerek tepkisini
dile getirdi. Grup Yankı’nın katılı-
mıyla halk çocukları için ‘Öyle
Bir Ağlasam’ şarkısı söylendi. Bir
saat süren eylem katledilen çocuk-
lar için bir dakikalık saygı duruşuyla
bitirildi.

DERSİM
Dersim Halk Cephesi, Cizre’de

katledilen halk çocukları için 20
Ocak'ta Yeraltı Çarşısı üzerinde
eylem yaptı.  Eyleme başlamadan
önce pankartı açan Halk Cephelileri
uzaktan çeken bir polis, teşhir edil-
diği için kaçarak oradan uzaklaştı.
“Çocuklarımızın Katili AKP İkti-
darıdır Hesap Soracağız! Dersim
Halk Cephesi” pankartı ile Cizre’de
katledilen çocukların, Ber-
kin’in, Ceylan’ın ve
Uğur’un resimlerinin ol-
duğu eylemde aynı içerik-
te sloganlar atıldı. Açıkla-
mada: “Yerler değişiyor,
zamanlar değişiyor ama
katliamlar, faşizm, polis
terörü değişmiyor! İstan-
bul’da, Kürdistan’da fa-
şizm her geçen gün saldı-
rılarına devam ediyor, so-
kaklar halk çocuklarının
kanlarıyla sulanıyor” de-
nildi. 16 kişinin katıldığı
eylemde adalet mücadele-
sinden vazgeçilmeyeceği,
adaletin kendi ellerimizle
sağlanacağı duyurularak
eylem bitirildi.

"Katil Polis Arkadaşlarımıza
Dokunma!"

Van Halk Cephesi, polisin Halk Cephelilere
yaptığı keyfi saldırılarla ilgili 19 Ocak'ta açık-
lama yaptı. Yapılan açıklamada, halk düşmanı
AKP’nin polisinin keyfi saldırılarının her yer-
de olduğu gibi Van’da da sürdüğü belirtildi. Har-
ran Aydın 14 Ocak günü, hakkında ihbar oldu-
ğu gerekçesiyle polisler tarafından önü kesile-
rek gözaltına alınmak istendiği anlatıldı. Açık-
lamanın devamında, Harran Aydın'ın keyfi sal-
dırıyı teşhir eden konuşması ve ajitasyonu so-
nucu çevredeki esnafların Harran’a sahip çıktı-
ğı ve polise vermedikleri belirtildi ve  "Sahip-
lenme sonucu gözaltına alınamayan arkadaşımız
Harran Aydın’ın başına gelecek herhangi bir şey-
den Van polisi sorumludur" denildi.

Çocuklarımızı Katledenlerden

Hesap Soracağız!

Ümit Kurt

Sarıgazi

Muğla

Dersim

Nihat Kazanhan



Sarıgazi’de

Baskınlar ve

Gözaltılar
AKP’nin katil polisleri 19 Ocak’ta İstanbul-Sarıgazi’de

mahalledeki bazı evlere ve Sarıgazi Haklar Derneği’ne bas-
kınlar düzenledi. Katil polis yedi kişiyi işkence yaparak
gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle; Cemil
Varıcı, Muammer Kaya, Alican Toptaş, Ali Çay, Oğuz Al-
paslan, Önder Bozkurt, Olgun Senemoğlu.

Sarıgazi Halk Cephesi yaptığı çağrı ile halkı AKP po-
lisinin baskı ve terörüne karşı yapılacak olan yürüyüşe ça-
ğırdı

Mahallemize Yaptığınız Baskınların Hesabını So-

racağız

AKP’nin katil polisleri Sarıgazi ve 1 Mayıs Mahalle-
si’nde 19 Ocak sabaha karşı onlarca evi basıp, onlarca in-
sanı işkenceyle gözaltına aldı. Sarıgazi Halk Cephesi, bu
baskınlara karşı aynı akşam yürüyüş düzenledi.Sarıgazi
Halk Cephesi,AKP'nin baskı ve terörle kendisine muha-
lif olan herkesi, halkı sindirmeye çalıştığını Sarıgazi hal-
kına anlatarak halkı devrimcileri sahiplenmeye çağırdı. Slo-
ganlarla Cemevi Önünde toplanan halk, Sarıgazi sokak-
larında dolaşıp ajitasyon ve sloganlarla Demokrasi Cad-
desi’ne kadar geldi. Halk Cepheliler, Demokrasi Cadde-
si’nde okuduğu basın açıklamasında, yapılan baskınların
amacının   halkı sindirmek, baskı altında tutmak olduğunu
söylediler.

Berkin Elvan’ı katleden ve Cizre’de Nihat Kazanhan’ı
katledenler ile bugün Sarıgazi’de ve Ümraniye’nin 1 Ma-
yıs Mahallesi’nde devrimcilere saldıranların katil AKP ol-
duğunu belirttiler. Son olarak ise “Biz Halk Cepheliler ek-
mek, adalet ve özgürlük taleplerimizden asla vazgeçme-
yeceğiz. Halk Cephesi’nin üzerinden o kanlı ellerinizi çe-
kin! Yaptığınız her baskının, saldırının hesabını misliy-
le soracağız! Uyarıyoruz! Gözaltına alınan arkadaşlarımızın
başına gelecek herhangi bir olaydan AKP hükümeti ve
onun katil polisleri sorumludur. Yoldaşlarımızın kılına bile
zarar gelse bedelini ağır ödersiniz, ödetiriz” dediler. 60 ki-
şinin katıldığı yürüyüş, Demokrasi Caddesi’nde havai fi-
şek atılarak bitirildi.

Devrimci Tutsaklar
Teslim Alınamaz!

Antalya Tayad'lı Aileler, AKP İktidarının hapishane-
lerdeki devrimci tutsaklara yönelik saldırılarına karşı 16
Ocak’ta Kışlahan meydanında eylem yaptı.

Açıklamada "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!,
Kamera ve Cam Kafesler Kaldırılsın!" talepleri dile ge-
tirildi: “Evlatlarımızın 24 saat izlenmesine izin verme-
yeceğiz. Tecrit hücrelerinde evlatlarımızı kamera ile iz-
lemek ahlaksızlıktır. Avukat görüşlerini cam kafeslerle en-
gellemeye çalışmak faşizmin alçaklığını gösteriyor. Çün-
kü bizden korkuyorlar. Halkı sindirmek, yok etmek için
her türlü saldırıyı yapıyorlar. Ancak şunu unutmayın ör-
gütlü halk yenilmez…

Buradan halkımıza, devrimci-ilericilere sesleniyo-
ruz. AKP’nin tecrit politikasına karşı sessiz kalmayın. Siz-
de F tipi hapishanelere girebilirsiniz. Adaletin, hukukun
olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. 24 saat kamera ve cam ka-
feslere karşı sessiz kalmayacağız tecrit politikasına son
verin.” diyen TAYAD'lı aileler sloganlarla açıklamaları-
nı bitirdiler 

Geleceği Biz İnşa Edeceğiz
Ankara Özel Maya Anadolu Lisesi’nde, 31 Aralık’ta,

Liseli Dev-Genç tarafından Öğrenci Meclisi toplantısı ya-
pıldı. Meclis çalışmasında Öğrenci Meclislerinin amaç-
larının ne olduğu ve hedefleri konuşuldu. 15 öğrencinin
katıldığı toplantıda Öğrenci Meclisi çalışmaları hakkın-
da önerilerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişi sonu-
cu ilkbaharda bir piknik ya da şenlik, ayda bir defa ise oku-
ma etkinlikleri yapılmasına karar verildi.

Film Gösterimlerimiz Örgütleyicidir
Antep’te Halk Cepheliler her hafta olduğu gibi bu haf-

tada film gösterimine devam ettiler. 17 Ocak’ta yapılan film
gösteriminde ‘Borsaya Saldırı’ filmini izleyen Halk Cep-
heliler film bittikten sonra ise film üzerine sohbet ettiler.

Yürüyüş

25 Ocak
2015
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Duvarlar yoksulların matbaası-
dır. Ülkenin birçok yerinde yapılan
yazılamalarla umudun çocuğu Ber-
kin Elvan’ın katillerinden hesap so-
rulacağı belirtildi.

İSTANBUL
Armutlu:Halk Meclisi üyeleri

17 Ocak’ta yapılan meclis binası-
nın hemen yan tarafındaki duvara
“Sorun Varsa Çözüm De Vardır”
yazarak sorunların çözümleri ol-
duğunu, bu çözümlerin de Halk
Meclisi tarafından bulunacağını
halka anlattılar.

Diğer yandan Cepheliler 15
Ocak’ta “Fırat Özçelik Onuru-
muzdur” ve “Halk Kurtuluş Sa-
vaşçıları Değil Berkin'in Katilleri
Tutuklansın” Cephe imzalı yazıla-
maları Küçükarmutlu'nun değişik
duvarlarına yazdı.

17 Ocak günü ana caddede ya-
zılama yaptılar.  “Bekleyin Bizi
Berkin’in Katilleri Yine Geleceğiz”,
“DHKP-C” yazılamalarını yapan
Cepheliler dosta düşmana bir kez
daha katillerin cezasız kalmayaca-
ğını halkın adaletinin peşlerinde ol-
duğunu gösterdiler.

Altınşehir: Şahintepe Mahal-
lesi’nde yazılamalar yapıldı. 13
Ocak gecesi Cepheliler, Cumarte-
si Pazarı ve altında kalan gece-
kondu bölgesine 20’den fazla ya-
zılama yaptı. Duvarlara “Fırat Öz-
çelik Onurumuzdur, Yaşasın Halkın
Adaleti, Berkin’in Katillerini Ce-
zalandıracağız, Katil Devlet Hesap
Verecek, Cephe, DHKP-C” yazılan
sloganlarla adaletin Cepheliler ta-
rafından sağlanacağı anlatıldı.

Yenibosna: Cepheliler umu-
dun adını duvarlara işlediler ve
DHKC savaşçısı Fırat Özçelik’i
“Fırat Özçelik Onurumuzdur” ya-
zılamasıyla selamladılar.

Okmeydanı: Cepheliler 19
Ocak'ta duvar yazılamaları yaptı.
Berkin’in katillerini arayan ve he-

sap soran Cepheliler Fırat Özçelik’i
de duvar yazılamalarıyla selamla-
dı. O birçok yere “Berkin’in Ka-
tillerini Arıyoruz", "Halk Savaşçı-
sı Fırat Özçelik Onurumuzdur”
yazılamaları yapıldı.

ANKARA
Liseli Dev-Genç’liler 16

Ocak’ta Ege Lisesi çevresindeki du-
varlara yazılama yaptı. Çeşitli du-
varlara 6 adet "Berkinin Katilleri
Aranıyor, Umudun Çocuğu Berkin
Elvan, Berkin’in Katili AKP’nin
Polisi" yazılamaları yapıldı.

BURSA
13 Ocak gecesi Teleferik Ma-

hallesi’nde yazılama yapıldı. Bur-
sa merkezde  “CEPHE” ve “DHKP-
C“ imzalı pankartlar arka arkaya
asıldı. Gemlik ilçesinde 18 Ocak’ta
Cepheliler yazılama yaptılar. Gem-
lik merkezde yapılan çalışmada
“Fırat Özçelik
Onurumuzdur/DHKC”, “ Berkin
Elvan Ölümsüzdür”, “Cephe”,
“Uyuşturucu Çetelerinden Hesap
Soracağız/DHKP-C”, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir/DHKP-C”,”
Umudun Adı DHKP-C” ve ‘CEP-
HE’ yazılamaları yaptılar.

TEKİRDAĞ
Dev-Genç'liler 15 Ocak’ta De-

ğirmenaltı Mahallesi’nde “Fırat
Özçelik Onurumuzdur-Dev-Genç,
Berkin’in Hesabını Soracağız-Dev-
Genç” ve 2 tane “Dev-Genç” ya-
zılamaları yaptı.

EDİRNE
Cepheliler Edirne'de çeşitli du-

varlara "Cephe", "Dev-Genç",
"Berkin Elvan'ın Hesabını Soraca-
ğız-Cephe","Umudun Çocuğu Ber-
kin Elvan-Cephe","Fırat Özçelik
Onurumuzdur-Cephe" yazılama-
ları yaptılar. Ayrıca "Umudun Adı
DHKP-C" yazılarak umudun adı
Edirne duvarlarına nakşedilmiş
oldu.

Ülkenin Her Duvarı Bizim!
Her Duvarda Katillerin Suratına Haykıracağız!

Armutlu

Armutlu

Edirne

Okmeydanı

Okmeydanı



Grup Yorum yurtdışı konserlerinden birisi 18 Ocak
Pazar günü Dortmund'da Mega Star Düğün Salonu’nda
yapıldı. Konser saat 16.00'da başladı. Irkçılık, yozlaşma
ve emperyalist saldırganlığın anlatıldığı açılış konuşma-
sında son zamanlarda Almanya'da PEGİDA ismiyle ye-
niden ırkçılığın meşrulaştırılmaya çalışıldığı anlatıldı. 

Açılış konuşmasının ardından sahneye DAYEV kadınlar
korosu çıktı. Koronun söylediği türkülerden sonra GRUP
DERMAN sahne aldı. Ardından Karakama Zeybek Eki-
bi çıktı sahneye ve oyunlarını sergilediler. Ve minik yü-
rekleriyle haftalarca çalışarak konsere hazırlanan minik-
ler DAYEV ÇOCUK KOROSU çıktı sahneye. Verilen ara-
dan sonra sabırsızlıkla beklenen Grup Yorum sahne aldı.
Grup Yorum'da Türkiye gündeminden bahsetti. Çocuklar
Korosu, Kadınlar Korosu, Grup Derman'ında sahneye çağ-
rılarak hep birlikte Çav Bella marşının söylenmesiyle kon-
ser sona erdi. Konsere yaklaşık 800 kişi katıldı.

MANNHEİM:
Mannheim Grup Yorum konseri 11 Ocak Pazar günü

Rüya Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Saat 14.30’da kon-
serin başlamasıyla birlikte öncelikli olarak konser prog-
ramı ile ilgili bilgilendirme ve sonrasında ise bir hoş gel-
din konuşması yapıldı. Konuşmada; Avrupa’da yozlaş-
manın kumar, uyuşturucu ve fuhuş yolu ile hayatımıza gir-
diği ve yine ırkçı saldırıların NSU’nun deşifre olması ile
birlikte Pegida ve benzeri örgütlenmeler üzerinden yay-
gınlaştırılmaya çalışıldığı ve bunun resmi bir devlet po-
litikası olduğu belirtildi.

Konuşmanın ardından ise Mannheim ve Stuttgart’tan
gelen ve gençlerden oluşan iki müzik grubu kısa birer din-
leti verdiler. Dinletilerin ardından ise programa yarım sa-
atlik bir ara verildi. İkinci bölüme Pablo Neruda’nın “bir
ceza istiyorum” şiirinin iki çocuğumuz tarafından okun-
masıyla başlandı. Ardından Grup Yorum sahneye çıktı.
Grup Yorum herkesi ırkçılığa karşı birlikte hareket etmeye
ve örgütlenmeye çağırdı. Grup Yorum marşlarıyla, tür-
küleriyle, halay parçalarıyla halkımızı eğlendirdi, öfkesini
biledi. Konsere 1000 civarında bir katılım oldu. 

Av�ru�pa’da

HİTLER'İN SOYUNUN
YENİ TEMSİLCİSİ PEGİDA'YA

GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
19 Ocak günü ırkçı grup PEGİDA NRW ( Kuzey Ren

Westfalya) bölgesi olarak, yaklaşık 40 bin Türkiyeli’nin
yaşadığı Duisburg'da pazartesi gösterisi düzenlediler.

Irkçılar yürüyüşlerini Duisburg merkez garında baş-
latarak, Alman polisin korumasıyla yaptılar. Garın önün-
de toplanan binlerce antifaşist ise Nazilerin yollarını kes-
meye çalıştı. Anadolu Federasyonu üyeleri de bu göste-
riye Almanca yazılı “Nerede ırkçılık varsa, orada antifa-
şistlik bir görevdir” pankartıyla yer aldılar. Üç saat süren
protesto gösterisinde, özellikle antifaşistlerin militan du-
ruşları kitle tarafından sahiplenildi. 

Alman sendikası DGB ve düzen partileri, kilise der-
nekleri ve DİTİB Camisi, Nazilerin miting alanının 2 ki-
lometre uzağında yaptıkları protesto gösterisi ise halk ta-
rafından ilgisizlikle karşılandı. 

PAYLAŞILAN SOFRAMIZ VE
SOHBETLERİMİZ BİZİ

GÜÇLENDİRİYOR!
Basel Boran Kültür Merkezi 20 Ocak kahvaltı eşliğinde

halkımızı bir araya getirdi. Emek ile hazırlanan kahval-
tı eşliğinde yapılan sohbette aileler çocuklarıyla birlikte
yer aldılar. Pazar kahvaltı ve sohbetine 20 kişi katıldı.

GRUP YORUM IRKÇILIĞA
KARŞI SÖYLEDİ TÜRKÜLERİNİ

Yürüyüş
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Yaklaşık bir buçuk yıldır Yunanistan hapishanelerin-
de tutulan Türkiyeli devrimcilerin mahkemesi, Midilli Ada-
sı’nda başladı.

13 Ocak günü Halk Cepheliler, Midilli Adası mer-
kezde, yaklaşık 30 kişinin katılımıyla Türkiyeli devrim-
cilerin mahkemesine çağrı eylemi yaptılar. 14 Ocak ak-
şamı da Midilli’de bulunan işçi lokalinde yaklaşık 50 ki-
şinin katıldığı, Türkiye’deki faşizmle ve Türkiyeli dev-
rimcilerin görülecek olan mahkemeleriyle ilgili bir top-
lantı düzenlendi. 

15 Ocak sabahı, Midilli Adası’nda tam bir olağanüs-
tü hal uygulaması vardı. Limandan başlayarak adanın he-
men her yerinde olağanüstü bir “güvenlik” alınmıştı. Ada
halkı bu uygulamayı “cunta” olarak nitelediler. Yoğun po-
lis ablukasına rağmen mahkeme binası yakınında Yunan
solundan yaklaşık 30 kişi, Türkiyeli devrimci tutsakları
sahiplenmek için toplandı ve mahkeme sonuna kadar bek-
lediler. Ancak salona alınmadılar. Salona Halk Cepheli-
ler ve tutsakların yakınları katıldı.

Sabah başlayan ilk duruşmada tutsaklar ve mahkemenin
çağırdığı “tanık” polisler dinlenmeye başladı. “Tanık” ola-
rak dinlenen polisler, yargılanan devrimcilerin lehine olan
hiçbir şeyi “hatırlamazken”, tutsakların aleyhine olan şey-
leri “ezberden” anlattılar.

15 Ocak günü görülen ilk duruşma akşam saatlerinde,

ertesi güne ertelenerek
sona erdi.

16 Ocak dava ikinci
gününde devam etti.
Devrimci tutsaklar saat 9
‘da mahkeme salonuna
getirilirken Yunanca;
“Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz” slo-
ganlarını attılar. Mahke-
me heyeti tanık diye
komplo davanın sena-
ristlerinden bir polisi ta-
nık olarak dinledi. Mah-
keme 19 Ocak pazartesi
gününe ertelendi. 

Ayrıca, Yunanis-
tan’ın Selanik kentinde
Türkiyeli devrimcilere
destek amacıyla Kamara
Meydanı’nda mikrofon-
iki eylemi yapıldı. Yunan
sol örgütlerinin destek verdiği eylem de
17.30-19.30 saatleri arasında Grup Yorum türküleri çalı-
narak mahkemeye katılım çağrısı yapıldı.

DERGİMİZ HER KAPIDAN İÇERİ
GİRMEYE DEVAM EDİYOR! 
Hedef: Gitmedik Yer, Çalmadık Kapı Bırakmaya-

cağız!

Fransa: Nancy Yürüyüş okurları bu hafta da 15
Ocak'ta, Bar le duc, Commercy, Neuf maison da halkı-
mıza dergilerini ulaştırdı. Toplam 16 Yürüyüş, 4 Tavır,
5 Bizim Gençlik Dergisi halkımızla buluştu.

İngiltere: Haftalık Yürüyüş Dergisi standı yine
Londra Wood Green Kütüphanesi önündeydi. Bu hafta
genel olarak dergi alan kendi problemlerini anlatıp çö-
züm üzerine yardım istedi. Stant boyunca 13 Yürüyüş
Dergisi ve 2 Bizim Gençlik dergisi halklara ulaştırıldı.

Halkımız Gerçekleri
Bizden Öğreniyor!

Londra'da her pazar yapılan halk toplantısı 18 Ocak
günü de yapıldı. Kahvaltı ile başlanan toplantıda bu haf-
ta “yalnızlık-yalnızlaştırma, depresyon ve yozlaşma”
konusu üzerine konuşuldu ve sohbet edildi. Ayrıca Yürüyüş
Dergisi’nin 451. sayısının Öğretmenimiz köşesi okundu.

40 kişinin katıldığı toplantı sonucunda halk komite-
lerinin oluşturma kararı alındı. 

KOMPLO DAVASI BAŞLADI

53HALKIN CEPHESİ VAR!



Amsterdam’ın kültürünü, tarihi
eserlerini, müzelerini ve güzelliğini ta-
nımak için bir turist olarak Amster-
dam’a geldin. Ama büyük bir hayal
kırıklığına uğruyorsun çünkü senin
beklediğin kadar güzel değilmiş Ams-
terdam sokakları. Senin beklentin
gerçeklerden çok farklıymış. Trenden
iniyorsun ve büyük bir tabelada bir
yazı okuyorsun. Yazıda, 3 turistin so-
kaklardaki uyuşturucu satıcılarından
aldıkları uyuşturucudan öldüklerini ve
uyuşturucu satıcılarından uyuşturucu
almak gerektiğini yazıyor. Bir kaç
adım devam ettiğinde ise "coffee
shop" yazan bir yer görüyorsun. Bu
"coffee shop" yani Türkçe’ye çevi-
rirsek kafeterya demek. Yani kafe-
teryalarda yasal bir şekilde uyuşturucu
satılıyor. 

Nasıl oluyor da bir ülkede yasal bir
şekilde uyuşturucu satılıyor? Bu ya-
zıda bunu cevaplıyoruz.

Neden bir ülke insanları bile bile
zehirlemek istesin? Neden bedenimize
ve zihnimize zararlı olan ve bağım-
lılık yaratan bir maddeyi insanlara sat-
mak istesin? Bu soruların cevabı
açıkça ortadadır. Emperyalizm para
kazanmak için kar yapmak için her
şeyi yapar. İnsanların sağlığını dü-
şünmez sadece nasıl daha fazla para
kazanabilirim sorusunu cevaplar. Bu-
nun uğruna insanları zehirler ve hat-
ta öldürür. Emperyalizm uyuşturucu
kullanımını teşvik etmesi yozlaştırma
politikasıdır. Sadece uyuşturucu sa-
tarak para kazanmak değil, turistleri
ülkesine çekip onlara da satmak isti-
yor. 

Hollanda’da uyuşturucuyu kul-

lanmak yasaldır. Hollanda Devleti
bunun reklamını yaparak
uyuşturucunun yasak ol-
duğu ülkelerdeki
uyuşturucu kulla-
nıcılarını turist
olarak ülkele-
rine çekiyor-
lar... 

Tabi ya-
sal olmayan
ülkelerde de
kolaylıkla uyuş-
turucu bulunuyor
ve alınabiliyor. Tür-
kiye’de mesela yasal de-
ğildir ama bağımlı olan ve uyuştu-
rucu kullanan gençlerimiz çok vardır. 

Amsterdam sokağında reklam ta-
belasında yazan yazı ise çok çarpıcı-
dır. O yazıda insanları ve hatta turist-
leri sokakta uyuşturucu satıcılarından
korumak istiyor ve ölmelerini önlemek
istiyor ama her yerde coffee shopla-
rını yerleştirerek uyuşturucu satıyor.
Hollanda’nın sattığı uyuşturucu sağ-
lıklı mı oluyor? Nasıl bir çelişkidir bu.
Hem uyuşturucu almamaları için uyar,
sözde halkın sağlığını düşünüyormuş
gibi göster kendini hem de uyuşturu-
cu sat. Bu devlet, resmen sokak satı-
cılarından alma çünkü bunun yüzün-
den biz daha az para kazanıyoruz, ge-
lin yasal yollardan yani kolaylıkla cof-
fee shoplardan alın diyor. Bile bile in-
sanları zehirliyor. 

Emperyalizmin uyuşturucuyla tek
hedefi para kazanmak değildir. Baş-
ka bir hedefiyse halkı zehirliyerek bu
düzenin pisliklerini görmemesini sağ-
lamaktır. Bu düzen o kadar pistir ki

para uğruna her şeyi yapar! Halk göz-
lerini açmasın beyinleri uyuşsun ve bu
pis düzene karşı gelmesin, kar yapma
uğruna kurulu olan düzeni yıkmak is-
temesin, haklarını aramasın. Asıl
amacı budur. 

Sonuç olarak, emperyalizm para
uğruna her şeyi yapar. Bu öyle bir
hırstırki insanlık umrunda bile olmaz,
insanları zehirler, hatta öldürür. Hol-
landa bunun çok çarpıcı örneğidir. Bu-
rada uyuşturucu yasaldır ve Hollan-
da uyuşturucu satabilmek için her yere
her sokağa bir coffee shop açmaya ça-
lışır. Bu coffee shoplarla sadece ken-
di ülkesindeki insanları uyuşturmak
istemez, ülkesine turistleri çekip on-
ları da zehirler. Ve bu sadece daha faz-
la para kazanmak içindir. Yani em-
peryalizmde en önemli olan paradır
insanlığın önemi bile yoktur! Biz de
buna karşı bir şeyler yapmalıyız ve
duyarlı olmalıyız. Hep birlikte Ana-
dolu Gençlik saflarında birleşelim ve
uyuşturucuya hayır diyelim.

“ Coffee Shop”  Kafeterya mı? Uyuşturucu mu?

Basel Boran Kültür Merkezi’nde 18 Ocak gününden iti-
baren her pazar olacak şekilde “Okuma Günleri” dü-
zenlenmeye başlandı.
İlk okuma gününe 8 kişi katıldı. 
Okuma günlerinde okunmaya başlanan ilk kitap Hazi-
ran Yayıncılıktan çıkan Halk Sınıfı kitabı. 

Okuma her paragrafın önce okunup sonra değerlendi-

rilmesi şeklinde yapıldı. Katılımcıların aktif olarak ka-

tıldığı okuma günü iki saat sürdü. Haftaya pazar günü ya-

pılacak okuma gününün hazırlık çalışması için “Düşman

Kimdir” konusunun düşünülmesi ödevi verildi

KİTAP OKUMAYI HALKLAŞTIRIYORUZ!
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Sardunyaya Ağıt
İkindiyin saat beşte 
Başgardiyan Rıza başta 
Karalar bastı koğuşa 
İkindiyin saat beşte 

Seyre durduk tantanayı 
Tutuklayıp sardunyayı 
Attılar dipkapalıya 
İkindiyin saat beşte 

Yataklık etmiş zaar 
Suçu tevatür ve esrar 

Elbet bir kızıllığı var 
İkindiyin saat beşte 

Dirlik düzenlik kurtulur, 
Müdür koltuğa kurulur 
Çiçek demire vurulur 
İkindiyin saat beşte 

Canların gözü yaşta, 
Aklı idamlık yoldaşta, 
Yeşil ölümle dalaşta 
İkindiyin saat beşte 

Can Yücel 

Şiir

"Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli
bir hastalıktır"

Lao-Tzu

Her zaman bildiklerimize yeni bilgiler eklememiz gerekiyor, o yüzden ben
biliyorum değil daha ne öğrenebilirim ile soru sormamız öğrenmemiz gerekir.

Özlü Söz

Vietnam’da “Zaiyat” vermek isteme-
yen bir Amerikan generali “temizlik”
harekâtında alması gereken bir köyü taş
taş üstünde kalmayana kadar bombalatır.

Özel birlikler köyü sarar ve tek tek
evleri arayıp “temiz” raporunu verip,
“alındı” listesine bir yenisini ekleyip
tam köyden ayrılırken, arkalarından tek
bir el ateş edilir.

Yine inanılmaz bir bombardıman baş-
lar. Mantar gibi yükselen alev topları,
makinalıların sinir bozucu sesi ve arka-
sından korkunç bir ölüm sessizliği.

Yine özel timler her bir deliği ararlar
ve döküntülerin arasında bir deri bir
kemik Vietnamlı bir çocuğu elinde bir
tüfekle bulurlar. Çocuğu doğrudan gene-
ralin önüne getirirler.

General çocuğu görünce çok etkilenir.
Kimseleri görmeden bombalar yağdır-
maya benzemez karşılıklı ilişki. Generalin
sağ gözü takmadır. Üstelik de hayli belir-
gin bir protez.

Çocuğa dönüp:

– Bak sana bir şans vereceğim. Hangi
gözümün gerçek olduğunu bil, seni kur-
şuna dizilmekten kurtarayım.

Çocuk bir an generalin yüzüne bakar
ve

– Sağ gözün gerçek !

General şaşırır.

– Nasıl olur, sağ gözüm takma, niye
böyle dedin ki ?

Çocuk

– O daha insanca bakıyordu.

Kıssadan Hisse

Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bit-
miş...

İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayal-
le değil, çalışarak ulaşır ancak. Bu sebep-
le "bu iş böyle, şu iş şöyle olsa, şu şartlar
yerine gelse" gibi sözler sarf etmekle insa-
nın eline bir şey geçmez.

Atasözü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. M. Fatih Uşan Tayyip Erdoğan’ın elini öpmek için

yerlere kadar eğiliyor...

Gazi - Cephe Milisleri



“Kavga bu, şehit düşmek de var.

Ama inanıyorum ki yerim boş kalmayacaktır.”

Musa Öznur

1 Şubat – 7 Şubat

Alişan ŞANLI:

Alişan Şanlı, Ordu ili Gürgentepe ilçesinin
Akören Köyü’nde, 1 Ocak 1973 tarihinde doğdu.
Yoksul bir köylü çocuğu olan Alişan, ilkokul
mezunu olup küçük yaşta lokantalarda çalışmaya
başladı. Bulaşıkçılıktan başlayarak aşçılığa
kadar birçok işte çalıştı. Askerden geldikten

sonra 1994 yılında örgütlendi. 1997 yılında halk düşmanlarından
hesap sorduğu bir eylemden sonra tutsak düştü. 19 Aralık
Katliamı’na kadar Ümraniye Hapishanesi’nde Özgür Tutsaktı.
F tiplerine karşı başlayan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 1.
ekiplerde yer aldı. Her türlü saldırıya rağmen ölüm orucu di-
renişini bıraktıramayan devletin, zorla tıbbi müdahale ile sakat
bıraktığı yüzlerce tutsaktan birisi de Alişan’dı. Ama ona Parti-
Cephe’li olduğunu, düşmanlarının kim olduğunu unutturamadılar.
Alişan, 19 Aralık Katliamı’nda diri diri yakılan yoldaşlarının
hesabını sormak için 1 Şubat 2013 tarihinde dünya halklarının
katili Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne girerek feda eylemi
gerçekleştirdi.

Ali Hüseyin AVCI:

Elazığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti
sürdürdü. İlkokulu ve liseyi Hozat’ta
okuyan Ali Hüseyin, gerillaya katıl-
madan önce örgütlenme faaliyetleri
yürütmüş, 1983’de gerillaya katılmıştır.
4 Şubat 1984’de Tunceli Çemişgezek

bölgesi Hadişar Köyü'nde  birliğinin öncüsü olarak
jandarmayla çatışmaya girdi. Yoldaşları için, öğretmeni
Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız ölümün
üstüne gitti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının kuşatmayı
yarması için tek başına çatışarak şehit düştü.

Alişan Şanlı

Ali Hüseyin Avcı

Ali KILIÇ:

12 Eylül sonrası başka bir siyasi
hareketin taraftarı olarak yıllarca cunta
hapishanelerinde kaldı. Safı hep dire-
nenlerin yanı oldu. Gittiği Almanya’da
devrimci hareket içinde mücadelesini
sürdürdü. Yakalandığı ölümcül hastalığa

karşı büyük bir iradeyle direndi. Felç olup yatağında
yaşam mücadelesi verdiği zaman da moralini hiç
bozmadı. Mücadeleden kopmadı. “Ben bu hastalığı
yenip ayağa kalkacağım, ülkeme de gideceğim” dedi
son anına kadar. 6 Şubat 2002’de aramızdan ayrıldı.

Ali Kılıç

Musa ÖZNUR:

Anti-faşist mücadele içerisinde yer alan
Musa, Dev-Genç’in önder militanlarındandı.
Mücadele süreci içinde işkencelerden geçirildi,
tutsaklıklar yaşadı. Tutsaklığı sona erdiğinde
hiç tereddütsüz kavgaya koştu yine. Faşistlerin
saldırı planlarından birini bozmak için 1 Şubat
1980’de  düzenlenen eylemde elindeki bombanın
patlaması sonucu aramızdan ayrıldı. 

Musa Öznur

Çağlar COŞKUNER

Ercüment AKSOY

Şubat 1978’de An-
kara’ya giderken geçir-
dikleri bir trafik kazası
sonucu aramızdan ay-
rıldılar. Çağlar 1956,
Ercüment 1958 doğumlu idi.Çağlar Coşkuner

Ercüment Aksoy

Ali AYGÜL:

1968 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy
ilçesinde doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğuydu.
Ve kendisi de yaşamının her anında bir emek-
çiydi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi öğrencisiyken örgütlü ilişkiler içinde
yer aldı. Fakültenin 3. sınıfından ayrılarak pro-

fesyonel ilişkiler içinde yer aldı. Devrimci Gençlik onu iyi
tanır. O, ‘80 sonrası Devrimci Gençlik kuşağının kararlı insan-
larından biriydi. Oligarşi tarafından “başına ödül konulan” bir
devrimci olarak afişe edildi. Onun için devrimcilik bir yaşam
biçimiydi. Afişe edilmesi yaşamını değiştirmedi. Şehitlerimizden
Hamdi Aygül ile akrabalığı vardı. O, yöneticiliğin özveri, fe-
dakârlık, sabır ve inanç gerektirdiğinin yaşayan bir örneğiydi.
6 Şubat 1992’de Adana’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün
basılması eyleminde şehit düştü. 

Ali Aygül

Mehmet MARAŞ:

DEV-GENÇ saflarında anti-faşist
mücadeleye katıldı. İnebolu'da anti-
faşist mücadelenin neferlerinden biriydi.
1 Şubat 1979 İnebolu Halkevi’ne fa-
şistlerin attığı bombanın patlaması so-
nucu şehit düştü.

Mehmet Maraş

İsmail KANDEMİR:

ES-KAD ve Eskişehir Özgür-Der
kurucusu olan Kandemir, 1 Şubat
1994’te geçirdiği trafik kazası sonucu
aramızdan ayrıldı.

İsmail Kandemir



Bir yoldaşımız anlatıyor: “Camın
kenarında oturmuş havadan sudan
sohbetler ediyoruz birkaç kişi. Bir
yoldaş elinde tepsi ile çayları getiri-
yor. Çaylarımızdan henüz birkaç yu-
dum almışken dışarıdan gelen bir
patlama sesine kulak veriyoruz. Epey
uzaktan geliyor ses. Patlama seslerine
öyle alıştık ki her gece bir ses duyu-
yoruz. Tabi ki, tahminler, başlıyor
hemen. 

Sözünü ettiğim yer Selimiye tu-
tukevi, yıl 1980 Ocak ayı. O geceki
tahminlerin ortak noktası, patlamanın
uzaktan geldiği, muhtemelen karşı
taraftan olduğu ve bayağı hatırı
sayılır güçte bir patlayıcı olduğu
şeklindeydi.

Uzun uzun konuştuktan sonra
Beşiktaş'tan olabileceği üzerine de
anlaşmıştık.

Ertesi sabah kahvaltı sırasında
gazeteler geldi. İlk sayfadaki haber
tüm koğuşu bir anda sardı. 

Haber! Musa ÖZNUR isimli bir
öğrencinin elinde patlayan bomba
haberiydi.

Sanki bir bomba da burada kahv-
altı masalarımıza düştü.

Musa ile 3 ay önce birlikte şube-
deydik. Birlikte işkence gördük, 15
gün sonra sıkıyönetim savcılığından

ben serbest kaldım, O
tutuklandı. 

Bir ay sonra bir başka ne-
denden ötürü ben tutuklandım. Ben
geldikten birkaç gün sonra O tahliye
oldu. 40 gün sonra da şehit olduğunu
duyuyorduk. 

Dün gece patlama sesini duydu-
ğumuz saatte olmuş olay. Anti-faşist
bir eyleme giderken elinde patlayan
bomba ile şehit olmuş yoldaşımız. 

Kimsenin ağzını uzun süre bıçak
açmadı. Kahvaltılar da uzun süre
masanın üzerinde kaldı. Gazete hı-
şırtılarından başka bir ses yoktu. Bir
saat kadar sonra ise maltaya çıkıldı
anma için.

İbrahim İlçi, Musa için uzun bir
konuşma yaptı. Şiirler, marşlar bir-
birini izledi. Hayatımda o zamana
değin o kadar dolduğumu hiç hatır-
lamam, gözlerimden akan yaştan
yüzüm yıkanmıştı. Ama hatırlıyorum
herkes aynıydı.

Musa şehit düşmeden 40 gün
önce tahliye olmuştu. Tahliye tö-
renlerinde konuşma geleneğimiz ol-
duğundan kısa bir konuşma yapmış-
tı.

"Şu an hem burukluğu, hem se-
vinci yaşıyorum. Sizlerden ayrıldığım
için buruk ama kavgaya gidiyorum

bu yüzden sevinçliyim
de. (...) Yine görüşe-

ceğiz ama burada
değil. (...) Kavga
bu şehit düşmek
de var. Ancak ina-
nıyorum yerim
boş kalmayacak-
tır.(...)

Kurtuluşa ka-
dar savaş."

Buna benzer şey-
ler söyleyip gitmişti

Musa. Buna benzer diyo-
rum, çünkü o sabah yaptığımız

anmada gözlerimden yaşlar akarken
onun;

"...Kavga bu şehit düşmek de
var. Ama inanıyorum ki yerim boş
kalmayacaktır." deyişini çok iyi anım-
sıyordum.

İbrahim abinin (İlçi) de konuşması
sırasında bu sözlere atfen: "… gözün
arkada kalmasın yerini dolduracağız."
diyerek, bunu vurgulaması beni hep-
ten coşturmuştu. Bir ay kadar sonra
ben de tahliye oldum. 

İlk kez cezaevine girmiştim. Bir-
kaç ay yatıp çıktığımda artık ciddi
görevlerle karşı karşıya olacağımı
biliyordum. Okulumu, ailemi, tercih
edip etmeme ve devrimci mücadele
içinde ağır ve ciddi işlerle tanışma
zamanının geldiğini hissediyordum.
Bir tercih yapacaktım. Bilincim ve
tecrübem çok zayıftı. O yüzden o
anı çok büyütüyordum. Ailem ve
çevrem de işin farkındaydı. Ve o
güne değin, görülmedik olanaklar
sunuyordu. Ama her an gözümün
önünde Musa vardı. "Yerim boş kal-
mayacaktır" derken kime güveni-
yordu. Bize, bana, sana... bizim için,
halkımız için ölümü kucaklamıştı.

Bülent Pak Anlatıyor:  
ŞEHİTLERİMİZ KAVGAMIZIN

KOPMAZ BAĞLARIDIR

Farabundo MARTİ:

El Salvador’un devrimci önderi Marti,
1893'te Teotepeque şehrinde doğdu. Öğ-
renciyken mücadeleye atıldı. Tutuklandı,
Guatemala'ya sürgün edildi. 1925'te ku-
rulan Orta Amerika Sosyalist Partisi'nin
kurucuları arasında yer aldı. Nikaragua’ya
geçerek Augusto Cesar Sandino'nun ya-

nında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye
katıldı. 1930'da ülkesine dönerek El Salvador Komünist
Partisi saflarında mücadelesine devam etti. Ocak 1932'de
KP ayaklanma kararı aldı. Askeri önderliğe Marti
getirildi. Ayaklanmadan birkaç gün önce tutsak düştü.
Ayaklanmanın kanla bastırılmasından sonra 1 Şubat
1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

Farabundo Marti

Anıları Mirasımız



Ve şimdi bana sesleniyordu, "Hoş
geldin, yerim hala boş, seni bekliyo-
rum, intikamımı al!.." 

Dışarıda sorumlu yoldaşla ilk kar-
şılaşmamızda ilk söylediğim: "Mu-
sa'nın yerini doldurmak istiyorum"
oldu.

Sorumlu arkadaş da: 'Biz de öyle
düşünüyorduk." dediğinde yerimde
zıpladım sevincimden. O zaman Mu-
sa'nın yarım bıraktığı işle başlayayım
dedim. Yanıt yine aynıydı. "Biz de
öyle düşünüyoruz." Musa'nın yarım
bıraktığı işe giriştik.

Cunta geldiğinde ise bizim bölge
ciddi bir darbe yemişti. Henüz hiç-
birimizde olumsuzluk yoktu. Birkaç
ay sonra ise devrimci hareketimiz
peşpeşe örgütsel darbeler yemeye ve
kayıplara uğramaya başladı. En ni-
hayet 3 ay kadar sonra, bize de ope-
rasyon bulaştı.

En güvendiğim yoldaşlardan biri
yakalandığı gün çözülmüştü. Çok
hasar verdi bölgemize. Ne kalacak
yerimiz kaldı ne de beş paramız.
Devrimci hareketin durumu da dar-
beler nedeniyle pekiyi değildi. İliş-
kilerimiz de deşifre olmuştu. İnşaat-
larda yatıp kalkıyorduk, aç aç gezi-
yorduk. Yalnızlık duygusuna kapıl-
dım. Sorumlu yoldaşla konuşup "ne
kendime, ne de başkasına güvenim
kalmadı" diyerek ayrıldım.

Üç gün boyunca kendimi bilmez
halde dolaştım durdum. Sorumlu yol-
daşla konuşup ayrıldığım günden iti-
baren Musa belirdi karşımda; sürekli
konuşuyordu benimle:

'Niye öldüm ben?" diye soruyordu.
"Faşizmin terörüyle yoldaşlarını baş-
başa bırakıyorsun. Korkaklık bu" O
gidiyordu bu defa Şenol Şener, ar-
dından Ali Baloğlu geliyordu. Onlar
da benzer sorular soruyor ve "Ha
düşmanla bize silah sıkmışsın ha
mücadeleden korkup kaçarak ihanet
ediyorsun, arada bir fark yok. Nerede
verdiğimiz sözler, nerede içtiğimiz
antlar?"

Bu üç gün boyunca gittiğim her
yerde bu şehit yoldaşlar beynimi
topa tuttular adeta. Örneğin akrabamın
evindeyim, televizyon seyrediyorduk,
akrabam bir şeyler soruyordu. Ben
duymuyordum. Aklım yoldaşlarım-
daydı ve şehitlerimizin sorularıyla
bunalmıştım. Musa soruyordu: "Ne
yani hiç kimse çözülmeyecek, hainler
olmayacak, aç aç gezmeyeceğiz, ya-
tacak bir sürü yerin olacak, öyle mi?
Mücadele bu, henüz iyi günlerdeyiz,
bizim daha zorlu şeylere hazır ol-
mamız gerekmiyor mu? Devrimcilik
zor iştir derken neyi kastediyorduk."
Benden ise yanıt yoktu. Haklıydı... 

Üç gün sürdü bu işkence... ken-
dimle olan hesaplaşmam bir anlamda
olumsuzluklara bakıp yılgınlığa ka-

pılan yanlarım ile şehitlerimiz nez-
dinde savaşçı yanlarım arasında sü-
rüyordu.. 

Üçüncü gün yoldaşlarımı aradım
ve buldum: "Ben geldim. Tam bir
tabansız, küçük burjuva gibi dav-
randım. Affedin, bana görev verin.
Ben o dünyaya yabancıyım. Yerim
burası" dedim. Yoldaş "döneceğini
biliyorduk. Hemen şuraya git ve işe
başla. Şu an uzun uzun durumunu
konuşmaya vaktimiz yok. Uygun bir
zamanda konuşuruz. Şimdi iş zamanı.
O kadar çok iş var ki" dedi ve ayrıl-
dık.

Huzur doluydum. Yine inşaatlarda
yatıyordum. Kar ve fırtına da caba-
sıydı. Açtım da. Her an yakalanma
riski de vardı. Ama çok rahattım ar-
tık... Çünkü yalnız değilim. Bütünün
bir parçası hissediyorum kendimi.
Üç gün boyunca azap çekmiştim. En
önemlisi şehitlerimize duyduğum
vicdani bir boşluktu. Ve hala bir şehit
haberiyle, biraz da duygusallık dense
de bu duygum derinleşir durur. Bu
da beni mücadeleye kopmaz bağlarla
bağlıyor.

BÜLENT PAK 

(Musa Öznur hakkındaki bu an-
latımın sahibi Bülent Pak yoldaşımız
5 Ağustos 1997’de Karadeniz dağ-
larında bir gerilla olarak şehit düş-
tü.)

MERSİN: Tarsus'ta Halk
Cepheliler halk kahramanları Al-
tan Berdan Kerimgiller ve Kemal
Askeri’nin mezarlarını ziyaret edip
nergis çiçeği bıraktılar. 18 Ocak'ta
yapılan ziyarette “Mezarlarımız Sa-

hipsiz Kalmayacak” deni-
lerek mezarlar temizlendi,
nergislerle süslendi. Bir
dakikalık saygı duruşun-
dan sonra mezarlık an-
ması sona erdi.

TEKİRDAĞ: Dev-
Genç'liler 18 Ocak'ta Bir-
tan Altunbaş’ın Malka-

ra’nın Sarıpolat Köyünde olan
mezarı başında bir anma düzen-
lediler. Öğle saatlerinde köye
giden Dev-Genç'liler ilk önce
mezarlığa gidip Birtan Altun-

baş’ın mezarını temizlediler. Daha sonra Birtan Altunbaş’ın
hayatının anlatıldığı bir yazı ve şiirler okundu. Son olarak
bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak hesabı sorulacağı
belirtildi. Mezarlıktaki programdan sonra Birtan Altunbaş’ın
ailesi ziyaret edildi. Aile  birkaç gündür köyün girişinde
jandarmanın bekle-
yip köyde yaşayan-
ları tedirgin etmeye
çalıştığını söylediler.
Ardından köy mey-
danına geçen Dev-
Genç'liler köyde ya-
şayanlarla sohbet
edip köyden ayrıl-
dılar.

BAŞSAĞLIĞI
Ankara Halk Cephesi'nden Ya-

sin Geyik’in babası Kanber am-
camız 13 Ocak günü vefat etmiştir.
Başta dostumuz Yasin ve tüm ai-
lesine olmak üzere baş sağlığı di-
liyoruz...

Ankara Halk Cephesi

Şehitlerimiz Bizim Umut Işığımız
Yolumuzu Her Daim Aydınlatıyor

Mersin

Tekirda
ğ
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