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FAŞİZMİN ADALETİ
ADALETİ YOKTUR!
YOKTUR!
Roboski’de 34 kişi katledildi: Katliam “makul hata”, katiller cezasız...
Ali İsmail Korkmaz işkenceyle katledildi: İçişleri Bakanlığı “polise taş attı” diye
katliamı savundu, katiller cezasız...
Berkin Elvan 14 yaşında gaz fişeğiyle katledildi: Katliam talimatını veren
Tayyip Erdoğan “örgüt üyesiydi” dedi! Katiller yargılanmıyor!
Uğur Kaymaz: 12 yaşında, 13 kurşunla katledildi.
“Terörist” denildi, katilleri cezalandırılmadı!

AKP’nin Rüşvetçi
Hırsız Bakanları:
Milyonlarca Dolar
Rüşvet Aldı
TBMM’de Aklandı

ADALET HALKIN ELLERİNDE!

KİTABIN ADI: ONBEŞİNDE BİR FİDAN
UMUDUN ÇOCUĞU BERKİN ELVAN
KİTABIN YAZARI: Ali Osman Köse
KİTABIN YAYINEVİ: Boran Yayıncılık
Umudun çocuğu Berkin Elvan Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla katledilen Haziran Ayaklanması şehidimizdir.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gece uykularını kaçıran iki şeyden birisi Haziran ayaklanması, diğeri
ise Berkin için yürütülen adalet mücadelesidir.
Tayyip Erdoğan bunu “Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan diyorlar” diye ifade etmişti.

Berkin Elvan’ı bütün Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtan, sahiplendiren Cephe’nin 269 gün kesintisiz süren adalet mücadelesidir... Hatta gün olmuştur hiç yatılmamıştır... 269 gün boyunca hastane
önünde Cepheliler nöbet tutmuşlardır...
Berkin Elvan için eylem yapılmayan gün
olmamıştır. AKP’nin katliamcılığının,
adaletsizliğinin, faşist niteliğinin teşhir edilmediği tek bir gün olmadı. Yaptığımız eylemlerle Berkin nezdinde halkın adalet talebi, öfkesi en üst boyutta ifadesini buldu...
Berkin’in şehit düştüğü gün hastaneye bile
saldıracak kadar pervasızlaştı AKP’nin polisi... ve AKP’nin bütün saldırılarının
karşısında hep direnen, polisle çatışan, hesap soran bir Cephe vardır.
İşte bu öfke, bu adalet talebi, hesap
sorma isteği 269 gün boyunca büyüdü
halkın içinde. Berkin’in şehit düştüğü
gün Cephe’nin çağrısıyla birlikte bütün
ülke çapında bir tür ayaklanmaya, hesap
sormaya dönüştü...
AKP ve onun medyası sahiplenmeyi
engellemek için Berkin’in ekmek almaya giderken değil, “polise taş atarken”
vurulduğunu, çocuk olmayıp “DHKPC’li” olduğunu... söyledi... Ancak bu propagandanın halkın öfkasini büyütmekten
başka hiçbir etkisi olmadı.
Berkin’in katilleri hala görevlerinin
başında halk düşmanlıklarını sürdürüyorlar. Halk Cephesi “Katiller cezalandırılana kadar
susma Türkiye” diyerek kesintisiz mücadelesini sürdürüyor. Katiller cezalandırılana kadar da mücadele sürecek.
Bu kitap aynı zamanda faşizme karşı nasıl mücadele edileceğinin, nasıl sonuç alınacağının, devrimci
meşruluğun, devrimci eylemlerin, demokratik mücadelenin gösterildiği klavuzdur. Milyonların sokaklara
kendiliğinden değil, ısrarlı, kararlı, meşru devrimci bir
mücadeleyle çıkarılacağını göstermektedir.
Berkin Elvan’ın katillerini biliyoruz. Katilleri halk
yargılayacak, halkın adaletiyle cezalandırılacak...
Saygılarımızla...
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direnenler kazanır
Devrimci Okul: Yoldaşlık sevgisi
Sanatçıyız Biz: Tehlike sette
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AKP’nin eğitim planında 1 milyon
imam hatipli yetiştirmek var!

28

29
30
32
34

20 Ülkemizde Gençlik:
23

25
26

Sorunlarımızı ancak mücadele
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eğitim sistemiyle yetiştirmek
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havalandırmadaki kameralar
Cephe tutsakları tarafından
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TAYAD olarak 24 saat kamera
ve cam kafeslere karşı
kampanyamıza çağırıyoruz!
Avukat-müvekkil hakkı
engellenemez!
Suudi kralı işbirlikçi Abdullah
öldü! Arap halklarının gözü
aydın!
İşbirlikçi Kral Abdullah’ın
soytarıları ‘milli yasta’
Davos, dünya halklarını aç,
yoksul, işsiz bırakan, katleden
emperyalistlerin zirvesidir!
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Su akar yatağını bulur

40 Kamu Emekçileri Cephesi:
Kamu emekçileri bir neferini
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42 Halk İsyanları Halk
Kahramanları: Anadolu’nun
ilk kahramanlarından Hector
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Bizler de yapabiliriz!
Biz yürüdükçe halkın kapıları
bize açılır! Her mahalleye
Yürüyüş girmeli...
Kürdistan’da Hayatın
Öğrettikleri:
Emeğimiz boşa gitmez
Halkın Mühendis
Mimarları: Vatanımızı,
örgütümüzü savunacağız!
İzlediğimiz filmlerle de
düzene alternatifiz!
Halk toplanıyor, tartışıyor,
karar alıyor, uyguluyor
Devrimcilerin yazılamalarını
silmek suçtur!
Avrupa’da Yürüyüş:
Davos’ta Ahmet Davutoğlu
protesto edildi!
Avrupa’da Biz:
Alman emperyalizmi
ırkçıları ödüllendiriyor
Anadolu Gençlik:
Irkçılığın olduğu yerde
demokrasi olmaz
Yitirdiklerimiz...
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Gülsuyu-Gülensu Halk Meclisi’nden Çağrı

Uyuşturucu çetelerinin yaktığı yerleri
hep birlikte yeniden kuralım!
Birliğimizle çete saldırılarını boşa çıkaralım!
Gülsuyu-Gülensu Halk Meclisi

F a ş i z m i n A d a l e t i Yo k t u r !
Adalet Halkın Ellerinde
Roboski’de 34 kişi katledildi: Katliam
“makul hata”, katiller cezasız.

Ali İsmail Korkmaz işkenceyle
katledildi: İçişleri Bakanlığı
“polise taş attı” diye katliamı
savundu, katiller cezasız...

Berkin Elvan 14 yaşında
gaz fişeğiyle katledildi: Katliam
talimatını veren Tayyip Erdoğan
“örgüt üyesiydi” dedi!
Katiller yargılanmıyor!

Uğur Kaymaz: 12 yaşında
13 kurşunla katledildi. “Terörist”
denildi, katilleri cezalandırılmadı!
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Haziran Ayaklanması günlerinde
Eskişehir’de polisler ve esnaflar tarafından işkence ile katledilen Ali
İsmail Korkmaz’ın katillerinin yargılandığı dava 21 Ocak’ta Kayseri
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
“Kasten insan öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istenen
polis Mevlüt Saldoğan'a 13 yıl hapis
cezası verildi. Saldoğan'ın cezası 'iyi
hal' indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürüldü. Polis Yalçın Akbulut için 12
yıl hapis cezası verildi ve yine cezası
'iyi hal'den 10 yıla düşürüldü. Yattığı
günler düşüldükten sonra 4 yıl 2 ay
hapis yatıp çıkacaklar… Diğer sanıklardan Ali İsmail’e işkence yapan
esnaflara 6 yıldan 3 yıla kadar değişen
hapis cezaları verildi. Polislerden Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin'in
ise beraatine karar verildi.
AKP’nin yargısına göre işkence
ile adam öldürmenin cezası bu...
Sonuç olarak dönemin Başbakanı
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın davasında katillere ödül gibi cezalar
verilerek katiller korundu.
Bu düzenin mahkemelerinde halk
için hiçbir zaman adalet olmamıştır.
Faşizmin mahkemeleri halka karşı
düzeni korumak için çalışmaktadır.
Ali İsmail’i katledenler bu düzenin
bekçileridir. Yargı, halka karşı savaşan
düzenin bekçilerini korumuştur.
Katillerin korunması mahkemelerle de sınırlı kalmamıştır.
İşçileri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz’ın işkenceyle katledilmesini “O
DA POLİSE TAŞ ATMIŞTI” diyerek savundu.
İçişleri Bakanlığı “bana taş atarsan öldürürüm, işkence yaparım,
katlederim” diyor.
28 Aralık 2012’de Roboski’de 34
kaçakçı savaş uçaklarıyla bombalanarak katledildi.

AKP, “yanlışlık oldu, PKK’li sanmıştık” diyerek katliamı savundu.
Katliam emrini veren bizzat Tayyip
Erdoğan’dı. Katledilen kaçakçıların
ailelerini “kan parası” vererek susturmaya çalıştılar. Aileler “sus payı”
olarak verilen kan paralarını kabul
etmedi. Ne katledenler, ne de katliam
emrini verenler cezalandırılıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin Roboski
Katliamı’na ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan istediği görüş yazısında Bakanlık şöyle diyor: "Daha sonra bir
hata olduğunun anlaşılması, kullanılan gücü otomatik olarak haksız
hale getirmez. Bununla birlikte olayın içinde bulunduğu koşullar, güç
kullanılmasını gerektiren makul bir
inancın varlığını göstermelidir."
Adalet Bakanlığı diyor ki: “Roboski’de 34 kişiyi yanlışlıkla katlettik.
Ancak bu bizim haksız olduğumuz
anlamına gelmez. Çünkü 34 kişiyi
katletmemiz için makul bir gerekçemiz vardı.”
Yani Adalet Bakanlığı “makul”
bir gerekçenin olduğu inancı varsa
istediğim herkesi katledebilirim...
Böyle bir düzenin adaleti olabilir
mi? Roboski katliamında kimse
AKP’nin mahkemelerinden adalet
beklemesin... Yanlış yaptık derken
bile katliamı savunuyorlar.
BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİ İKİNCİ YILINA GİRİYOR
HALA MAHKEME ÖNÜNE ÇIKARTILMADI!
Berkin Elvan da Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla katledildi. Haziran
Ayaklanması’nda ilk şehitlerin arkasından polislere “talimatı ben verdim” demişti. Erdoğan’ın bu açıklamasının arkasından katil polisler
ekmek almaya giden Berkin Elvan’ı
da yakın mesafeden kafasına gaz tüfeği ile yakın mesafeden nişan alarak
vurdu.
Tayyip Erdoğan Berkin’in vurul-

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

masını “Ekmek almaya gitmiyordu,
polise taş atıyordu, çocuk değil,
DHKP-C’liydi” diye savundu.
Başbakan’ın katliam talimatı verdiği, katil polisleri “kahraman” ilan
ettiği bir ülkede adalet olur mu?
12 yaşındaki Uğur Kaymaz özel
timler tarafından 13 kurşunla katledildi. Yanına boyundan büyük bir
silah bırakılarak “teröristti. Çatışmada
öldürüldü” dediler. “Terörist” diyerek
insan öldürmenin ülkemizde bir cezası yok. Sözde idam cezası kaldırıldı,
ancak 2 yaşındaki çocuklar bile “çocukta olsa, kadın da olsa gereği yapılacaktır” diyen başbakanın talimatlarıyla katlediliyor.
AKP’nin 12 yıllık iktidarı 241
çocuk polis ve asker kurşunlarıyla
katledildi. Katiller ya hiç yargılanmadı ya da Ali İsmail davasında olduğu gibi ödül gibi cezalar verilerek
korundular.
Faşizmin adaleti halka karşı böyle
işliyor. Faşizmin adaleti yoktur.
Bakın aynı adalet AKP’nin hırsız,
rüşvetçi bakanlarına karşı nasıl işliyor.
Ali İsmail’in davasının görüldüğü
günlerde mecliste AKP’nin yüzmilyonlarca dolar rüşvet alan AKP’nin
hırsız 4 bakanının Yüce Divan’da
yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin
oylama vardı. AKP milletvekillerinin
oylarıyla rüşvetçi, hırsız dört bakanın
yargılanmamasına karar verildi. Yani
hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk oligarşinin
“yüce meclisi” tarafından meşrulaştırıldı.

Bu Düzenden
Adalet Beklemek
Kendimizi Kandırmaktır!
Ali İsmail davası gibi her mahkeme kararından sonra “artık adalete
güvenim kalmadı” gibi açıklamalar
yapılıyor.
Bu tür açıklamalar bir yerde gerçeği görmenin ifadesi gibi görülse
de sanki adalet varmış, olabilirmiş
olgusunu da içinde taşıyor.
Hayır, faşizmin adaleti yoktur.
Bu AKP’ye özgü bir durum da değildir. AKP çelişkilerini derinleşmesinden kaynaklı iktidarını ayakta tu-

AKP’nin rüşvetçi hırsız
bakanları milyonlarca dolar
rüşvet aldı, TBMM’de
aklandı!
tabilmek için göstermelik de olsa
“demokrasicilik oyunu”nu sürdürebilecek gücü yoktur. Pervasızca devletin tüm kurumlarını iktidarını desteklemeyen tüm kesimlere karşı baskı
aracı olarak kullanmaktadır. Devletin
tüm kurumları artık AKP’nin kurumları haline dönüşmüştür...
Kimse hayallere kapılıp bu düzende adalet beklemesin.
Bunu derken elbette “Adalet istemeyelim, nasıl olsa düzenin adaleti
yok” demiyoruz. Tam tersine; adaleti
söke söke almalıyız!

Adalet Halkın
Kendi Ellerinde
Evet, adaleti biz sağlayacağız.
Adalet bizim kendi ellerimizde. Adaleti dişimizle, tırnağımızla söke söke
almalıyız.
Adalet mücadelesinden asla vazgeçmemeliyiz. Adaleti faşizm vermeyecek, biz alacağız. Adaleti biz
sağlayacağız.
Adalet ekmek, su, hava kadar
halkın ihtiyacıdır. Adalet duygusu
yok edilen bir halk, köleleştirilmiş
bir halktır. Adaletsizliğe sessiz kalmak, boyun eğmek köleleşmektir.
Köleleşmeyeceğiz, halkımızın köleleştirilmesine izin vermeyeceğiz.
Berkin Elvan için yaklaşık iki senedir kesintisiz adalet istiyoruz. Yapmadığımız eylem türü kalmamıştır.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!

Tecrite karşı mücadeleden sonra kesintisiz eylem yaptığımız en uzun
süren kampanyalarımızdan birisidir
Berkin Elvan’a adalet kampanyamız.
Buna rağmen Berkin’in katilleri hala
yargılanmıyor. Katilleri yargılayacak
savcı bulunamıyor.
Yılmayacağız, peşini bırakmayacağız. Katiller cezalandırılana kadar
adalet mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.
AKP’nin bu pervasızlığına karşı
her türlü araçla adalet mücadelesi
meşrudur.

Adalet Cepheli’nin
Elindeki Molotoftur!
Biz sağlayacağız adaleti... Söke
söke alacağız.
Her hafta yurdun dört bir yanında
Berkin’e adalet için onlarca eylem
yapıyoruz. Onlarca insanımız gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Geçen
hafta “Milyonlarca Göz Berkin’in
Katillerini Arıyoruz” diye Kadıköy’de
yürüyüş yapan Liseli Dev-Genç’lilerden iki kişi tutuklandı.
Bir basın açıklaması bile her türlü
bedel göze alınarak yapılmaktadır.
Faşizmle bu bedeller göze alınmadan
mücadele edilemez...
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AKP’nin faşist terörüne karşı devrimci şiddet eylemlerimizle cevap
vereceğiz.
AKP’nin faşist terörüne, adaletsizliğine karşı her türlü devrimci
şiddet eylemleri meşrudur.
AKP’nin tüm kurumları hedefimizdir. Mahallelerimizde AKP’nin
gerici faşist örgütlenmelerine izin
vermeyeceğiz. Mahallelerimizde halkımızın dini inançlarını sömürmesine
izin vermeyeceğiz.
AKP polislerinin mahallelerimizde
TOMA’larla, akreplerle terör estirmesine halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz.
Adalet halkın ellerindedir.
Adalet hesap soran Cepheli’nin
elindeki molotoftur, Berkin’in elindeki
sapandır, bir bidon benzindir... Adaleti
biz sağlayacağız!
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Okmeydanı

AK SARAY'larınızda Rahat Uyku Uyuyamayacaksınız!

Her Sokak Başında, Her Barikatta Berkin’in

ADINI DUYACAKSINIZ!
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Ülkemizin dört bir yanında Berkin
Elvan için adalet mücadelesi sürüyor.
Berkin’in katilleri cezalandırılına kadar da sürecek. Geçtiğimiz hafta boyunca başta İstanbul olmak üzere
ülkemizin dört bir yanında adalet istedik.

İSTANBUL/Okmeydanı
Okmeydanı Liseli
Dev-Genç’liler:
Liseli Dev Genç’liler, 23 Ocak’ta
karnelerini alıp Berkin’in mahallesine,
Okmeydanı’na geldiler. Berkin’in katillerine karne vermek için, adalet istemek için, adalet sarayına yürümek
istediler. AKP’nin eli kanlı katil polisleri liselilere gaz kapsülleriyle, plastik mermileriyle saldırdılar. TOMA’larıyla, akrepleriyle “Liseli Dev- Genç”
pankartının arkasında yürüyen 1415 yaşındaki liselilerin peşine düştüler.
Ne kadar dağıtmak isteseler de liseliler
polisi barikatlarda slogan sesleriyle
karşıladılar. Liseli Dev-Genç'liler barikat başlarında slogan sesleriyle birleştiler. Katil polis akrepleriyle girdiği
mahallede liselileri gözaltına aldı.
Liseli Dev-Genç'liler polisin saldırısına
sloganlarla karşılık verdi.
Liseli Dev-Genç’liler, Berkin Elvan için Okmeydanı’ndan İstanbul
Adliyesi’ne bir yürüyüş düzenlemek
istediler. Amaç Berkin’in karnesini
vermekti.
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Saat 14.00’da Berkin’in vurulduğu
yerde toplanıldı. Pankartlarını açarak
yürüyüşe geçen kitle Şark Kahvesi
tarafında yolu kesmiş olan polis barikatına yüklendiler. Polis saldırısı
sonucu kitle mahalle içine doğru geri
çekilerek çatışmaya başladı. Çatışmalar esnasında aralarında Yürüyüş
Dergisi muhabiri de olmak üzere
birçok kişi gözaltına alındı. Ara ara
toplanıp halaylar çeken kitlenin, polisle çatışması akşama kadar sürdü.
Birçok kez akrepler molotoflarla yakıldı. Öfkesinden hızını alamayan
polis neredeyse kimsenin bulunmadığı
yerlere de biber gazını atarak mahallede tam bir terör yaşattı. Yaralanmaların yaşandığı çatışmada Cephe
Milisleri de caddeye çıkarak kurşunlarını Berkin için akreplerin üzerine sıktılar. Eylem akşam saatlerinde
iradi bir şekilde sona erdirildi.

İstanbul Adliye: Öğlen saatlerinde polisin yürüyüşe saldırması
üzerine İstanbul Adliye’sine kitlesel
bir şekilde ulaşılamadı. İstanbul Adliyesi meydanında ikisi kendisini demirlere zincirlemek üzere üç kişi
“Berkin’in Katillerini Arıyoruz! Liseli
Dev-Genç” pankartını açarak oturma
eylemine başladılar. Oradan geçen
halka seslenen Dev-Genç’liler Berkin’in katilinin polisler olduğunu ve
hesabını soracaklarını ifade ettiler,
sloganlar attılar. İlk anlarda saldırmayan polis, aradan yarım saat geç-

tikten sonra demiri kesen bir makasla
saldırıya geçti. Saldırı karşısında
pankarta sarılan ve zincirin kesilmesini engellemek için direnen DevGenç’liler yerlerde sürüklenerek yaka
paça gözaltına alındılar. Üç kişi yerlerde sürüklenirken Berkin’in temsili
karnesini havaya kaldıran bir kişi
başka bir yerden çıktı alana. Bu ülkede adaletin olmadığını haykıran
bu Liseli Dev-Genç’li de gözaltına
alındı.

Pendik: Cepheliler 20 Ocak'ta,
"Berkin Elvan'ın Hesabını Soracağız"
yazılı pullama çalışması yaptı.
21 Ocak'ta ise, çeşitli liselerde
öğrenciler okullarının etrafına Liseli
Dev-Genç’in “Öğrenci Meclislerinde
Birleşelim” başlıklı pullamalarını yapıştırdılar.

MERSİN:

Mersin Büyükşehir
Belediyesi (Taş Bina) önünde 23
Ocak’ta Liseli Dev-Genç'liler tarafından "Berkin Elvan'ın Katilleri Aranıyor!" kampanyası dahilinde basın
açıklaması yapıldı.
Açıklamada "Yaşıtları okula gidip
karne alırken, Berkin karnesini alamadı. Karnesini de almaya gidemedi.
Berkin, ekmek almaya giderken katledildi. Berkin'in katilleri hala yargılanmadı. Bu adaletsizlik bizlerin
öfkesini büyütüyor. Berkin'i vuranları
açıklayın" denildi. Açıklamaya 4 kişi
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Adliye Önü

Antalya
katıldı. "Berkin Elvan Ölümsüzdür!", "15'inde Bir Fidan Berkin
Elvan!”, “Berkin’in Hesabı Sorulacak!” sloganları atıldı.
Aynı gün Mersin Fuat Morel
Mahallesi’nde, "Berkin'in Katilleri
Aranıyor!/Liseli Dev-Genç" yazılı
pankart asıldı.

anı

Okmeyd

ANTALYA: 23 Ocak tarihinde,
Antalya Halk Cephesi her hafta
olduğu gibi yine Berkin Elvan’ın
için adalet eylemindeydi. Kışlahan
Meydanı'nda yapılan eylemde “Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın Adalet İstiyoruz!” pankartı
açıldı. Hesap soran sloganların atıldığı eylemde okunan açıklamanın
ardından eylem sloganlarla bitirildi.

TEKİRDAĞ-Çerkezköy:
Çerkezköy’de Öğrenci Meclisleri 23 Ocak’ta Berkin Elvan için
karne bırakma eylemi yaptılar. Eylem sırasında basın açıklaması
okundu. Basın açıklamasında son
dönemlerde çocuk katliamlarının
çok olduğuna değinildi. Basın açıklamasının ardından “Uyan Berkin”
şarkısı dinletildi. Daha sonra Pablo
Neruda'nın "Bir Ceza İstiyorum"
şiiri ve meclise gelen birinin Berkin
Elvan için yazdığı şiir okundu.
Halka ajitasyonlarla Berkin Elvan
anlatıldı. Sloganlarla Berkin Elvan’ın karnesi belediyenin önüne
bırakıldı. Sloganlar atılırken halkın
çok büyük ilgisiyle ve alkışlarla

karşılaşıldı. Yapılan eyleme 20 kişi
katıldı.

MUĞLA:

Sınırsızlık Meydanı’nda 23 Ocak’ta Muğla DevGenç’liler tarafından 3 dönemdir
karne alamayan Berkin Elvan’ın
karnesi alındı ve basın açıklaması
yapıldı. 7 kişi katıldığı eylemde
Berkin Elvan’ın katillerini teşhir
eden mektubun okunmasının ardından basın açıklaması metni
okundu. Eylemde sloganlar atıldı
ve ajitasyonlar çekildi. 7 kişinin
katıldığı 45 dakika süren eylem,
Dev-Genç’lilerin Berkin Elvan için
bir dakikalık saygı duruşunun ardından iradi olarak sonlandırıldı.

Okmeydanı

KOCAELİ:

Kocaeli Cumhuriyet Parkı yanındaki yolu 23 Ocak
günü Dev-Genç'liler Berkin Elvan'ın
hesabını sormak için trafiğe kapattılar. 6 Dev-Genç'li işkenceci
polisler tarafından gözaltına alındılar. Dev-Genç’liler: "Dev-Genç'lilerin başına gelecek her şeyden
katil Kocaeli polisi sorumludur.
Yapılan her işkencenin hesabı sorulacak!" açıklaması yaptı.

İzmir
Kocaeli

İZMİR: 23 Ocak'ta “Berkin
Elvan İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı. Karşıyaka İzban Durağı önünde toplanıldı, en öne
Berkin’in temsili karnesi, arkasında “Berkin’in Katilleri Yargılansın” yazan pankart açılarak iskele yönüne doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş esnasında aynı içerikte sloganlar atıldı. Sloganları
duyan halktan gelip yürüyüşe katılanlar oldu. Toplam 25 kişinin
katıldığı eylem Karşıyaka İş Bankası’nın önünde açıklanmanın
okunması ardından sona erdi.
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Mersin
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AKP HER FIRSATTA HALK MUHALEFETİNE SALDIRACAKTIR!

FAŞİZME KARŞI HAKLILIĞIMIZ VE
MEŞRULUĞUMUZLA DİRENECEĞİZ
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7 Ocak tarihinde Paris'te, El Kaide
bağlantılı iki kişi Charlie Hebdo
isimli karikatür dergisini bastı, baskın
ve hemen sonrasında yaşanan saldırıda 13 kişi öldürüldü.
Katliam saldırısı başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'da şok etkisi
yaptı. Emperyalistler tüm Avrupa’da
“terör alarmı” verdiler. “Terör” şüphelisi gördükleri pek çok yere baskınlar düzenlediler.
Paris'te “terörü lanetleme” adı
altında 50 emperyalist ve işbirlikçi
ülke liderinin ön sıralarda kol kola
yürüdüğü büyük bir yürüyüş düzenlendi. Tüm propagandalarına rağmen
yürüyüşe en fazla bir buçuk milyon
civarı kişi katıldı.
Emperyalistler ve işbirlikçileri bu
katliam saldırısını kendi cephelerinden
kullanmaya çalıştılar. Emperyalistler
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen sorunu, islam karşıtlığı temelinde ele alıp halklara karşı yeni
baskı yasaları hazırlıklarına girişmekte
gecikmediler.
Paris'teki yürüyüşe katılanlardan
biri de Başbakan Ahmet Davutoğlu
idi. Davutoğlu Türkiye'ye gelir gelmez açıklamalarda bulundu. Gerek
Davutoğlu gerekse de Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan birbirine paralel
açıklamalar yaptılar. "Halkın dini
hassasiyetlerine saldırmak basın
özgürlüğü değildir, buna müsaade
etmeyiz" diyerek hemen muhalif
kesimleri hedef gösterdiler. Hedef
gösterdiklerinin başında Cumhuriyet
Gazetesi geliyordu.

Katillerin Birliği
Katilleri Aramanıza
Gerek Yok; Katil Sizsiniz!
50 emperyalist ve işbirlikçi ülke
lideri Paris'teki "teröre karşı
yürüyüş"te en önde saf tuttular. Oysa
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terörist kendileriydi. Çünkü
bizzat kafa kesen, her türlü
vahşet örneğiyle korku saçan
bu katilleri bizzat kendileri
besleyip büyütmüştür. Bunlara
her türlü desteği vererek muhalif gördükleri, kendi denetimleri altına girmeyen ülke
ve yönetimlerin üzerine salmışlardır. Irak, Libya, Suriye
bunun somut örnekleridir.
IŞİD vb. örnekler birden bire ve
kendiliğinden ortaya çıkmış örnekler
değildir. Emperyalistler IŞİD'i kendilerinin bu noktaya getirdiğini açıktan itiraf etmektedirler. AKP, bizzat
IŞİD'i beslemektedir. Öyle ki, IŞİD'e
"terörist" diyememiştir Tayyip Erdoğan.

Katil mi Arıyorlar?
Halkların Katili
Emperyalizmdir!
Halkların dini, ulusal, kültürel
değerlerini yok sayan, saldıran, yozlaştırmaya çalışan emperyalistlerdir.
El Kaide, IŞİD vb. katliam çetelerini besleyen, yaratan emperyalistler
ve işbirlikçileridir. Bizzat eğiterek,
parasal ve silah yardımı yaparak,
önlerini açarak bu güçleri yaratan
kendileridir.
Emperyalist kapitalist düzenin
adaletsiz, değersiz, açlık, yoksulluk
tablosu bu zemini yaratmaktadır.
Şimdi bizzat kendi ülkelerinde
canları yanınca "harekete geçiyorlar"!
Nasıl?
Hemen yeni baskı yasalarını tartışmaya başladılar. Gerçek şudur ki
doğrudan ya da dolaylı El Kaide,
IŞİD gibi çeteleri yaratanlar bunlara
çözüm olamazlar. Bu nedenle gündeme getirdikleri baskı yasalarıyla
"kendi suçlarını gizlemekte" ve halkların dikkatini farklı yöne çekmek-

tedirler.
Charlie Hebdo katliamından sonra
AB ülkeleri Schengen Vizesi kurallarını sertleştirme kararı aldı. AB ülkeleri dışındaki ülke vatandaşlarına
vize koşulları, parmak izi alınması
yeterince aşağılayıcıydı. Özellikle
Arap, Türk, Müslüman ülke vatandaşları potansiyel hırsız, soyguncu
ve terörist muamelesi görmektedir.
Şimdi bu durum daha da abartılacaktır.
Paris'teki saldırının ardından 12
Ocak tarihinde bir araya gelen AB
ülkelerinin içişleri bakanları toplanarak güvenlik konularını tartıştılar.
Gündemin ana maddesi "terörle
mücadele"ydi. Toplantıda özellikle
sınır kontrolü olmadan yolculuk
imkânı sağlayan Schengen sisteminde değişikliğe gidilmesi ve mevcut kuralların sertleştirilmesi gündeme getirildi. Fransa İçişleri Bakanı
Bernard Cazeneuve “AB yasaları
terörle mücadele için yeterli değil”
diyerek yeni baskı yasalarının işaretini
veriyordu.
Emperyalistler ne zaman kendi
suçları ortaya serilse hemen "terör"
demagojisine başvururlar. Emperyalistler yapar da işbirlikçileri durur
mu? Cumhurbaşkanı’ndan Başbakanı’na AKP'nin ileri gelenleri sanki
fırsat yakalamışçasına bolca "terör"
demagojisi yaptı. Kendilerinin yıllarca
terörden ne kadar çok çeken bir ülke
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olduklarından, Batı’nın uyarılarına kulak asmadığından,
dahası teröre destek verdiğinden dem vurdular. Paris'teki
katliamdan hareketle de "terörün her türlüsüne karşıyız,
terörle mücadelede ‘ama’nın
olmayacağını net şekilde söylüyoruz" şeklinde demeçler
verdiler.
Dikkat edin, halklara karşı en çok
suç işleyenler, halklara en çok saldıranlar en çok "terör" edebiyatı yapanlardır.

Terör Ne? Terörist Kim?
Neden Bolca "Terörizm"
Demagojisi Yapıyorlar?
Terör, terörizm halklara saldırmaktır. Halklara yönelik fiziki, askeri,
siyasal, sosyal, psikolojik her türlü
saldırıyı yapanlar gerçek teröristlerdir.
Terörizm demagojisi yapanlar kendi
suçlarını gizlemek amacı güderler.

Çelişki; Ezen ve Ezilen,
Emperyalizm ve Ezilen
Halklar Çelişkisidir !
Müslüman-Hıristiyan
Çelişkisi Değildir
İslami hareketler ya da "İslamcılık" iddiası taşıyan hareketler çelişkiyi
"Müslüman-Hıristiyan, Müslüman-Yahudi" çelişkisi olarak ortaya
koymaktadırlar. Eylemleri, söylemleri
de bu temele göre şekillenmektedir.
Oysa bu durum tam da emperyalistlerin istediği durumdur. Bu yaklaşım emperyalistlerin halkları dini,
etnik, ulusal vb. temellerde bölme
politikasına hizmet eder. Gerçek çelişkiyi gizler. Böylelikle halkların
emperyalizme karşı savaşımını engeller.
Emperyalist ülkelerde son dönemlerde artan ırkçı, yabancı karşıtı,
hatta İslam karşıtı politika ve saldırılar
da bu çarpık anlayışı besleyen iradi,
bilinçli politikalardır.
"Sadece 7 Ocak’taki Charlie Hebdo katliamından bu yana Fransa’da
50’den fazla İslam karşıtı saldırı
gerçekleşti. Son bir haftada Müs-

Politikasıdır

lümanlara ve camilere yönelik, 21
silahlı ve el bombalı saldırı ile 33
mektupla tehdit veya sözlü saldırı
meydana geldi. Fransız basının aktardığına göre, Vaucluse’de Müslüman bir aileye ait araç silahlı saldırıya uğradı. Port-La-Nouvelle’de
yaklaşık 30 Müslüman’ın ibadet ettiği
bir salona namaz vaktinden bir saat
sonra silahlı saldırı düzenlendi. Batı
bölgesindeki Mans’ta bir camiye doğru üç el bombası atıldı. Mans, PortLa-Nouvelle ve Villefrance-sur-Sâone’da ibadet yerleri de kurşunların
hedefi oldu. Poitiers’de de bir caminin
kapısına ‘Araplara ölüm’ yazıldığı
bildirildi. Fransa’da en son saldırı
ise, Orleans bölgesinde önceki gece
Türk Derneği ve bir caminin ortak
otoparkında bulunan bir aracın ateşe
verilmesiyle gerçekleşti."
Fransa’da “terörle mücadele” önlemlerine yeni alanlar açılırken, Avusturya’da koalisyon hükümetinin sunduğu “İslam Yasa Tasarısı” da Meclis Anayasa Komisyonu’nda tartışmaya açıldı.
İslam ve göçmen karşıtı Batı’nın
İslamlaşmasına Karşı Vatanperver
Avrupalılar Hareketi (PEGIDA) ve
uzantısı faşist örgütler eylemlerini
arttırarak sürdürüyorlar.
Tüm bu politikalar Avrupa halklarını faşizm, emperyalizm gerçeğinden farklı bir yöne çekiyor. Avrupa
halklarının sosyal haklarındaki gerilemeler, işsizlik, yoksulluk vb. nin
yarattığı memnuniyetsizlik ırkçı, faşist, yabancı ve İslam karşıtı politikalarda eritilmeye çalışılmaktadır.

Din İstismarcılığı Yapmak
Dini Kullanarak Linç ve
Katliamlar Düzenlemek
Bu Düzenin Vazgeçilmez
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Paris'e gidiyor, "teröre karşı yürüyüş"e katılıyor, "Terörün her türlüsüne karşıyız"
diye demeçler veriyor; ancak
kendileri terör estiriyorlar.
Paris’te 12 kişinin katledildiği saldırının hedefi olan
karikatür dergisi Charlie Hebdo’yu ‘terör estirmek’le suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katliamın ardından Charlie Hebdo karikatürlerini yayınladığı için
hedef gösterilip dava açılan Cumhuriyet Gazetesi’nin de ‘tahriki davet
ettiğini’ savundu. Cumhuriyet Gazetesi’ne “Sen hangi ülkedesin ya?
Sadece Müslümanların kutsalına
değil, kimsenin kutsalına bu şekilde
hakaret edemezsin” diye seslenen
Tayyip, gazetenin tahriki davet ettiğini, kapısını açtığını savundu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu da
benzer açıklamalar yaptı:
"...Hal böyleyken, Türkiye'de bu
hassasiyet varken, birileri Hazreti
Peygambere hakaret niteliği taşıyan
bir karikatürü, görüşü basıyorsa
burada bir tahrik vardır. Basın özgürlüğü hakaret etme özgürlüğü
anlamına gelmez. ... Bu ülkede, Hz.
Peygambere hakaret edilmesine izin
vermeyiz, bu çok açık ve net ilkesel
tutumdur. Herkes bunu böyle bilmelidir." Cumhuriyet Gazetesi önünde alınan güvenlik önlemlerine de
değinen Davutoğlu, daha önce yaşanan molotoflu saldırıları üstü kapalı
şekilde
hatırlatarak
şunları
söyledi: "Neredeyse bize gelin saldırın diye bir karikatür basacaksınız.
Güvenlik önlemleri alınır, geçmişte
yaşananların yeniden yaşanmasına
izin vermeyiz. Basın özgürlüğü ve
hakareti ayırırız. Gerekli tedbirleri
alırız."
Bu ülkenin Başbakanı Cumhuriyet
Gazetesi’ne saldırı için halkı, gericileri
kışkırtmaya çalıştı fakat tüm çabalarına rağmen 15-20 kişiyi toplayabildiler.15-20 kişilik gerici güruha
açıklama yaptırdılar. Tehdit etmelerini
seyrettiler. Sonra da polisle "güvenlik"
aldılar. Gazete önünde panzerlerle
beklemeye başladılar. Gazete önün-
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deki cadde adeta günlerce
trafiğe kapatıldı. Bakın, “sizi
biz koruyoruz” dediler. Hem
kışkırt hedef göster, hemde
"koru". Hem basın özgürlüğü
de, hem de gazetenin çıkışını
engelle, gazeteciler hakkında
soruşturma aç...

Davutoğlu Hem Cumhuriyet
Gazetesi’ne Saldırıya
Çağrı Yapıyor, Linç Saldırısı
Başlatıyor! Hemde "Güvenlik
Önlemleri Alınır, Geçmişte
Yaşananların Yaşanmasına
İzin Vermeyiz" Diyor!
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Tam bir ikiyüzlülük. Klasik linç
saldırılarında yaptıkları gibi hem linç
saldırılarını kışkırtırlar hem de polis
korumasına alırlar! “sizi biz koruyoruz" derler...
Bu politikaların hiç yabancısı değiliz. Başta Trabzon olmak üzere
Türkiye'nin pek çok ilinde TAYAD'lıları, devrimcileri, yurtseverleri linç
etmeye kalktıklarında da aynı şeyi
yapmışlardı. Linç saldırılarını örgütlediler, açıktan hedef gösterdiler, gerici-faşist güruhu TAYAD'lıların devrimcilerin, yurtseverlerin üzerine saldırttılar. Sonra da "burayı terk edin,
güvenliğinizi alamayız", "binadan
çıkmayın, güvenliğinizi alamayız",
"sizi buradan çıkartalım", "yine
sizi biz koruyoruz" vb. yalanlarıyla
suçlarını gizlediler. Koruyucu kollayıcı kesildiler.
Daha önceki örneklerde "vatandaş hassasiyeti" dediler. Şimdi “Halkın dini hassasiyeti" diyorlar. Bugün
Cumhuriyet Gazetesi’ni hedef gösteriyorlar. Ancak bu saldırı tüm halka
bir gözdağıdır… AKP halkı çetelerle,
polisle, askerle, MİT’le kışkırttığı
gerici güruhlarla, linçler tezgahlayarak sindirmeye çalışıyor. Görülmesi gereken asıl nokta burasıdır. “Halkın tepkisi” dedikleri de
yine örgütlü, masa başında internet
vb ile örgütledikleri linç saldırılarıdır.
Halkın dini hassasiyetlerine saldırırsanız müslüman ümmeti gereken
cevabı verir gibi internetten çok sayıda kışkırtıcı mesajlar yayınlanmasına rağmen halkı sokaklara döke-

mediler. Cumhuriyeti halka hedef
gösterip "basın" dediler fakat halk
bunu yapmadı. Halk şimdilik galeyana gelmemiştir. Ancak bunların
gelecekte olmayacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. AKP vb. gerici, faşist düzen partilerinin tarihleri
katliamlar tarihidir. Bunları asla unutmadık, unutmamalıyız.

Korkarak, Ürkerek,
"Lütfen" Diyerek
Faşist Saldırılardan
Korunamazsınız !
Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, AKP'li yöneticileri Cumhuriyet Gazetesi’ni açıktan hedef gösterdi, halkı kışkırttı, linç saldırıları
örgütlemeye çalıştılar. Halkın tepkisini
büyütmek için gazetenin yazarlarına
soruşturma açtılar. Gazetenin basıldığı
matbaayı kuşattılar…
Peki saldırının görünürdeki hedefi
olan Cumhuriyet gazetesi ve yöneticileri ne yaptılar?
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Utku Çakırözer, Charlie
Hebdo karikatüründe bir seçki yayınladığı için gazeteyi hedef gösteren
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na çağrıda bulunarak, ‘Bizi seçim malzemesi
yapmayın‘ mesajı verdi. Çakırözer,
“Peki Cumhuriyet ne yaptı? Davutoğlu’nun, dünya liderleriyle kol kola
yürüyerek yaptığını, aynı gün 5 milyon
basılan derginin özel sayısı için dünya
basını ile dayanışma göstererek yaptı.
Silahlarla yok edilmek istenen düşünce
özgürlüğünü savundu” diye yazdı.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri
ortadaki faşist saldırganlığı, linç politikasını, kışkırtıcılığı göz ardı ederek
kendi yaptığını savunma gayreti içine
giriyor.
AKP için, faşizm için düşünce

özgürlüğünün hiçbir anlamı
yoktur. Böylesi bir düzen
içinde düşünce özgürlüğü tartışması yapmak havanda su
dövmektir. Faşizmle, faşizmin
yasalarıyla yönetilen bir ülkede düşünce özgürlüğünü
yasal sınırlar içinde ele almak
kendini, kendi düşüncelerini
ifade edememek demektir.
AKP’nin, başbakanın, cumhurbaşkanının Cumhuriyet Gazetesi’ne
saldırısı, onu hedef göstermesi tesadüfi
midir? Ya da Cumhuriyet Gazetesi’nde
yayınlanan bir kısım Charlie Hebdo
karikatüründe söylendiği gibi Hz Muhammed’e hakaret mi vardır?
Cumhuriyet’in hedef gösterilmesi
tesadüfi değildir. Gazetede yayınlanan
karikatürlerde hz.Muhammed’e hakaret de yoktur. Ancak AKP iktidarı
için bunun bir önemi yoktur. O kendince bir fırsat yakalamış ve bu fırsattan halkı kışkırtmak, halkları kamplaştırmak, muhalif kesimleri sindirmek için yararlanmak istemiştir.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri
Davutoğlu ve AKP’ye kendilerini
"seçim malzemesi" yapmamalarını
söylemektedirler. Oysa sorun “seçim
malzemesi yapma” sorunu değildir.
AKP iktidarı Cumhuriyet Gazetesi
üzerinden tüm halka gözdağı vermiş,
halkı sindirmeye çalışmıştır.
Kışkırtmaya, linç saldırısına öncelikle bu bilinçle bakmak gerekir.
AKP'nin maskesini düşürmek gerekir.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri
bunu yapmamıştır. Bunu yapmadıkları
gibi binlerce okur “gazetenin yanına
gelelim destek verelim” demiş ancak
Cumhuriyet yöneticileri halkın desteğe gelmesini istememiştir. Oysa
geniş bir destek örgütlenebilirdi, örgütlememişlerdir.
Bunları yapmayarak Cumhuriyet
Gazetesi "sorumlu ve sağduyulu"
mu davranmıştır? Yoksa bu tutumuyla
AKP faşizmine, gerici-faşist güçlere
cesaret mi verilmiştir?
Faşizmin amacı toplumsal muhalefeti, halk muhalefetini susturmaktır,
hakkını arayamaz hale getirmektir,
örgütsüz bırakmaktır. Bunu başardığında saldırmasına gerek kalmaz. Fa-
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şizmin saldırıp saldırmamasına göre
politika yapılamaz. Politika haklılık
ve meşruluk üzerinden yapılır. Meşru
olan biziz, gayri-meşru olan faşizmdir,
AKP’dir, gericilerdir. Dolayısıyla bu
ortamda "sorumlu davranmak",
aman "provokasyona gelmeyelim"
demek bilerek ya da bilmeyerek faşizme hizmet etmektir.

Faşizmin Yasalarına
Karşı Kendi Yasalarımız
Faşizmin Terörüne Karşı
Kendi Şiddetimiz
Tek Çözüm Budur
Korkarak ürkerek faşizmin saldırılarından kurtulamazsınız. AKP
halkı sindirmek ve kendi faşist diktatörlüğünü sürdürebilmek için her
yola başvuracaktır. Resmi faşist güçleriyle de yetinmiyor mahallelerde
faşist çetelerin, uyuşturucu çetelerinin
önünü açıyor, devrimcilere, Cephelilere karşı bunları çıkarıyor.
Bu koşullarda halkın güvenliğini
kim sağlayacaktır? Bizzat devrimcilere, yurtseverlere, ilericilere karşı
linç saldırılarını örgütleyen AKP iktidarı, onun polisi mi güvenliğimizi
sağlayacak? Halkın çocuklarını sokak
ortasında kurşunlayan AKP'nin polisi
mi güvenliğimizi sağlayacaktır?

Hayır halk kendi güvenliğini
kendisi sağlayacaktır. Halkın silahlanmaktan başka yolu yoktur. Halk kendi önlemlerini almak
zorundadır. Çözüm devrimcilerde, devrimci politikalardadır.
AKP “iç güvenlik paketi”
adı altında halka bir kez daha
savaş açmıştır. Bu paket tüm
halkı düşman olarak gören, halkı
katletmeyi yasal hale getiren bir pakettir.
O halde faşizmin yasalarına değil kendi yasalarımıza, onun polisine, ordusuna değil kendi halk
örgütlenmelerimize ve milislerimize
güveneceğiz.
Başka yol yoktur. Faşizme karşı
savaştan kimse kaçamaz. Bu savaşta
halkın, devrimcilerin yanında olmayanlar faşizmin aleti olmaktan kurtulamazlar.

Sonuç Olarak,
Bir; yaşanan katliamların baş sorumlusu emperyalistlerdir! emperyalizmin halkları aşağılayan, yoksullaştıran, yozlaştıran, sömüren, değerlerini yok sayan politikalarıdır.
İki; emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin “terör” demagojileri kendi
suçlarını gizlemek içindir.

Üç; AKP iktidarı Cumhuriyet Gazetesi’ni hedef göstererek halklara,
muhalif kesimlere düşmanlığını bir
kez daha ortaya koymuştur. Cumhuriyet Gazetesi üzerinden hedef alınan halk muhalefetidir. Saldırı ve
gözdağı halkadır.
Dört; AKP iktidarı, iktidarda
kalmak için her yola başvurmaktan
çekinmeyecektir. Bunun için provokasyonlara, linç saldırılarına, katliamlara, halklarımızı birbirine düşman
etmeye varana kadar her yola başvuracaktır.
Beş; AKP’nin, gerici-faşistlerin
saldırılarına karşı sessiz kalmak, suskun kalmak, “sorumlu-sağduyulu”
davranmak çözüm değildir. Faşist
saldırılardan korunmanın yolu, faşizmin şiddetine karşı kendi meşru
şiddetimizi çıkarmaktır.
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Altı; faşizme karşı tek çözüm
devrimci politikalar ve tek adres devrimcilerdir.

Afrika Halkları Erdoğan’ın Gerçek Yüzünü Gördü!
Onu Artık Bombalarla Karşılıyorlar!
Tayyip Erdoğan yanına kan emici patronlardan bir
ordu ve yandaş gazeteciler heyetini alarak Afrika gezisine
çıktı. 23 Ocak’ta başlayan gezinin ilk adımı Etiyopya
idi. Ardından Somali ve Cibuti ziyaretleri gelecekti.
Erdoğan’ın Somali’ye gideceği tarihten bir gün önce
Türk heyetinin kaldığı Somali’nin başkenti Mogadişu’da
bulunan Hotel SYL’ye bombalı eylem düzenlendi.
Erdoğan geldiğinde bu otelde kalacaktı. Dışişleri ve güvenlik görevlilerinden oluşan Türk heyetinin otelde bulunma nedeni de Erdoğan gelmeden gerekli hazırlıkları
yapmaktı.
Erdoğan Etiyopya’da “Biz sizin doğal kaynaklarınız
için gelmiyoruz. Sizinle kardeş olduğumuz için buradayız.” demiş. Geçmişte de Esad’la, Kaddafi’yle kardeşti.
Bugün Libya, Suriye paramparça oldu. Yüzbinlerce
Libyalı, Suriyeli katledildi, milyonlarcası vatanlarını terkedip mülteci olmak zorunda kaldı. Gittikleri ülkelerde

yaşam savaşı veriyorlar. Ülkeleri kan gölünde yüzüyor.
O yüzden Erdoğan söylediği yalanlara kimseyi inandıramıyor artık. Gerçek yüzü açığa çıktı. Erdoğan’ın
kim olduğunu, neye hizmet ettiğini tüm Afrika ve
Ortadoğu halkları gördüler. Onu pankartlarla, çiceklerle
değil hak ettiği biçimde bombalarla karşılıyorlar artık.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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AKP’deki “Fire”den Umut Bekleyen İflah Olmazlar, Halka Umut Olamazlar!

Bu Düzeni Kökünden Yıkmalıyız!

UMUT DEVRİMDEDİR!
5 Ocak 2015 tarihinde Meclis
Soruşturma Komisyonu, hırsız bakanlar ile ilgili “yeterli şüphe oluşturan delil bulunmadığından Yüce
Divan’a sevk edilmemelerine” karar
verdi. Bu karar ve muhalefet parti
milletvekillerinin önergeleri 20 Ocak
2015 tarihinde oylandı ve Yüce Divan’a sevk edilmeme yönünde karar
çıktı. Böylece ayakkabı kutuları, para
kasalarında bulunan milyon dolarların
üstü kapatılmış oldu. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet meşrulaştırılmış oldu...
AKP tam bir arsızlıkla hırsızlığın
üstünü örterken düzen içi muhalefet
etme kabiliyeti bile olmayan CHP,
MHP gibi düzen partileri, Fethullahçılar, reformistler, küçük burjuva
köşe yazarları yapılan oylamalarda
verilen “fire”lere bel bağlamış durumdalar.
AKP’nin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını unuttular. Rüşvetle, yolsuzluklarla ilgilenmiyorlar bile, AKP’deki çatlak nasıl büyür onun derdindeler.
Oysa AKP bu oylamayla, yolsuzluğu, her türlü hırsızlığı, rüşveti vb.
gayri meşru işleri meşrulaştırmıştır.
Faşist MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, “Bu fire rakamı hükümete
güvensizlik anlamına gelir; Hükümet
aslında düşmüştür” dedi. CHP Genel
Sekreteri Gürsel Tekin ise yaptığı
açıklamada “Bu parlamentoda bütün
bu baskıya, özel insanlara tahsis
edilmiş ekiplere rağmen 40 vicdanlıyı
kutluyorum..” diyor. Mesele sanki
vicdan meselesi... CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise verilen fireleri “AKP’nin ve AKP içerisinde
büyük çözülmenin başlangıcıdır” diyor. Diyelim öyle, halk AKP’yi bırakıp size mi oy verecek?
Bu tam bir zavallılık durumudur.
Halka gitmiyorlar, kendi düşünceleri,
plan ve programları, politikaları yok,
halka bir alternatif sunmak yok...
AKP’nin yolsuzluklarının, hırsızlık-
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larının hesabını sormuyorlar, bu olay
üzerinden AKP’yi nasıl yıpratırız
onun derdindeler...
Bu Yüce Divan oylaması esasında
düzen partilerinin birbirinden hiçbir
farklarının olmadığını göstermiştir.
Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet meşru
görülüyor ki, olayın bu boyutuyla
ilgilenmiyorlar...
AKP’nin kendi iç karışıklıklarına
bel bağlayanlar bırakın alternatif olmayı düzeniçi muhalefet bile yapamazlar, nitekim düzen partilerinin
durumları tam da budur.
AKP’ye karşı böyle mücadele
edilemez.
Halkımız, çözümsüz olan halk
değil, çürümüş, kokuşmuş olan bu
faşist düzendir.
Bir kez daha görülmüştür ki düzen
içi hiçbir güçte umut yoktur. Onlar
iktidarıyla, muhalefetiyle, küçük burjuva aydınıyla, köşe yazarlarıyla, basını medyasıyla bir bütündür. Halka
karşı işleyen bu çarkın sağlam, güvenli bir biçimde dönmesini birlikte
sağlarlar.
Evet, AKP halk düşmanıdır ve

AKP’ye karşı savaşılmalıdır. Ama
bu CHP gibi düzen partileriyle reformist partilerle olmaz.
Devrimcilerle birlikte halkın ve
devrimin çıkarları doğrultusunda kendi saflarımızda hep birlikte direnmeliyiz, savaşmalıyız. Bu düzeni
kökten yıkmadan bize insanca yaşam
hakkı yoktur. Kimin bizi sömüreceğine, ezeceğine karar vermemizin
istendiği egemenlerin seçim kandırmacasında her yeni gelen bir öncekini
aratmıştır. Özal, Demirel, Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Ecevit, Baykal,
CHP, MHP, AKP… Hepsi bir öncekinden beterdir.
Çünkü faşizm halka zulmetmeden
yönetemez. Çünkü emperyalizme
göbekten bağlı bir ülkede emperyalistlerin üretilenden aldığı aslan paylarıyla halkın hayatında görece bir
rahatlama sağlanması mümkün değildir. Açız, işsiziz, yoksuluz, hastayız,
cahil bırakılmışız, aşağılanıyoruz,
hor görülüyoruz. Tüm bunlara ses
çıkarmamamız için de başımızın ezilmesi gerekiyor egemenlere göre. O
yüzden zulmediyorlar… O yüzden
her hak talebimiz polis copuyla, gazıyla, gözaltılarla, davalarla, tutuklamalarla karşılanıyor. Emperyaliz
ve yerli işbirlikçileri bu devranın
böyle sürmesini istemeleri de kendileri açılarından doğal olan… Mesele
bizdedir. Bizim kendi haklarımıza,
kendi onurumuza ve halklar olarak
birbirimize sahip çıkmamızdadır.
O nedenle kafamızda iki şey çok
net olmalıdır. Biz halkız, onlarsa düşman. Düşman iyi görünen ne yapıyor
olursa olsun halkın yararına olamaz.
O yüzden düzenin meclisinden, mahkemesinden, yargısından, seçiminden,
düzen içinde kurulmuş bulunan partilerden halka bir fayda yoktur. Bizim
kurtuluşumuz, bu bozuk düzenin tamamen yerle bir edilip, halkın çıkarlarını esas alan yeni bir düzenin kurulmasındadır. DEVRİMDEDİR!

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

DİRENİŞLER OKULDUR DİRENENLER KAZANIR
Ülkemizde yasalarda lehimize
gibi görünen birçok hakkı kullanamayız. Hatta çoğu zaman bunları
kullanmaya kalktığımızda baskılara
maruz kalırız. Saldırılara uğrarız,
hakkımızda davalar açılır, işimizden
atılırız… Bunlar bazen ölümle bile
sonuçlanmıştır. Öyle bir duruma getirmişlerdir ki insanlar yeni haklar
kazanmaktan geçerek mevcudu koruma derdine düşmüşlerdir.
Bunlarla ilgili sayısız örnekler
verilebilir elbette. Hakları gasp edilen,
hatta hiçbir hakkı verilmeyen, hak
talep ettiğinde işten atılan, gaz, cop
yiyen işçiler vardır bir de.
İş kanununda, bir dönem, yeterli
olmasa da bir takım haklarımız vardı.
AKP bu haklarımızı da gasp etti. En
büyük iş güvencesi olan kıdem tazminatına bile göz dikmiş durumda.
Bırakalım iş yasasından doğan haklarımızı. Patronlar örgütlü iş yerlerinde
bile TİS (Toplu İş Sözleşmesi) den
doğan birçok maddeye bile uymamaktadır. TİS, işçi ile patron arasında
yapılan sözleşmedir. İş kanunun üstündedir. Patron bunu isteyerek veya
istemeyerek kabul etmiştir ve imzalamıştır. Patron doğası gereği alınan
bu hakları gasp etmek için saldırıları
da devam edecektir.
Ben de örgütlü olduğumuz iş yerlerinde patronun TİS’te yer alan bizim
için önemli olan maddelerden bir tanesini esnetmeye çalışarak mevcut
kazanımlarımızı gasp etmesine izin
vermediğimiz bir eylemimiz ve kazanımımızdan bahsedeceğim.
TİS’te haftalık çalışma saatlerimiz,
tatil günlerimiz ile ilgili madde çok
açıktı. Haftalık tatil günümüz pazar
günüydü. Ancak patron sözleşme imzalamadığından beri sürekli olarak
bu maddeyi esnetmeye çalışıyordu.
Bu sefer de gerekçe olarak “pazar
günü çalışma benimle mesai ücretini
ödeyemiyoruz, tasarruf etmek zo-

rundayız” diyerek gerekçeler uyduruyorlardı. Bu dayatmalara birçok
birimde pazar çalışmaya gelmeyerek
tepkimizi koyduk.
Hayvanat bahçesinde ise daha çetin geçeceğini biliyorduk. Burası
pazar günü çok yoğun ve hareketli
oluyordu, ziyaretçi sayısı çok artıyordu. Bu bizim için bir cuntaydı
aslında. Ancak bu birimde çalışan
işçilerin büyük çoğunluğu MHP’li
olduğu için eylemi örgütlerken zorlanacağımızı söyleyenler de az değildi.
Beklediğimiz hamle patrondan gelmişti. Çalışan işçilerin sayısını ikiye
bölmüş, bir kısmına pazar gününe
çalışma yazmış, diğer kısmına da
sanki iyilik yapıyormuş gibi tatil demişti. Zaten pazar günü tatildi. Pazar
günü çalışanların ise tatil günü pazartesi olarak değiştirilmişti. Bu
açıkça esnek çalışma dayatmasıydı.
Kabul etmeyeceğimizi, bunu kabul
ettiğimizde patron istediği zaman
gece gündüz demeden saatleri değiştirebilecekti. Parçalı çalıştırabilecekti. Tavrımız netti. İşçi arkadaşlarla
konuştuk ve şunu söylüyorlardı; “Biz
pazar günü işe gelmedik eylem yaptık.
Peki, sendika yanımızda duracak
mı?” Tek başınaydım. Ama şu cevabı
verdim. “Evet eylemin başından sonuna kadar yanınızda olacağım ve
tüm kararları beraber alacağız” dedim.
Uzunca konuştuk tavrımızı netleştirdik. Güven verdiğimiz işçilere “pazar günü kimse işe gelmesin ve pazartesi tatil yazılan ve diğer herkes
normal mesaisine gelsin, sabah hep
beraber burada olacağız dedik. Tüm
işçiler karara uydu ve pazartesi sabah
08:00’de tüm işçiler iş kıyafetini giymiş, girişte imza atılan yerde toplanmışlardı. Tabi pazar günü işbaşı
yapmayınca müdür, şef, veterinerler
mecburen gelmiş ve hayvanlara akşama kadar bakmak zorunda kalmışlardı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!

Bu onları epey öfkelendirmişti
ve işçinin de ne kadar kararlı olduğunu
gördüler. Asıl ne olacaksa pazartesi
sabah olacaktı. İşçiler önce karamsar,
kaygılıydı. Tutanak tutarlar sürgün
ediliriz vb. kaygıları çoktu. Bir de
işçinin temel kaygısı “Sendika arkamızda durmazsa yarı yolda bırakırsa ne yaparız”dı.
Pazartesi sabah işçi arkadaşlardan
önce çalışma alanına gittim. Çünkü
ben gitmeden işçilere baskı, tehdit,
evrak imzalama vb. yaptırabilirlerdi.
Daha önce yaşamadıkları bir pratik
sonucu ne yapacaklarını bilmeyip
karamsarlık oluşabilirdi. Patronun
yazdığı listedeki her iki vardiyada
da (Pazar- Pazartesi) hepsi gelmişti.
Az sonra gelişmelerin nasıl olacağını
öngören o alanda çalışan park bahçe
işçileri de işbaşı yapmadan hazır
beklediler. Bu destek de moral vermişti. Tüm arkadaşlara iş elbiselerini
giyip imza atmalarını söylemiştik.
Ancak imza defterine sadece pazartesi
çalışması gerekenlere attırılacağını,
pazar günü işe gelmeyenlerin ise işbaşı yaptırılmayacağını, izinli olduklarını, pazar günü işe gelmedikleri
için de tutanak tutulup disipline verileceğini söylüyordu şefler. Tüm işçilerin geldiğine dair bir tutanak tuttuk. Eğer hepimize işbaşı yaptırılmazsa kimse çalışmayacak dedik.
“kendinize o kadar güvenmeyin parkbahçe işçilerini çalıştırırız” dediler.
Ancak hevesleri kursaklarında
kaldı. Dayanışma büyüyordu. Park
–bahçe işçileri bunu kabul etmeyeceklerini, çalışmayacaklarını, hayvanlara bakmayacaklarını, bu işin
vasıflı bir iş olduğunu söylediler.
Her destek, kararlılık işçilere büyük
moral oluyordu, coşkuları artıyordu.
Öğleye kadar işbaşı yapmamıştık.
Hayvanat bahçesinin müdürü panik
halinde geldi ve toplantı yapmak istediğini söyledi. Asıl derdi toplantı
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değil tehditti. Ama buna pişman oldu. “Canlıların olduğu
yerde grev yapamazsınız, disipline veririm. Canlıların olduğu yeri park bahçelerle karıştırmayın” vs. diyordu.
Tabi hevesi kursağında kaldı. Bir de güzel espirili cevaplar
veriliyordu. Müdür “Pazar günü buraya binlerce insan
geliyor, yoğun oluyor, bugün nasıl olur da hayvanları aç
bırakırsınız” dediğinde ise kalabalık olunca hayvanlar yoruluyor mu? İnsanlar bakınca aslan, kaplan, fil daha çok
mu yemek yiyor, ne alakası var denildiğinde gülüşmeler
oluyordu. Canlıların olduğu yerde grev yapılmaz, park
bahçeler değil burası sözüne ise “Niye parklardaki çiçekler,
çimler canlı değil mi?” deyince iyice sinirlendi. Kendisi
Tüm-Bel Sen Genel Merkez Denetim Kurulu üyesiydi.
Sendikal kimliği hatırlatıldı ve yaptığının doğru olmadığı
anlatıldı. İstediği kadar tehdit etsin, dendi. TİS’i esnetmelerine

izin verilmeyecekti. İşçilerden güzel tepkiler geliyordu.
“Araçlarınızın yakıtlarından, klimalarınızdan, reklamlarınızdan tasarruf etmiyorsunuz da bize (50-100) işçiye verilecek ayda dört yövmiyeden mi tasarruf edeceksiniz?”
diyordu işçiler. Sinirlenip gitti müdür. Ve işçilerden alkışlar
peş peşe geldi. Coşku arttıkça arttı. Ertesi gün patron
çağırıp konuşmak istedi. TİS’in esnetilmesinin söz konusu
olmayacağını pazar günü işe gelenlere mesai ücreti ödeneceğini, zorunlu çalışma olmayacağını söyledi.
Bu gelişmeyi işçi arkadaşlarla paylaştığımızda ilk defa
yaptıkları bir eylemde kazanmanın verdiği coşku yüzlerinde
okunuyordu. Direnişe karar vermiş ve kararlılıkla direnerek,
dayanışmanın da gücüyle kazanmıştık. TİS esnetme saldırısını
püskürtmenin yanında, işçileri direnildiğinde kazanılacağını
öğrenmişlerdi.

CHP’li Sarıyer Belediyesi Tarafından İşten Atılan Belediye İşçileri Kazandılar!

Adaletsizliğin Karşısında Direnmek Meşrudur!

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Sarıyer Belediyesi’nden 21 Aralık
günü işten atılan 15 işçi adına park
bahçe işçileri eylem yaptı. Belediye
binası önünde yapılan eylemde işçilerin
31 Aralık günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı, buna rağmen
2 gün durumdan habersiz çalıştırıldıkları
söylendi. Yapılan açıklamada “işten
atılmamızın nedeni belli, işten atılmamızın nedeni direniştir. Sarıyer Belediyesi 86 günde nasıl direndiğimizi öğrenemedi. Merak etmesin tekrar öğreteceğiz. Bu haklı talebimizden vazgeçmeyecek, işimizi geri alıncaya kadar
direneceğiz. Belediye başkanı bizi işten
atarak suç işliyor bu suçu işlemekten
vazgeçsin” denildi. 15 kişinin katıldığı
eylem “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganıyla sona erdi.

Sarıyer Belediyesi İşçileri
CHP İl Başkanlığını İşgal
Etti


CHP’li Sarıyer Belediyesi 16 işçiyi
işten attı, işçiler CHP İl Başkanlığı’nı
işgal etti. İşçiler yaptıkları açıklamada
“taleplerimiz yerine getirilinceye kadar
binadan çıkmayacağız” dediler. CHP’nin
taşeronluğu kaldıracağını söylediğini,
fakat CHP’ye ait belediyenin bütün
müdürlüklerinde taşeron uygulandığını
söyleyen işçiler, belediyenin istediği
her işi yapmalarına rağmen haklarını
sahiplenip direndikleri için işten atıl-
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dıklarını ifade ettiler.
Açıklamanın devamında “İşten atılmamız haksız, keyfi ve düşmancadır.
Bu nedenle kabul etmiyoruz ve direnme
hakkımızı kullanıyoruz. CHP’li Sarıyer
Belediyesi bütün haklarımız geçerli
olarak bizi işe geri alana kadar da direnmeye devam edeceğiz. Halkımızı
direnişimize sahip çıkmaya çağırıyoruz”
denildi.



Bu Direnişin Gücüdür!

İşgalin ilk saatlerinde CHP yönetimi,
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanlığı yönetimiyle direnen işçiler ve avukatları
görüştüler ve işçilerin talepleri kabul
edildi. Ancak işçiler direnişi bitirmek
için işlerine kazanılmış haklarıyla geri
alınmalarının şart olduğunu, aksi halde
işgali bitirmeyeceklerini söylediler. Bu
talebinde kabul edilip işten atılan tüm
Sarıyer Belediyesi işçileri ve sonra direnen işçilerle belediye yönetimi arasında
 Kazanmak İçin
protokol yapılarak direniş bitirildi. Sarıyer
Meşruluğundan Alınan
Belediye Başkanı, belediye başkan yarGüçle Direnmekten
dımcıları ve CHP İstanbul il yöneticileri
Başka Çare Yoktur
tarafından imzalanan protokole göre;
Telaşlanan CHP’liler işgal uzamadan
1- Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler
direnişi bitirmek, teşhir olmamak için Müdürlüğü’nden işten atılan işçilerin
dört bir koldan işçilerin taleplerini din- tamamı kazanılmış hakları korunarak
lemeye, taleplerin yerine getirilmesini işe geri alınacak ve işe girişleri yapılacak.
sağlamaya çalıştılar.
(İşçilerin SGK giriş kayıtları yapıldı ve
Bir yandan CHP İl Başkanı Murat internet ortamında görüldükten sonra
Karayalçın, bir yandan CHP Genel kabul edildi.) İşçiler 28 Ocak 2015 ÇarBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP şamba günü iş başı yapacaklar.
il yöneticileri ve Sarıyer Belediyesi
2- İşçilerin kazanılmış tazminat vs.
yönetimi işçilerin kararlı direnişi karhaklarının tamamı 27 Ocak günü öğlene
şısında teşhir olmamak için seferber
kadar kadar ödenecek. CHP il yöneticisi,
oldular.
belediye yönetimi, ve işçilerin avukatı
Bu arada işçilerin eylemini duyup
ve işçilerle yapılan protokol ile kabul
direnişe destek için, Sarıyer ilçesinden
edildi.
bir grup, Beltaş işçilerinden bir grup,
Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler
İTÜ asistanları ve öğrencilerden bir
Müdürlüğü
işçilerinin direnişi herkese
grup CHP İstanbul il merkez binası
örnek
olmalıdır.
Onlar meşruluklarından
önüne geldiler ve işçileri ziyaret ettialdıkları güçle direndiler ve kazandılar.
ler.

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

Devrimci İşçi Hareketi

Vücut Olmaktır!

Örgütlü Olmak, Kapitaliste Karşı Tek

Gitmek Değildir

Örgütlü Olmak, Yalnız Yasal Sendikalara

Devrimci İşçi Hareketi

Devrimci İşçi Hareketi

Devrimci İşçi Hareketi

Patronlar Üzerimize Tanklar
Gönderdiğinde Bile Bükülmeyen
Bir Bilek Gibi Karşılarına
Dikilebiliyorsak Gerçekten
Örgütlüyüz Demektir!

Reformist Sendikacılık, İşçi Sınıfına
Devletle Çatışma, Haklarını Alma,
Ekonomik-Demokratik Mücadeleyi
İktidar Mücadelesine Bağlama
Anlayışını Götürmedi!

Devrimci Sendikacılık, İşçi Sınıfının
Çıkarlarını Savunur,
Ekonomik-Demokratik Mücadelenin
Yanında İktidar Bilinciyle Mücadele
Yürütür!

fimize savaşarak
ulaşacağız. Bu iddiamıza sahip olanlar birbirlerine kopmaz bağlarla bağlanıyorlar.
Birbirlerinin yol
arkadaşı, yoldaşıdırlar.
İdeolojik birlik yoldaşlık sevgisinin
temel taşıdır. İdeolojik birlik mücadele içinde, savaşın koşulları içinde sağlanır. Aynı hedefe yürüyen insanlar aynı
koşulları yaşar, aynı düşünce ve duyguları taşırlar.
Eğitim ve ideolojik donanım süreçleri devam ettikçe yoldaşa duyulan
sevgi de aynı ölçüde büyür, devrimcileşir.

Ders:Yoldaş Sevgi̇si̇
Sevgili Devrimci Okul okurları
Merhaba;
Gönüllülüğün esas olduğu devrim
mücadelesinde bizi güçlü kılan etkenlerden birisi de duygularımızdır. Duygularımızın saflığı, yoğunluğu ideolojik sağlamlıkla bütünleşince düşüncede doğruyu bulur, çalışma tarzımızda
da doğruyu hayata geçiririz.
Yoldaşlarımızla aramızda olan sevgi bizi mücadeleye bağlayan, zorluklar karşısında direnme, zorlukları
aşma gücünü veren en güçlü duygulardan birisidir.
Bu hafta yoldaşlık sevgisini tartışacağız.
Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015
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Aynı Amaç Uğruna

Yoldaşlık
Sevgisi

Bedelleri Göze Alarak
Omuz Omuza Yürümek
Yoldaşlıktır

İnsanlık Dışı Bir

Burjuvazinin düzeni insana değer
verme üzerine değil, bireyin çıkarlarına dayanır.
Bu düzen içinde yaşam mücadelesi veren halka, burjuva ideolojisi her tür
aracıyla saldırır, halkın olumlu olan tüm
değerlerini de tahrip etmeye çalışır.
Burjuvazi halkı bireycileştirdiği
ölçüde egemenliğini sürdürebileceğini bilir.
Aile içinde babanın çocuklara, kardeşlerin birbirlerine olan sevgisi dahi
karşılıklı çıkarlarla ölçülür hale getirilmek istenir. Paranın, malın, mülkün
hüküm sürdüğü burjuva düzende sevgi yoktur. Her şeyi meta haline getiren
kapitalizm insan ilişkilerini yozlaştırmış, "sevgi"yi de alınır satılır hale
getirmiştir.
Gerçek sevgi düzenin sevgisizliğine, çıkarcılığına, çürümüşlüğüne karşı mücadele eden devrimcilerin sevgisidir.
Eşit, adil, sömürüsüz bir ülke için
mücadele ediyoruz. Sosyalizm hede-

Savaşmak bizi devrimci değerlere
yakınlaştırır. Bireycilikten, her tür
bencillikten uzaklaştırır. Çünkü yoldaşlık öncelikle savaş arkadaşlığıdır.
Bunun için yoldaşlığın harcında mücadele vardır, deriz.
Burjuvazi maddi ve teknik imkanlarıyla güçlü ama ideolojik olarak zayıftır.
Burjuvazi çürümüş düzenini korumak
için yalan ve zulme sığınır. Biz ise haklılığımızdan güç alırız. Yoldaşlarımızdan,
halkımızdan güç alırız. Onlara olan sevgimiz bizi dirençli kılar...Vatanımızın bağımsızlığını kazanma mücadelesinde
kararlı ve güçlüyüz.
Çünkü bu vatanın topraklarında
yoldaşlarımız vardır. Halkımız vardır. Şehitlerimizin, yoldaşlarımızın yarattıkları sayısız değerler vardır. Vatanı savunmak aynı zamanda bu değerleri de savunmaktır.
İşte bunun için kan emici asalakların iktidarını yıkma inancına sahip

Rejime Karşı Savaştığımız
Ölçüde İnsanlaşırız

olan bizlerin karşısında hiçbir güç duramaz.

Yoldaş Demek
Örgüt Demektir
Sabo'lar Çiftehavuzlar’da düşmanın kurşunları, bombaları altında saatlerce direnmiştir.
Bu direnişin her anında onların yoldaşlarına olan bağlılıklarını ve güvenlerini görürüz.. Düşmana "yoldaşlarımız
hesabını mutlaka soracak" diye kendilerinden emin bağırmaları duydukları
güvenin sonucudur...
Sabo kendinden emin bağırıyordu
çünkü ideolojisine, örgütüne güveniyordu. Hareketin hesap sorma geleneğine güveniyordu. İdeolojisinin, örgütünün somutlandığı yer yoldaşlarıydı.
Sobolar şehit düşeceklerini biliyorlardı.
Düşmana karşı direnişlerinde kendileri şehit düşse de mutlaka zaferi kazanacağımıza duydukları inançları vardır.
Çünkü geride yoldaşları kalmıştır.
Onlar Saboların dalgalandırdığı bayrağı
layıkıyla taşıyacaklardır.
Aynı ideoloji etrafında birlikte hareket eden insanların beslendiği kaynak
aynıdır.
İdeolojinin karargahı örgütün tarihi, yarattığı gelenekler, değerler ve devrimci kişiliğin tamamıdır. Yoldaşlara
olan sevgimiz içinde asıl olan bağlılığımız ve güvenimizdir. Çünkü yoldaşlarımızda hayat bulan örgütün kendisidir.
Bir örgütün tüzüğünün, kurallarının,
ilkelerinin yazılı olması tek başına bir
anlam ifade etmez. Önemli olan ilke ve
kuralların hayat içinde somutlanmış ve
sınanmış olmasıdır.
Bu sınavlar geçildikçe yoldaşları
birbirine bağlayan sıkı bağlar ortaya çıkar. Yoldaşlar, partiye ve ideolojiye
kendi yaşamlarıyla hayat verirler.
Nice gelenekler yaratılmış, Cepheli kimliğinin yapı taşları böyle oluşmuştur.
Cepheliler yoldaş sevgisini savaşın
içinde büyütürler...
Kendilerini yoldaşları için feda
eden sayısız şehidimiz vardır. Bunların hiçbirisini harekete geçiren talimatlar, tüzükler, kurallar değildir. Kuşatılmış üslerde Perihanlar’a; düşman
kurşunları altında Ali Rıza Kurtlar’a,

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

İdeolojinin karargahı
Sibeller’e, Adaletler’e; 19 Aralıklarda Ahmet İbililer’e, Fıratlar’a, Fidanlar’a feda ruhunu taşıyan yoldaşlarına duydukları sevgidir.

örgütün tarihi, yarattığı
gelenekler, değerler ve
devrimci kişiliğin
tamamıdır. Yoldaşlara olan

Yoldaşlık
Sorumluluk Duymaktır
Karşılıklı çıkar gözetmeden birbirlerine emek harcayan tek ilişki
yoldaşlık ilişkisidir.
Yoldaşının gelişmesi bizleri yanyana getiren hedeflerimize ulaşmada daha hızlı olmamız demektir.
Yoldaşlarımıza verdiğimiz emek
örgüte verdiğimiz emektir. Sabo "örgütlemek için, yöneticilik için insanları sevmek yeterlidir" demiştir.
Örgütlemek düzenin kiri pası içindeki insanları çekip çıkarmak demektir. Aynı şekilde örgütlü ilişkiler
içinde burjuva ideolojisine karşı sağlam durmak ancak ideolojik ve politik olarak gelişmekle mümkündür.
İdeolojik mücadele, burjuva ideolojisini temizleme çabasıdır. Bu çaba
yoldaşlarımıza duyduğumuz sevginin,
örgütü sahiplenmenin bir sonucudur.

Yoldaşlık İlişkilerimiz
Sevgi ve Saygı Üzerine
Kurulmuştur
Yoldaşlık, gözü kapalı canını yoldaşına emanet etmektir. Örgüt içinde
kendini güvenli ve güvende hissetmektir. Bu karşılıklı ilişkilerimizde yaratılan bir güvendir.
Yoldaşlarımıza hakaret edemeyiz. Hakaret düzende birbirlerine tahammül edemeyen, birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışan ilişkilerde
vardır. Hakaret moral bozar ve örgüte zarar verir. Onuru incitir, gerilemeye
neden olur.
Yoldaşlarımıza küfür etmeyiz. Küfür hakaretin en pespaye halidir. Yoldaşlarımız bizim için çok değerlidir.
Ağzımızdan çıkan her sözde bu değer,
ona karşı olan sevgimiz vardır. Eleştirilerimizde de bu değer kendisini göstermelidir. Hiçbir şeyi kestirip atmayız. Bir yoldaşımızın eksiklerini gösterirken aynı zamanda ona bu yanlarını değiştirmesi için güç veririz.
Yoldaşlarımıza kaba kuvvet kullanmayız. Şiddet kullandığımız tek bir

sevgimiz, güvenimiz içinde
asıl olan bağlılığımız ve
güvenimizdir. Çünkü
yoldaşlarımızda hayat
bulan örgütün kendisidir.

hedef vardır. O da düşmanımızdır.
Yoldaşlarımızla olan ilişkilerimizde
şiddet uygulamak örgütün ilke ve
kurallarını bir kenara bırakmaktır.
Yoldaşlarımızı aşağılamayız. Aşağılamak kendisini üstün görmektir. Kibirdir. Kibir bireyciliktir, burjuva
ideolojisidir.

Yoldaşlık, Her Koşulda
Yoldaşını Sahiplenmektir
Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi şekillendiren devrimci değerler ve ilkelerdir.
Her bir yoldaşımızın sorunu bizim
sorunumuzdur. Onun eksikleri, hataları, kararsızlıkları, olumluluk ya da
olumsuzlukları hepsi bizimdir.
Bizim yoldaşlarımızla paylaştığımız
hayatın, kavganın kendisidir. Yoldaşımızın sağlığından okuduğu kitaplara,
gelişiminden sorunlarına kadar her şey
bizi ilgilendirir. Yoldaşlık, sadece eylem
örgütlemek, eğitim çalışması yapmak
demek değildir.

Yoldaşlık, Biz Olmaktır
Yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız, adını bilmediğimiz yüzlerce yoldaşımız vardır. Dünyanın bir
ucunda olsak da bizi birbirimize bağlayan sonsuz bir güce sahibiz. İdeolojik
birliğimiz, düşüncede, davranışlarda
ortaklaşmamızı sağlamıştır.
Yoldaşlık bir bütünün parçası olmaktır. Bu nedenle her tutsak, her şehit, ödediğimiz her bedel bizden bir
parça alır götürür. Aynı zamanda her
tutsağımızın, her şehidimizin direnişi gücümüze güç katar; yolumuzu
açar.
Bizim olan her şey çok kıymetlidir.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!

Bir yoldaşımızın tırnağını dünyalara değişmeyiz. Güler Zere’yi
dört duvar arasından söküp almışızdır.
Yoldaşlarımızın kemiği için dahi
tereddütsüz ölümü göze alırız. Ali
Yıldız’ı o çukurdan alacağız dedik
ve aldık. Biz birimiz hepimiz için,
hepimiz birimiz için der ve ona göre
savaşırız.

Yoldaşlık Sevgisi
Yoldaşının Yokluğunu
Hissettirmemektir
Oligarşi bize karşı her zaman ciddi bir saldırı içinde olmuştur.
Yine mahallerimiz, derneklerimiz
basılıyor, insanlarımız tutuklanıyor.
Kayıplar, tutsaklıklar moral bozukluğu değil, aksine bir adım öne
çıkmayı sağlamalıdır.
Yoldaşlarımız bağımsız bir ülke
için, sosyalizm mücadelesi sürdürdükleri için tutsaktırlar. Onların ardından yapılacak olan nettir. Devrimi
büyütmek, kendimizi geliştirmek,
durmadan çalışmak...

Yoldaşlık Sevgisi

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Direnme, Savaşma
Gücü Verir
Dayının bize öğrettiği gerçeklerden
birisi de budur. 38 yıllık devrimci yaşamı boyunca nice büyük zorluklar ve
engellerle karşılaşmıştır. Kavgayı birlikte büyüttüğü yoldaşlarını kaybetmiştir. Her kayıptan sonra tekrar mücadeleyi bir adım daha ileriye taşımıştır. Dayının yoldaşlarına olan sevgisi savaşın içinde hayat bulur. Hareketi büyütür, yoldaşlarının hesabını sorar, onların boşluğunu hissettirmez. Genç
yoldaşlarına güvenir, onları hiç durmadan eğitir. İşte Dayının yoldaşlarına sevgisinin karşılığı bunlardır. Çünkü Dayı örgüttür. Yoldaşları örgüttür.
Örgütü büyütmek şehitlerimize layık olmaktır.
Sevgili okurlar
Yoldaşlarımıza olan sevgimiz, birbirimize harcadığımız emek ve büyüttüğümüz güven bizi güçlü kılar diyerek bu haftaki dersimizi bitiriyoruz.
Haftaya başka bir konuyu tartışmak üzere... Hoşça kalın...
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TEHLİKE SETTE DEĞİL
ÖRGÜTSÜZLÜKTEDİR!

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Dizi ve sinema setlerindeki
çalışma koşulları Oyuncular
Sendikası'nın talepleri sonucunda, Çalışma Bakanlığı tarafından "az tehlikeli" statüsünden "tehlikeli" statüsüne
yükseltilmiş, bu nedenle daha fazla denetlenecekmiş...
Daha önce yapımcılar ve TV kanalları sahibi oldukları
setlerle ilgili çalışma koşullarının sorumluluğunu üstlenmezken artık sorumluluk alacaklarmış. Hem sahibi
hem de sorumlusu olacaklarmış.
Kapitalizm çalıştırdığı işçiyi insan olmasıyla değil,
sadece onun emeğinin verimliliği ile ele alır. Bu yüzden
eğer aynı verimlilikte ve maliyeti daha ucuz olursa
emeğin yerine hayvan gücünü ya da gelişmiş robotları
kullanır. Bazı üretim alanları vardır ki insanın yerine
ikame edilebilecek başka bir varlık yoktur. Sanatsal
üretimin her türü böyledir.
Ve kapitalizmin kar güdüsü sanat ile hiçbir noktada
örtüşemez. Onun için sanat ürünü yok, üzerinden kar
elde edilecek meta vardır.
TV'lerde dizi furyası o kadar büyüdü ki, bütün sektörlerden firmaların adlarını, ürünlerini duyurmak için
reklam hazırlayıp sıraya girdikleri, neredeyse ekonominin
nabzının attığı bir özel kar alanı oldu. Ve elbette aç
gözlü çarpık kapitalizmin göstermelik de olsa kurallarının
oluşmadığı bu yüzden her geçen gün daha bir vahşi sömürü alanı olmaya devam ediyor. Orada çalışanlar
dizilerin başrolü, yardımcı rolleri, figüranları olarak
oyuncular ve kameramanlar, teknik elemanlar, getirgötürcüler vs. vs. onlarca ayrı kolda çalışan İŞÇİLERdir.
Yani sanatçılar, yaratıcı yeteneği ile katkıda bulunduğu
üretimde ekonomik ve sosyal olarak en kötü koşullarda
çalıştırılan İŞÇİlerden farklı değillerdir.
Setlerde hemen hiçbir güvenlik yatırımı olmadığı,
çok uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldıkları için
yaralanmalar, hatta ölümler yaşanmış, yaşandığı süreçte
bir iki cılız ses dışında ciddi bir mücadele geliştirilmemiştir. Üstelik setlerin çalışanları olarak ortalama bir
işçiye göre bilinçlenme olanakları çok daha fazla, çoğunluğu belli bir eğitimden geçmiş oldukları halde...
Üstelik milyonların izlediği dizilerin emekçileri oldukları
halde... İstenirse o milyonlarla yaşadıkları sorunları da
paylaşma olanakları yaratabilecekken...
İşte yine aynı kabuk, aynı darlık, aynı icazet: "Seyirci
çıkan ürünü görür, çalışma alanımızı görmez. Mesela
setteki ışık materyalleri çok tehlikelidir. Setlerde yüksek
gerilimde çalışırız. Yüksek elektrik sistemi vardır. (...)
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senaryo gereği kostümler o sıcaklığa göre değildir. Setlerde
aniden sağlık sorunları da oluşur, beyin kanaması, yüksek
tansiyon gibi..." diye sorunları
sıralıyor Oyuncular Sendikası kurucularından Şebnem
Sönmez. Ve bu gelişmenin çok önemli bir adım olduğunu
söyleyerek, setlerin devletçe denetlenecek olmasıyla
set koşullarının düzelmesini bekliyor.
Haziran Ayaklanması’nı yaşayan bir ülkenin insanları
olarak devleti tanımada nasıl bir aymazlık devam ettiriliyor? Orada tanıdığınız devlet burada değişiyor mu?
Soma'daki devleti görmediniz mi? Ya, Ermenek'teki
devleti? Aradan aylar geçmişti ve "yaşam odaları" vs.
diye onca sözler, kararlardan sözedilmişti. Sonra Torunlar
İnşaat'ın asansöründeki devleti? Hangi emekçi kesimin
hangi hakları dişediş, bedeller ödenen bir mücadele olmadan kazanılmış? Yasadan kolay ne var, kısıla kısıla
azalmış olsa da onlarca yasa sayılabilir, halihazırda uygulansa emekçilerin koşullarını emekçiden yana düzenleyen. Uygulatmak güç olmaktır.
Setlerde çalışma koşullarını ancak yaşayanlar değiştirebilir. Bunun yolu icazet değil, örgütlenme ve mücadeledir. Evet sizler setlerde işçi-emekçisiniz. Bu, yapımcı
patronların sanatçı kimliğinizi aşağılaması demek olabilir.
Ama emeğin onurunu bilerek gururla taşınacak sıfattır
ve eğer koşulları değiştirmek istiyorsak, işçilerden öğrenebiliriz direnmeyi. Direniş içinde kendimizi, dostlarımızı,
sanat emekçilerini bambaşka bir mücadeleci kimlik ile
örgütlemeyi, örgütlenmeyi... Sanat meclisleri hiçbir kalıba,
icazete bağlı olmayan, sanat emekçilerinin kendi sorunlarını
kendilerinin tartışarak, karar alarak ve uygulayarak çözebileceği örgütlenmelerdir. Meclisler kurulmalı, oyuncusu,
teknik elemanı, aşçısı, temizlikçisine dek aynı koşullarda
olanlar ortak sorunlarını birlikte çözmek için birarada olmalılar. Bu zeminde sanatçı halkı ve mücadeleyi gerçekliği
ile somut tanıyıp öğrenecek, bildiğini de öğretebilecektir.
Bu zeminde yasaların yasaklarıyla, keyfi uygulamalarıyla
sınırlanmayan, meşruluğu esas alan çok daha kararlı mücadele ile sonuç alındığını göreceklerdir.
Daracık bir kabuğa sıkışmaya razı olmuş, sanatçılar
ve set emekçileri, bulundukları zemini bir mücadele
zemini olarak ele alamayan, acizlikten bir türlü çıkamayan
kimliği artık yıkıp atmalıdır. Kendilerine çizdikleri "sanatçı" statüsünün aciz, en temel hak ve özgürlüklerini
gerçek zeminlerinde savunamayan, bedel ödeme bilinci
olmayan kalıplarını yıkıp atmalıdır. Sanat meclisi çalışmasıyla mücadeleyi geleceğe taşıyacak gelenek yaratılabilir.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

AKP’nin 5 Yıllık Eğitim Planında 1 Milyon
İmam Hatipli Yetiştirmek Var!

AKP’nin Gerici-Yobaz Eğitim Sistemine ve
Örgütlenmelerine İzin Vermeyeceğiz!

Parasız Bilimsel Demokratik Halk İçin
Eğitim İstiyoruz!
Liseliler 8 Şubatta Kadıköy’de Liseli Dev-Genç Saflarında Birleşelim!
Bir ölür, Bin doğarız biz!
Berkinler, İrfanlar bugün sizi çağırıyor, avazı çıktığı kadar size sesleniyorlar...
Duyun onları!
Seslenen gelecektir, seslenen
umuttur, seslenen yarınlardır! Biz
Liseli Dev-Genç’lileriz! Liseli DevGenç’liler olarak gerici- faşist eğitim
sistemine karşı; canımızla kanımızla
direniyoruz.
Bilimsel, halk için eğitim diyoruz.
Bugün de emperyalizmin işbirlikçisi
yerli patronların iktidarı faşist AKP
her iktidardan daha fazla bizi hedef
alıyor. Çünkü biliyor. Çünkü bizim
halkın en önünde, en dinamik, en
coşkun damarı olduğumuzu biliyor.
Eğer bizi bugün gerici yoz eğitim
sistemiyle düzeninin kölesi haline
getiremezse, yarın bu düzeni yerle
bir edeceğimizi biliyor.
Bugün İrfan, bugün Berkin olarak
karşısına çıkarken, yarın Kahramanlar,
Hüsamettinler olarak karşısına çıka-

cağımızı biliyor. Bugünden de, yarından da korkuyor. İşte bu korkusunun sonucudur bütün okulları imam
hatiplere çevirmeleri... Yok boyun
eğmeyeceğiz. Ne 8 yıllık eğitim, ne
4+4+4'leri... Bizi teslim alamaz. Biz
bu halka, biz bu vatana kopmaz bağlarla bağlıyız.
Bizim bu vatan, bu halka bağlılığımız; köklerini "yarin yanağından
gayrı her yerde, herşeyde hep beraber'
diyen Şeyh Bedreddinlerden, "tohumda toprakta hakça" diyen Baba
İshaklar'dan alır...
Bizim bu vatan ve halka bağlılığımız "biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik" diyerek teslim olmayan Mahirler'den gelir...
Bizim bu vatana ve halka bağlılığımız; sosyalizme ve halka bağlılığını son nefeslerine kadar savunarak
"bayrağımız ülkenin dört bir yanında dalgalanacak" diyen Sabolardan, Niyazilerden, Sinanlardan
alır. Bizim bu vatan ve halka bağlı-

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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lığımız; "asıl siz teslim olun halkın
adaletine" diyen Sibellerden gelir...
Bizim bu vatan ve halka bağlılığımız
evet bugün İrfan'ın Sayayokuşu'nda
kanlar içerisindeki bedeni, Berkin'in
elindeki kanlı ekmektedir.
Başaramazsınız... Dün nasıl paşalara, padişahlara boyun eğmediysek,
dün nasıl askerine, polisine, idamına,
işkencesine, tutsaklığına boyun eğmediysek, bugün de gazına, copuna,
suyuna teslim olmayacağız...
Gerici faşist eğitim sistemine karşı
BİLİMSEL HALK İÇİN PARASIZ
EĞİTİM İÇİN direneceğiz.
Ailelerimizle birlikte bu direnişin
en önünde olacağız. Bu yüzden tüm
liseli arkadaşlarımızı da Liseli DevGenç saflarına çağrıyoruz. Bu yüzden
tüm annelerimizi, babalarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi Liseli DevGenç saflarına çağrıyoruz.
LİSELİLER!
LİSELİ DEV-GENÇ
SAFLARINDA BİRLEŞELİM!
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Katil Polis Ailelerimizden Kirli Ellerini Çek!
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26 Ocak akşamı saat 21.00 sularında Ankara Yüksel
Caddesi’nde Dev-Genç’li arkadaşımız İrem Bağcı, polis
yönlendirmesiyle kandırılmış babası tarafından kaçırılmak
istenmiştir. İsminin Komiser Metin olduğunu öğrendiğimiz katil polis arkadaşımızın babasını arayıp katıldığı demokratik basın açıklamalarını, eylemlerini “terör örgütü”
faaliyeti olarak gösterip kandırmış, kızını kaçırtmaya
çalışmıştır. “Kızımla özel konuşacağım diyerek” arkadaşlarının yanından ayıran baba kolundan tutup kendiyle
beraber getirdiği kişilerle 18 yaşından küçük olmasını bahane ederek yerlerde sürükleyerek kaçırmaya çalışmıştır.
İrem çevredeki insanların müdahalesiyle polisin ve polis
tarafından kandırılmış babasının elinden alınmıştır.
Dev-Genç'liler açıklama yaparak "Çocuklarımızı sokak
ortasında katleden katil polisin ailelerimize "Çocuklarınızı kurtaralım" yalanıyla gitmesi ikiyüzlülük ve ahlaksızlıktır. Siz önce ellerinizdeki halkın çocuklarının
kanının hesabını verin, kirli ellerinizi ailelerimizin üzerinden çekin.Yoksa biz bütün halk çocuklarının hesabını sormayı da o ellerinizi kırmasını da biliriz.Tüm Ankara halkını
27 Ocak'ta saat 18.00’de Yüksel Caddesi'nde yapacağımız
basın açıklamasına davet ediyoruz." çağrısında bulundular.

Saldırılarınız Acizliğinizdir!
Bizleri Vazgeçiremezsiniz!
Yüksel Caddesi’nde 27 Ocak’ta polisin aileleri tacizini protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına AKP’nin katil polisi saldırdı, Bayram Dalyan ve Yaprak Yılmaz’la birlikte 3 kişiyi işkenceyle gözaltına alıp, birçok
kişiyi biber gazı sıkarak bayılttılar. Arkadaşları gözaltından bırakılıncaya kadar Yüksel
Caddesi’den oturma eylemi yapacağını
duyuran Ankara Dev-Genç halka, oturma eylemini ve gözaltındakileri sahiplenme çağrısı yaptı.

Sorunlarımızı Ancak Mücadele Ederek Çözebiliriz!
Kıraç- Kuruçeşme Mahallesinde 13 Ocak’ta liseliler
çayı yapıldı. Kıraç İMKB Lisesinden çay sohbetine 7 liseli katıldı. Okuldaki sorunlar üzerine sohbet edildi.
- En belirgin sorunun kantin fiyatlarının pahalı olması
ve öğrencilerinin yoksul olduklarını bildikleri halde öğrencilerden kar elde etme peşinde olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencileri müşteri gibi görmesi…
- Öğrenciler günlük 5 TL harçlıkla okula giderken kantinde ekmek arası 3 lira 75 kuruş.
- Öğlen arası okuldan eve gitmek yasak… Amaç öğrencilerin cebinde olan beş kuruşu da almak… Devlet
okullarının hepsi böyledir. Eğitim değil soygunculuk, ge-

20

rici eğitim vermek öğrencileri yozlaştırmak.
-İMKB öğrencileri kantin fiyatlarının düşürülmesini istemektedir. Okul müdürü ve kantin sahibi bunu kabul etmez çünkü kar elde ediliyor. Kantini boykot ederek hiçbir şey almadan fiyatların düşürülmesini istemek… Bu
boykota tüm İMKB Öğrencilerini katmak…
- Öğrencilere bu durumu anlatmak… Herkesten boykota katılmasını istemek ve okulda bildiri dağıtarak öğrencileri bilinçlendirmek, bilgilendirmek gerektiği üzerine
sohbet edildi.
Bir sonraki çay sohbetinde görüşmek üzere sohbet sonlandırıldı.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Ülkemizde Gençlik

AKP’nin Katil Polisi,
Arkadaşlarımızdan,
Kurumlarımızdan,
İnsanlarımızdan
Uzak Dur!

İyi Tanırsınız Bizi,
Biz de Sizi!
AKP’nin katil polisleri mahallelerde kurumları evleri basmaya, insanları yollardan kaçırıp gözaltına almaya devam ediyor. 19 Ocak gecesi İkitelli Atatürk Mahallesi’nde yolda yürüyen bir Halk
Cepheliyi kimlik sorma bahanesiyle durduran polisler daha sonra karakola götürdü, mahalledekilerle ilgili sorular sorularak korkutulmaya çalışıldı.
İkitelli Halk Cephesi açıklama yaparak;
“AKP’nin katil korkak polislerine sesleniyoruz. Sorduğunuz insanların hepsini iyi tanırsınız.
Hepsi göz önünde olan her gün karşılaştığınız insanlardır. Mahallemizde yaymaya çalıştığınız
uyuşturucu batağına karşı mücadele ederken
hakkımızda yaptığınız komplolar yüzünden İkitelli’den onlarca insan yıllarca tecrit hücrelerinde kaldı, iyi tanırsınız! Üstümüze saldığınız çeteleriniz, itleriniz derneklerimizi taradı yakıp
yıktı, iyi tanırısınız bizi! Her seferinde baştan, yeniden yarattık, büyüttük mücadelemizi, iyi bilirsiniz!
Biz de sizi iyi tanırız. Mahallerimize helikopter,
akrep olmadan giremezsiniz, iyi tanırız sizi.
Köşebaşlarında serserilere torba tutturup gençlerimizi zehirlersiniz. Evlerimizi yıkmak için
kepçelerle sabaha karşı kapılarımıza dayanırsınız.
Nerede iki üç kişi yan yana gelse oraya gaz bombalarını fırlatırsınız. Es kaza bir dev-rimci mahalleye girecek olsanız kuyruğunuzu kıstırıp son
sürat kaçarak geçersiniz. 14 yaşındaki çocuklarımıza gaz fişeği fırlatıp beynini kaldırımlara dökersiniz, sonra “hatırlamıyorum” dersiniz. Küçük
esnafı haraca bağlarsınız, işkembenizi doldurursunuz. AKP sizi kullanıp kullanıp bir kenara atar,
salya sümük ağlarsınız, iyi tanırız sizi.
AKP’nin katil polisleri, arkadaşlarımızdan
kurumlarımızdan uzak dur. İkitelli’de başımıza gelecek en ufak şeyden siz sorumlu olursunuz. Halk
adaletsiz kalmaz” uyarılarında bulundu.

Dev-Genç’ liler Halkın Matbaası
Duvarlara Umudu Nakşediyor!

Bağcılar’ da Liseli Dev-Genç’ lilerden Yazılama!
22 Ocak günü devriyeye çıkan Liseli Dev-Genç’liler, mahalle halkına yozlaşmaya çeteleşmeye karşı olduklarını anlattılar. Ayrıca yazılamalarla da halkın matbaası duvarları süslediler. Yenimahalle içinde ve parklarda dolaşan Liseli Dev-Genç’liler, köşelerde toplanan gençlerle sohbet etti. “DHKC-SPB”, “DHKC”,
“DHKP-C”, “CEPHE”, “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz/DevGenç” içerikli 15 yazılama yaptılar.
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Berkin Elvan’ın hesabını soran DHKC savaşçısı Fırat Özçelik Muğla DEV-GENÇ’liler tarafından selamlandı. Halkın matbaasına yapılan yazılamalarla Berkin Elvan için hesap sorulacağı belirtildi. “Fırat Özçelik Onurumuzdur”, “DHKC-SBP Katillerin Peşinde”, “Halk Savaşçıları Değil Berkin’in Katilleri Yargılansın /DHKC”, “DHKP-C”, “DEV-GENÇ” yazılamaları yapıldı.

Edirne’ de Yazılamalar Yapıldı!
Cepheliler Edirne'de çeşitli yerlerdeki duvarlara yazılamalar
yaptı. “Cephe”, “Dev-Genç”, “Berkin Elvan'ın Hesabını Soracağız-Cephe”, “Umudun Çocuğu Berkin Elvan-Cephe”, “Fırat
Özçelik Onurumuzdur-Cephe” içerikli 15 yazılama yapıldı. Ayrıca “Umudun Adı DHKP-C” sloganı da yazılarak umudun adı Edirne duvarlarına nakşedilmiş oldu.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Katlettiğiniz Çocuklarımızın Hesabını Soracağız Sizlerden

Gözaltılar Bizleri Yıldıramazsınız!
Cizre'de yaşanan zulme karşı 25 Ocak'ta Şişli Camii
önünde toplanıp pankart açıp giydikleri kefenlerle AKP
Şişli İçe Teşkilatı’na yürümek isteyen Halk Cepheliler’in
polis anonslarla dağılmalarını istedi.Halk Cepheliler Cizre'de katledilen halkın sahipsiz olmadığını göstermek için
anonsa aldırış etmeden yürüyüşe başladılar. Bunu hazmedemeyen katil polis işkenceyle Halk Cephelileri göz-

altına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şunlardır:
Sabahattin Aydoğan, Gülser Odabaşı, Leyla Erdoğan, Sıla
Abalay, Helin Bölek, Duygu Daşkın, Oğuz Meşin, Yusuf
Şah, Murat Yüksel, Enes Akkuş, İbrahim Demir, Ezgi…
Gözaltına alınanlar adliyedeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Halk Okullarında Beynimizi Bilgiyle Devrimci Gençlik
Yüreğimizi Umutla Dolduruyoruz!
Sanat Okulunda

Dersler
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Başladı!
Esenyurt
Halk okullarında öğreniyoruz, öğretiyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde Esenyurt, İkitelli ve
Okmeydanı’nda halk okulu çalışmaları yapaıldı.
ESENYURT: Esenyurt Özgürlükler Derneği'nde 20 Ocak'ta
Yürüyüş Dergisi’ndeki Cepheli
yazısı okundu ve "Yoldaşlık"
kavramı üzerine sohbet edildi.
Ayrıca son zamanlarda yapılan
operasyonlar hakkında bilgi verildi. Eylemleri takip edecek ve insanları toplayacak bir komite
oluşturuldu. Birçok eylem kararı alındı.
27 Ocak'ta yapılan halk okulu çalışmasında ise "Kolektivizm"
konusu işlendi. Halk okulu çalışmasına toplam 9 kişi katıldı.
İKİTELLİ: Mahallede 23
Ocak'ta yapılan halk okulu çalış-
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masında "devrimci yaşam kuralları" çalışması yapıldı. Dernekte
geçirilen boş vakitleri değerlendirmek amaçlı herkesin kitap
okumasına ve okunan kitapların
her hafta anlatılmasına karar verildi. Çalışmaya 11 kişi katıldı.
OKMEYDANI: Mahallede
21 Ocak'ta yapılan halk okulu çalışmasında 22 Ocak 2007'de kazanılan Büyük Direnişin Zaferi konuşuldu. Şehitlerin miras bıraktığı değerlere değinilerek Cebeci'deki anmaya çağrı yapıldı. Şehitlere sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğu vurgulandı
halk okulu çalışmasına 19 kişi
katıldı. 14 Ocak'ta ise yozlaşmaya vurgu yapılarak yalan söylemek, söz verip tutmamak üzerine
konuşuldu. Çalışmaya 15 kişi katıldı.

Devrimci Gençlik Sanat Okulu’nda 4 haftadır koro dersleri
devam ediyor. Her Pazar saat
13.00 de başlayan koro dersleri için Grup Yorum kayıt almaya devam ediyor. Tüm gençleri liseli ve üniversitelileri
Grup Yorum Dev-Genç korosuna çağırıyor.

ADRES: Dönence sok. No:25
Hacıosman/Sarıyer
TEL: 0539 512 74 88
Devrimci Gençlik Sanat
Okulu cumartesi, pazar
ve

çarşamba

günleri

09.00 ve 19.00 saatleri
arasında açıktır.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!
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Gençlik Federasyonu’ndan

AKP Anaokulundan Üniversiteye Kadar Gençliği
Gerici-Faşist Eğitim Sistemiyle Yetiştirmek İstiyor!

Gençlik, AKP Faşizmine Teslim Olmayacak!
Antalya'da düzenlenen Milli
Eğitim Şurası'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: "Anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı..." sunacaklarından bahsetti.
AKP çocuklarımızı gericifaşist bir müfredatla eğitmek,
beyinlerini doldurmak istiyor.
Halk düşmanı AKP iktidarı
kendi yandaş sendika ve kurumlarına hazırlattığı taslakla
günlerce burjuva medyada tartıştırarak karma eğitimin kalkacağını , Osmanlıcanın zorunlu ders olarak okutulacağını vb. tartışıp, tartıştırıp taslak haline getirip çocuklarımızın zorla gerici-faşist bir müfredatla beyinlerini teslim
alarak anti-bilimsel, biat eden, düşünüp-araştırmayan bir
gençlik yetiştirmek istiyor.

AKP İktidarı Din Bezirganlığı Yapıyor!
AKP, halkımızın en hassas olduğu duygular üzerinden
demagoji yapıp sömürü politikasını hayata geçiriyor. 'Din,
ahlak' diye diye tamamen gerici-faşist eğitimi hayata geçiriyor ve bunu da halkın inançları üzerinden meşrulaştırıyor!
Halk düşmanı AKP 13 yıldır bu şekilde bir yandan eğitimi paralı hale getirirken diğer yandan da gericileştiriyor. Neymiş "Yeni yetişen gençlik ata-dedelerimize ait
Osmanlıca yazan mezar taşlarındaki yazıyı okuyamıyor"muş.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osmanlı'ya ait mezar taşlarını okuyup ne öğrenecek gençlerimiz?
O mezar taşlarıyla Osmanlı'nın resmi olan; sömürüyü
mü , istilayı mı, iktidarı için kardeşin kardeşi, babanın oğulu, oğulun babayı öldürdüğü saraylarda her türden hile hurdanın, entrikanın, yozluğun çevrildiği; halkın zulüm altında
inim inim ezildiği mi öğretilecek çocuklarımıza?
Daha 5-6 yaşındaki çocuklarımızın beyinlerini kendi gerici-faşist düşünceleriyle zehirleyecekler. Evet yanlış duymadınız zehirleyecekler!
AKP iktidarı, "din-ahlak kültür" diyor. AKP iktidarında,
ne din, ne ahlak, ne de kültür vardır! AKP iktidarında; her
türden ahlaksızlık, rüşvet, yolsuzluk, kara para aklamak, sö-

mürü, katliam ve topraklarımızı, yer altı-yer üstü zenginliklerimizi emperyalistlere peşkeş çekmek vardır. Vatan topraklarımızı satanın ne ahlakı, ne
onuru, ne de esasen dini inancı yoktur! AKP, halkımızın
değerlerini, inançlarını sömüren bir din bezirganıdır, emperyalizmin uşağı ve halk düşmanı bir iktidardır.
Bu iktidar; bırakalım
çocuklarımızı eğitmeyi, sokak ortasında katledip, sakat bırakıp bir de bunu savunan bir iktidardır.

AKP İktidarı Takiyye Yapıyor
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2006 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan;
"Çocuk da olsa, kadın da olsa gereği yapılacak!" diye
verdiği talimatla Diyarbakır'da 9 kişiyi katlettirdi. Bunlardan biri de 8 yaşındaki Enes Ata'ydı. Uğur Kaymaz,
Ceylan Önkol ve daha onlarcasını katletti ve sokak ortasında işkenceden geçirdi...!
Haziran Ayaklanması'nda yüzlerce insanımızı yaralayıp, 10'un üzerinde insanımızı öldürdüler. 15 yaşında
bir fidanı Berkin Elvan'ı katlettirip; "Talimatı ben verdim..." diyen Başbakan ve halk düşmanı bir iktidar olan
AKP iktidarı çocuklarımızı hangi ahlak-kültürle eğitecek!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 19. Milli Eğitim Şurası'nın açılışında 'Bizim bazı sıkıntılarımız var hala. Bu
sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceğiz' sözleriyle 'yeni nesli dizayn' edeceğini
söyledi.
"Bu değerleri müfredata koymak tek başına yeterli değildir. Bunları kuru bilgi olmaktan çıkarıp hayat tarzı haline dönüştürecek olanlar en başta öğretmenlerimizdir.
Bu noktada hala sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları, anaokulundan başlayarak öğrencilerimize bir hayat tarzı olarak sunarak inanıyorum ki aşacağız."
"Einstein kimdir' deseniz her gencin söyleyecek bir ya
da bir kaç cümlesi vardır. 'İbni Sina kimdir' deseniz çoğunun bu ismi hiç duymadığını görüyorsunuz. Yabancı pop
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Ülkemizde Gençlik
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şarkıcılarının adını ezbere sayan
ama Dede Efendi'yi, Itri'yi tanımayan, Neşat Ertaş dinlemeyi
hakir gören, kendi sanatçısından
maalesef utanan gençlerimiz var.
İki yüz yıldır eğitimin formatlama aracına dönüştüğü bir sistem
ne yazık ki kendisine yabancı bireyler yetiştiriyor ve bunu da
cesaret edip hiç kimse sorgulamıyor, sorgulayamıyor. İşte bizim en başta bu dönüşümü
gerçekleştirmemiz gerekiyor... İlim müslümanın yitiğidir.
Nerede bulursa alır" (3 Aralık 2014 Cumhuriyet)
Halk düşmanı Tayyip Erdoğan'ın derdi eğitim, ilim,
İbni Sina'nın, Neşat Ertaş'ın tanınıp tanınmadığı değildir.
Onun tüm çabası daha anaokulundan itibaren gerici-faşist zihniyetini müfredata koymak, anti-bilimsel, anti-demokratik bir eğitimle kendi sapkın ideolojilerine göre bir
sistem hayata geçirmektir.
Yalan söylüyor AKP. Amaçları gençliğin Anadolu'nun kültür ve değerlerini öğrenmesi, Neşat Ertaş gibi
halk ozanlarını tanıması tanımaması değildir. Bugün
gençliğin yozlaşmasının, kültür ve değerlerine yabancılaşmasının birinci dereceden sorumlusu AKP iktidarıdır.
Diğer yandan çocukların, kadınların okuma-yazma öğrenmesi de değildir. Bakın kendi kurumu TÜİK nasıl yalanlıyor AKP'yi.
"Ülkemizde: Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
2000 nüfus sayımına göre ilk öğretimin zorunlu olduğu
ülkemizde ilkokul yaşını doldurmuş 4 milyon 640 bin kişi
hiç okuma-yazma bilmiyor.
Her sene "Haydi kızlar okula vb." kampanyalar ile
okullar açılırken, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının hiçbiri karşılanmadan eğitim sisteminin kara dayalı olmasıyla sömürülmektedir.
Ülkemizde; 3 milyon 730 bin 533 kadın okuma-yazma bilmiyor..." (2 Kasım 2014 Yürüyüş sayı: 443)
4 milyon 640 bin kişi hiç okuma-yazma bilmiyor.
AKP ise ilimden, müslümanlıktan dem vurup demagoji
yapıyor!

Faşizmin Eğitimle İmtihanı!
Faşizm, çocuklarımıza ne öğretecek? Komployu,
şovenizmi bencilliği, kafatasçılığı, kendi ideolojisinin dışında tüm ideolojilere, düşüncelere düşmanlığı öğretecek
elbette!
Nasıl bir gençlik istiyor faşizm? Dayanışmaya, paylaşmaya düşman, olup bitenden bihaber yaşayan, apolitik, sinik bir gençlik istiyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: "Osmanlıca dersi
isteseniz de istemeseniz de öğrenilecek, öğretilecek" diyor.
Bakın, Hitler 6 Kasım 1933'te ne diyor eğitime ilişkin:
"Bana karşı olan biri çıkar da, 'Ben sizlere katıl-
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mayacağım' derse ona hiç kızmadan şunu söylerim: çocuğun
şimdiden bizimdir. Sen kim
oluyorsun? Senin günün geçti
artık, çocukların yeni bir dünyada yaşıyorlar. Kısa bir süre
içinde bu toplumdan başka
hiçbir şeyi bilmeyecek..." (Nazi
İmparatorluğu Doğuşu-Yükselişi-Çöküşü sayfa: 395 WILLIAM L. SHIRER)
Binlerce insanı gaz odalarında boğan, eriten Hitler, Alman işçi ve köylülerine "çocuğun şimdiden bizimdir"
diyor. Tayyip Erdoğan’ın "anaokulundan başlayarak bir
hayat tarzı", "yeni bir nesil" diyerek, Hitler’in yolunda, gidiyor.
Cumhurbaşkanı demagojilerine devam ediyor: "Irkçılık hastalığından, ayrımcılıktan, horlanmadan ve nefret suçlarından..." bahsediyor! 13 yıllık iktidarı boyunca ulusal kimliğine, değerine, kültürüne, inancına hakaret etmediği, aşağılamadığı, yok saymadığı yoktur. Kürtler, Aleviler, Ermeniler vb. Museviler, Hristiyanlar başta olmak üzere her kesime saldırdı!
Tüm mitinglerinde, kitleye "Tek din, tek millet, tek
bayrak tek dil..." diyen Tayyip Erdoğan, "Irkçılık hastalığı..." demesi demagoji, sahtekarlıktan ibarettir.
Alevilere yönelik "cemevi cümbüş evidir" demesi,
daha yakın bir zamanda bir TV programında Ermenilere yönelik "Affedersin bana daha çirkinini söylediler,
Ermeni dediler" diyecek kadar ırkçı, kafatasçı faşist Tayyip Erdoğan, ırkçılıktan en son bahsedecek kişidir.
6 Kasım 1933, 7 Aralık 2014!
Hitler ve Tayyip Erdoğan aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü ikisi de halk düşmanı, ikisi de tüm kurumlarda kendi gerici-faşist düşüncelerini hayata geçirmeye çalışıyor.
Faşizmin dünyanın her yerinde halk düşmanı politikalarıyla, katliamlarıyla tekelci burjuvazinin hizmetindedir.
13 yıllık AKP iktidarı da, tıpkı Hitler faşizmi gibi halka düşman olup, halkın en dinamik kesimi olan ve en çok
korktuğu kesimi olan gençliğe yönelik saldırılarını arttırmıştır.

Sonuç Olarak;
1-AKP iktidarı, çocuklarımıza eğitim veremez!
2-Din, iman, ahlak, kültür, vicdan, adalet, halk ve vatan sevgisinden yoksun olan bir zihniyetin, çocuklarımıza
anlatacağı hiçbir şeyi yoktur!
3-AKP, bu müfredatla tamamen gerici-dinci faşist bir
gençlik istiyor. Buna izin vermeyeceğiz.
Halkımız! Öğrenci velileri; halk meclisleri, halk komitelerinde örgütlenelim. Çocuklarımız geleceğimizdir
sahip çıkalım.
AKP iktidarının gerici-faşist eğitim sistemine karşı öğrenci meclislerinde örgütlenelim! Ve bilimsel, demokratik
parasız bir eğitim için mücadele edelim.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

GENÇLİK VE FAŞİST ÇETELERİN SALDIRISI

Faşist AKP’nin besleme çeteleri öğrenci
gençliğe saldırıyor. 21
Ocak günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde basın açıklaması yapıp, daha sonraki süreçte başta devrimci demokrat öğrenciler olmak üzere bütün öğrenci kitlesini hedef alacağını açıklayan Müslüman Gençlik üyeleri devrimci demokrat öğrencilerin müdahalesi sonucu
dağıtıldılar. Bu ve bunlar gibi onlarca haberi artık gazetelerde, televizyonlarda hemen her gün görmekteyiz. Bu
saldırı ya da provokasyonlar elbette alelade kendiliğinden
gelişen bir basın açıklaması girişimi değildir. Bu provokasyonların altında örgütleyici ve yönlendirici olarak tabiki başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı vardır. Gerek söylemleri gerekse de birebir ilişkileri bunun kanıtlarıdır.
Bu faşist çeteleri kullanmak AKP’nin ilk kez yaptığı bir uygulama değildir. Haziran Ayaklanması döneminde
de ülkemizin halkın tepki gösterdiği her yerde faşist çeteleri halka karşı saldırtmıştır. Eskişehir’de ara sokağa giren Ali İsmail’in polis ve işbirlikçileri tarafından dövülerek öldürülmesi de mahkeme süresince dosyanın kaçırılması, katillerinin korunması ve sonuç olarak da ödül

gibi cezalar verilmesi bu işbirliğinin kanıtlarıdır.
Yine Kobane eylemleri zamanı bir araya gelen MHP
-BBP- HÜDA-PAR gibi eli kanlı faşist grupların “Artık
durmamamız, sokağa çıkmamız, tepkimizi göstermemiz
lazım” diyerek sokaklarda yeni katliamlara imza atacaklarını yaptıkları resmi açıklama ile duyurmuşlardır. Maraş, Çorum, Sivas gibi bir çok katliamı gerçekleştiren faşistlerin bu çağrısı elbetteki devlet izni dışında değildir.
AKP iktidarı sivil faşist çetelerini donatmak için her
türlü yasa ile önlerini açarken, kurduğu imam hatip liseleri
ile gericileştirip yaratmak istediği dindar gençlik ile faşist çetelerine kadro imkanı sunmanın imkanını yaratıyor. 4+4+4 sistemi ve ilkokullara dahi konulan zorunlu
din dersi bunun alt yapısını hazırlamaktadır.
Ankara Üniversitesi’nde pervasızca provokasyon
yaratma amaçlı yapılmak istenen basın açıklaması da bu
yönde değerlendirilmelidir. Gençliğe düşen görev ise sivil faşist çetelerin önüne geçmek için meşru direniş çizgisini geliştirmeliyiz. Faşist çeteleri üniversitelerimizde,
okullarımızda barındırmamalıyız. AKP iktidarının gençliğe karşı giriştiği tüm politikaları boşa çıkarmak için direnmeli, bütün öğrencileri meşru çizgimizde birleştirmeliyiz.

ODTÜ’de Öğrenci Meclisi Odası
Gece Hırsız Rektörlük Tarafından Yıkıldı!

Hastanede "Makul Şüphe" ile

Gözaltı!

Arşiv

ODTÜ Öğrenci Meclisi
çalışmalarını sürdürmek için
oda talebine cevap verilmemesi üzerine inşa ettikleri
odayı rektörlüğün 23 Ocak
gecesi yıkmasının ardından
bir açıklama yayınlayarak
tepkilerini dile getirdi. Açıklamada; “Öğrencinin öz örgütlülüğü olan öğrenci meclisleri için aylardır yaptığımız, uğraştığımız ve sonunda
bir topluluk odası olarak inşa ettiğimiz odamız Melih Gökçek’i
aratmayan hırsız ODTÜ Rektörlüğü tarafından gece saatlerinde
yıkılmıştır. Öğrencilerin defalarca kez görüşme talebiyle yanına gittiği Rektör Ahmet Acar her defasında görüşme talebimizi reddetti. Bir topluluk odası verildiğinde, inşa ettiğimiz odadan da çıkabileceğimiz noktasında defalarca kez iyimser bir tavır sergilememize rağmen bu iyimserliğimizi bir fırsata çeviren rektörlük, odamızı gece yarısı tıpkı Melih Gökçek’in koskoca ormanı gece yarısı yakıp yıktığı gibi yıktı, alçıpanlarımızı,
çimentolarımızı çaldı! Artık sabrımızın sonuna geldik!” denildi.
ODTÜ Dev-Genç 26 ocak’ta rektör Ahmet Acar’ı rektörlük binası önünde teşhir etti. Yaptığı açıklamada öğrenci
meclisi odasını tekrar inşa edeceklerini söyledi.
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İstanbul – Kadıköy
Liseli Dev-Genç’li Eser Çelik 25 Ocak günü akşam saatlerinde tedavi amaçlı gittiği hastanede
AKP'nin katil polisleri tarafından kaçırılıp çocuk şubeye götürüldü. Gözaltı gerekçesi olarak da "eyleme
katılmış olabileceği" belirtildi. Kadıköy Liseli DevGenç: “ AKP'nin katil polislerini uyarıyoruz. Eser Çelik'in başına gelebilecek en ufak bir zarardan siz sorumlusunuz. Halk düşmanlığı yapmayın, devrimcilere saldırmaktan vazgeçin” uyarısında bulundu.
***

Tekirdağ’da Keyfi Ev Baskınları
ve Gözaltı Terörü!
26 Ocak akşamı Tekirdağ’da polis hiçbir gerekçe
belirtmeden keyfi bir şekilde ev baskınları yaptı. Baskında gözaltına alınan Halk Cepheliler’in isimleri
şöyle: Veysel Çalışkan, Hüseyin Süngü, Kenan Günyel, Erkan Konukçu, Serap Kartal, Fatma Kartal.
Kenan Günyel polis tarafından İstanbul Vatan
Emniyeti’ne götürüldü. Diğer gözaltına alınanlar Tekirdağ’da tutuldular.
Gözaltına alınanlar serbest bırakıldılar.

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

AKP ÇOCUK KATİLİDİR!

Liseliler, 15 Tatilde Öğrenci Meclislerinde Birleşelim!
Berkin'in Uğur'un Katillerinden Hep Birlikte Hesap Soralım
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Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Şenlik Köyü’nde 28
Eylül 2009 günü arazide bombanın patlaması sonucu ölen
Ceylan Önkol için ailesine kan parası olarak 28 bin lira verildi.
Bu mu adalet?
Ama Uğur'u, Berkin'i, Ceylan'ı, İbrahim'i vuranlar aynı kişiler yani katilleri aynı.
Uğur Kaymaz 12 yaşında 13 kurşunla katledildi. Berkin Elvan 14 yaşında başından gaz fişeği ile vuruldu.
İkisinin de ölüm talimatını veren dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’dır.
Erdoğan çocuk katilidir. Sadece son
bir ay içinde üçü çocuk 6 kişi katledildi.
AKP iktidarında 2002 ile 2014 yılları arasında 241 çocuk polis ve asker
kurşunlarıyla katledildi.
AKP’nin çocuk katliamı sürüyor. En
son Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı katlettiler.
Bu yanıyla Berkin Elvan’dan Uğur
Kaymaz’a “Adalet İstiyoruz” temelinde Kürdistan’da da sürdürdüğümüz
adalet talebimizin ne kadar yerinde olduğunu görmekteyiz.
AKP’nin katliamlarına karşı adalet
mücadelesini büyütmediğimiz, sürekli
gündemde tutmadığımız, katillerden
hesap sormadığımız sürece Berkinler,
Uğurlar, Nihatlar 12 yaşında, 14 yaşında
katledilmeye devam edecek...
Sesimizi ne kadar yükseltirsek, adalet mücadelemizi her türlü araçla ne kadar büyütürsek yeni Berkinler’in, Uğurlar’ın katledilmesinin önüne geçebiliriz...
Bu amaçla harcadığımız hiçbir emek
boşa gitmeyecektir. Yaptığımız her eylemimiz, astığımız her afişimiz, duvar
yazılamalarımız, dağıttığımız bildiriler...
katliamların önüne öreceğimiz sette
bir tuğla olacaktır.
Berkin Elvan’ı bugün tüm dünyada

tanınıyorsa, adalet mücadelesinin sembolü haline gelmişse bu Halk Cephesi’nin, kesintisiz süren mücadelemizin sonucundadır.
Bu mücadelede biz Liseli Dev-Gençliler’in yeri de oldukça önemlidir.
Berkin için adalet mücadelesinde
çok çeşitli mücadele yöntemlerini hayata
geçirdik... Oturma eylemleri yaptık...
Basın açıklamaları, afişlemeler, kuşlamalar, bildiri dağıtımları, sınıf konuşmaları, okul tahtalarına Berkin ile ilgili yazılar yazmak, resimler çizmek... Duvar yazılamalarımız... Ve liselilerin
mücadele tarihine onurla yazılan Berkin’e adalet için okul boykotlarımız...
İlkini İstanbul Gazi Şair Abay Lisesi’nde yaptığımız okul boykotu bütün
ülkeyi etkiledi... İstanbul’un diğer liselerinde, Dersim’de, Hatay’da, Ankara’da yeni boykotlar örgütlendi... Yine
İstanbul, Ankara, İzmir’de bazı üniversitelerde boykot ve işgaller gerçekleştirildi...
Berkin ile süren adalet kampanyamız
Kürdistan’da Ugur ile tüm ülke çapına
yaygınlaştırıyoruz... Uğur Kaymaz’ın
katillerinin cezasız kalmasına da izin
vermeyeceğiz...
“Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz'ın
Katilleri Cezalandırılsın” imza kampanyası başlattık. Kampanyamız
Amed’de Wan’da, Erzincan, Dersim,
Elazığ, Malatya’da devam ediyor.
Liseli Dev-Genç’liler... Önümüzde
yeni bir dönem var. Adalet mücadelemizi geçmiş deneylerimizden de sonuçlar çıkartarak daha da büyütmeliyiz.
Bu aynı zamanda Liseli Dev-Genç örgütlülüğümüzün büyütülmesi demektir...
Önümüzdeki temel görevimiz Liseli
Dev-Genç’i bütün ülke çapında örgütlemektir. Bunun yolu da öğrenci gençliği
öğrenci meclislerinde birleştirmektir.
Öğrenci gençliği öğrenci meclislerinde
birleştirerek katillerden Berkinler’in,
Uğurlar’ın hesabını soralım....

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Maltepe Hapishane si’nde
Havalandırm adaki Kam eralar
C e p h e Tu t s a k l a r ı Ta r a f ı n d a n
Parçalandı!..
24 SAAT KAMERA İLE GÖZETLENME
VE CAM KAFESLER İŞKENCEDİR!
HÜCRELERİN KAMERALARLA GÖZETLENMESİNE
İZİN VERMEYECEĞİZ KAMERALARINIZI, CAM
KAFESLERİNİZİ PARÇALADIK, PARÇALAYACAĞIZ!
AKP’nin faşist gardiyanları havalandırmalardaki
kameraları parçalayan özgür tutsaklara işkence yaptı!
İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
İŞKENCECİLERDEN HESAP SORDUK
SORACAĞIZ!
12 Ocak 2015 günü Maltepe 1
No’lu L Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan siyasi tutuklular Hakkı
Ayyüzen, Hasan Karapınar ve Çağrı
Avcı hapishanedeki görevli infaz koruma memurlarının saldırısına uğradılar. Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD)’nin hapishane komisyonu
üyesi avukatlar 16 Ocak 2015 Cuma
günü Maltepe Hapishanesi’nde saldırıya uğrayan tutsakları ziyaret ettiler.
Avukatlar gözlem ve tespitlerine
göre aynı koğuşta kalan Hakkı Ayyüzen, Hasan Karapınar ve Çağrı
Avcı koğuştaki kamera uygulamasını kabul etmeyerek, kameraları
peçete ile kapatmışlardır. Bunun
üzerine 40’a yakın infaz koruma memuru koğuşa girerek 3 siyasi tutukluya saldırmışlar, darp ederek yerlerde
sürükleyip her üç siyasi tutukluyu
da tek kişilik hücrelere koymuşlardır.
Saldırı neticesinde tutuklular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır.
Tek kişilik hücrelere konan devrimci tutsaklar görüştükleri avukatlara
açlık grevine başladıklarını ve tekrar
koğuşlarına götürülmeden de açlık
grevini bırakmayacaklarını açıklamışlardır.

İşkence Yapmak
Şerefsizliktir
Gardiyanlar Tutsaklara
Bayıltıncaya Kadar
İşkence Yapmışlardır!
Saldırıya uğrayan tutsaklardan
Çağrı Avcı ile görüşen avukatlar yapılan saldırıları şöyle anlatıyor: “Boğazının uzun süre sıkılması sonucu
nefessiz kalmış ve baygınlık geçirmiştir. Bu haliyle tek kişilik hücreye
konulmuş ve üstüne su dökülerek
ayıltılmaya çalışılmıştır. Hakkı Ayyüzen ve Hasan Karapınar ise aldıkları darbelerden vücutlarının çeşitli
yerlerinden yaralanmışlardır.”
Tutsaklara yapılan saldırı açık
bir işkencedir.
İşkence yapmak suçtur, alçaklıktır,
şerefsizliktir.
Tecrit başlı başına bir işkence
iken AKP devrimci tutsakları teslim
almak için tecritle yetinmeyip bir de
fiili saldırılara başvurmaktadır.
Tüm uygulamalarıyla tecrit olan
F tiplerinin havalandırmalarına bir
de kamera takarak tecrit içinde tecrit
politikası hayata geçirmeye çalışıyorlar...
Kameralar insanlık dışı bir uy-
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gulamadır. Tecrit altında yaşamak
zorunda bırakılan tutsaklar bir de 24
saat kameralar ile izlenerek bir tutsağın 24 saat içindeki tüm hareketlerini denetim altına almak istiyorlar..
Uyuması, yemek yemesi, tuvaleti,
banyosu... her hali kamera ile gözetlenecek... Tutsaklara psikolojik olarak
“tüm yaşamınız bizim kontrolümüz
altında” duygusunu yaşatarak, tutsağın
hiçbir iradesinin olmamasını istiyorlar... Bunu asla başaramayacaklar.
Devrimci tutsaklar ne havalandırmalara takılan kameraları ne de Avukat görüş yerlerindeki yine avukat
ile yapılan görüşmelerin denetlenmesi
için ve savunma hakkını gasp eden
cam kafesleri kabul etmeyeceklerdir.
Maltepe Hapishanesi’ndeki devrimci tutsakların havalandırmadaki
kameraların üstünü kapatması, kırması meşrudur. Ne beyinlerimizi ne
de bedenlerimizi asla denetim altına
alamayacaksınız. Tecrit hücrelerinde
olduğu gibi kameralarınızı da, cam
kafeslerinizi de işlemez hale getireceğiz...
DEVRİMCİ TUTSAKLARA
İŞKENCE YAPANLAR YAPTIKLARININ HESABINI VERECEK!
ÖZGÜR TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!
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Kampanyaya Çağrı:

Halkımız, TAYAD Üyesi Ailelerimiz!

Sizleri TAYAD Olarak Düzenleyeceğimiz ve Bir Buçuk Ay
Sürecek Olan 24 Saat Kamera ve Cam Kafeslere Karşı
Kampanyamıza Katılmaya Çağırıyoruz!
TAYAD’lı Aileler

Hapishanelerde yaşanılan
tecrit gün geçtikçe daha da
ağırlaştırılarak devrimci tutsaklara dayatılıyor!
Buna bir dur diyelim ve evlatlarımızın sesine ses katalım!

24 Saat Gözetlemek
Onursuzluktur,
Ahlaksızlıktır!

Sayı:
Sayı:
453 454

Yürüyüş
Yürüyüş
Şubat
251 Ocak
2015
2015

Her gün 8 adımlık bir hücrede
sürekli izlendiğinizi düşünün. Yemek
yerken, su içerken, mektup yazarken,
televizyon izlerken ya da tuvalete
giderken… Sizler ne yapardınız?
Bu hiçbir şekilde kabul edilemez.
Psikolojik ve fiziki bir işkencedir.
Evlatlarımız yapması gereken şeyi
yaparak direniyorlar. Tuvalete giden
bir insanı izleyen bir hapishane yönetimi her yerinden pislik akan bir
zihniyetle dayattığı bu onursuzluğu
gözden uzak tutmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımıza yaşatmaya çalıştığınız tecrit içinde tecrit işkencesine izin vermeyerek onlarla birlikte
direnecek ve bu ahlaksızlığı başınıza
yıkacağız.
Bununla da sınırlı kalmayan devlet

kendi anayasasına dahi uymayarak
tutsakların savunma haklarını gasp
ediyorlar.
Üstü açık, altı açık, 4 tarafı
cam kafeslerle çevrili olan bir
oda… Her tarafı cam ve ses geçiren
bir oda...
Diyorlar ki avukatlarınızla burada
görüşeceksiniz. Bu, savunmanın gizliliği ilkesinin gaspıdır. Avukat görüşleri kayıt altına alınarak tutsakların
savunma haklarının gasp edilmesi
demektir.

Halkımız;
Gelin bu onursuzluğa bir dur diyelim. Sesimizi çıkarmadığımız her
tecrit, bir büyüğünü doğuruyor. Buna
izin vermeyelim.

TAYAD’lı Ailelerin Başlattığı Bu Kampanyaya Siz
De Destek Verin…
Onlar bir avuç biz ise milyonlarız!
Bir araya geldiğimizde birlikte olduğumuzda, ‘biz’ olduğumuzda gücümüzün sınırının olmadığını göreceksiniz,
neler kazandığımızı göreceksiniz.
7 yıl 25 mevsim süren direnişimizin gücü biz olmaktan geçiyor.
Devletin tüm saldırılarına karşı kazanan biz olduk.
Bu işkencelere karşı da biz kazanacağız. Çünkü biz halkız ve haklıyız.
İşte var olan gücümüzün kaynağı da
buradan geliyor.
Biz anayız, biz babayız…
Evlatlarımız her gün hapishanenin
bu zor koşullarına direniyorlar. Evlatlarımızı elimizden alan bu çürük
düzenin katil, hırsız, obur devletine
karşı birlikte olalım ve kampanyamızı
duymayan kalmasın.
Kameraları, cam kafesleri parçalayalım!

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
Hasta Tutsakları Unutmadık Sesi Olacağız!
TAYAD’lılar Bursa Heykel’de hasta tutsakların serbest
bırakılması için basın açıklaması ve oturma eylemi
yaptı. 17 Ocak’ta gerçekleşen eylem öncesinde bildiri
dağıtımı yapıldı. Basına yapılan açıklama ile başlayan
eylem yarım saat süren oturma eylemiyle son buldu.
Eyleme 9 kişi katıldı.
18 Ocak günü ise aileler bu sefer Gemlik-Dereboyu
Taşköprü’de tecrit koşullarında ölüme mahkûm edilen evlatları için basın açıklaması yaptılar. Eylemde AKP’nin
hasta tutsaklar üzerindeki katletme politikaları halka teşhir
edildi. Tecrit koşullarının tutsakları nasıl günden güne
ölüme hapsettiği halka anlatıldı. Eyleme toplamda 12 kişi
katıldı.
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Gemlik

24 Saat Kamerayla Gözetleyen Gözleri Kör Edeceğiz!
Avukat-Müvekkil Hakkı Engellenemez!

Tekirdağ
TAYAD’lı ailelerin başlatmış olduğu 24 saat kamera
ile gözetleme ve cam kafes kampanyasının seminerleri
devam ediyor.
İstanbul Çayan Mahallesi’nde başlayan seminerler,
Okmeydanı, Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’nde
devam etti.
16 Ocak günü Karanfiller Kültür Merkezi’nde yapılan
seminerde TAYAD üyesi Nagehan Kurt, açılış konuşması
yaparak seminere gelenlere “hoşgeldiniz” dedi.
Gebze Hapishanesi’nde tutsak olan Zeynep Gonca’nın
annesi Selver anne içeride yaşanan onursuzlukları anlatarak
bu onursuzluğa göz yummayan evlatlarının direnişini
anlattı.
İki evladı özgür tutsak olan baba Fahrettin Keskin
tutsaklara dışarıda seminerlerle ses verdiklerini, işkenceye
sessiz kalmayarak onların seslerini dışarıda taşıyacaklarına
dair kampanyayı anlattı. Daha sonra Nagehan Kurt, Fahrettin Keskin ve Selver Gonca evlatlarından gelen mektupları okuyarak içerideki hak ihlallerini anlattılar.
Son olarak TAYAD’lı Mehmet Güvel sözü alarak en
son Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı verdikleri

Bağcılar
mücadelede tutuklanan Çağrı Avcı, Hakkı Ayyüzen ve
Hasan Karapınar’ın Maltepe Hapishanesi’nde kameraları
kırdıkları gerekçesiyle çırıl çıplak soyularak soğukta
avluda bekletildiklerini, bu işkenceyi unutmayacaklarını
söyledi. Mehmet Güvel'in konuşmasının sonunda okuduğu
Pablo Neruda’nın ‘Bir Ceza İstiyorum’ şiiri seminere
katılanları ayrıca etkiledi.

Çeteler-Mafyacılar Değil
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
20 Ocak'ta Trakya Halk Cephesi tarafından Tekirdağ
F Tipi Hapishanesi önünde hasta tutsaklar için bir eylem
düzenlendi. Eylemde yapılan açıklamada, 400’ü aşkın
hapishanede 150 bin tutuklu ve hükümlünün olduğu,
600’den fazla tutsağın geri dönüşü olmayan hastalıklara
yakalanmış olduğuna vurgu yapıldı. Hapishanelerde
2000-2013 yılları arasında 2304 tutsağın yaşamını yitirdiği
belirtildi. Açık görüşe gelen tutsak yakınlarının yoğun
ilgi gösterdiği eylem “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın",
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlarıyla sona
erdi.
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Özgür Tutsaklar Onurumuzdur!
Halk Cepheliler 21 Ocak günü
Ankara 1 No’lu F Tipi Özgür
Tutsakları’nın Sincan Adliyesi’nde
avukat görüş yerlerine kaldıkları
hücrelere ve havalandırmalara takılan kameraları kırdıkları için açılan
davanın duruşmasına katıldılar.
Sabah saat 10.00’da Sincan
Adliyesi’nde başlayacak duruşmayı izlemeye giden Halk Cepheliler
güvenlik gerekçesiyle(!) davanın
cezaevi kampüsü içindeki salona
alındığını öğrendiler. Bunun üzerine Halk Cepheliler hızlıca araç
değiştirerek 10.30’da kampüs içinde başlayan duruşmaya katıldılar.
Özgür Tutsaklar’ın 18’inin
katıldığı duruşma ilk olarak Rıza

Kartal, Mustafa Gök ve Dursun
Kaş’ın salona getirilmesiyle başladı. Kimlik tespitleri yapıldıktan
sonra yargılamaya başlamak isteyen hakime hem özgür tutsaklar
hem de avukatlar tepki göstererek
davanın herkese açıldığını ve ortak
savunma yaptıklarını belirttiler.
Hakim yaptığına kılıf bulmaya
çalışsa da sonunda bütün tutsakların birarada savunma yapmasını
kabul etmek zorunda kaldı. Kimlik
tespitinden sonra ortak savunmayı
Rabbena Hanedar okudu. Yapılan
savunmada tecritin 19 Aralık
Katliamı’nı da içine alan günümüzde de iletişim, görüş sohbet ve
hücre cezaları, yayın yasakları ve
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kameralarla taciz ederek devam
ettiği söylendi.
Duruşma salonuna yaklaşık 40
kadar çeşitli rütbelerde askeri personel vardı. Tutsaklarla iletişimi önlemek için etten duvar ören askerler
başarılı olamadı, zor da olsa sohbet
edildi. Duruşmanın ardından Halk
Cepheliler
Kadın
Kapalı
Hapishanesi’nin önüne geldiler ve
burada “Yaşasın Ölüm Orucu
Direnişimiz, Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer, Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlarını attıktan
sonra hapishaneden ayrıldılar. 16
kişinin katıldığı eylem 16.30’da bitti.
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Suudi Kralı İşbirlikçi Abdullah Öldü
Arap Halklarının Gözü Aydın!
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Suudi Arabistan'ın işbirlikçi kralı
Abdullah öldü. Ölümünün duyulmasının ardından yakın ilişki içinde bulunan soytarılar başta olmak üzere
hizmette kusur etmediği emperyalist
ülke yöneticileri birbiri ardına cenazesine katılmak için yola çıktılar
veya açıklamalar yaparak krala övgüler düzdüler... Kralın ölümü soytarılarının aceleyle ve telaş içinde
Suudilere kendini ispat yarışına döndü.
Kralın ölümü kadar cenazesinin
kaldırılması ve kraldan daha kralcı
olanların yas vb. tavırlarıyla çeşitli
tartışmaları da gündeme taşındı.
Kral Abdullah 90 yaşına gelmiş,
bir süredir hastalıkları nedeniyle tedavi gören ve en son tedavi gördüğü
hastanede ölen yaşlı bir kraldır. Ancak
krallar herkes gibi ölemezler! Elbette
ölebilirler ama herkes gibi ölümü
kabul görmez; hele de kraldan daha
kralcı olanlar için durum böyledir.
Aslında Suudi kralları öldükten
sonra gelenekleri gereği isimsiz bir
mezara gömülüyorlar ve yas tutulmuyor, bayrak yarıya indirilmiyor...
Ayrıca Müslüman olmayanların cenazeye katılmasına izin verilmiyor.
Bu gelenek kralın mütevazılığı ve
dindarlığı gibi görülebilir belki. Ancak
kralın ve ailesinin servetine, yaşamına
ve yaşamı boyunca halklara karşı işlediği suçlara bakınca bu mütevazı
ve dindar görünümün gerçeği yansıtmadığı görülecektir.

20 Milyar Dolar Kişisel
Servetiyle Ülkesini
Emperyalistlere Satan,
Halkları Yoksul Kral
Kral Abdullah bölgedeki diğer
Arap krallarının hepsi gibi kişisel
olarak da, krallık olarak da serveti
en büyük olanlardan... Altın saraylarda, altın tuvaletlere giden biri olmakla ünlü... Kral Abdullah ve bölgedeki diğer bazı kralların servetlerine
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bakıldığında her birinin kişisel servetinin dünyadaki birçok ülkenin
toplam gelirinden bile daha yüksek
olduğu görülür... Krallar saraylarda
rahatlık ve bolluk içinde yaşarken
mensubu oldukları Arap halkları ise
dünyanın dört bir yanında göçmen
olarak sürünmekte, açlıkla, yoksullukla boğuşmaktadır...
Bölgenin zengin petrol yataklarına
sahip olması zenginliklerinin ana
kaynağıdır. Fakat bu zengin kaynak
tüm bölge halkının değil, sadece bir
avuç kral ailesinin olmaktadır. Onlar
zevk ve sefa içinde yaşarlarken halk
yoksullukla boğuşur durumdadır.
İşte bir kısım kralın kişisel servetlerine dair basın yayın organlarına yansıyan bilgiler:
- Prens El Velid Bin Talal Alsaud
30 milyar dolarlık bir servete sahip
kraliyet ailesinden Suudi iş adamı.
- Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahayan, Birleşik Arap Emirlikleri...
18 milyar dolar.
- Kabus bin Said El Said, Umman
Sultanı... 700 milyon dolar.
- Abdullah II, Ürdün Kralı... 750
milyon dolar.
- Kral Abdullah bin Ebul Aziz,
Ölen Suudi Arabistan Kralı...18 milyar dolarlık bir servete sahip.
Sadece bir kısım kral veya aile

üyelerinin servetlerinin dökümü böyle... Böyle olduğu için ve halkları
yoksulluk içinde yaşarken bu servete
sahip olan kralların halklardan korkuları da elbette servetleri oranındadır.
Bu nedenle Kral Abdullah, bölgede
emperyalizm eliyle örgütlenen ve
“Arap Baharı” olarak adlandırılan
halk ayaklanmalarının kendi ülkesine
de yansıyabileceğinden korkarak “hediyeler” dağıtıyor. Bu konuda Kral
Abdullah'a ilişkin Wikileaks Belgeleri
olarak bilinen emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin kirli çamaşırlarını ortaya
seren belgelerde şunlar geçiyor:
“Kral Abdullah, sağlık problemleri
için gittiği Amerika’dan döndüğünde,
Arap Baharı’nın da korkusuyla halka
37 milyar dolar hediye dağıtılmasını
istemişti. Bu paraların nasıl ve kimlerin
eliyle, kimlere verildiği konusunda
ise hiçbir bilgi yok.
Kraliyet ailesine mensup kişiler,
Kral’a kan bağı yakınlığı derecesine
göre 200 bin dolar ile 270 bin dolar
aylık alıyor. Hanedanın en uzak üyesinin doğan çocuğuna bile 800 dolar
aylık bağlanıyor. Çocuk büyüdükçe
para miktarı da büyüyor.
Hac gelirleri, hizmet veren şirketler eliyle yine aynı aile fertlerine
akıtılıyor. Devlet bankalarının en büyük payını ise borç adı altında kraliyet
fertleri boşaltıyor.
Kamu arazileri ise genelde kraliyet
ailesinin elinde, özellikle Mekke ve
Medine gibi yılda milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği kutsal topraklardaki kamu arazileri, otel, iş merkezi
yapılmak için prenslere veriliyor.”
Görünürde mütevazı olan kralın
serveti ve ailesinin halkın sırtına
nasıl bir kene gibi yapıştıkları açıktır.
Mütevazılık görünüşte ve sahtedir...
Dindarlık da öyle... Halkların dini
duygularını sömürüp kendi aile fertlerine dağıtanlar için din büyük bir
zenginlik kaynağı olmanın ötesinde
bir anlam taşımamaktadır.
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Arap Halkları
Yoksul ve Göçebe
Krallar ve Şeyhler böylesine büyük bir zenginlik
içinde yaşarlarken Arap
halklarının yaşamı ise tam
tersidir. Filistin halkı başta
olmak üzere dünyanın dört
bir yanına dağılan ve açlık ve yoksulluk
içinde bir yaşam sürdürmektedir. Filistin halkı Amerikan destekli İsrail
tarafından süründürülürken diğer Arap
halkları da yine emperyalistlerin bölge
politikaları ve saldırganlıkları yüzünden
veya ülkelerindeki zenginliklere emperyalistlerin el koyması ve ülkelerini
yaşanır bir ülke olmaktan çıkarmaları
nedeniyle ülkelerini terk edip başka
ülkelerde yaşamaya çalışmaktadırlar.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine
göre, dünya genelindeki mültecilerin,
sığınmacıların ve ülkelerinde yerinden
edilmiş olan kişilerin sayısı İkinci
Paylaşım Savaşı sonrası dönemde ilk
defa 50 milyon kişiyi geçerek 2013
yılı sonu itibariyle 51.2 milyona ulaştı... Bu rakamın içinde en büyük göç
ise 6 milyona yakın kişiyle Ortadoğu
ülkeleri oluşturuyor... Özellikle on
yıllardır sürgünlere uğrayan ve kendi
ülkesinden uzak yaşamaya zorlanan
Filistinli mültecilerin büyük kısmı ise
bu rakam içinde değildir... Filistin
kamplarında ve komşu ülkelerde kalmak zorunda bırakılan Filistinlilerin
toplam sayısı 10 milyon civarındadır.
Göç yollarında birçoğu ölen bu
insanlar yaşamak için her türlü zorluklara katlanırken krallar zevki sefa
içinde yaşamaktadırlar.
Elbette bu çelişki onların korkularını da büyütmektedir. Onlar zenginleştikçe halklar yoksullaşmakta
ve bunun nedenini sorgulamaktadırlar.
Özellikle de Suudi hanedanlığının
emperyalistlerle girdiği ilişkiler köklüdür.
Suudi Krallığı bölgede emperyalizmin
en büyük üssü durumundadır. Bölgede
halkların dökülen her damla kanında
sorumlulukları vardır. Ya doğrudan
asker göndererek ya da servetlerini kullanıp besledikleri askeri güçler tarafından
halkların kanını dökmüşlerdir.

Emperyalist ülkelerin ve İsrail'in
övgüsüne layık görülen biri olmuştur
Kral Abdullah. Irak, Libya, Suriye
başta olmak üzere tüm Arap ülkelerinde dökülen kanlardan sorumludur.
Emperyalistlerin bölgedeki tüm saldırılarının finansörü ya da doğrudan
örgütleyeni durumundadır. Amerika
ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkelerle ilişkileri salt ekonomik değil aynı zamanda askeri bir
işbirliği temelindedir.
Yine Wikileaks Belgelerine yansıyan suçlarına bakabiliriz. 16 Mart
2009’da sarayında ağırladığı Beyaz
Saray terörizm danışmanı John Brennan ve ABD elçisi Clint Williamson
ve Ford Fraker’ın anlatımları Kralın
suçlarını da ortaya koyar niteliktedir...
“Brennan’ın ABD-Suudi ittifakının güçlü kalması gerektiğini belirtmesi üzerine, Abdullah, “biz (ABD
ve Suudi Arabistan)” Kuveyt ve
Irak’ta “beraber kan döktük ve
Suudi Arabistan buna çok değer
veriyor” dedi.
Dostluğun emek istediğini belirten
Abdullah, 70 yıldır bunu başardıklarını
belirtiyor. “Tavsiye vermeye, rehberlik
etmeye ve gereken her şeyi yapmaya
hazırız. Bu bölgenin insanıyız ve burayı iyi biliyoruz” diyor.
Obama'ya övgüler dizen Kral ayrıca İran'ı Amerikalılara şikayet ederek
bölgede Hizbullah benzeri örgütlenmeler oluşturulmasından söz
ediyor...
Yani kısacası Amerikalılarla birlikte bölgede halkların kanını nasıl
dökeceğinin planlarını yapıyor ve
birlikte döktükleri kanlarla övünüyor.

Emperyalist
Efendilerden
Uşak Kıral’a Övgüler
Eski ABD Başkanı George
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Bush, Kral Abdullah'ın
"aziz dostu" olduğunu
söylüyor ve ekliyor;
“onun dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in
1990'da Kuveyt'i işgal
etmesine karşı çıkmaktaki rolünü asla unutmayacağım”
 "Kral Abdullah'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyuyorum" ifadesini kullanan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise şunları söylüyor: "O, derin dini geleneğe sahip,
sorumlu bir yöneticiydi. İslam'ın
kutsal mekanlarının koruyucusu
olarak, Kral Abdullah, Kudüs'ün
hassasiyetine saygı duyan bir arabulucuydu. Akıllıca politikaları bölgemize ve Ortadoğu'nun istikrarına
gerçekten çok şey kattı."
Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de Kral Abdullah'ın ölümünü, "Ortadoğu barışı için büyük
bir kayıp" olarak değerlendiriyor.
Filistin halkı on yıllardır katledilirken tek bir ses çıkarmayan Suudi
krallığı Filistinlilere karşı işlenen
suçların baş sorumlularındandır. Servetiyle bir çok uşak kişi ve ülke yöneticisi edinmiş olsalar da kendileri
emperyalizmin ve emperyalizmin
bölgedeki üssü İsrail'in uşağı olmaktan başka bir şey yapmamışlardır.
Mısır'da emperyalizmin desteklediği darbenin yanında onlar yer alır,
Suriye'de işbirlikçi güçlerin beslenmesi
ve eğitimini onlar üstlenirler, Irak'a
karşı yapılan emperyalist saldırılarda
en başta yer alırlar. Emperyalistler
adına sosyalizme karşı veya bölgedeki
emperyalizm için tehlikeli olan ülkelere
karşı El kaide gibi örgütlenmeleri finanse etmede ve eğitimlerinde yine
baş rol oynarlar. Bunların yetmediği
yerde Bahreyn gibi Şii halkın ayaklanması karşısında doğrudan asker
göndererek isyanı bastırmada yine
Kral Abdullah'ın rolünü görürüz.
Kısacası Kral kendi krallığı ve
uşağı olduğu emperyalistlerin çıkarı
için halkların kanlarının dökülmesinde
geri kalmayan biridir. Bu nedenle
de emperyalistlerin övgüsünü halkların ise düşmanlığını çeken biridir.
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İşbirlikçi Kral Abdullah’ın
Soytarıları “Milli Yasta”
uşaklar da nasiplerini alıyorlardı. Bundan sonraki krallardan da nasiplenebilmek
için kralın soytarısı olmaya
devam edeceklerini göstermeleri gerekiyordu. Bu nedenle yas tutmakta ve cenazeye varmakta birbirleriyle
yarış içine girdiler. AKP borazanı basın, Mısır Devlet
İstanbul’da Sevda Tepesi 1984
Başkanı Sisi’nin cenazeye gideyılında Kral Abdullah’a satıldı.
memiş olmasını ballandıra balYapılaşmaya yasak olan bu bölge, landıra anlatmaktan geri durmuAKP iktidarında Tayyip
yordu. Öyle ya Sisi’den daha
Erdoğan’ın oğlunun başkanlığını
atak davranan uşak olarak övünmeyi kendilerine hak görüyoryaptığı TÜRGEV’e 100 milyon
lardı!
dolar rüşvet vermesi karşılığında
Mesajları da çok dokunaklı
Kral’a özel yasa çıkartılarak
ve uşaklığın göstergesidir. Ama
imara açıldı.
ondan daha önemlisi ülkemizi krala peşkeş çeken
uygulamaları ve kraldan
aldıkları rüşvetler bu soytarılıkların nedenini açıklar.
Sevda Tepesi olarak bilinen İstanbul’da boğazın
en güzel yerlerinden birisini
yıllar öncesinde Kral AbKralın ölümünden sonra işbirlikdullah’a satan dönemin uşaklarından
çisi, uşağı, dostu, efendisi birçok keTurgut Özal’ın ardından burası bir
sim saygılarını sunmada ve yas tuttürlü yapılaşmaya açılamamış ve kral
mada sıraya girdiler... İngiltere’de
buraya villalarını yaptıramamıştı...
bayraklar yarıya indirilirken bölgedeki
Bu da her dönem uşaklara dert oluşaklardan Ürdün ve Bahreyn’de 40
muştur. Bu nedenle o günden bu
gün, Mısır’da 7 gün, Birleşik Arap
güne Sevda Tepesi sürekli ülkemizin
Emirlikleri ve Fas’da ise 3 günlük
gündeminde oldu. Her gelen iktidar
resmi yas ilan edildi.
Kral Abdullah için uğraşmaktan ve
Ülkemizdeki işbirlikçi, uşak AKP
ülke yasalarını çiğneyerek ona burayı
iktidarı bunlardan geri değildi, onlar
sunmak için çaba sarf etmekten geri
da bir günlük milli yas ilan ederek
durmadı. En son konu uşaklıkta bibayrakları yarıya indirme kararı
rinciliğe oynayan AKP’nin de günaldılar Tayyip Erdoğan Afrika gezidemindeydi...
sini yarıda keserek vardı Kral AbKral Abdullah, 1984 yılında satın
dullah’ın huzuruna ve son görevini
aldığı Sevda Tepesi için aradan 28
yerine getirerek saygılarını sundu.
yıl geçtikten sonra 16 Haziran 2012
Elbette bunlar nedensiz değildi.
tarihinde Çevre ve Şehircilik BakanKralın halkların sırtına bir kene gibi
lığı’na başvurarak, bu arsa (Sevda
yapışarak elde ettiği servetten bu tür
Tepesi) için, “imar bütünlüğünü
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bozmayacak” şekilde gerekli iznin
verilmesini istiyor... Normalde burası
yapılaşma izni olmayan bir bölge
olmasına rağmen dönemin AKP’li
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, “Adam 20 küsur yıl önce
satın almış, yazıktır. İmarı da çok
verilmedi. Arazisi 57 dönüm, imar
bin 700 metrekareden iki kat, yani
3 bin 400 metrekareye verildi. Tek
bir ağaç bile kesemez. Bence oraları
da korur, güzelleştirir. Süreç daha
bitmedi. Büyükşehir onayladı, şimdi
6 bakan ile Başbakan'ın onayından
geçecek. 25 yıllık sorun çözülmüş
olacak” diyerek uşaklığını ortaya
koyarken kralın bunun karşılığında
Tayyip Erdoğan’ın para sızdırma kurumlarından biri durumunda olan
oğlu Bilal’in vakfı TÜRGEV’e 100
milyon dolar bağışladığı basında
yer alıyor.
Bayraktar’ın soytarıca övgüleri
boşuna değildir. Ülkemizin en güzel
yerlerini Arap şeyhlerine krallarına
peşkeş çekmenin karşılığını fazlasıyla
alan uşaklar krallara soytarılık etmekten bu nedenle geri durmuyorlar.

Sonuç Olarak
1- Kral Abdullah “değerli, merhum” biri değil eli halkların kanına
bulaşmış bir katildir.
2- Kralın krallığı ve servetinin
kaynağı halkların sahibi olduğu zenginliklerdir. Bu zenginliklere el koyan,
kendisi ve ailesi hesabına bunları
kullanan kralların zevk ve sefa içindeki yaşamları onların iyi ve yüce
insanlar olduklarını değil, halkın sırtına bir kene gibi yapışan asalaklar
olduğunu ortaya koyar.
3- Ortadoğu’da dökülen her bir
damla kanın sorumlusu Kral Abdullah
ve işbirlikçisi olan diğer krallardır.
Emperyalizme uşaklıkta sınır tanımayan kral ve soytarıları başta Arap
halkı olmak üzere bölgede ve dünyada
halklara karşı emperyalizmin işlediği
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“...ölen kral Obama'nın bir talimatı ile
son hizmet olarak petrol fiyatlarını 45 dolara
düşürerek ABD düşmanı Rusya, İran ve Venezuela'yı perişan etmeye kalkıştı. Üstelik
bu fiyat düşürme operasyonunda Suudiler
en az 150 milyar dolar kayıpta.” (Hüsnü
Mahalli, Yurt Gazetesi)
İşte böyle olduğu içindir ki Obama ölümünün ardından şöyle mesaj yolluyor: "Suudi
Arabistan'ın doğuşundan önce başlayıp, Arap
ve İslam uluslarının arasında bir lider ve küresel ekonominin içinde eleştirel güç olarak
ortaya çıkışını kapsadığını (…) Abdullah'ın,
her zaman içten ve fikirlerini cesurca savunan
bir lider olduğunu, ABD-Suudi Arabistan
ilişkilerinin önemini, Ortadoğu'da ve ötesinde
bir istikrar ve güvenliğin gücü görmesinin,
onun değişmez ve tutkulu düşüncelerinden
biri olduğunu” söylüyor... Kral yaptıklarıyla
emperyalistlerin ve işbirlikçilerin sevgi ve
desteğini kazanmış biri. Emperyalist çıkarlar
için 150 milyar dolar kaybı göze alacak
kadar uşak biri. Emperyalistlerin övgüsü
boşuna değil...
tüm suçların ortağı olmuşlardır. El Kaide gibi
örgütleri yaratan, besleyip büyüten Kral Abdullah ve efendisi emperyalistlerdir.
4- İsrail’in bölgedeki baş destekçilerinden
biridir Kral Abdullah.
5- Dünyada ve ülkemizde kral için yas sırasına giren ve bu konuda birbiriyle yarışan
soytarıların hepsi kralın Arap halklarından çaldığı servetinden nasiplenme derdinde olan
asalaklardır.
6- AKP iktidarının kral için yas ilanı kralın
servetinden aldığı rüşvetleri hak etmenin karşılığıdır.
7- Din tüccarı kralın katliamcılığını ve
halka karşı işlediği suçları ortaya koyan ve
gereken tavrı alan Filistin halkının tavrı öğreticidir. Mescid-i Aksa Camii’nde kılınan
cuma namazında Kral Abdullah’ı övmeye
kalkan imam, cemaat tarafından dövülerek
cezalandırılmış. Çünkü Kral Abdullah halklar
karşısında suçludur.
8- Kral Abdullah ve diğer tüm krallar, imparatorlar halka düşmandır. Halkın kanıyla
beslenen asalaklardır. Bu asalakları bir kene
gibi ezecek ve yok edecek olan da halkların
direnişi ve savaşıdır. Krallar ve efendileri emperyalistler, tacıyla, tahtıyla halkların ayaklarının
altında er veya geç ezilip yok olacaklardır.
Kazanan direnen ve savaşan halklar olacaktır.

ADALET
Her yerde aranıyordu. O ise
muradına ermiş. Halk düşmanlarının izini sürüyordu. İçi içine
sığmıyordu. Hesap soracak olmanın coşkusu vardı içinde. Halkının yaralarını saracaktı.
Sokaklar onundu. Adım adım
tanıyordu. Nerede ne var, iyi
öğrenmeliydi.
Çarpışma anı geldiğinde her
sokak dostu olsun istiyordu, her
köşe başı yardımcısı, her bina
kalkanı. Vatanın her köşesinde
dövüşebilirdi. Bunun için iyi tanımalıydı.
Bir de Yusuf vardı. Eli ayağı
oluyordu bazı işlerde.
Sokaklarda buluşurlardı. Yusuf'un gözleri parlardı onu görünce, yüzü bir başka olurdu.
Ama her buluşmada "bu son"
derdi, "bir daha gelmeyeceğim,
korkuyorum, iş bulup çalışmalıyım..." Her buluşmalarında
böyle söylerdi. Ama dönüp arkasına gidemezdi de. Her defasında gelir, ne yapabiliyorsa yardımcı olurdu.
Birgün yine aynı şeyler söyledi. Vedalaşmaya gelmişti. "Tamam" dedi. "bu gün son. İş buldum ben. Madenci olacağım.
Kömür çıkaracağım. Öbür gün
iş başı yapacağım, çalışacağım.."
Gitti. Anlattıysa da gitti...
Her günkü gibi dinledi; savaşmak gerekiyordu, bu düzen
sömürücü, katliamcı, zalim bir
düzendi; biliyordu, ama korkuyordu Yusuf. Gitti.
Biraz sonra haberi geldi.
Patlama olmuştu çalıştığı
ocakta. Bir hafta sonra evine
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gitti Yusuf'un. Annesiyle yalnız yaşadıkları gecekonduya. Annesi açtı
kapıyı. Gözleri kurumuştu ağlamaktan. Bakışları donuktu, çakılı gibiydi bir yere. Deldi geçti sanki
ananın bakışları. Sarıldı öptü
ananın elini. Tek göz evin köşesinde bir minder vardı sadece,
oturdular köşesine.
"Bekliyordum oğul" dedi Yusuf'un annesi. Ellerini tuttu. Kapkaraydı ananın elleri, tırnak kenarlarında kömür karası. "Geleceğini biliyordum. Duyar duymaz gittim ocağın ağzına. Biz
gibi fakir fukara analar babalar
doldu. Bu dünya zenginlerin
dünyası oğul. Olmaz olsun, olmaz olsun şu fakirlik... Ocağın
ağzında öyle bekledik perişan.
Benimkini yarı sağ çıkardılar.
Kucakladık, götürdük. Yanmış
her yanı, Kapkara kömüre, ise
bulanmış. Hastaneye yetiştirdik
ama fazla yaşamadı." İçini çekti
Yusuf'un annesi. Ağlayacaktı,
yapamadı, gözünde yaş kalmamış... Kendine geldi sonra, devam etti ana: "Yusuf, senin geleceğini söylemişti oğul. Can
çekişirken senden bahsetti. Belli
ki severmiş seni. Son nefesinde
senden bir şey istedi. O kadar
severmiş demek ki. Kesin yerine
getirir, yapar, ona güven dedi."
Ananın söylediklerinden
sonra irkildi bir an Yusuf'la vedalaştıkları günü düşündü. Sımsıkı kucaklaşmalarını, son kucaklaşma gibi. Yüreği doldu,
taştı. Gözleri doldu. Ne isteyebilirdi ki Yusuf kendisinden?
"De hadi ana" dedi. "Ne istedi
Yusuf?"
Ana hafif eğildi. Yüzünü
yüzüne yanaştırdı. Gözlerinin
içine baktı. Sesi, dünyanın en
kararlı sesiydi sanki. Çok derinden geliyordu, yerin yedi kat
derininden söyledi Yusuf'un ne
istediğini: "ADALET"
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Davos, Dünya Halklarını Aç, Yoksul, İşsiz Bırakan,
Katleden Emperyalistlerin Zirvesidir!
Emperyalistler Halkların Ekonomik-Politik Hiçbir Sorununu Çözemezler
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Bu yıl, 45’incisi düzenlenen, emperyalistlerin
Dünya Ekonomik Forumu
(WEF), 23-27 Ocak 2015
tarihleri arasında, gelenek
olduğu üzere İsviçre’nin
Davos şehrinde, büyük
güvenlik önlemleri altında
yapıldı.
Emperyalist tekellerin
ve işbirlikçilerinin zirvesi
Davos’ta, halkların temsilcileri yoktu. Halkların
sorunları tartışılmadı.
1971’de kurulduğu günden bu yana; emperyalist ve yenisömürge ülkelerin, devlet başkanlarının, başbakan ya da bakanlarının,
tekellerin temsilcilerinin halkların
yararına, halkların refahı ve mutluluğundan yana kararlar aldıklarına
tanık olunmamıştır. Davos Zirvesi,
halkların ekonomik-politik hiçbir soruna çözüm olmaz. Olmaz, çünkü
Davos Zirvesi, açlığın yoksulluğun,
işsizliğin sorumlularının, sömürücülerin, hırsızların toplandığı zirvedir.
Davos’ta, 44 yıldır, emperyalistlerin
sorunları, onların gelecekleri, güvenlikleri ve çıkarları tartışıldı. Emperyalistler ve işbirlikçileri bu zirvelerde, halklara karşı yeni baskı
ve ekonomi politikaları belirlediler.
Son on yıldır Davos toplantılarının
gündemini, ağırlıklı olarak, kapitalist
sistemi tehdit eden ekonomik krizin
ve emperyalist politikalarının yol açtığı sosyal felaketler, dünya genelinde
gittikçe artan işsizlik, yoksulluk,
çevre sorunları ve emperyalist
savaş oluşturuyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun
faaliyetleri ve Davos toplantılarının
konuları salt ekonomik alanla sınırlı
gösterilmek istenmektedir ancak bu
doğru da değildir, mümkün de değildir.
Dünyanın en ücra köşesindeki halk
hareketleri, isyanlar, direnişler, siyasal
değişimler en az ekonomi kadar Fo-

rum’un faaliyet alanındadır. 2015
Davos Zirvesi’nde de bu kural bozulmadı. Dünyayı yöneten emperyalistler, 2015 zirvesiyle; içinden çıkamadıkları ekonomik, siyasi, sosyal
krizler için, çare aramayı, yeni dengeler oluşturmayı planladılar. Halklara
karşı politikalar saptamayı hedeflediler. Ama, büyük güvenlik önlemleri
altında ve korku içinde yaptıkları
2015 zirvesinden de umduklarını bulamadılar. Ve bulamayacaklar.

Davos Zirvesi, Çürüyen
Kapitalist Sistemin
Sorunlarına Çare
Aranan Zirvedir
Davos’un geçen sene sloganı
“Dünyayı yeniden şekillendirmek”ti.
Yani plan, emperyalistlerin sömürgelerini yeniden dizayn etmesi, hakimiyetini güçlendirmesiydi. Bu senenin sloganları “Yeni Küresel Çerçeve” ve ”Dirençli Dinamizm”di.
Geçen yılın planından özde bir farklılığı yoktu. 100’e yakın ülkeden 2
bin 500’den fazla katılımcının yer
aldığı ve 4-5 gün süren Dünya Ekonomik Forumu’nda, emperyalistler,
yaklaşık 250 oturumda, servetlerini
nasıl katlayarak büyütebileceklerini
ve halkların direnişlerini nasıl etkisizleştirebileceklerini, krizin faturasını

yoksul halklara nasıl fatura
edeceklerini tartıştılar.
Emperyalistlerin, “Dirençli Dinamizm’’ deyimiyle vermek istedikleri
mesaj, 2008 krizi sonrası,
kapitalist-emperyalist sistemin yeniden toparlanması ve eski dinamizmine
kavuşturulmasıdır. Yani,
kapitalist sistemi tamir etmenin yollarının aranmasıdır. Bu açıdan, her ne
kadar emperyalistler, tamamen kendi çıkarları
için, kendi sorunlarının çözümü için
düzenledikleri Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını, “tüm insanların
sorunlarını çözmek için” düzenlemiş
toplantılar olarak lanse etseler de;
Davos toplantılarını, dünya kapitalist-emperyalist sistemin kendi gidişatının değerlendirildiği ve sistemin
geleceğine yönelik perspektiflerin
tartışıldığı toplantılar olarak tanımlayabiliriz.
Davos tartışmalarından bu yıl basına yansıyan ana başlıkları; “Krizler
ve İşbirliği”, “Büyüme ve İstikrar”,
“Yenilikler ve Endüstri”, “Toplum
ve Güvenlik” konularıydı. Bu temel
başlıklar altında, tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve buna bağlı
olarak gelir dağılımında oluşan uçurum, Ortadoğu ve Ukrayna’daki bölgesel sorunlar ve çatışmalar, petrol
fiyatlarındaki hızlı düşüş, dünyanın
en büyük ikinci ekonomisi Çin’deki
ekonomik yavaşlama, IŞİD ve Paris
saldırıları, siber güvenlik, Ebola salgını, iklim değişikliği ve daha onlarcasını sayabileceğimiz konu tartışıldı.
Havayı, suyu, toprağı kirletme
konusunda ve zenginlik konusunda
birbirleriyle yarışan emperyalist tekellerin temsilcileri küresel ısınmayı
tartıştılar. Küresel ısınmayı tartışmaya
da 1700 özel jetle geldiler. Karbon
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emisyonunun nasıl azaltılacağına, daha temiz bir iklimin ve
doğanın nasıl yaratılacağına dair
raporlar hazırlayan emperyalistlerin temsilcileri, bir saatte, havayı bir yıl araba kullanmışçasına
kirleten özel jetlerle geldiler. O
kadar çok jet kullanıldı ki; Davos’un havalimanları yetmedi,
İsviçre askeri üslerinden birini
jetlerin kullanımına açıldı.

Davos, Oligarşinin
Ülkemizi
Emperyalistlere
Pazarladıkları Yerdir
Davos, aynı zamanda yenisömürgelerin, yer altı, yer üstü
zenginliklerini emperyalist sermayeye peşkeş çektikleri yerdir.
AKP iktidarı da bunu yapıyor.
Tayyip Erdoğan’ın, 6 yıl
önce, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “Benim
için Davos bitmiştir bir daha
gelmem” şovundan sonra ilk
kez, Davos Zirvesi‘ne, Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Merkez Bankası
Başkanı Erdem Başçı heyet
olarak katıldılar. Tekelci burjuvazinin temsilcileri onları yalnız
bırakmadı. Güler Sabancı, Ferit
Şahenk, Ahmet Çalık, Cüneyd
Zapsu, Tuncay Özilhan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ali
Ağaoğlu da yerlerini aldılar.
Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, siyasi liderlerin, tekellerin
ve akademisyenlerin katıldığı
birçok toplantıda; “Neden Türkiye’de Yatırım Yapılmalı?” konularında Türkiye’nin zenginliklerini, olanaklarını pazarlama
konuşmaları yaptılar. Türkiye
halkları yoksulluk ve açlıkla, işsizlikle boğuşurken, iş kazalarında ölürken, AKP iktidarının

hırsızlıkları, yolsuzları, rüşvetçiliği dünya çapında ayyuka çıkmışken Ali Babacan’ın “Zor Zamanlarda Ekonomik Büyüme
Sağlayabilmek” başlıklı forumda
konuşmacı olması yüzsüzlüklerinin, utanmazlıklarının bir ifadesiydi.

Davos Zirvesi’nden
Emperyalistlere
Uyarı: “Bu Kadar
Adaletsizlik
Yaparsanız Toplumsal
Patlamalar
Kaçınılmaz Olur”
Dünya Ekonomik Forumu
öncesi İngiliz yardım kuruluşu
Oxfam, dünyadaki ekonomik
eşitsizlikle ilgili bir rapor yayınladı. Bu nedenle Davos’un
tartışma konularından biri de
gelir dağılımındaki adaletsizlik
konusuydu.
Oxfam Yardım Kuruluşu Genel Müdürü ve aynı zamanda
Davos Dünya Ekonomik Forumu
eşbaşkanı olarak konuşma yapan
Winnie Byanyima, bu raporun
istatistiklerini esas alarak, zengin
ile fakir arasındaki uçurumun
her geçen yıl hızla büyüdüğüne
dikkat çekti. Bu dikkat çekme
aynı zamanda emperyalist ülkelerin liderlerine “Bu kadar
adaletsizlik yaparsanız toplumsal patlamalar kaçınılmaz olur”
uyarısıydı. Bunun için bir an
evvel önlem alma, harekete geçme çağrısıydı. Çünkü ayaklarının
altındaki toprak kayıyordu.
Byanyima; “Eşitsizlik” sorunuyla mücadele edilmeden açlık ve yoksullukla baş edilemeyeceğini, zenginlerin mali denetimden, vergilendirmeye ve
kamu hizmetlerindeki kesintilere
kadar birçok politikayı kendi
lehlerine düzenlediklerini belirtti.
“... en düşük vergi oranları, en
iyi sağlık ve eğitim hizmetlerinin
gittikçe daha fazla oranda zenginlere ve onların çocuklarına

Dünyanın En Zengin
Yüzde 1’lik Kesiminin Serveti,
En Yoksul Yüzde 50’lik
Kesiminin Toplam Servetinden
65 Kat Daha Fazla
Oxfam’ın hazırladığı rapora göre;
-Dünyanın geliri, son 14 yılda 2 kat artarak
263 trilyon dolara ulaştı.
-Son 4 yıl içerisinde, en fakir yüzde 50’nin
geliri 700 milyar dolar geriledi.
-2009 yılında dünya nüfusunun yüzde 1’i,
toplam dünya zenginliklerinin yüzde 44’üne
sahipken, bu oran 2013 senesinde yüzde 48’e
yükseldi.
-Geri kalan yüzde 52’lik bölümün de yüzde
46.5’i dünyanın en zengin beşte birlik kesiminin
elinde. Sonuç olarak; dünya servetinin yüzde
94.5’i yüzde 6’lık zengin sınıfındır.
-Dünyanın geri kalan nüfusu ise dünya
servetinin yüzde 5.5’i ile yetiniyor.
-Yüzde 1’lik kesimde kişi başına düşen
varlık miktarı ise 2.7 milyon dolar.
-Dünyanın en zengin 85 kişisinin serveti
yaklaşık 3.5 milyar kişinin servetine eşit.
-Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin
toplam malvarlığı, dünyanın en yoksul yüzde
50’lik kesiminin toplam zenginliğinden 65
kat fazla.
-2016’da dünya nüfusunun yüzde 1’lik en
zengin kesiminin sahip olduğu varlıklar, dünyadaki tüm servetin yüzde 50’sini aşacak.
Yani diğer bir ifadeyle; Dünya halklarının
açlığı ve yoksulluğu daha da büyüyecek demektir. İşte emperyalizmin halklara dayattığı
yaşam budur. Halklar bu adaletsizliğin devam
etmesine izin vermeyecektir. Emperyalistler
bu gerçeği görmüştür. “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacaktır“ derken kastedilen
tam da budur. Görüldüğü gibi emperyalist
kuruluşların raporları bile zengin ile fakir
arasındaki uçurumun derinliğini gizleyemiyor
artık. Durum öyle noktaya gelmiştir ki; emperyalistler, büyüyen bu adaletsizlikten korkmaya başlamıştır. Korkmakta da haksız değiller.
Çünkü zengin ile fakir arasındaki gelir farkının
artması demek; iki sınıf arasındaki uzlaşmaz
çelişkinin büyümesi demektir. Bu, adaletsizliği
yaratan emperyalist tekellere karşı ezilen halkların tepkisinin artması demektir. Halkların
haksızlığa ve adaletsizliğe isyan etmesi, başkaldırması demektir.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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sağlandığı bir dünyada yaşıyoruz”
diyerek emperyalist sömürünün ulaştığı vahşiliği itiraf etti. Byanyima;
asgari ücretten “uygun ücrete” geçilmesini, adil vergilendirme sisteminin uygulanmasını ve kamu hizmetlerinden bazılarının ücretsiz hale
getirilmesi gibi önlemlerin alınmasını
önerdi. Burjuvaziye “Kitlelere sus
payı vermeliyiz, yoksa patlama kaçınılmazdır“ mesajı gönderdi. “Bu
öneriler, sorunların kaynağının kapitalist sistemin kendisi ve emperyalist
sömürgecilik olduğunu görmek istemeyen bir anlayışın ürünüdür. Sorunun çözümü, tekellerin ödediği
vergilerin arttırılmasında, kaçakçılığın
önlenmesinde değil tekellerin tamamen ortadan kaldırılmasındadır. Adaletsizliği de yaratan kapitalist-emperyalist sistemdir. Sistemde yapılan
iyileştirmelerle, reformlarla, kapitalist-emperyalist sisteme yama yapmakla, yasasını, politikasını değiştirmekle, yani kapitalizmi tamir etmekle halkların açlık, yoksulluk, işsizlik, eğitim, barınma, sağlık sorunlarını kalıcı olarak çözmek imkansızdır. Çözüm halkların kendi

kurtuluşu için savaşması ve yerine
kendi iktidarını kurmasıyla mümkündür. Çözüm halkların iktidarındadır. Çözüm sosyalizmdedir.

Emperyalistler,
Korkunun Gölgesinde
Toplanmaktan
Kurtulamayacaklar
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Cevad
Zarif’in de içinde olduğu 50 devlet
başkanı ve başbakanın, bakanın, dünyanın en büyük tekel temsilcilerinin,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin,
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)
Genel Direktörü’nün ve daha çok sayıda emperyalist örgüt temsilcilerinin
de katıldığı Davos toplantıları için 4
bin 500 asker görevlendirildi. Bu askerlerin 3 bini güvenliğe ayrıldı. Polis
helikopterleri sürekli olarak Davos
üzerinde uçtu. Davos’un 60
kilometre çevresinde, polisi, jandarması her 20 kilometrede bir sıkı
kontrol ve aramalar yaptı. Toplantıların

Katillerini İstiyoruz"

Antep’te Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’nde
Şehit Düşen Devrimcilerin
Mezarları Ziyaret Edildi!

İstanbul - Kocamustafapaşa Dayanışması son dönemde
AKP’nin katil polisinin katlettiği çocuklarla ilgili 26 Ocak’ta
açıklama yaptı. Açıklamada: “14 Yaşındaki Berkin Elvan ve
Haziran Ayaklanması’nda katledilen 7 kişi için 'talimatı ben
verdim' diyen zat, çocuk katilidir. Uğur Kaymaz 12 yaşında
13 kurşunla katledildi... 3 yaşındaki Fatih Tekin, 8 yaşındaki
Enes Ata, 9 yaşındaki Abdullah Duran, 8 yaşındaki İsmail
Erkek, 17 yaşındaki Mahsum Mızrak, 17 yaşındaki Emrah
Fidan... Ve Cizre'de katledilen Nihat Kazanhan Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla askerler ve polis tarafından katledildiler.
Ceylan Önkol 2009 yılında askeri karargâhtan atılan havan
mermisi ile kuzu otlatırken katledildi. Çocuklarımız aynı
silahla, aynı kurşunlarla vuruldular. Onlara tetiği çektiren
zihniyet aynıydı, saklamıyordu kendisini 'Talimatı ben verdim'
diyordu… Bu adaletsizlik artık canımıza tak etmiştir. Adalet
halkın ekmeğidir. Adalete açlığımızı gidereceğiz. Bu kokuşmuş
düzeninize duyduğumuz öfke dağları aşmıştır. Katlettiğiniz
tüm çocuklarımızın katillerini istiyoruz” denildi.

Halk Cepheliler 21 Ocak
günü 2000-2007 Ölüm Orucu'nda şehit düşen devrimcileri Antep’te mezarları başında andı. Büyük Direniş
şehitleri Fatma Koyupınar
ve Bekir Baturu’nun mezarları başında anma gerçekleştiren Halk Cepheliler zafer
sloganlarını haykırdılar.
Saygı duruşunun ardından “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz”, “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganlarını atan Halk Cepheliler, “Bize Ölüm
Yok”, “Kahramanlar Ölmez” marşları ile anmalarını bitirdiler.

Kocamustafapaşa
Dayanışması'ndan Açıklama:
"Katlettiğiniz Tüm Çocuklarımızın
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yapıldığı kasabadaki yüksek binaların
çatılarına gözetleme kameraları ve
keskin nişancılar yerleştirildi.
Emperyalistler, halkların hak ve
özgürlüklerini çaldıkça, onları aç ve
yoksul bıraktıkça, 1560 rakımlı Davos’un zirvesine de çıksalar korkunun
gölgesinde toplantı yapmaktan kurtulamayacaktır. Emperyalizm, halkların direnişleri karşısında asla başarıya ulaşamayacaktır. Halklar bugün
gerici, dinci etkiler altına girerek
tepkiler ortaya koysalar da er veya
geç bu tepkiler ve direnişler toplumların zorunlu yasalarına uyararak
doğru bir rotaya, sosyalizm rotasına
girecek ve kazanan halklar olacaktır.
Emperyalistler ve işbirlikçileri ise
tarihin kaçınılmaz sonu olarak yok
olacaklardır.
AKP faşizminin başbakanı’nın,
bakanları Davos’ta ve her yerde ülkemizi pazarlarken devrimciler “Tam
Bağımsız Ülke” savaşı veriyor. Bağımsızlık savaşı daha da büyütecek
ve emperyalistleri tüm “küresel çerçevelerini’, “Dirençli Dinamizm” lerini her türlü “bağlam” larını dağıtarak kovacağız ülkemizden...

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Emperyali̇zme Karşı Bağımsızlık
Faşi̇zme Karşı Demokrasi̇
Kapi̇tali̇zme Karşı Sosyali̇zm İçi̇n
Gerçeği̇n ve Umudun Sesi̇
Yürüyüş Okuyun, Yürüyüş Okutun!

Bizim Mahalleden
Tam bir istikrar sağlanamasa da
bütün alanlar dergi dağıtım sayılarını
arttırdılar.
Fakat artışa rağmen istikrarsızlığa
neden olan dergi dağıtımındaki çarpıklıklarımızı düzeltmezsek bu artış
tekrar düşüşe geçecektir.
Örneğin; Çayan Mahallesi dergi
sayısını düzenli arttıran mahallelerden
birisi.
Çünkü bir dergi komitesi oluşturmuş durumdalar.
Komite düzenli olarak toplantılarını yapıyor. Dergi dağıtımlarını
alanın diğer falaliyetlerini aksatmayacak ve onları destekleyecek şekilde
program yapıyorlar.
Temel işleri dergi dağıtmak fakat
alanın diğer faaliyetlerinden de kopuk
değiller...
Bu sayede 600-700 civarındaki
dergi sayısını istikrarlı bir şekilde
1000’e çıkarttılar. En son sattıkları
dergi sayısı 1050 oldu. Bir sonraki
hedefleri bu sayıyı 1100 yapmak...
Bu hedefe, oluşturdukları dört kişilik dergi komitesi ile ulaştıklarını
söylüyorlar.
Hiç gitmedikleri başka mahalleler,
sokakların da olduğunu söylüyorlar.
Ancak 4 kişilik dergi komitesinin
yetişemediğini, daha fazla dağıtımcı
olursa gidilmeyen yeni mahallelere
gidilebileceğini, daha fazla dergi
satabileceklerini söylüyorlar.

SLOGANIMIZ:

DAHA ÇOK KOMİTE KURALIM!

DAHA ÇOK DAĞITIMCI BULALIM!
Sorun Tam da
Bu Noktada Başlıyor
Biz bir alanda 1000 tane dergi satıyor ve dört dağıtımcıdan
başka dağıtımcımız yoksa ve
“daha çok dağıtımcımız olursa daha
çok dergi satarız” deniyorsa burada
yoğun bir emek olmakla birlikte bir
çarpıklık vardır. Bu tarz devam ederse
1100 hedefine ulaşılsa bile bir süre
sonra dergi sayısı tekrar düşecektir...
Çünkü; “DERGİ SATIŞIMIZ
ÖRGÜTLÜLÜKLERE DÖNÜŞMELİDİR!” demiştik, burada dergi
satışı neredeyse iki katına çıkmakla
birlikte dergi dağıtımcısı değişmiyor.
Dergi satışı “amaç” haline gelmiş,
bir örgütlülüğe dönüşmemiştir...
Örgütlülük ne demek? Yeni dergi
komiteleri oluşturmak demektir. Yeni
dergi dağıtımcıları bulmak demektir...
Bunu Yürüyüş’ün 445. sayısında
“Halkın Sesi Susmayacak! Daha
Çok Dergi, Daha Çok Kitle Demektir!... Daha Çok Kitle, Devrime Bir
Adım Daha Demektir!” başlıklı yazıda şöyle ifade etmiştik:
“Dergi satışında istikrarlı bir artış
var, fakat bu aynı oranda örgütlülüğe
yansımıyor. Bu tarz dergi satışında
bir çarpıklık vardır. Örneğin bir mahallede 2 bin dergi satılıyor ancak
kaç tane dergi komitemiz var diye
baktığımızda örgütlü insanlarımızın
dışında halkın da içinde yer aldığı
komitelerimiz çok azdır.
Burada dergi dağıtımı amaç haline
gelmiştir. Dergi bizim örgütlenme
faaliyetlerimiz için elimizdeki en
güçlü kitle çalışması aracıdır. En
güçlü eğitim aracıdır. En güçlü ajitasyon ve propaganda aracıdır.

Evet, tüm alanlarda dergi satışlarında bir artış var fakat dergimizi
düşmana sıkılan bir kurşun gibi değerlendiremiyoruz.
Örneğin; bir mahallede hafta sonu
yozlaşmaya karşı bir yürüyüş yapılacak. Bunun için yoğun bir çalışma
yapılıyor. Hafta sonu kitlesel bir eylem de düzenleniyor. Fakat kaç dergi
sattıkları sorulduğunda “hafta sonu
eylemimiz vardı dergi satamadık”
deniyor.
İşte çarpıklık budur; eğer bir alanda, birimde yoğun bir çalışma varsa
orada daha çok dergi satılması gerekir.
Eğer biz o çalışmada dergimizi kullanamıyorsak siyasi bir faaliyet de
yürütmüyoruz demektir. Kitle çalışması yapmıyoruz demektir. Çünkü
bizim kitle çalışmasındaki en güçlü
aracımızı bu çalışmada kullanmamışız.
Bütün faaliyetlerimizde dergimiz
kitle çalışmasındaki birinci aracımız
olmalıdır.

Sloganımız: Daha Çok
Komite Kuralım! Daha
Çok Dağıtımcı Bulalım!”
Çayan’ın 4 kişilik dergi komitesi
var... Bu bir alan için çok büyük bir
olanaktır... Hatta bir alan için lükstür.
Bir alanda örgütlü 4 kişinin dergi
dağıtımı için istihdam edilmesi gerçekten lükstür... Dergi dağıtımcılarımızı, dergi komitelerimizi esas olarak dergi okurlarımızdan oluşturmalıyız... Halkımızı katmalıyız dergi
dağıtımına...
DERGİ DAĞITMAK DEVRİMİN İŞİNİ YAPMAKTIR! DEVRİMİN İŞİNİ YAPMAK ANGARYA
DEĞİL ONURDUR!
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dedirler... Mahalle halkıyla iç içedirler... Biz o yaşamı dergimizle politikleştirmeliyiz...
- Sabah ve akşamları otobüs ve
dolmuş duraklarının en kalabalık olduğu yerlerde stantlar açabiliriz...
Oradan dergimizin sesli tanıtımlarını
yapabiliriz...

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

38

Halkımızın da böyle düşündüğünden yüzde yüz eminiz.
Halkımızın kültüründe yardımseverlik vardır. Dayanışma vardır...
Biz dergi dağıtımına çıktığımızda
dergi okurlarımıza “sizin mahallede,
şu şu sokaklarda dergi satıyoruz.
Bize yarım saat, bir saat dergi dağıtımında yardım edebilir misiniz?”
okurlarımızın çok önemli başka bir
işleri yoksa yardımlarını esirgeyeceklerini sanmıyoruz. Bunu çok daha
örgütlü şekilde de yapabiliriz... Bir
hafta önceden söyleyip bir sonraki
hafta işlerini ona göre ayarlamasını
ve bize bir-iki saat dergi satışına yardım etmesini isteyerek önceden ayarlayabiliriz...
Sonuç olarak 1000 derginin satıldığı bir yerde adam yok denemez...
Orada halka bakış açısında, dergi
satışına bakış açısında, örgütlenmeye,
kitle çalışmasına bakış açısında bir
eksiklik, yanlışlık var demektir...
Dergi komitesinde bir örgütlü insanımızın olması ve gerisinin okurlarımızdan, halktan insanlardan oluşturmalıyız. Halkımız zaten bu tür
pratik faaliyetler içinde örgütlenirler.
Dergi satışı örgütleme faaliyetinin
ta kendisidir...
Tüm alanlar birimler dergi satışlarını ve komitelerini bu şekilde düzenlemelidir.
Önümüzdeki haftanın sorusu kaç
okurumuza “dergi satışında bize yardımcı olur musun diye teklif ettiniz,
halkımızdan kaç kişiden dergi satışı
için yardım istediniz?” olacaktır...
Bunu yaptığımız ve daha planlı
programlı okurlarımızın dergi dağı-

tımına katılmasını örgütlediğimizde
dağıtımcı sayımız ikiye, üçe, dörde
katlanacaktır...
Dergi artışında sürekli istikrarı
yaratmak için tek başına dergi dağıtımcı sayısını arttırmakta yeterli olmayacaktır.
- Mutlaka kapı çalışmalarını oturtmalıyız... Ancak tek başına bununla
da yetinmemeliyiz...
- Mahallemizin, meydan gibi merkezi yerlerinde önlüklerimizle bir
gün kitlesel dergi satışını örgütlemeliyiz...
- Tüm esnaflara dergimizi götürmeliyiz... Esnaflar bizim gündemimize vakıf olmalılar... Esnaflar ayaklı
gazete gibidir... Günlük yaşamın için-

- Her mahallenin bir semt pazarı
vardır... Buralarda dergimizi pazarcılara
götürmeliyiz... Pazarcılar o mahallede
bizim varlığımızı hissetmeliler... Pazarcıların büyük çoğunluğu o mahallede oturan insanlardan oluşmaz, Şehrin dört bir yanında oturan kişilerdir
ve bu çalışmayla bizim propagandamız
şehrin dörtbir yanına yayılacaktır...
- Bir kampanya havası yaratmalıyız. Halkımız başını çevirdikleri
her yerde bizim dergimizi görebilmeliler... Bunun için afişlerimiz,
duvar yazılamalarımız, pankartlarımız
çok önemlidir...
- Her hafta dergi kapaklarını ozalit
ile çoğaltıp otobüs duraklarına asabiliriz...
Sonuç olarak, dergimizi düşmana
karşı bir kurşun gibi kullanmak için;
dergi satış yöntemlerimizi zenginleştirmeliyiz.

DAYANIŞMA HALKIMIZIN
KÜLTÜRÜNDE VARDIR!
HALKIMIZ YARDIMSEVERDİR!
Sabahın erken bir saatinde insanlar
işe yetişmenin telaşı içinde koşuşturuyor. Bir adam yol kenarında “arabam
bozuldu, şuna bir el atarmısınız, çalıştırmak için biraz itmeniz gerekiyor”
diye yoldan geçen insanlardan yardım
istiyor... Yardım istediği kişilerin yüzde
99’u yardım ediyor. Yardım etmeyenler
de yardım edememenin mahcubiyeti
içinde işine geç kaldığını ya da çok
acil işinin olduğunu söyleyerek mazeret
söylüyorlar. Şoför arabanın koltuğuna
geçiyor ve 100-200 metre kadar arabayı ittiriyor. Arabayı itenlerden kimisi
araba çalıştıktan sonra “nereye gidiyorsun beni de şuraya kadar bırakabilir
misin” diyor, kimisi de arabayı çalış-

tırmak için kendini paralıyor... Şoför
ise bir süre sonra bunun bir kamera
şakası olduğunu söylüyor ve kameraya
el sallatıyor... İnsanlar bir anda duygularıyla oynanmanın şaşkınlığını yaşarken gülerek kameraya el sallıyor...
İşte bizim halk gerçeğimiz budur.
Burjuvazi halkın yardımseverliğini
“saflık-enayilik” olarak gülüp dalga
geçtikleri bir kamera şakası olarak
görse de gerçek olan halkımızın karşılıksız yardımlaşma, dayanışma kültürünün ne kadar güçlü olduğudur.
Dergi satışlarında, dağıtımcı bulma ve halkımızı devrimin işlerine
katma konusunda halkımıza bu gerçeklik içinde bakmalıyız...

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Hayatın
SU AKAR YATAĞINI BULUR
Öğrettikleri Ben ve ablam gerçekten lıklarıyla konuşuyorlardı. Kavga daha çok emek daha çok
çok şanslıyız. Şansımızın nedeni Büyük Ailemizin içinde
doğmamız ve büyümemizden gelir. Çocukluğumuzdan tanıdığımız sırtında gezindiğimiz, evde su savaşı yaptığımız abilerimiz, ablalarımız günü geldiğinde halkı ve vatanı için canlarını verdiler. Çocukluğumdan aklımda kalan silinmez anı olarak kalan onların çok iyi insanlar olduğuydu. Devrimci abi ve ablalarımıza güveniyor onları çok seviyorduk. Hep yanımızdaydılar ve bizlerin geleceği için mücadele ediyorlar...
Ben ve ablam zamanla büyüdük. En sevdiğimiz yakınlarımızı toprağa vermiştik çocukluk çağımızda. Onları
bir daha görememek, yanımızda olmamaları beni ve ablamı çok üzüyordu. Eyüp abiyle(Samur) su savaşı yapamayacaktık artık. Ablamla her sohbetimiz şehitlerimizle yaşadıklarımızın üzerinde oluyordu. Onları ne ben ne de ablam hiç unutmadık. Birgün büyüdüğümüzde bizde onlar gibi
olacaktık. Ama ben o zamanlar yaramazlıklarımla ün yapmıştım ve tanıyanlar yaramazlıklarımla tanırdı beni.
Gel zaman git zaman büyüdük. Farklı arkadaş çevrelerimiz oldu. Ablam ve ben artık yetişkin lise, üniversite
çağına gelmiş gençlerdik. Hatırlıyorum da ablam ne çok
kızardı bana okulumu asıp da gençliğin eylemlerine gittiğim için. Evet; "önce okul" diyordu. "Okuyarak da birşeyler yapabilirsin" diyordu. Ne çok duyarız bunları ailemizden, çevremizde bizi seven insanlardan. Ama hayır
olmuyordu işte! Hem okuyup hem de mücadele birlikte
yürümüyordu. Çünkü bizim ülkemizde devrimci olmanın
gereği bu düzenden tüm bağlarını koparmayı, en ufak bir
hak için canından olmayı gerektiriyordu. Bu devlet bize
bunları çocukluğumuzdan beri göstermişti. Canlarını
feda eden ablalarım, abilerim ne çok hak ediyorlardı yaşamayı oysa.. Ama faşizm onların düşüncelerini, inançlarını yok etmek istiyordu. Anadolu toprağında "yarin yanağından gayri herşeyde heryerde hep beraber" diyen
adalet, özgürlük isteyenler yüzyıllardır kılıçtan geçirilmiş,
kurşunlanmış, diri diri yakılmıştı... Bundan dolayı hem oku
hem de mücadele et diyenler gerçeklerle değil duygusal-

fedakarlık istiyordu benden ve ablamdan da. Görüp de durmak, susmak yakışmazdı insana. Hele de bana ve ablama
bunca yaşadıklarımızdan sonra hiç yakışmazdı kavgaya
omuz vermemek.
Lisede okuyordu ablam. Bize karşı çok tepkisel davranıyordu. “Niye bize çok ilgi göstermiyorlar” diye çocukluk yapıp küsüyordu. Her çocuk ilgilenecek arkadaş,
yoldaş ister kendine. Ablam ise mumla arıyordu. Yeter ki
onun derdini dinleyecek, yüreğini açmasına izin verecek
biri olsun, ablam bunu arıyordu. Şefinur abla (Tezgel) olsaydı böyle mi yapardı derdi. Bizi hiç yalnız bırakmazdı. Biraz da sitemi bunlara olan açlığı, özlemiydi.
Birgün ablamla konuşmak için dernekten bir abiyle bizim eve gitmiştim. Yanımdaki abi İbrahim Çuhadar'dı.
Eve geldik kapıyı ablam açtı ama suratı niye geldiniz der
gibi somurtkandı ablamın. Eve girdik ve İbrahim abi anlattı ablama. Neyi mi anlattı? Kendisini. Çocukluğunu ve
çocukluğundaki gerçek kahramanları... “Onları unutmadın değil mi?” dedi. Konuşmamız bitince evden çıktık İbrahim abiyle. İbrahim abiye dönüp merakla sordum: "abi
acaba bize olan kızgınlığı geçer mi?" İbrahim abi ise
"Evet geçecek su akar yatağını bulur. O bizim kızımız
hiçbir yere gidemez. Dönüp dolaşıp yine bizim gibi olacak. Buna emin ol" demişti.
İbrahim abi 2012 yılında Gazi işkence merkezine yönelik feda eylemi yaptığında sadece oligarşiyi sarsmadı.
Yankısı büyük oldu ve ablamıda devrimcileştirmişti.
"Su akar yatağını bulur" demişti İbrahim abi. Su aktı
ve yatağına kavuştu. Yatağında dolu dizgin akmaya denize ulaşmaya kararlı da.. Geçmişini unutmamıştı, katillerimizi unutmamıştı. İşte bizim yenilmezleğimizin sırrı da burada yatıyordu. Bir tek bizim yola gelmeyişimizin sırrı tam da burda yatıyordu. Kavgamızın şairi haklıdır: yolu açıktır...
Hayat bize devrimci olmak zorunda olduğumuzu öğretti. Hayatta güzel olan herşeyi ancak Büyük Ailemizle
yaşadıklarımız oluşturuyor. Hep dediğimiz gibi BİZ'e devrim dışında bir hayat yoktur.
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Şehitlerimiz Bizi Birleştiriyor, Güç Veriyor
Şehit Ailelerimiz Bize Şehitlerimizin Emanetidir!
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKAD)
Sultangazi Şubesi Gazi Şehitleri için Cemevi'nde şehit aileleriyle toplu kahvaltı gerçekleştirdi. 12 Mart’ta “hedef karakol” diyen Ali
Haydar Çakmak’ın babasından, Feda Kahramanı Eyüp Samur’un annesine kadar 14 şehidimizin ailesi kahvaltıya katıldı. Aileler şehitleri
temsilen karanfillerle karşılandı. Kahvaltıdan
sonra, ailelerle sohbet edildi. İlk olarak sözü ailelere verildi. Aileler uzun süredir görüşeme-

dikleriyle biraraya geldiklerini belirterek bunun için kahvaltıyı örgütleyenlere teşekkür
ettiler. Mücadele etmenin önemine vurgu
yapan aileler çocuklarının arkadaşlarının
da, bütün şehitlerin de sahiplenilmesi
gerektiğini ifade ettiler. Cemevinin faaliyetleri, AKP iktidarının politikalarının
anlatıldığı kahvaltıda iki hafta sonra
tekrar buluşma ve şehit-tutsak ailelerinin ziyaret edilmesi kararı alındı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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KAMU EMEKÇİLERİ
BİR NEFERİNİ
DAHA KAYBETTİ
Devrimci Kamu Emekçileri’nden Metin Erkan Özkan'ı,
yakalandığı kanser hastalığı sonucu, 21 Ocak günü
kaybettik. Metin Özkan kamu emekçilerinin sıra neferiydi.
Örgütlü devrimci bir memurdu. Mücadelesini Kamu Emekçiler, Cephesi içerisinde yürüttü. Bunun bedelini de ödedi.
En son 19 Şubat 2013 tarihinde devletin örgütlü memurlara
saldırısında gözaltına alındı, tutuklandı. 1 yılı aşkın bir
süre tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Bu esnada da
mücadelesinden vazgeçmedi, hem tutsaklık koşullarında,
hem de çıktıktan sonra mücadelesine devam etti.

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Metin Erkan, vefalıdır, operasyonlarda, tutuklamalarda
hep örgütlenmesine sahip çıkmıştır. Memur örgütlenmesinin
hamalıdır. Emekçiliği ile herkesi etkilemiştir. En son
çalıştığı Vatan kompleks maliye binasında çok az bir süre
çalıştığı halde birçok kişi tarafından tanınmış ve sevilmiştir.
Cenazesinin kaldırıldığı işyeri önündeki sahiplenmede, iş
yerinde değerler yarattığını da görmüş olduk.

Yoldaşları
Metin’i Anlatıyor!
Metin Abi ile tanışıklığımız nereden baksak 10 yılı bulur. Ben tanıdığım zaman BES'in yöneticisiydi.
Muhtemelen ben onu tanımadan öncede. Hani bir espri vardır ya "onun
üzerine kurulmuş" diye, Metin Abiler
içinde diyebiliriz ki, BES onların
üzerine kurulmuştur. Çünkü onlar
sendikayı mücadelelerinin üzerinde
yükseltmiş mütevazı, saygıdeğer abilerimizdir gerçekten.
Metin Abi esprilerimizin ve tartışmalarımızın en önemli adamlarından biri olmuştur. Memur mücadelesinin ilk yıllarında yaptıkları bir
yürüyüşte kilolu haliyle elinde taşıdığı
"memurlar aç" döviziyle çektirdiği
fotoğraf, yıllarca eskimeyecek espri
konumuz olmuştur. Her yapıldığında
kızsa ve bizi "size bir daha çay
bile yapmayacağım" diye tatlı tatlı
tehdit etse de çabuk parlar, çabuk
söner Metin Abi Karadeniz'in hırçın
çocuğu.
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Kamu Emekçileri;
Metin Özkan’ı
Örnek Almalıyız!
Ölüm bizi şu ya da bu
şekilde yakalayacak. Ne
kadar yaşadığımız değil,
nasıl yaşadığımız önemlidir. Yarattığımız değerler,
oluşturduğumuz gelenekler
onurumuzu yükseltecektir.
Onurlu şekilde yaşamak,
yanımızda götüreceğimiz
tek şey. Biz bunun peşine
düşmeliyiz. Onurlu bir yaşam sürmek. Metin Erkan, onurlu bir yaşam sürdü.
Emekçiliği, vefalı sahiplenmesi, örgütlü yaşamı ile memurlara örnek olacak, saygı ve sevgiyle anılacaktır.

Hepimizde var olan "olmazcılık"ın
en olmazsa olmazcısı oluvermiştir.
Karadeniz şivesiyle bitmez "öyle
değil böyle"lerin sessiz sedasız kahramanıdır. Bir dönem hepimizin diline
pelesenk ettiği gibi. Şeker hastası
olmasına rağmen aldığı şekerli kurabiyelerin dibini getiren "abi senin
şekerin yok muydu?" dediğimizde
muzip gülüşüyle "olmaz olmaz bir
şey olmaz" deyişi sanırım hala hepimizin kulaklarında.
Metin Abi görevlerini yapma biçimiyle 90'larda memur mücadelesini
başlatanların bir prototipidir adeta.
Avaz avaz bağırmadan, işini aksatmadan sessiz, sedasız... Pankart mı,
broşür mü, afiş mi, dergi mi?.. ilk
akla gelen elbette Metin Abi olur.
İçinde bir dolu afiş, dergi, broşürü
taşıdığı çantası adeta onunla bütünleşmiştir. Ağır çantasını sürekli sol
omzunda taşıdığı için omzu eğik yürümesinin nedeni olmuştur. Çantası
olmadığında da omzu eğik yürür.
Duruşu olmuştur onun, hepimizin
takdir ettiği emekçiliğinin duruşudur.

Her seferinde önce karşı çıktığı
sonra herkesten önce geldiği eylemlerde de örgütlülüğün en saf anlatımıdır abimiz. Yine sessiz sedasız
ama tavizsiz. Toplantılarımızın hiperaktif koca çocuğudur Metin Abi.
Hiçbir toplantıda sabit oturmaz, kendine mutlaka yapacak bir iş bulur.
Çay demler, kapıya bakar.. Toplantıyı
çok sevmez daha çok pratiğin örgütleyicisidir.
Sendikasına tutkulu bir bağı vardır.
İkinci adresidir orası. Sendikanın bir
kuruşunu fazladan harcamaz. Hatta
öyle ki biz toplantıya devam ederken
bize “hoşçakal” deyip giden Metin
Abi doğalgazı da kapatmayı ihmal
etmez nice sonra "burası çok soğudu"
diyerek hapşırmaya başladığımızda
nedenini bulmakta zorlanmadığımız
bir abimizdir.
Her insanın bir anı gözümüzün
önünden gitmez. Metin Abi bilgisayarın başında bölünerek etkisini azaltan sola dair detaylı, ilginç bilgilerle
donatırken bizi elinde çayıyla hafızalarımıza kazılı olarak kalacak.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

***

Bir Yoldaşı Anlatıyor:
Sıra Neferi Metin Abi;
Metin Abi ile Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği sürecinde tanışmıştım. Ben o zamanlar daha yeni
yeni geliyordum derneğe. Metin Abi
ise memur alanının en eskilerindendi.
Çok hoş sohbet eden biriydi. Tabi
Karadenizli olmasının da bunda etkisi
büyüktür.
‘Metin Abi denince akla ilk gelen
şey nedir?’ diye sorarsanız, herhalde
herkesin söyleyeceği ilk şey; emekçiliğidir. Nazım Usta’nın ‘Sıra Neferi’
şiirinde de dediği gibi ‘başladı işe,
bitirdi işi, başlarken avaz avaz bağır-

madı, bitirdi ve gelin seyredin diye
dört bir yanı çağırmadı.’ Bu sözler
Metin Abi’yi çok iyi anlatır. Emekçidir,
mütevazıdır. Gün olur derneğin temizliği sırasında camları silerken görürsünüz, gün olur dergilerin alınıp
dağıtılmasında ya da yapılacak eylemin
hazırlıklarında… Hayatını mücadeleye
adamıştır. Kamu emekçilerinin ilk örgütlenme süreçlerini belki birebir yaşamadık, ancak anlatılanları çok dinledik. O dönem kazanılan başarılar,
Metin Abi gibi nice değerli insanların
emekleri üzerinden şekillendi. Tabi
bu şekilleniş, o dönem ile sınırlı kalmadı. Maliye iş kolunda, Büro Emekçileri Sendikası’nın İstanbul 1 No’lu
Şube yöneticisiydi. Daha doğrusu
emekçisiydi.

Metin Abi, emekçi olduğu kadar
da inatçıydı. Laz inadı tuttu mu ikna
edene kadar akla karayı seçerdiniz.
Laz inadı demişken, aynı zamanda
Trabzonspor’un da kongre üyesiydi.
19 Şubat Operasyonu’nda o da
bedel ödedi ve tutsak düştü. 11 ay
boyunca Edirne F Tipi Hapishanesi’nin tecrit hücrelerinde kaldı. Hapishanede aynı hücrede kalmasak da
haftalık sohbetlere beraber çıkıyorduk.
Kanser hastalığının ortaya çıkması,
hapishaneden çıktıktan sonraya denk
gelir.
Metin Abi, safça, dürüstçe yaşadı,
mücadele etti. Arkasında güzel anılar
bıraktı. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum…

Atanmak İçin Bir Aradayız!
Hatay'da Ataması Yapılmayan Öğretmenler 27 Ocak'ta
sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldiler. En temelde
sorunun çözümü için 350 bin öğretmenin birleşip örgütlenmesi
gereği üzerinde duruldu. İmza kampanyası dışında seslerinin
duyurulması için daha başka neler yapılabileceği üzerine
konuşuldu. Çay sohbetinin ardından meşaleli yürüyüş ve
halkın gündemine girmek için broşürler hazırlanıp yaygın
dağıtılması kararı alındı.

istiyoruz talebiyle imza masası açtı. Çalışma boyunca
açık kalan masada 90 imza toplandı.

İZMİR:21 Ocak tarihinde, Kamu Emekçileri Cep-

heliler her hafta olduğu gibi İzmir-Konak'ta, Büyükşehir
Belediyesi önünde ataması yapılmayan öğretmenler için
imza masası açtılar. AKP döneminde ataması yapılmayan
yaklaşık 40 öğretmenin intihar ederek yaşamlarına son
verdiği, ücretli öğretmenliğin kölece bir dayatma olduğu,
Avcılar: Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi, buna karşılık koşulsuz, sınavsız atama olması gerektiği
konularında halka çağrı yapıldı. Halk bu konudaki du24 Ocak'ta Marmara Caddesi’nde koşulsuz atama
yarlılığını dile getirmek için masayı ziyaret etti ve yer
yer uzun sohbetler edildi. KPSS'ye hazırlanan öğretmen
adayları da masaya gelerek gelecek konusundaki endişelerini dile getirerek, verilen mücadelenin içinde olmak
istediklerini belirttiler. Belediye çalışanları ve güvenlik
İstanbul Şişli Kent Kültür görevlileri de imzalarıyla destek oldular. Açık kalan
Malatya Merkezi'nde 14-15 Şubat tarih- masada yaklaşık 70 imza toplandı.
lerinde yapılacak olan "Kamu
HATAY: Ataması Yapılmayan Öğretmen Başak
Emekçileri Kurultayı" çalışmaları devam ediyor. 22 Ocak'ta Şah’ın keyfi bir şekilde ücretli öğretmenlikten çıkarılması
Avcılar'da afiş çalışması yapıldı. ile ilgili, Eğitim Sen Samandağ Şubesi, Hatay Ataması
Çalışma boyunca 60 afiş asıldı. Yapılmayan Öğretmenlerle birlikte 23 Ocak'ta yürüyüş
Kamu Emekçileri Cepheliler, düzenleyip Abdullah Cömert parkında bir açıklama
Malatya'da da 27 Ocak’ta, Kamu yaptı. Açıklamada "Ataması Yapılmayan Öğretmenlerin
Emekçileri Kurultayı'na çağrı intihar etmeyip, mücadele etmesi iktidarı rahatsız etmiş
olacak ki gerekçesiz, keyfi bir şekilde ücretli öğretmenlerin
amaçlı afiş çalışması yaptılar.
İstanbul Çağlayan’da, Kamu işine son verebiliyor. Bundan vazgeçin. İşten çıkarılan
Emekçileri Cepheliler, İstanbul Şişli Belediyesi Kent Kültür Başak öğretmen bir an önce kadrolu ve güvenceli olarak
Merkezi'nde yapılacak olan 'Kamu Emekçileri Kurultayı'nın işe geri alınmalıdır. Yapılan bu hukuksuzluğun takipçisi
davetiyelerini dağıtmak için Çağlayan Adliyesi önündeydiler. olacağız” denildi. "İşime, Aşıma, Ekmeğime Dokunma!",
26 Ocak’ta yapılan dağıtımda 250 adet davetiye, kamu emek- "Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!" sloganlarının atıldığı
eyleme halk alkışlarıyla eşlik etti.
çilerine ulaştırıldı.
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Kamu Emekçileri Cepheliler
Kurultay Çalışmalarına Devam Ediyor!

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

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Çoğumuz Truva isimli filmi izlemişizdir. Filmi kısaca hatırlatalım...
Film bir efsaneyi anlatır. Efsaneye
göre Troya Savaşı, Sparta Prensesi
Helene yüzünden çıktı. Helene ile
Troya Kralı Priawos’un oğlu Paris
birbirlerine aşık olurlar ve Troya’ya
kaçarlar. Film bir aşkı anlatır. Ve tarihten kimi süslemelerin dışında film
baştan sona bir aşkın etrafında döner.
Güzel bir kadın uğruna çıkmış bir
savaş şeklinde anlatılan bir tarih ve
buna uygun çekilmiş bir Amerikan
filmi..
Peki gerçek böyle midir?
Troya Savaşı’nın sebebi bu mudur?
Hatırlarsınız; 1. Emperyalist Paylaşım
Savaşı da Sırp veliahtının öldürülmesiyle çıkmıştı. Yakın tarihten daha
iyi biliriz; Amerika, Irak, Libya ve
Suriye’ye “özgürlük” getirmek için
saldırıp oluk oluk kan akıttı.
Emperyalistler ve işbirlikçileri tarihi çarpıtarak ve değiştirerek yazarlar.
Böylece hem kendi çıkarları için
vahşice katliamlarının açığa çıkmasını
engellemek ister hem de halkların
tarih bilincine sahip olmasını, gerçekleri öğrenmesini engeller. Filmler
bir amaca uygun çekilir. Truva’da
tarih çarpıtılarak çekilmiş filmlerden
biridir.
M.Ö. 800 dolaylarında yaşamış
olan Yunanlı şair Homeros, İLYADA
Destanı’nda Troya Savaşı’nı ve HECTOR’la Akhilleus’u (Aşil) anlatır.
Troya, Anadolu’da, bugünkü Çanakkale’dedir. Troya oldukça zengin
bir krallıktır. Bulunduğu bölge stratejik öneme sahiptir. Çanakkale Boğazı’ndan Mezopotamya’ya dek Asya
Kıtası’na uzanan oldukça geniş bir
bölgeyi kapsar. Stratejik önemi bölgenin zenginliği ve Boğazların kilit
öneminden kaynaklanır.

ANADOLU’NUN İLK
KAHRAMANLARINDAN

HECTOR

Savaşın çıkma
nedenini işte buralarda aramak gerekir. Saldırının
nedeni bölgeyi ele geçirmektir. Yoksa
güzel prenses Helene’nin paylaşılamamasından değildir.
Yunanlılar Troya’ya zenginliklerinden ve stratejik öneminden dolayı
savaş açarlar. Yunanlılar, Troya’yı
tam on yıl boyunca abluka altında
tutarlar.
Bu savaş, Anadolu’yu ele geçirmenin tarihteki ilk girişimidir. Anadolu’yu savunmak için bu büyük
çarpışmaya Anadolu’nun hemen her
tarafından katılım olur. Öyle ki; İlya’da Destanı’ndan anladığımız kadarıyla, Toros bölgesinden kentler
ve ordu komutanları, Trakya’dan
başka Mysia, Paphlagonia, Maionia
ve Lykia’ya kadar uzanan oldukça
geniş bir bölgeden, Troya’yı savunmak için katılım gerçekleşir.
Troya Yunanlılar’ın ablukası altındadır ancak surların önünde şiddetli
bir savaş sürmektedir. Troya’nın savaşçı komutanı ve Anadolu’nun koruyucusu Hector vardır. Halkının
ona taktığı isimle şehrin efendisi
Astynaks vardır.
Güçlü ve merttir Hector. Öyle ki
onun varlığı halka güven verir. Destanda Hector kuşandığı silahını şöyle
anlatır;
“… On bir dirsek boyunda kargısı
elindeydi, tunç temren dolanmıştı
altın bir halkayla, önünde dört bir
yana ışıklar saçıyordu….
Ares’e benzeyen Primos oğlu
Hector başlarındaydı, yusyuvarlak
kalkanını tutuyordu önüne, kalın tunçla örülmüş, sık deridendi bu kalkan.
Parlak tolgası sallanıyordu şakaklarında, sıralar boyunca bir gidip bir
geliyordu. (İLYADA, Homenos, sy:
3/9 ve sy:802)
Hector yaşadıkça ve savaştıkça,

halk kadını ve erkeğiyle güven duyar.
O ölürse, şehrin daha fazla dayanamayacağına inanırlar. Hector'un mertliği ve yiğitliği halkta ona karşı büyük
bir sevgi yaratır. Halk topluca sevgi
gösterisinde bulunur ve bunu sadece
Hector için yaparlar.
Hector, halkın bu sevgisini nasıl
kazanmıştır?
Halk kendisine değer vereni, kendisi için savaşanı anlar. Hector halkına
değer verir, büyük küçük ayırmadan
sever ve sayar. Nitekim ana ve babası
duygusal davranır ve savaşın içinde
Hector onlara bu söylediklerini yerine
getirmeyeceğini söyler. Onları çok
sevdiğini ancak sözlerini neden dinlemeyeceğini de anlatır. Kanlı çarpışmaya hesapsız dalarken, onların
yalvarmalarına cevap vermez.
Hector, Troya'nın savunmalarına
cevap vermez.
Hector, Troya'nın savunmasının
omuzlarına yüklediği sonsuzluğun
farkındadır. Ağır bir sorumluluktur,
bu duygulara yer yoktur. Savaşın çetinliğini, acımasızlığını bilen bir komutandır o.
Duygularına kapılmak, onları dışa
vurmak, sorumluğunu üstlendiği ülkesinin ve halkının geleceğini tehlikeye atmak olduğunu bilir. Duygularıyla hareket etmenin zayıflık olduğunu ve yenilgiye zemin yaratacağını bilen savaşçı, komutan Hector,
buna izin vermez. Ana babasının ve
eşinin üzüntüsü karşısında verdiği
cevap şöyle olur:
"Ben de düşünüyorum bunları,
karıcığım, ama savaştan çekilirsem
bir korkak gibi, Troya erkeklerinden
utanırım, bakamam uzun entarili kadınların yüzüne. İçimden de gelmez,
ne yapayım; ün kazanmak için hem
babama hem anneme öğretmişim
atılgan olmayı, Troya'lılara en önde
döğüşmeyi öğretmişim.
Kafama, yüreğime koymuşum
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ben şunu: Elbet birgün yok olacak
kutsal İlya Priomus ve onun iyi kavgı
kullanan halkı.
O vakit ne Troya'lıların acısı umurumda olacak ne Hekabe'nin, ne Kral
Priomos'un acısı, ne de kardeşlerimin
acısı umurumda olacak.
Benim üzüntüm sensin asıl, tunç
zırhlı Akha'lılardan biri olacak hür
gününü, götürecek seni göz yaşları
içinde, düşünüyorum o zaman çekeceğin acıyı, bu yüzden arkada kalacak
gözüm..
Köleliğe sürüklenirken çığlığını
duymaktansa dağlar gibi toprak örtsün
beni daha iyi. ( a.g.e, sy: 441, Can
Yay.)
Hector'un sorumluğu büyüktür.
Ordularını yönlendirmek, onların yanında ve fakat en önde savaşarak
güven vermek zorundadır. Bir ordu
sayıca ne kadar çok ve ne kadar
güçlü silahla donanımlı olursa olsun,
başında en önde fedakarca, yiğitçe
ve cüretle savaşacak komutanı yoksa
savaşamaz. Savaşsa da kazanamaz.
Hector'un komutan olarak böyle bir
sorumluluğu vardır.
Anadolu'nun diğer bölgelerinden
savaşa katılım olduğundan sözetmiştik. Savaş ortaklarının yani birlikte
savaştığı komutanların, Hector'a eleştirileri olur.
Lykia'lı önderler Troya'yı savunmada önemli bir yer tutarlar. Hector'a
eleştirileri Troya'yı daha iyi savunmak
ve Anadolu'yu işgale geçit vermemek
için daha iyi savaşmak üzerinedir.
Hector her eleştiri ve öneriyi dinler. Troya'yı savunan, surların önünde
savaşan kentlerin önderlerinin isteklerini dikkate alır.
Şunu bilir Hector; daha iyi savaşmak için birlikte savaştığın insanlarla bütünleşmen gerekir. Eleştiri
ortak akıldır ve yol gösterir. Bu,
savaşta bir orduyu insanı güçlü
kılar. Eleştiri, birbirine karşı duyduğun sorumluluğun, sahiplenmenin gereğidir.
Güneş ülkesi Lykia'nın kralı Sarpeden bu düşüncelerle eleştirir Hector'u.
Sarpeden, Troya'ya yapılan saldırı

karşısında sadece Anadolu topraklarını korumak için gelir. Savaşta hiç
gevşemez, disiplini korur. Ordusunun
başında erlerini, yurtseverlik duygusuyla savaştırır. komutan, önder olmanın yasalarını gerçeklerini bilir.
Sarpeden, Troya'da sorumluluğu'nun
bilinci ve inancının gücüyle savaşırken, eleştirileriyle de Hector'a yardımcı olur, yol gösterir. Ancak Sarpeden sadece eleştirip öğüt vermez,
saldırıda hep en önde gider.
Troya'nın savaşçısı ülkesinin kaderini elinde tutan komutan Hector,
birlikte savaştığı önderlere karşı da
sorumluluklarını yerine getirir. Eleştirileri dinler, anlar ve uygular, yapması gerekenleri yerine getirir.
Sorumluluk bilinci güçlü kılar insanı. Hector bu bilinçle Anadolu'nun
ulusal savunucusu olarak savaşır ve
tarihte yerini alır.
Akhilleus ( Aşil) bireyci, bencildir.
Troya Savaşı'na ün ve şan sahibi olmak için katılır. Hector yurdunu savunan, halkını seven, koruyan yiğit
bir komutandır.
Surların önünde karşı karşıya gelirler. Surların üzerinde Troya Kralı
Priamos yaşanacak şiddetli çatışmayı
izlemektedir. Yaşanan ölüm kalım
savaşıdır. Yiğitçe, mertçe yurdunu
savunur, halkını korur Hector. Ün
ve şan için savaşır Akhilleus.

Troya'nın ışığı, halkının yiğit komutanı Hector surların önünde yurdu
için canını verir. Düşmanı Aşil dahi
diz çöker, Hector'un yiğitliği, mertliği
karşısında.
Hector toprağa düşer ancak Troya
düşmez. Yunanlılar surları aşamaz.
Yunan Kral Odysseus sonunda hile
yapar. Ahşaptan çok büyük bir at
yaptırır. Atın içine Troya'nın kapısını
açacak adamlarını yerleştirir. Atı gece
Troya'nın kapısına bıraktırır.
Troya'lılar tanrıça Athena'nın hediyesi olarak düşünüp atı içeri alırlar.
Gece atın içindeki Yunanlılar çıkıp
Troya'nın kapısını açarlar. Yunan ordusu içeri girer.
Yunan ordusu Troya'yı yakıp yıkar
ve yağmalar. Kral Priomos'u öldürürler. Troya, Yunanlıların hilesine
düşer.
Ancak Hector, adını tarihe, kahramanlığı ve mertliğiyle yazdırır.
Dört bin yıl önce yaşanan Troya savaşı'nda Hector, Anadolu'nun ilk özgürlük kahramanı olur.
Anadolu...Nice medeniyete yurt
olmuş, nice kahraman yetiştirmiştir.
Bugün Anadolu'nun yiğit devrimcileri Mahir, Hüseyin, Ulaşlar'ı,
Şanlı Alişan'ları, çağımızın Hectorları
olarak emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı Anadolumuzu savunmaya
devam ediyorlar.
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Halk Örgütleniyor:

Yeni Mevzilerimizle Çözülmeyen
Sorunlarımız Kalmayacak

Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi 25 Ocak'ta bir programla kuruluşunu ilan etti.
Çicek Salgın’ın açılış konuşmasını yaptığı program
halk tarafından sahiplenildi.
Çiçek Ana konuşmasında
Halk Meclislerini oldukça
net özetledi: “Halk Meclisleri halkın insanca onurlu bir yaşam için din, dil, cinsiyet ayırt etmeden
ortak sorunları birlikte kararlar alıp çözümler üreteceğimiz, yaşadığımız
mahallelerimizdeki sorunlarımızı uyuşturucu, hırsızlık, fuhuş, kumar yozlaşmaya karşı halk düşmanı olmayan herkesin katılacağı bir örgütlenmedir."
sözleri coşkuyla karşılanan programa 170 kişi katıldı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Devrimci olmak, bir ömür boyu
devrimci kalabilmek, bugün her zamankinden daha önem taşıyor. Çünkü emperyalizmin dünyadaki ezilen
halklar üzerindeki baskısı ve zulmü
her geçen gün artıyor. Tüm bunları duyup, tanık olup bir şey yapmamak insan onuruna, ahlakına taban tabana zıt
bir durumdur.
Devrimci olmanın ve devrimci
kalabilmenin onlarca, yüzlerce nedeni
var aslında. Fakat aynı zamanda da
devrimcilik pek çok bedeli göze almayı gerektiriyor.
Yaşamımızda belli dönemlerde kendi içimizde
hesaplaşmaya gireriz. Bizi
bu hesaplaşmaya yönelten
gördüğümüz zulüm karşısında bir şeyler yapma ihtiyacı duymamızdır ya da yapılan zulme denk
düşen bir karşı koyuş sergiliyor muyuz? Bu soru hesaplaşma yapmamıza neden olur.
Mücadele etme ve mücadeleyi bü-

yütme konusunda kimi
Tülay Korkmaz
Özlem Durakcan
zaman bazı engellerle
karşılaşırız. Bu engelyapmalıyız?
leri, okul, aile, iş, bizlere sunulan düzen
içindeki bir yer edinme vb. şeklinde çıBu soruya vereceğimiz cevap mükar. Ve hepsi bizleri gerileten unsurlar
cadele içerisindeki yerimizi belli edeolabiliyor. Bu yaşadıklarımız sadece
cektir. Çok köklü bir tarihe sahibiz. Bu
bize özgü değildir. Anadolu topraklatarih içerisinde kendimize örnek alarında ne zaman devrimci mücadele vecağımız 600’den fazla şehidimiz var.
rilmeye başlandı işte o zamandan beri
Şehitlerimizin yaşamına baktığımızda
düzen yanlarımız dediğimiz eksik ve zabugün sorun olarak karşımıza çıkan her
aflar karşımıza çıkmaktadır.
türlü engeli çok rahat aşabiliriz. Çünkü şehitlerimizin mücadele içerisinde yaşadıkları bizlerin yaşadıklarından ayrı değildir.
Yedi yıl süren Büyük Direnişimiz içerisinde 122 şehidimiz her anlarıyla bizlere
ışık tutmaktadır. Mücadele
önündeki aile, okul, eş, iş vb.
Kapitalist sistem içerisinde yaşısorunların halk ve vatan sevgisiyle
yoruz. Öyle ya da böyle düzenin 24
düşmana karşı besledikleri sınıf kinsaat sürdürdüğü psikolojik bombarleriyle alt edebilmişlerdir.
dımandan etkileniyoruz.
Örneğin; Özlem Durakcan;
Peki, bu etkilenmeler, ortaya çıkan
Özlem ailesini çok severdi (...) Anzaaf ve eksikliklerimize karşı neler
nesi birkaç kez çalıştığı dergiye Özlem’i görmeye gelmişti. Annem arkadaşlarımı tanırsa beni merak
etmekten vazgeçer, arkadaşlarımı, verdiğim mücadeleyi sever
diye düşünüyordu.(…)
Özlem ölüm orucundayken ailesi yanına gelmişti. Fakat onlarla gitmeyi kabul etmedi ve Özlem
19 yaşındaydı.
Yine 122’lerimizden Eyüp Samur’a, Muharrem Çetinkaya’ya
kulak verelim ve düzenin nasıl bir
yer olduğunu görelim.
“Bugün geriye dönüp baktığımızda bir Parti-Cepheli olarak üç yıllık bir mücadele pratiğimi görüyorum. Düzen içerisinde belki bu üç yıl
çok şey ifade etmeyebilir. Fakat bir
Parti-Cepheli olarak üç yıl inanılamayacak kadar çok şey ifade edebilir.

BİZLER DE
YAPABİLİRİZ!

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Eyüp Samur

Gülnihal Yılmaz

Çünkü benim için bu üç yıl birçok şey
ifade ediyor. Olumluluklarım ve olumsuzluklarım da var bu üç yıl içerisinde.
En büyük olumsuzluğum kısa bir süreliğine de olsa düzene geri dönmek
oldu. Belki de yaşamımın en kötü dönemiydi bu. Bir daha asla hiçbir koşulda
düzeni seçmem… (122 Şehit Cilt.2)
diye anlatmıştı Eyüp Samur ölüm orucuna gönüllülüğünü belirttiği yazısında. Üç yıllık mücadele yaşamı içerisinde
bir daha yaşamayacağı konusunda net
olarak ifade ettiği en olumsuz yanı düzen olarak tanımlıyor. Kısa süreliğine
düzene dönse de insana dair hiçbir şey
bulamıyor.
“Ekonomik durumu iyi sayılabilecek bir ailenin çocuğuydu. Kendi anlatımıyla ‘her istediği yapılan, istediği alınan bir çocuk olarak yetiştirildi.’
Burjuva, küçük burjuva bir çevrede büyüdü. Ama bu ilişkiler daha sonraları
onu rahatsız etmeye başladı. İçinde olduğu burjuva tarzını, ilişkilerini sevmiyordu.” (a.g.e) Ölüm Orucu direnişinin 81. Şehidi olan Tülay Korkmaz
böyle bir ailede, çevrede büyüdü. İsteseydi bol parası olan birisi olarak düzen
içerisinde yaşayabilirdi. Fakat o düzeni değil devrimciliği tercih etti.
“(…) Ankara’da Tıp Fakültesi’ne
kaydını yaptırır. Tıp Fakültesi’nin 4.
sınıfında tekrar üniversite sınavına gi-

Nail Çavuş

rer. Bu kez tercihi hukuk fakültesidir.
Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazanarak buraya geçiş yapar.” (a.g.e) Gülnihal Yılmaz hukuk fakültesi’nde
okurken tanışır devrimci hareketle.
Hedefinde doktor olmak, avukat olmak vardır. Ki, bu meslekler düzen
içerisinde çokça imkân sağlayacaktır
O’na. Fakat okulunu mücadele önünde engel olarak görmez ve tercihini
mücadeleden yana yaparak kahramanlaşmıştır.
“Hapislik süreci, Nail Çavuş’un
kendini yeniden yaratma süreci olur.
Şubedeki olumsuzluğunu telafi etme
ve kendini aşma isteği tüm yaşamının
odağındadır. Kendisiyle hesaplaşmasında acımasız davranır. Bu dönem
aynı zamanda bağlılığının, samimiyetinin de sınandığı bir dönem olur.
Yaşama katılımı örgüt iradesiyle sınırlandırılmıştır (…) Kimi gayri
memnun unsurların sorun çıkarma çabalarında onlara hep örgütlülüğün
yolunu göstermiştir.”
“... Onun gelişmesi ‘yapamam,
edemem’ diyenlere ders olarak anlatılabilecek kadar çarpıcıdır. Alfabeyi
tam bilmez İmdat abi, çarpım tablosunu bilmez. Bizim eleştirilerimiz
sonucu öyle bir noktaya gelir ki ‘kardeşim bana böyle şeyler söylemeyin
alır başımı giderim’ diyecek kadar

İmdat Bulut
abartılı bir tepki gösterir. Ama birkaç
ay içinde bilgisayar kullanmaya kadar öğrenir. Ve hiç kibirlenmez, kendini yüceltmez, olabildiğince doğal ve
sade…” (a.g.e)
İmdat Bulut’un yaşamı da bu paragrafın içeriği gibidir. Yaşamında olmaz, yapamam diye bir şey yoktur.
Tüm çabasını, enerjisini, her şeyini ortaya koyar öğrenmek için.
Özlem Durakcan, Tülay Korkmaz, Eyüp Samur, Gülnihal Yılmaz,
Nail Çavuş, İmdat Bulut… Her bir şehidimizin yaşamı bugün bizlere ışık
tutuyor.
Şehitlerimizin yaşamına baktığımızda pek çoğumuzun yaşadıklarından farklı olmadığını görürüz. Ve
mücadele önünde engel olan düzen
bağlarımızı şehitlerimizi örnek alarak
koparabiliriz.
122’lerimiz düzenle olan bağlarını yine düzene duydukları kin ile koparabilmişlerdir. Düzene olan sınıf
kinleri onları halka daha çok yaklaştırmıştır.
Örnek almalıyız. Ailemiz, okulumuz, işimiz vb. bizler için engel teşkil etmemelidir. Bizden önceki insanlarımız nasıl aşmışsa bizler de yapabiliriz. Yeter ki isteyelim. Yeter ki
düşmanımıza olan kinimizi büyütelim.
Dayı’mızın dediği gibi Gerisi Hayat…
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Mahallelerde Huzur ve Güvenliği Örgütlü Halk Sağlar!
Okmeydanı’nda Kapkaççıya İzin Verilmedi

Okmeydanı Yolağzı'nda 12 Ocak’ta bir kapkaççının genç
bir kızın telefonunu çalıp kaçtığını fark eden Halk Cepheliler kapkaççıyı yakaladı. Telefonu elinden alıp genç kıza
verdikten sonra kapkaççı mahalle halkına teşhir edildi. Kahvelerde halka yaşananlar anlatıldı. Bugüne kadar Okmey-

danı’nda tek bir hırsızı yakaladığı görülmeyen katil polis kapkaççıyı Halk Cepheliler’in ellerinden almaya çalıştı. Halk
Cepheliler kapkaççıyı katil polise vermediler. Kapkaççıya
hırsızlığın iyi bir şey olmadığı anlatıldı, bir daha yapmayacağına dair söz veren kapkaççı bırakıldı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Biz Yürüdükçe Halkın Kapıları Bize Açılır!

Her Mahalleye Yürüyüş Girmeli…
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Bu hafta umudun sesi Yürüyüş
Dergisi’ni ülkenin çeşitli yerlerinde
tanıtan Halk Cepheliler, Dev-Genç’liler ve Yürüyüş okurları halkın sahiplenmesini gördüler. Dersim Pülümür’den Erzincan’a giden DevGenç’lileri halk mangal yaparak karşıladı. İstanbul Karanfilköy’de tanıtım
yapan Halkın Mühendisleri’ni Umudun çocukları kapıda bekledi…

İSTANBUL
Avcılar: 25 Ocak’ta Marmara
Caddesi Yürüyüş Yolu’nda masa açıldı. 7 Halk Cephelinin katıldığı çalışmada 39 Yürüyüş Dergisi’yle birlikte takvim ve On Beşinde Bir Fidan
Umudun Çocuğu Berkin Elvan kitabı
halka ulaştırıldı.
Gebze: Devrimci İşçi Hareketi
Çayırova Emek Mahallesi’nde 21
Ocak’ta yaptığı çalışmasında, 24
Ocak’ta yapacakları türkü gecesinin
davetiyelerini dağıttı. 300 davetiyenin
ve 11 adet Yürüyüş Dergisi’nin halka
ulaştırıldığı çalışmada ayrıca mahallenin belli noktalarına 25 afiş asıldı.
3 kişinin katıldığı çalışmada bir kahvede türkü gecesinin duyurusu yapılırken işçi meclislerinin gerekliliği
anlatıldı. 26 Ocak günü de 2 Yürüyüş
okurunun yaptığı çalışmada 10 dergisi
halka ulaştırıldı.

Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları 4 kişiyle yaptıkları çalışmada 46 dergiyi halka ulaştırdılar.
22 Ocak’ta yapılan çalışmada mahallenin önceki haftalarda gidilmeyen
sokaklarında Yürüyüş dergisinin ta-
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nıtımı yapıldı. Haftalardır dergi alan
bir amca, “evladım benim okumam
yazmam yok ya, destek olalım diye
alıyoruz” diyerek devrimcilerin mahallelerinde olmasından duyduğu sevinci paylaştı. Ellerinde dergi paralarıyla devrimci abi, ablalarını kapılarda bekleyen çocuklar vardı, umudun çocukları...

Esenyurt: Esenyurt - Kıraç Yeni
Mahalle’de devrimci işçiler 19
Ocak’ta umudun sesi Yürüyüş Dergisi
tanıtımı ve dağıtımı yaptı. Bir buçuk
saat süren çalışmada halkla sohbet
edildi. 5 Yürüyüş Dergisi emekçilere
ulaştırıldı.

ANKARA:

Dev-Genç'liler
Mamak-Tuzluçayır'da 23 Ocak günü
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı.
2 saat süren çalışmada 30 dergi halka
ulaştırıldı. Tanıtımda Cepheliler’in
mahallelerdeki uyuşturucu çeteleriyle
olan mücadelesi, Dev-Genç’in üniversitelerdeki çalışmaları ve öğrenci
gençlik mücadelesi anlatıldı. Halk
özellikle mahallelerdeki uyuşturucu
satışı konusundaki şikâyetlerini DevGenç'lilerle paylaştı.

ÇORUM: 23 Ocak günü Emek
Caddesi ve Bahabey civarında Yürüyüş Dergisi tanıtımı yapıldı. İki
Halk Cepheli’nin katıldığı çalışma
40 dergi okurlarına ulaştırıldı.

BURSA: 20 Ocak’ta 4 Halk
Cepheli Teleferik Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı.

Mahalledeki bütün kapıları çalan,
bütün işyerlerine giren Halk Cepheliler, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Çalışmalar 2 saat sürdü.
22 Ocak’ta Kestel ilçesinin Kestel
Meydan, Kale ve Elmalık mahallerinde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
yapıldı. Halkın sorunlarına kulak veren Halk Cepheliler’i halk ilgiyle
karşıladı. Yoldan geçen her insana
Yürüyüş Dergisi anlatıldı.
Halk Cepheliler 24 Ocak günü
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını Panayır Mahallesi’nde yaptı. 3 saat
süren çalışmalarda halk ile sohbet
edildi, düzenin yozlaştırmasına karşı
yapılacaklar konuşuldu. Yürüyüş
Dergisi’nin önemi tüm Panayır’a anlatıldı. Yapılan tanıtımlarda toplam
160 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
27 Ocak’ta ise Kent Meydanı’nda
toplu tanıtım yapıldı. Yürüyüş Dergisi
okurlarının çağrısıyla gerçekleşen
tanıtımda Kent Meydanı, Fomara ve
Heykel Meydanı’na kadar tüm esnaflara ve halka Yürüyüş Dergisi tanıtıldı. Halk ile yapılan sohbetler ve
sesli anlatımla "Berkin’in, Uğur'un,
Ali İsmail ve katledilen halk çocuklarının katili AKP’dir" denilerek,
uyuşturucu çeteleriyle, mafyasıyla
el ele mahallelerimizde gençlerimizin
beyinlerini uyuşturanın, yozlaştıranın
AKP olduğunu anlattılar. İşbirlikçi
çetelerine halkı kurşunlatan, emperyalistlerin sömürü politikalarını ülkemizde halkın kanı canı üzerinden
hayata geçiren ve uşaklıkta sınır ta-
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Avcılar

Dersim

Antalya
nımayan AKP iktidarı olduğu söylendi. Çalışmada 67 dergi halka
ulaştırıldı.

Gemlik: Halk Cepheliler 19
Ocak günü Balıkçılar, İskele Meydanı, Dereboyu-Taşköprü mevkilerinde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yaptı. 4 saat süren çalışmada halk ile sohbet eden Halk
Cepheliler halkın sorunlarını dinleyip birlikte çözüm bulacaklarını
söylediler.
26 Ocak’ta 5 Halk Cepheli
Yürüyüş Dergisi önlüklerini giyerek tanıtım çalışması yaptı.
AVM Meydanı önünde başlayan
çalışma Balıkçılar bölgesinde devam etti. Balıkçılar bölgesindeki
tüm esnaflarla sohbet edildi. Kahvehanelere giren Halk Cepheliler
halka Yürüyüş Dergisi’ni ve AKP
faşizmini anlattı. 60 derginin halka
ulaştırıldığı çalışma Cemevi bölgesinde son buldu.

ANTALYA: Yürüyüş Dergisi okurları 25 Ocak’ta Göksu,
Soğuksu ve Konuksever mahallelerinde Yürüyüş Dergisi’nin
452. sayısının tanıtımını yaptılar.
MERSİN: 25 Ocak’ta Tarsus'un Musalla Mahallesi’nde 3
Halk Cepheli’nin bir buçuk saatlik
çalışmasında 40 dergi halka ulaştırıldı.

DERSİM: Halk Cepheliler
20-24 Ocak tarihlerinde gerçeğin
sesi Yürüyüş Dergisi’nin 452. sayısının dağıtımını yaptılar. Ovacık
ve köylerinde 100, Hozat ve köylerinde 150, Dersim merkez ve
köylerinde 500 olmak üzere toplamda 750 Yürüyüş Dergisi halka

ulaştırıldı.

Pülümür: Dev-Genç'liler 25
Ocak’ta Yürüyüş Dergisi tanıtımını yaptı ve haftaya cumartesi
günü yapacakları F Tipi Film gösteriminin duyurusu için kahveleri
gezip kahvelere ve marketlere
film gösteriminin davetiyelerini
yapıştırdı. Önceden geleceklerini
bilen Pülümür halkı Dev-Genç’lilere mangal yakarak sofra hazırladı. Dergi almayan birkaç kişiye
belde halkı çarşıda tepki göstererek “bu çocuklar Erzincan’dan
gelmiş neden almıyorsun, al o
oku bu dergiyi” dedi. 2 saat süren
çalışmada 40 adet Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. Ayrıca belde halkı, haftaya film gösterimine geleceklerini ve sesli çağrıları yaptıracaklarını söyledi.

ERZİNCAN:

DevGenç'liler 20 Ocak günü Buğday
Meydanı’nda Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yaptı. Kahvelere ve esnaflara girip dergiyi anlatan DevGenç’liler 35 adet Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı.

ANTEP:

Halk Cepheliler
22-25 Ocak tarihleri arasında
Düztepe Mahallesi ve Yeşilsu
Meydanı’nda yaptıkları çalışmalarda 86 dergiyi halka ulaştırdılar.
Antep’in Köseler Köyü’nde
Halk Cepheliler 27 Ocak’ta umudun sesi Yürüyüş Dergisi’nin 453.
sayısından 28, 452. sayısından
22 dergiyi halka ulaştırdılar. Uzun
süredir gidilmeyen köyde halkın
ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılaşan Halk Cepheliler, evlerine
misafir olup bir süre köylülerle
sohbet etti. Yapılan çalışmaya 2
Halk Cepheli katıldı.

Yozlaşmanın Kökünü
Halkla Birlikte
Kazıyacağız
Çalınmadık Kapı Bırakmamacasına
Anlatacağız
Halk Cepheliler Dersim'de ve Elazığ'da
yozlaşmaya karşı sokaklardaydılar
DERSİM: Halk Cepheliler 25
Ocak'ta Yeni Mahalle’nin bir bölgesinde
yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı kampanya
çerçevesinde tek tek evleri gezip evlere
misafir oldular. 3 grup oluşturarak yapılan
çalışmada gidilen evlerde yozlaşmaya ve
uyuşturucuya karşı mücadele ve mahallede
yaşanan sorunlarla, halk meclisleri ve halk
komiteleri ile ilgili sohbet edildi. Gidilen
evlerde halkın ilgisi ve misafirperverliği
hiç eksik olmadı. Çalışmada 14 aile gezildi.

ELAZIĞ: Halk Cephesi “Mahallelerimizde Uyuşturucuya, Fuhuşa ve Kumara
İzin Vermeyeceğiz” kampanyasını sürdürüyor. 26 Ocak’ta Yıldız Bağları Mahallesi’nde 900 bildiri kapı kapı gezilerek
halka ulaştırıldı. Mahalle halkıyla yozlaşmanın boyutları ve halk meclislerinde biraraya gelmenin önemi üzerine sohbet
edildi. 23 Ocak'ta ise yoksul mahallelerde
yozlaşma kampanyasının bildirilerinden
600 bildiri dağıtılırken 40 Yürüyüş Dergisi
de halka ulaştırıldı.

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Devrimci İşçi Hareketi

Ankara Ostim'de El İlanı
Dağıttı
Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 23 Ocak'ta
Ankara Ostim Metro Durağı’nda el ilanı ve
kuşlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
3000 kuşlama ve Devrimci İşçi Hareketi’nin
kim olduğunu açıklayan 300 el ilanı Ostim’li
işçilerle buluştu. Ostimli işçiler yapılan çalışmaya yoğun ilgi gösterirken, Ostimde
uyuşturucu sorununun yaygın olduğu da işçilerin şikâyetleri arasında yer aldı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Kürdistan’da
Hayatın Öğrettikleri

Emeğimiz Boşa Getmez!

Dersim'de Dev-Genç’liler 6 Kasım'da YÖK'ü protesto
etmek için hazırlıklara başladı. Günler öncesinden Ankara'ya
gidilmesi için kitle çalışması yapmaya başladılar.
Bir yandan ihtiyaçları, yol parası için çalışıyorlardı.
15 kişilik bir gençlik ekibi esnaf ve mahallelere
dağıldı. Hazırladıkları gençlik kartlarıyla tek tek evlere
ve esnafa gidiyor, çalışmalar yapıyor, ihtiyaçları için de
para topluyorlardı. Halk, gençliğin Ankara'ya ne için gideceğini bildiğinden destek veriyorlardı. Dev-Genç’liler
hazırlıkları tamamladıktan sonra Ankara'ya doğru yola
çıktılar.
Eylem öncesi Ankara'ya ulaşmayı başarmışlardı. Fakat
arkadaşlar Kızılay Meydanı’na girmeden polisin azgın
saldırısıyla karşılaşmışlardı. Birçok insan işkence görmüş
ve saldırı basına yansımıştı.
TV'lerden haberi izleyen aileler ve esnaflar derneğe
gelip, kaç kişinin gittiğini gözaltı olup olmadığını soruyordu. Hepsi öfkeliydi. Polise beddualar ediyor, lanetler
okuyorlardı.
Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Cephelileri Yıldıramayacak
Mücadelenin Büyümesine
Engel Olamayacaksınız!
Çerkezköy'de Gözaltı:
Erdinç Öksüz, 28 Ocak'ta çalıştığı işyerinden polis
tarafından alınarak Çerkezköy İlçe Emniyeti Müdürlüğü’ne
götürüldü. İfadesi alındıktan sonra Çerkezköy Adliyesi’ne
gönderilen Erdinç Öksüz savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltı Terörüyle
Bizleri Yıldıramazsınız!
Tekirdağ’da 26 Ocak'ta faşist AKP’nin eli kanlı polisi
sokak ortasında kaçırarak, evleri basarak 6 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan Kenan Günyel ve Hüseyin Süngü
polisler tarafından hastane içinde de işkenceye maruz
kaldı. Elleri kelepçeli bir şekilde doktorun yanına götürüldükleri için tedaviyi kabul etmediler. Bunu üzerine
tekrar Tekirdağ Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüler.
Kenan Günyel İstanbul'a götürüldü. Erkan Konukçu,
Fatma Kartal, Serap Kartal ve Veysel Çalışkan evlerden
gözaltına alındılar. Evler darmadağın edilip, evlerde bulunan Grup Yorum albümlerine, tablet ve telefonlara el
konuldu. Dev-Genç yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan
arkadaşlarımız 27 Ocak'ta savcılığa götürülüp ifadeleri
alınmıştır. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdir. Mahkeme arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmalarına karar verip serbest bırakmıştır. Buradan işkenceci
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Arkadaşlar eylemden birkaç gün sonra geri Dersim'e
döndü. Gözaltına alınmışlar ve işkence görmüşlerdi.
Tüm kitle yoğun bir saldırıya uğramıştı. Hepsinde işkence
izleri vardı.
Ankara'dan eylemden dönen Dev-Genç’liler kısa
sürede organize oldular. Tek tek esnafları ve mahalleleri
dolaştılar. Geri döndüklerini, saldırıları, işkenceleri anlattılar... Bir yandan da yaptıkları para ve yiyecek yardımlarının boşuna gitmediğini, işlerine çok yaradığını
söyleyerek teşekkür ettiler.
Bu tavır esnaf ve ailelerin çok hoşuna gitmişti. Yardımların boşa gitmemesine sevinmişlerdi. Özellikle de
gençlerin tek tek esnafı ve aileleri dolaşması onlara gelişmeleri anlatmaları, onları da katmalarından memnun
olmuşlardı.
Onlara gelişmeleri anlatmak, teşekkür etmek daha
çok güvenmelerini sağlamıştı. Bunu gelenekselleştirerek
sadece merkezi eylemlerden döndüğümüzde değil, esnafa
ve ailelere gidip bilgi vemeye dahil etmek bize yakınlaşmalarını sağlamıştı. Ayrıca insanlar emek verdiği,
yardım ettiği bir işin, bir yardımın sonucunu görmek istiyorlardı. Bu onların doğal hakkıydı... Çünkü bizde bu
işin bir parçasıyız diyorlardı.
Tekirdağ polisini uyarıyoruz. Arkadaşlarımızı hedef göstermekten vazgeçin. Yapacağınız hukuksuzların işkencelerin hesabını sizden misliyle sorarız” denildi.

24 Saat Bizi İzlediğiniz Kameraları
Kıracak Keyfi Uygulamalarınızı
Başınıza Çalacağız!
TAYAD’lı Aileler’in başlatmış olduğu kampanya
çerçevesinde 26 Ocak’ta İstanbul Gazi halkıyla birlikte
olan aileler “Cam Kafes ve 24 Saat Gözetleme” işkencesini anlattı.
İlk sözü alan İnanç Özkeskin; hapishanelerde yaşanılan
tecrit politikalarını anlatarak tutsakların ağır işkenceler
gördüğünü ve bu işkencelere direnen tutsakların seslerini
dışarıya taşımak gerektiğini belirterek "bizler TAYAD’lılar
olarak bir kampanya başlattık" dedi. Devamında kampanyayı anlatarak kampanya çerçevesinde 1 Şubat günü
başlayacak yürüyüşler için çağrıda bulundu.
Melek Akgün ise TAYAD’ı anlattı: “Bizler dünden
bugüne evlatlarımızın arkasında olduk ve şimdi de
olmaya devam edeceğiz” diyerek 24 saat kamerayla
dayatılan onursuzluğu
ifade etti. Minyatür
olarak yapılan cam kafesin üzerinde göstererek cam kafes uygulamasını anlattı. Seminere 33 kişi katıldı.
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Vatanımızı, Örgütümüzü Savunacağız!
Halkın Mimar-Mühendisleri 26 Ocak’ta “AKP Saldırıyor, Direnişe, Mücadeleye TMMOB’u Savunmaya” başlıklı 102 No’lu bir açıklama yayınladı. Açıklamada AKP
iktidarının TMMOB’u tasfiye etme çabalarına rağmen,
bunu başaramadığı belirtilerek şu sözlere yer verildi: “ Hırsız AKP, meslek örgütümüz TMMOB’a da… saldırmaktadır. Yeni çıkarmak istediği Torba yasa ile amaçlanan rantın önündeki tüm engelleri kaldırmaktır. Sadece TMMOB
engelini değil aynı zamanda iş güvenliği, yapı denetimi,
kamulaştırma gibi yağma ve talanın önünde engel olan tüm
yasaları değiştirmek istemektedir. Çünkü sömürüyü sürdürmek için, elde avuçta olanı satmak, tüketerek büyüttükleri ekonomilerini devam ettirmek zorundalardır.
AKP’nin hazırladığı bu yasa tasarısıyla TMMOB’un
merkeziyetçi yapılanması tamamen dağıtılarak her ildeki her odanın kendi içinde bir yönetim işleyişi oluşturmasını, böylece merkezi gücünü tamamen yitirmesini hedeflemektedir. Bakanlığın denetimine tabi kıldığı yerel oda
yönetimlerini ise denetleme, görevden alma, cezalandırma gibi uygulamalarla baskı altında tutmayı amaçlamaktadır…
1- TMMOB İstanbul İKK toplantısında da gündeme
getirdiğimiz, TMMOB çalışanları toplantısında da gündeme gelen “3 Günlük Açlık Grevi” mevcut koşullarda sesimizi duyuracak ve mühendis mimar kitlesini toparlayacak
en güçlü çağrıdır. Bir açlık grevinin oluşturduğu direniş

Baskılar, Saldırılar, Gözaltılar;
Örgütlenmemizi Engelleyemeyecek!
“İşsizliğe, Düşük Ücretle Güvencesiz Çalışmaya Karşı
Mühendis Mimar Meclisleri’nde Birleşelim” kampanyasının başlangıç yürüyüşüne 18 Ocak'ta AKP’nin katil polisleri Topkapı’da saldırmış, 11 mühendis-mimar gözaltına alınmıştı. Halkın Mühendis Mimarları, 25 Ocak'ta gözaltıları
protesto etmek ve kampanyayı duyurmak için Galatasaray
Lisesi önünde eylem yaptı. Açıklamada “Mühendis-mimarların sorunları tüm çıplaklığıyla ortadayken, bizler
meslektaşlarımızla mühendis-mimar meclislerinde örgütlenecek, bu sorunları yaratan nedenleri ortadan kaldırma mücadelemizi büyüteceğiz. AKP faşizminin hiçbir baskısı, saldırısı, gözaltıları bunu engelleyemeyecektir” denildi. Açıklamanın ardından Galatasaray Lisesi önünde kampanya bildirileri dağıtıldı.

Ev Baskınları Yapacağınıza
Berkin’in Katillerini Açıklayın!
Artan baskı ve operasyonlara karşı 24 Ocak’ta Esenyurt
Depo Kapalı Cadde'de, Esenyurt Halk Cephesi tarafından yürüyüş yapıldı. “Baskılar, Gözaltılar ve Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz. Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz’’ sloganlarıyla yürüyüş yapıldı. Açıklamada; “devrimcilerin örgütlü
olduğu mahallelerde, “Elif Sultan Kalsen’i arıyoruz adı altında
operasyonlar ve ev baskınları yapacağınıza Berkin Elvan’ın
katillerini halka açıklayın, halk çocuklarının katillerini bulun”
denildi.

havası etrafında yüzlerce mühendis mimar bir araya gelecektir.
2- Odanın bürokratik kanallarına sıkışmış bir örgütlenmeden çıkıp üyelerin kendi düşüncelerini dile getirebileceği bir forum çağrısı yapılmalıdır. Kolektif ve kitlesel bir mücadele örgütlemenin başka bir yolu yoktur. Bu
forumda, yapılacak eylemlere birlikte karar verilmeli ve
kararlar komitelerle örgütlenmelidir. Direniş paylaşılmalıdır.
Başta bu önerileri somut olarak sunduğumuz İstanbul
İKK (İl koordinasyon kurulu) olmak üzere tüm İKK’lar
bu eylemleri örgütlemek zorundadır. Bu eylemleri örgütlemiyorsa bunun yerine alternatiflerini koymak ve tüm
halka nedenlerini açıklamak zorundadır…
Her bir eylemi yapacak insan bulunur; yeter ki, direnmekten başka yolumuz olmadığını anlayalım. TMMOB
yöneticilerinin bu süreçte attığı ileri adımların hepsine tam
destek verecek; geri adımlarını, basiretsiz, teslimiyetçi politikalarını halka açıklayacak, teşhir edeceğiz…
Bu vatanı yağmalamak o kadar kolay değil. Vatanımızı
savunacağız, örgütümüzü savunacağız; ormanları yağmalanan, dereleri kurutulan, iş cinayetlerinde katledilen,
evleri başlarına yıkılmak istenen halkımızı savunacağız.
Meslek onurumuzu, ekonomik, demokratik, sosyal tüm
haklarımızı savunacağız. AKP’nin faşizmine teslim olmayacağız. Çünkü biz bu halkın mühendis mimarlarıyız.”

Sayı: 454

Yürüyüş

AKP’nin İşkenceci

1 Şubat
2015

Katil Polislerini Uyarıyoruz!
Erzincan’da DevGenç’liler 27 Ocak’ta bir
açıklama yaparak, polisin
ev baskınlarını ve gözaltı terörüyle ilgili AKP’nin
katil polisine seslendiler:
“Gözaltılarınız, işkenceleriniz, baskılarınız devrimcileri sindiremez. İnsanlarımızı taciz etmeye,
işkence yapmaya devam
ederseniz o işkenceci namussuz arkadaşınız çevik
kuvvet Mehmet’in evine
nasıl geldiyse Cepheliler, hiç üşenmez tek tek
tüm siyasi şube polislerinin evine gider. Cephelileri bekleyin. Erzincan’da
arkadaşlarımızdan birinin saçının teline zarar gelirse hesabını misliyle sorarız. Artık tek gözünüz

ADALET HALKIN ELLERİNDE!

açık değil, hiç uyumayacaksınız. Korkularınızı
büyüteceğiz” denildi.

Erzincan’da
Ev Baskınları
AKP’nin işkenceci
katil polisleri 27 Ocak
sabahı Erzincan’da Gezi
eylemleri bahanesiyle evlere baskın yaptı. Binlerce polis ve özel harekâtıyla köyleri basıp evlerden insanları alan işkenceci katil polisler Emre
Erez’in de evini basmış,
daha sonra Emre siyasi
şubeye götürülmüştür.
Psikolojik işkence gören
Emre, 5 saat sonra Erzincan Emniyeti’nden bırakılmıştır.
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Suudi Kral'ın Ardından Yas İçin
Perde Kapattıran AKP'ye
Devrimci Sanatçılardan Tepki:

Tiyatrolar Savaş Koşullarında
Dahi Perde Kapatmaz!

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz’in ölümü sonrasında Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edildi. Ve bu milli yas sonucunda Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları perdesini kapattı. Peki, bize kendi ülkesinde
dahi yas ilan edilmemesine rağmen bizim ülkemizde yas
ilan ettirecek kadar önemi nedir kral Abdullah’ın? Bütün
soyu halkların emeğini sömürmek üzerine şekillenen, kendi de ömrü boyunca hırsızlık, katillik yapmış olan kral Abdullah için ülkemizde yas ilan edilmesi aslında AKP’nin
bu katille olan kökten bağlarını ortaya koymuştur.
Biz devrimci tiyatro sanatçıları olarak bu yasın karşılığında ülkemizdeki devlet ve şehir tiyatrolarının perde kapatmasının bir acziyet olduğunu savunuyoruz. Ve
buna tepki gösteren sanatçıların da bir elin parmağını geçmemiş olmasını üzüntü ile takip ediyoruz. Fakat umutsuz
değiliz, tiyatro sanatçıları, şehir tiyatroları, devlet tiyatroları oyuncuları böylesi baskılar karşısında ancak örgütlenerek sözümüzü söyleyebiliriz. Savaş koşullarında
dahi devam eden tiyatro, bir hırsızın, bir katilin ölümüyle perde kapatmamalı. Örgütlenelim ve sözümüzü söyleyelim...

İdil Halk Tiyatrosu
27 Ocak 2015

İdil Halk Tiyatrosu
Şeyh Bedreddin Oyunu
Provalarına Başladı
İdil Halk Tiyatrosu Şeyh Bedreddin ve Berkin Elvan'ı
tarih sahnesinde karşılaştıran uzun oyunlarının provasına başladı. Yaklaşık dört ay sürecek olan prova sürecinden sonra oyun Anadolu ve Avrupa turnesine çıkacak.
İdil Halk Tiyatrosu, tiyatroya gönül vermiş herkesi Şeyh
Bedreddin oyununda oynamaya davet ediyor.

Ayrıntılı bilgi için: 0 212 238 81 46
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Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi'nden
Açıklama:

"Polis Çetelere Tetikçilik
Yaptırıyor, Koruyup Kolluyor!"
Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi bir açıklama yayınlayarak haftalardır çetelerle polisin işbirliği içinde halka karşı uyguladıkları teröre karşı mahallelerini savunmanın meşru bir görev olduğunu belirtti.
Açıklamada "Gülsuyu-Gülensu’da, haftalardır polis, çete işbirliği devam ediyor. Polisler ve çeteler işbirliği
içerisinde mahallede terör estiriyorlar. Kütüphaneler ve
parklar kurşunlanıyor. Kurşunlanmadan önce ve sonrasında polisler akrep araçlarıyla mahallede turluyor. Kurşunlanıyor. Ardından polisler gelerek devrimcileri takip
ediyorlar. İnsanlar vuruluyor. Ambulanslarla gelerek incelemede bulunma bahanesiyle kovanları toplayıp delilleri karartıyorlar. Hasan Ferit’in kanlı gömleğinin çalınması örneğinde olduğu gibi... Polis çetelere tetikçilik yaptırıyor, ardından korumak için her şeyi yapıyorlar" denildi. Mahallelerini korumanın en meşru hak olduğunu ifade eden Gülsuyu – Gülensu Halk Cephesi, mahallesini koruyan Göhkan Yıldırım’ın keyfi bir şekilde
gözaltına alındığını belirtti. Gökhan Yıldırım ertesi gün
serbest bırakıldı.

İzlediğimiz Filmlerle de
Düzene Alternatifiz!
Kıbrıs Dev-Genç'ten F Tipi Film Gösterimi
Kıbrıs Dev-Genç'in Girne Kültür
Merkezi'nde 24 Ocak'ta düzenlediği
film gösterimi programında F Tipi
Film'in gösterimi gerçekleştirildi. Akşam başlayan program bir DevGenç'linin hazırladığı sunum ile başladı. Sunumda F tipi hapishanelerin
amacı anlatılarak bilgilendirme ve
hatırlatma yapıldı. Örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı. Şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şiirler okundu ve film gösterimine geçildi. 13 kişinin katıldığı etkinlik izlenen film
üzerine yapılan değerlendirme ve sohbet ile tamamlandı.

Alternatif Kültürü Israr ve
Süreklilik ile Yaratabiliriz!
Antep'te Halk Cepheliler’in her hafta düzenledikleri
film gösterimleri devam ediyor. 24
Ocak'ta “Gök Kuşağı Savaşçıları”
isimli filmin gösterimi yapıldı. Dört kişinin izlediği filmin ardından, Halk
Cepheliler film üzerine sohbet ettiler.
Bu etkinliği sürekli hale getirmenin
önemli olduğu, daha fazla katılım
sağlayarak bu güzelliği daha yaygınlaştırmak gerektiği konuşuldu.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Halk Toplanıyor, Tartışıyor, Karar Alıyor, Uyguluyor!
Sorunlarımızın Çözümü Her Alanda Halk Meclisleridir!
ler, mahalleliler yaşadıkları sorunları anlattılar. Mehmet Akif
İSTANBUL
Gazi: Halk meclisi her Pazartesi günü yaptığı toplantıyı
bu hafta 26 Ocak’ta yaptı. 24 kişinin katıldığı toplantıda
öncelikle mahalledeki korsan İmam Hatip Lisesi'nin kapatılmasıyla ilgili yürütülen kampanya konuşuldu. Şimdiye kadar neler yapıldığı, nelerin eksik bırakıldığı, nelerin yanlış yapıldığı tartışıldı. İleriki günlerde nasıl bir çalışma yapılacağı kararlaştırılarak komiteler kuruldu. Ayrıca son dönemde yapılan elektrik ve su zamlarıyla ilgili eylem yapma kararı alındı. Toplantı sonunda kurulan komiteler kendi aralarında bir araya gelerek nasıl ve nerede toplanıp çalışma yapacaklarını belirlediler.

Okmeydanı: Halk meclisi 19 Ocak'ta yozlaşmaya ve
uyuşturucuya karşı Yolağzı'nda halk toplantısı yaptı.
Toplantıda uyuşturucunun zararları anlatıldı. Fuhuşun bu
sistemde vergiyle resmileştirildiğini, devlet için ahlak diye
bir şey olmadığı, sorunun halkın mücadelesiyle çözüleceği vurgulandı. Yıkımlar üzerine sohbet edildi. Yozlaşmanın bir biçimde yıkımlara hizmet ettiği anlatıldı. Yozlaşmaya karşı birlik olunması ve halk meclislerinde mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.
İkitelli: İkitelli’de 25 Ocak'ta Yıldız Düğün Salonu'nda
Halk Meclisi toplantısı yapıldı. Akşam başlayan toplantıda ilk önce Mehmet Akif Mahallesi’nden gelen temsilci söz
aldı. Mahallede pek çok sorun yaşandığı, halk olarak artık
birlik olmanın zamanı olduğu anlatıldı. Daha sonra İnönü
Mahallesi’nden gelen temsilci; halk olarak bir araya geldikleri zaman her şeyi çözebileceklerini, özellikle uyuşturucu sorununun ciddi bir sorun olduğunu ve bir çözüm bulunması gerektiğini anlattı. Kurulan halk kürsüsünde genç-

AKP’nin Katil Polislerine de,
İşbirlikçi Belediyenin Yalanlarına
İzin Vermeyeceğiz!
Günlerdir Gazi’de İmam Hatip'e karşı mücadele ediyoruz. Polis, İmam Hatip’in önünde 24 saat nöbet tutarak
gelen geçene gaz ve plastik mermilerle saldırıyor. Halkı
ve esnafı artık canından bezdirdiler. Bütün gün mahalleye giren otobüsler akşam saat 17.00’den sonra mahalleye sokulmuyor. 21 Ocak Çarşamba akşamı İmam Hatip'in
kapatılması için kurulan çadırda nöbet tutan Halk Meclisi üyeleri otobüslerin mahalleye sokulmadığını görünce bir
grup Dört yolda, bir grup Gazi girişinde bekleyerek yolculara "yukarıda eylem var burada indiriyoruz" diyen otobüslerin önünü keserek yolculara "yukarıda eylem yok, bunlar bilerek sizi aşağıda indiriyorlar, halkı devrimcilere karşı kışkırtıyorlar" diyerek belediye ve polisin yalanlarını teşhir ettiler. Bütün otobüsleri zorla mahalleye soktular. Onların yalanlarına biz de kendi yöntemlerimizle karşılık vereceğiz. Tek tek otobüslere bineceğiz, anlatacağız.
Gazi Halk Meclisi
27 Ocak 2015

Mahallesi’ne Bakırköy otobüslerinin geç geldiği, Parseller
bölgesinde köşe başında bekleyen gençlerin uyuşturucu ve
çeteleşmeye açık hale geldiği, mahallede hırsızlık olaylarının arttığı, komşuluk ilişkilerinin kalmadığı sorunlar
olarak anlatılanlardı. Toplantı sonunda 7 Şubat'ta daha büyük bir toplantı yapılması, mahallede uyuşturucuya karşı
büyük bir yürüyüş yapılması, gençlik, kadın ve mahalle komisyonlarının kurulması, mahalledeki büyüklerin yaşı
daha küçük olana ağabeylik, ablalık yapması gibi kararlar
alındı. Toplantı sonunda "temel afetlerde neler yapılır, deprem sel olunca ilk yapılması gereken nedir?" konulu bir eğitim verildi. Eğitimi Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, afet
yönetimi uzmanı Özden Işık ve mahalle afet gönüllüleri başkanı Hüseyin Karadayı verdi. Toplantıya 80 kişi katıldı.

ANKARA
Hüseyingazi’de 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan
halk toplantısına çağrı yapıldı. 8. Cadde ve 9. Cadde boyunca halk toplantısına davet bildirisinin dağıtımı yapıldı. Bildiri dağıtımı sırasında sokakta bulunan mahalle halkıyla sohbet edildi. Toplantıda mahallenin sorunlarından
bahsedileceği, gelip kendilerinin de sorunları dile getirmelerini ve mahalleyi sahiplenmeleri gerektiği söylendi.
Bizim de söyleyeceklerimiz var diyerek; “kentsel dönüşüm büyük bir sorun, sonra mahalleye çok kar yağıyor ve
yollar kapanıyor, açılması için tuzlama yapmıyorlar” vb.
sorunlarını dile getirdiler. Toplantıya geldiklerinde bu ve
bunun gibi birçok sorunun çözümü üzerine daha genişçe
ve hep birlikte konuşup kararlar alınabileceği anlatıldı. Sürdürülen çalışmada 800 bildiri dağıtıldı. Çalışmaya 7 kişi
katıldı.

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Katil Polislerin
Gazi Mahallesi'ndeki İcraatları
1) İmam Hatipi korumak için mahalleyi ablukaya aldı.
Gelen geçene plastik mermilerle, suyla, gaz bombalarıyla saldırıyor.
2) Sokak ortasında gençlerimizi döve döve gözaltına aldı.
3) Bir gencimizi sokak ortasında arabaya alıp döve döve
eve bırakıp evdekileri tehdit ettiler.
4) Liselilerin ailelerini arayıp ''çocuklarınız terör örgütü
ile görüşüyor dikkat edin'' diyorlar.
5) Bir ailemizin evini basıp yaşlı anne babasını tehdit
ediyorlar.
6) Gözaltına aldıkları herkesle Gazi’deki devrimcilerin
üzerine ifade almaya çalışıyorlar.
7) Mahallede çatışma var diyerek otobüsleri sokmuyorlar.
8) Muharrem Karademir Tepesi’ne saldırıyor, ''taş
atarsanız gaza boğarız, yıkarız burayı'' diye tehdit ediyor.
Sonuç olarak; AKP’nin katil polisinden misliyle hesap
soracağız!
Gazi Halk Cephesi
27 Ocak 2015

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Cepheliler Polis Terörünün Hesabını Soruyor!
Armutlu'da Cepheliler, 25 Ocak'ta
karakola saldırarak işgalci karakoldan
ve işkenceci polislerden hesap sordu.
Armutlu'da çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Çatışmalar Cepheliler’in
Armutlu duvarlarına çizdiği, Mahir ve
Dayı'nın resminin katil sürüleri tarafından silinmesiyle başladı. Cepheliler, önderlerin resimlerine yapılan
saldırı sonrası karakola molotofla ve
parça tesirli bombalarla saldırdılar. Ertesi gün Dayı ve Mahir'in resimleri
tekrar çizildi. Resimler çizilirken akrep araçlarıyla gelen polisle Cepheliler
çatıştılar. Çatışmada, karakolun içindeki iki polis, atılan molotofların
isabet etmesiyle yandı. Ne tel örgüleri ne de bariyerleri karakolu ve
içindeki katiller sürüsünü koruyamadı. Cephelilerin saldırısı sonrası
polislerin yaşadıkları paniğe tüm Armutlu halkı tanık oldu.

Sayı: 454

Yürüyüş
1 Şubat
2015

Her akşam çizilen resimlerin olduğu yeri gaza boğarak resimleri ve
yazıları sildiler. Ama Cepheliler her
resmi yeniden çizdi, her yazıyı daha
büyük yazdı. 24 Ocak'ta ise saldırıya
geçen akrebin molotoflanması sonrasında, katil sürüleri Armutlu’da terör estirmeye çalıştılar. Tüm mahalleyi gaza boğdular. 25 Ocak tarihinde de çatışmalar aynı şekilde devam
etti. Gece devam eden çatışmalardan
sonra, ertesi gün Dayı ve Mahir'in resimleri tekrar çizildi ve polislerin
saldırısı için hazırlık yapıldı, beklendi.
Cephelilerin cüreti karşısında geri
adım atan katil polisler oldu. Önderlerimizin resimlerine saldırmaya cesaret edemediler. Bu kez Cepheliler
Berkin'in hesabını sormak için saldırdılar. Karakola farklı noktalardan
saldırarak polislerin saldırmasına fırsat vermeden geri çekildiler. Kararo-

Devrimcilerin Yazılamalarını
Silmek Suçtur!
Bağcılar: Yavuz Selim Mahallesi’nde ise 26
Ocak’ta devriyeye çıkan Halk Cepheliler, Liseli Dev-Genç’liler ve mahalle gençliği, 1 gün önce
liselilerin yaptığı yazılamanın karalandığını ve
ülkücü işretleri yapıldığını gördüler. Hemen
anında yeni bir yazılama yapıldı. Yapılan işaretler
silinerek yeniden Umudun Adı duvarlara nakşedildi. Bu sırada karşı apartmandan faşistin biri
küfür ve hakaretlerle engellemeye çalıştı. Buna
karşılık sesli bir şekilde yazılamaların amacı anlatıldı. "Devrimcilerin Yazılamalarını Silmek Suçtur" denildi. Bu sefer çatıdan taşlar atılması üzerine güvenlik amacıyla Cepheliler havaya iki el
ateş etti, kafasını içeri sokan faşist bir daha çıkmadı. Sloganlarla mahallede tur atılarak devriye tamamlandı. Devriyeye 25 kişi katıldı.
Cepheliler 27 Ocak’ta Bağcılar - Yenimahalle’de “Berkin Elvan Ölümsüzdür/ Cephe” ve
“DHKP-C” yazılamaları yaptı. Toplam 3 adet yazılama yapıldı.
KIRAÇ: Cepheliler 17 Ocak'ta halkın matbaası duvarlara yazılamalar yaptı. Duvarlara umudun adı yazıldı. Dört yere “DHKP-C”, iki yere
“Berkin Elvan Ölümsüzdür/Cephe”, iki yere
“Umudun Adı DHKP-C”, üç yere “Uyuşturucu
Satmak Suçtur /DHKP-C”, iki yere “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür/Kıraç Milisleri” ve bir yere
“Barikatın Ardı Vatandır /Cephe” yazılamaları
yapıldı.
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la saldırı gece saat 24'e kadar sürdü.
Son olarak parça tesirli bomba atıldı.
Saldırı sonrası mahalleye akreplerle
girerek gözdağı vermeye çalışan polisler daha sonra karakola çekildiler.

BAĞCILAR: Halk Cepheliler
23 Ocak'ta mahallenin gençleri ile birlikte Yenimahalle, Kirazlı Mahallesi
ve Mevlana Parkı civarında devriye
attı. Kavga eden ve silah çeken gençlerin olduğu bilgisini alan Halk Cepheliler iki tarafı da bulup getirdi,
yüzleştirdi. Mahallelerde kimsenin
kafasına göre serserilik yapamayacağı belirtilerek yozlaşmaya karşı mücadele anlatıldı. Silah çeken kişi tokatlanarak uyarıldı. Mahallede kabadayılık, eşkiyalık yapılmasına izin
verilmeyeceği, mahalle delikanlılığının mahalle sorunlarına ve gençlerine sahip çıkmakla olunacağı anlatıldı.

Cephe Milisleri Afişleme Yaptı!
Okmeydanı’nda Cephe Milisleri 17 Ocak'ta mahallenin sokaklarında silahlarla afişleme yaptılar ve sesli anlatımda bulundular. “Berkin’in katillerini arıyoruz vermezseniz saraylarınızı başınıza yıkacağız
– CEPHE” afişleri asıldı. “Tek Gözünüz Açık Uyuyacaksınız Bekleyin Bizi Yine Geleceğiz. Muharrem Olup Geleceğiz Fırat Olup Geleceğiz”, “Berkin’in Katillerinden Hesap Sorduk Sormaya Devam Edeceğiz”, “Yaptığınız Şaşaalı Saraylar Sizi Koruyamayacak Sizi En Güvenli Dediğiniz Yerlerde Cezalandıracağız” denildikten sonra havaya ateş açılarak eylem iradi olarak bitirildi. Toplam on afiş asıldı.

Halkın Çocuklarını Zehirlemek
Halk Düşmanlığıdır
Elazığ’da Cepheliler 19 Ocak'ta torbacıların kullandığı, uyuşturucu
satışı yaptığı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan yıkık bir inşaat
binasının önünde bekleyen torbacılara uyarı ateşi açtı. Ardından mahalle halkına sesli anlatım ile "mahallerimizde uyuşturucuya izin vermeyeceğiz, çetelerden hesap soracağız" denildi. Cepheliler’in uyarı
atışı yapmasıyla torbacılar kaçtı. Camlarından Cepheliler’i alkışlayan
halkı, Cepheliler silahlarını tekrar ateşleyerek selamladılar.

Yaptıklarınız Molotof ve Mermi Olarak
Geri Dönecek!
22 Ocak günü İstanbul Küçükarmutlu’da yazılama yapan Halk Cephelilere küfür eden katil polisler, Cephelilerin taşlarından panik halinde kaçtılar. Halka küfür ederken burunları havada olan ahlaksız, katil polisler, akrep denilen zırhlı aracın içindeyken bu korkuyu yaşadılar. Karşılarındaki Cepheliler’in ellerinde ise sadece taş vardı.
23 Ocak'da ise gece duvarlara yapılan Mahir ve Dayı'nın resmini silen katil polislere Cepheliler "Saraylarınızı Sarsan Depremlerle Geliyoruz-DHKP-C" yazısını karakolun karşı duvarına yazdılar.

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Avrupa’da
Davos kentinde bu yıl 46.ıncısı düzenlenen G20 Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için gelen Başbakan Davutoğlu 23 Ocak tarihinde İsviçre’nin Baden şehrinde çeşitli Türk dernekleri tarafından bir seminere katılmak üzere
çağrıldı. Bu çağrıya karşı demokrat kurumlar ve örgütler tarafından protesto çağrısı yapıldı. Halk Cephesi olarak da bu protesto eyleminde yerimizi aldık, slogan-

Davos’ta Ahmet Davutoğlu
Protesto Edildi

larımızı haykırdık.
Saat 18’de başlaması gereken eylem
öncesi polis tüm kenti abluka altına aldı
ve yoldan geçen birçok insanı hiçbir gerekçe göstermeden saatlerce gözaltında
tuttu. Polisin tüm çabalarına rağmen toplanma alanına birçok kişi ulaştı. Eylemin
yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçildiğinde polisler köpekleriyle etrafımızı sararak yürüyüşe izin vermedi, buna karşı

Köln'de Irkçı- Faşistlerin
Yürüyüşüne Karşı Eylem

Irkçı faşistler 21 Ocak günü bir kez daha Köln’de yürümeye
kalkıştılar. Tüm antifaşistler birleşerek binlerce kişi ile ırkçı faşistleri kuşattı…
Irkçı faşistler bu defa da Köln Merkez Tren İstasyonu’nda toplanarak yürümeye çalıştılar. Daha kalabalık olmak için ve
Köln’deki antifaşist direnişi kırmak için bu defa Duisburglu ırkçı faşistlerle ittifak kurarak gelmişlerdi. Ama yine bir avuçtular,
binlerce antifaşist ve halk tarafından tren istasyonunda kuşatılmışlardı. Bir avuç ırkçı faşist, yoğun polis korumasına rağmen
saatlerce tren istasyonundan çıkamadı. Saatler sonra polis koruması altında bir ara sokakta çok kısa bir yürüyüş yaptılar ve hemen dağılmak zorunda kaldılar.
Halk Cepheliler ve Anadolu Federasyonu taraftar ve üyeleri de
pankartlarıyla, bildirileriyle oradaydılar. Halk Cephesi pankartında
IŞİD ve PEGİDA’nın her ikisini de örgütleyen ve halkların üzerine
süren emperyalizmin oyunları teşhir ediliyordu. Irkçıların, IŞİD gibi
cani örgütlerin yaptıklarını malzeme olarak kullanmalarının bir oyun
olduğu vurgulanıyordu.

Bielefeld'de Irkçılığa Kitlesel Tepki
Anadolu Federasyonu, pazartesi günü Almanya`nın birçok şehrinde yapılan eylemlere pankartlarıyla, bildirileriyle katıldı. Köln`de,
Duisburg`da, Mannheim’da-Münih’te NSU mahkemesinde olduğu
gibi, Bielefeld`de de ırkçılığa karşı eylemlere katıldık.
Bielefeld'de 19 Ocak Pazartesi günü, Alman, Arap, Türk, Kürt,
her milliyetten on bin kişinin katılımıyla, ırkçı PEGİDA'ya karşı büyük bir miting düzenlendi.
Aralarında Anadolu Federasyonu'nun da olduğu çeşitli gruplar, 18.30 civarında Jahnplatz'a yürüyerek oradaki kitleyle birleştiler. Anadolu Federasyonu üyeleri, miting ve yürüyüş boyunca Almanca ve Türkçe "Irkçılığa Karşı Biz Varız" başlıklı ve "IŞİD, PEGİDA, NSU EMPERYALİZMİN ÇOCUKLARIDIR" başlıklı
bildirileri dağıttılar. Yaklaşık 1000 adet dağıtılan bildiriler, Alman
solu tarafından da ilgiyle karşılandı. Aynı gün Almanya'nın birçok
yerinde ırkçılığa karşı meydanlara, caddelere çıkan 10 bini aşkın
kişinin katıldığı miting, ırkçılığa karşı öfkeyi büyüterek sona erdi.

kitle alanda yolu kapatarak trafiği durdurdu, oturma eylemi yaptı.
“Katil AKP, Katil Devlet Hesap Verecek... Bedel Ödedik Ödeteceğiz, Faşizme Karşı Omuz Omuza, Berkin Elvan
Ölümsüzdür, Çocuk Katili Erdoğan” sloganları atıp halaylar çektik. Eylemi iradi
olarak bitirdik. Saat 21.30’da gözaltına alınan arkadaşlar serbest bırakıldı.
İsviçre Halk Cephesi

NSU’yu Protesto Yürüyüşü ve
Mitinginde Anadolu Federasyonu da
Pankart ve Bayraklar İle Yerini Aldı
Almanya’nın Köln şehrinde, 9 Haziran 2004 yılında,
Keup Caddesi üzerinde çivili bombalı saldırı olmuş, 22 kişi
yaralanmış, bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren bir nazi örgütlenmesi olan NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) örgütüne mensup faşist katillerin yargılandığı
mahkeme 20-21-22 Ocak 2015 tarihlerinde Münih’te devam edildi. Davanın gidişatını ve faşist katilleri protesto etmek için Almanya’nın dörtbir yanından antifaşistler ve Keup
Strasse mağdurları Münih’e geldiler. Ayrıca Almanya’nın
çeşitli şehirlerinde, “Her Yer Keup Strasse” sloganı altında protesto eylemleri düzenlendi.
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Anadolu Federasyonu taraftarları da pankart
ve bayraklarıyla Münih’te eylemdeydi.
20 Ocak günü mahkeme bitene kadar mahkemeye girebilenler mahkeme salonunda, dışarıda kalanlar ise mahkeme önünde NSU katillerini protesto eden açıklamalar yaptılar, sloganlar attılar, şarkılar söylediler. Mahkeme
bittikten sonra Münih’lilerin de katılımı ile kitle daha da
artarak yaklaşık 1500 kişiye yükseldi.
Saat 18.30’da yürüyüşe geçilerek, uzun bir güzergâh
takip edildikten sonra NSU'nun katlettiği Yunanlı esnafın
katledildiği yere gelindi. Burada anma ve konuşmalar yapıldıktan sonra eyleme son verildi.
Münih halkı da eylemi destekledi. Özellikle Türkiyeli esnafların yoğun olduğu caddeden geçerken halk yoğun destek sundu.
Anadolu Federesyonu taraftar ve üyeleri ise mitingde
ve yürüyüşte “NSU, IŞİD, PEGİDA HEPSİ EMPERYALİZMİN ÇOCUKLARIDIR! ANADOLU FEDERASYONU” pankartı ile yerlerini aldılar. Ayrıca miting
ve yürüyüş boyunca NSU katillerini teşhir eden “Irkçılığa Karşı Biz Varız” başlıklı bildirilerden toplam 500 adet
dağıttılar. Mitinge katılan Türkiyeliler’in örgütlü tek gücü
Anadolu Federasyonu’nun olması ilgi ile karşılandı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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AVRUPA’dakiBİZ

ALMAN EMPERYALİZMİ, IRKÇILARI ÖDÜLLENDİRİYOR,

DEVRİMCİLERİYSE
KEYFİ BİR ŞEKİLDE TUTUKLUYOR!
Anadolu Federasyonu’nun İsmail Zat’ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı açıklama;

İsmail Zat'ın
Tutukluluğu 1 Ayı Aştı!
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Alman emperyalizmi tarafından 16
Aralık 2014'te Stuttgart’ta izleyici olarak gittiği mahkeme salonundan çıkartılarak, "Pasaportunun üzerinde
bulunmaması ve Türkiye tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmış olması" gerekçesiyle tutuklanan İsmail Zat'ın tutukluluğu bir ayı
doldurdu.
İsmail Zat, geçen haftadan bu
yana, Türkiye faşizmi tarafından hazırlanıp Alman devletine gönderilen

düzmece belgelere dayandırılarak
hapishanede tutulmaya devam edilmektedir.
İki hafta önce Türkiye'den bir
belge gelmemesi durumunda İsmail
Zat'ın serbest bırakılabileceğini belirten Alman yargısı, şimdi Türkiye faşizmi tarafından gönderilen düzmece
belgelere, itirafçı ifadelerine dayanarak Zat'ın tutukluluğunu sürdürmektedir.
Bu, Alman emperyalizmiyle Türkiye faşizminin yeni bir işbirliğidir.
Bu işbirliğinde hukuk yoktur.
Bu işbirliğinde adalet yoktur.
Bu işbirliğinde sadece Alman emperyalizminin ve Türkiye işbirlikçi tekellerinin çıkarları vardır.

Alman devletiyle Türkiye faşist
devleti, polisiyle, yargısıyla devrimcilere karşı tam bir işbirliği içindedirler.
İsmail Zat'ın tutukluluğunun sürdürülmesi, tamamen Alman emperyalizminin Türkiye faşist devletinin
isteklerine uymasıdır. Peki, neyin
karşılığında?
Alman Yargısını Kendi Yasaları mı, Türkiye Faşizmi mi Yönetiyor?
Alman Adaleti, İtirafçıların İfadeleriyle mi Yönetiliyor?
İsmail Zat Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
Anadolu Federasyonu

GRUP YORUM KONSERLERİ YASAKLANIYOR,
IRKÇI MİTİNGLER İÇİNSE HER TÜRLÜ YASAL DESTEK YAPILIYOR!
Yasaklanan Hollanda konserine ilişkin Grup Yorum’dan
Açıklama;
Hollanda'da yapmak istediğimiz konserimiz ikinci kez
yasaklanarak engellenmiştir. Ekim ayında Den
Haag'da gerçekleşecek konserimiz belediye başkanlığı tarafından yasaklanmış, gerekçe olarak da gizli servisin belediyeye yaptığı uyarı gösterilmişti. Gizli servis, konserin
Türkiyeli terör örgütünün bir etkinliği olduğunu keşfetmiş
ve konserin yasaklanması yönünde belediyeye baskı yapmıştı. Bunun üzerine Hollanda'da bulunan Grup Yorum dinleyenleri yeni bir konser tarihi belirledi. 24 Ocak'ta bu defa
Amerstoof şehrinde yapılacak konser benzer gerekçelerle
tekrar yasaklandı. Yasaklanma haberi konserden iki gün önce
perşembe günü muhataplarına bildirildi. Hukuki yollara başvurulmasının da önüne geçilmiş oldu.
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Son bir sene içinde Avrupa ülkelerinden gelen yasak ve
engeller artmaya başladı. Her defasında farklı gerekçeler
ve bahaneler sunuldu. Almanya'da konser biletlerimizi sattıkları için tutuklanan devrimcilerin mahkemeleri nisan ayında sonuçlanacak. Alman yargısı, bu mahkeme sonucunda bir "Avrupa genelinde Grup Yorum yasağı" amaçlıyor. Hollanda'da iki kez yasaklanmamız da bu politikanın bir parçasıdır. Çünkü, Grup Yorum halkın sesidir, ezilenlerin sesidir.
Onlar halktan korkuyorlar!
"Demokrasinin beşiği" olduğunu söyleyen Avrupa, kendi kurallarını dahi hiçe sayarak konser yasaklıyor. Konser yasaklarında öne sürülen gerekçelerin hiçbir hukuki,
insani, ahlaki yanı yoktur. Tamamen yoruma ve tahmine
dayalı kanaatlerle belediyeler korkutulmuş, konserlerin yasaklanması sağlanmıştır.
Türkiye'de konser yasaklarıyla nasıl mücadele ettiysek Avrupa ülkelerinin keyfi tutumları karşısında da aynı
tavrı sergileyeceğiz.
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

FAŞİZMİN ADALETİ YOKTUR!

Irkçılığın Olduğu Yerde Demokrasi Olmaz!
"Herkes eşittir! Hiç kimse ırkına,
inancına, dış görünüşüne göre dışlanamaz ve herkes eşit haklara sahiptir."
Bu Avrupa ülkelerinin anayasasında en
önemli yasalarından biridir. Nedense devletler bu yasayı denetleyemiyor. Ya da bilerek mi denetlemiyor? Emperyalizm istediği her şeyi denetler ama işine gelmiyorsa bilerek denetlemez ve uygulamaz!
Bu denetlememesinin ve uygulamamasının nedeni herkesi eşit görmemesidir ve
farklı ırklardan oluşan halkları ırklarına
göre dışlamasıdır. Bunun adı ırkçılıktır! Irkçılık emperyalizmin temel politikalarından
biridir. Halkların birleşip bu çürümüş emperyalist düzene karşı gelmelerinden korkar. Emperyalizm ırkçılığı uygulamak
için farklı yöntemler kullanır. Örneğin Almanyadaki NSU davaları ve Fransa’daki
Charlie Hebdo dergi binasına saldırısı.
Almanya’daki NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) davası, devletin açıktan
ırkçılığı emperyalizmin bir politikası olarak uyguladığının belgesidir. Alman devleti bu ırkçı örgüte farklı yardımlarda bulunmuştur, örneğin silah yardımları ve katillere yasal kimlikler vermiştir. NSU ırkçı bir örgüttür ve Alman ırkını diğer ırk-

lardan daha üstün görür. Bu milliyetçilik
öyle bir boyuta gelmiştir ki bunun uğruna başka ırktan olan halkları hiç düşünmeden katleder. Bu ırkçı örgüt sekizi
Türkiyeli ve bir Yunanlıyı katletmiştir. Bu
katliamların üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen katillere hala belirleyici bir
ceza verilmedi. 20-21-22 Ocak’taki duruşmalarda bir ceza belirlenmedi ve duruşma bir sene sonraya ertelendi. Ertelenmesenin nedeni ise ırkçı katili halka
unutturmak istemesidir. Alman devleti
açıkça katili koruyor ve duruşmayı tekrar
bir sene sonraya erteliyor çünkü halka bu
ırkçı örgütün yaptığı katliamları unutturmak istiyor ve katile ağır bir ceza vermek
istemiyor.
Irkçılığın başka örneği ise Fransa’daki Charlie Hebdo dergi binasına olan
saldırıdır. Geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın Paris şehrinde bulunan karikatür
dergisi Charlie Hebdo ırkçı yayınlar çıkartmıştı. Dergilerinde Muhammed’e hakaret eden karikatürler yayınlamışlardı.
Bunu yayınlarken kendilerini basın özgürlüğü adına savunmuşlardı, ama burada basın özgürlüğünden bahsedilmesi sadece uyguladıkları ırkçılığın üzerini ka-

patmak içindir. Kendilerini bu şekilde savunuyorlar. "Biz ırkçılık yapmayız ama istediğimiz karikatürü yayınlıyabiliriz çünkü Avrupa ve Fransa’da "demokrasi ve basın özgürlüğü" vardır. Avrupa’da demokrasi diye bir şey yoktur, olamaz da!
Demokrasinin olduğu yerde ırkçılık olamaz. Charlie Hebdo’daki olay da ırkçılığın var olduğunun kanıtıdır. Halkların
inançlarıyla dalga geçmek, onların inançlarını ve ırklarını küçümsemek demektir
ve kendini üstün görmek demektir.
Sonuç:
Avrupanın hedefi farklı uluslardan
ırklardan oluşan halkları bir birine düşürmektir. Ama NSU davasında da gördüğümüz gibi orada sadece Türkiyeli , Alevi, Müslüman yoktu. Orada Yunanlı da,
Sünni de, Hristiyan da vardı. Fransa’daki Charlie Hebdo dergi binasına olan
saldırı da yabancılara ve onların inançlarına yönelikti. Bizi sadece yabancı olduğumuz için ve kendi ırklarını üstün gördükleri için katlediyorlar. Bizler de Avrupa’daki yaşayan emekçiler olarak ırkçılığa karşı birleşmeliyiz ve Anadolu
Gençlik saflarında ırkçılığa karşı olduğumuzu haykırmalıyız.

 Atina’da Broşür Dağıtımı Yapıldı
Atina’da özgür tutsakları anlatan broşürler Yunanistan Komünist Partisi ve Radikal Sol Parti SYRİZA’nın seçim mitinglerinde dağıtıldı. Halen görülmekte
olan davalara ilişkin anlatımlar yapıldı. Yunan halkı
davalara ilişkin bilgilendirildi.

1 Şubat
2015

Londra’da
22. Halk
Toplantısı
Yapıldı

Hasta Tutsak Zehra Kurtay'ı
Zulmün Elinden
Koparıp Alacağız!
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
Fransa’nın Nancy Şehrinde
Halk Cepheliler Özgür Tutsak
Zehra Kurtay İçin Afişleme Yaptı
Fransa'nın Nancy şehrinde Halk Cepheliler Fransa’da tutuklu olan özgür tutsak Zehra Kurtay'ın serbest bırakılması için afişleme çalışması yaptı. 22 Ocak
perşembe günü Nancy sokaklarında bilboardlara
"Zehra Kurtay’a Özgürlük!" sloganı yazılı Fransızca
ve Türkçe yaklaşık 65 afiş yapıldı.
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Her pazar yapılan halk
toplantısı bu hafta da yine
kahvaltıyla başladı. Önce lokmalarımızı sonra da bilgi birikimimizi,
duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Bu haftaki konu “yalnızlık-yalnızlaştırma, depresyon ve yozlaşmaydı.” Toplantının başlangıcında konuya ilişkin kısa bir konuşma yapıldı.
Kingston Üniversitesi Eczacılık bölümü öğrencisi, 18 yaşındaki Ezgi
Serçe’nin, kaldığı öğrenci evinde cansız bedeninin bulunması üzerine bu hafta da yalnızlaştırma, yabancılaşma ve yozlaşma üzerine sohbet edildi. Yaşadığımız problemlerin ana sebebi ve çözümleri üzerine konuşuldu.
Herkesin tek tek söz alıp konuştuğu toplantıda Yürüyüş Dergisi’nin
451. sayısının Öğretmenimiz köşesi de okundu.
Altısı çocuk 41 kişinin katıldığı toplantı sonucunda halk komitelerinin oluşturulması ve haftaya pazar günü komitede görev almak isteyenlerin seçilmesi ve çalışmaya başlaması kararlaştırıldı.

ADALET HALKIN ELLERİNDE!
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Ben hayatımı bir devrimci olarak
sürdürmek istiyorum. Bu beni mutlu
ediyor..."
Ayten Korkulu
8 Şubat – 14 Şubat
İrfan BARLIK:
1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan Köyü’nde doğdu. Kürt milliyetindendi.
1979’da Ankara’da öğrencilik yıllarında,
öğrenci gençliğin anti-faşist mücadelesi
İrfan Barlık içinde yer alarak devrimci mücadeleye
katıldı. 1983 yılında tutsak düştü. 1991
Eylül’ünde Ortadoğu’ya kamp alanına gitti. Daha sonra
Hareketin Ortadoğu Komitesi üyeliğine atandı. Gerillanın
lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için üç köylüyle birlikte
ülkeye girerlerken, 14 Şubat 1995 gecesi çıkan çatışmada
şehit düştü.

Ali İNAN:
Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak
8 Şubat 1991’de aramızdan ayrıldı.
Ali İnan
Ömer AYDOĞMUŞ:
1953’de Yozgat Boğazlıyan’da doğdu.
Lise yıllarında Boğazlıyan halkının antifaşist mücadelesinde yeraldı. Bursa’da
devrimci hareketin örgütlenmesinde görevler üstlendi. Anti-faşist eylemlerde yeÖmer
raldı. Ege Bölgesi’nde, önce Bölge KoAydoğmuş
mitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorumlusu
olarak mücadeleye önderlik etti. 12 Eylül cuntasına
karşı direnişi örgütleyen önder kadrolardan biriydi.
1981 şubat’ında Kemeraltı Polis Karakolu’na yönelik
bir eylem sonrasında gözaltına alındı. 12 Şubat 1981’de
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledildi.
Antep’te Büyük Ölüm Orucu Direnişinde Şehit
Düşen Devrimcilerin Mezarları Ziyaret Edildi!
21 Ocak günü Büyük Direniş
şehitleri Fatma Koyupınar ve Bekir
Baturu’nun mezarları başında anma
gerçekleştirdi.
Saygı duruşunun ardından “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”,
“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganlarını atıldı.

Ayten KORKULU:
Meral AKPINAR:
Fuat PERK:
9 Şubat 1996 İstanbul
Bahçelievler’de
kaldıkları
Ayten Korkulu Meral Akpınar
evde polis tarafından katledildiler.
Fuat Perk, 1971 Dersim-Ovacık doğumluydu. Lise yıllarında DLMK içinde
mücadele etti. Daha sonra Esenler-Bağcılar mahalli çalışması içinde yeraldı.
Meral Akpınar, 1974 İstanbul doğumFuat Perk
luydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, 92
sonunda devrimci hareketle tanıştı. Çeşitli defalar gözaltına alındı, direndi. 95 Mayıs’ında bir savaşçı olarak
görev aldı.
Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Gelinpertek Köyü doğumluydu. 1992’den itibaren devrimci
hareket içinde yeraldı. O da mücadelesi içinde işkencelerden geçti, yılmadı, direndi, kavgaya devam dedi.
Bahattin ANIK:
1962’de Trabzon Çarşı başı’nda doğdu.
Laz milliyetindendi. 1976-77’de daha
çocuk denilecek yaşta mücadeleye katıldı.
12 Eylül döneminde tutuklandı. Tutsaklığı
Bahattin Anık bittiğinde, ‘88’de yine örgütlenme içinde
yer aldı. 1992’de Sivas-Tokat dağlarındaydı. 1993 sonlarında Karadeniz dağlarında kır birliğini
kurmak ve geliştirmek görevine atandı. Birliğini oluşturdu.
O artık bir komutandı. Bu görevini sürdürürken, 9
Şubat 1994’te Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Köyü’ne girerken oligarşinin katillerinin
kurduğu pusuda katledildi.

Sabahat Karataş’ın Annesi
Hasine Ana Vefat Etti
Sabahat Karataş'ın annesi Hasine Ecemiş
18 Ocak günü İstanbul'da rahatsızlanarak
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hasine Ecemiş, memleketi Mardin Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Beldesi'nde 19 Ocak Pazartesi günü toprağa
verildi. Hasine ananın vasiyeti üzerine
tabutuna kırmızı, yeşil, sarı puşi örtüldü.

Anıları Mirasımız

Bir Yoldaşı
Ali Hüseyin Avcı’yı Anlatıyor
12 Eylül’le birlikte devrimci örgütler ağır darbeler almıştı. Solun
büyük bir çoğunluğu mülteciliği,
teslimiyeti seçip umutsuzluğu, yılgınlığı, teslimiyeti halka yayıyorlardı.
Bu koşullarda Ali Hüseyin mülteciliğe ve teslimiyete meydan okurcasına savaşa koşmuştu. Evet 12 Eylül
örgütlülüklerimize darbe vurup
hareketimizi zayıflatmıştı. Ali
Hüseyin süren direnişimizde
bir nefer olarak bir an önce
savaşa girmek için sabırsızlanıyordu. Düğüne gider
gibi vardı gerillaya.
Mevsim kıştı. Her yanı
karlar kaplamıştı. Devrimci
Sol gerillaları doğanın ve
sürecin tüm zorluklarına
rağmen Çemişgezek bölgesinde faaliyet yürütüyorlardı. Her zamankinden daha
özenli, disiplinli ve tedbirli hareket etmek zorundaydılar. Çünkü 12 Eylül yalnızca halkı korkutup
sindirmekle kalmamış, kendi işbirlikçilerini de yaratmıştı. Hıdır Dinçer
ve Veli Polat isimli işbirlikçiler bunlardan ikisiydi. Aradan yıllar geçse
de yaptıklarının hesabını canlarıyla
verecek olan bu iki insan müsveddesi,
Ali Hüseyin’in de içinde olduğu gerilla birliğini ihbar ettiler. Bunun
üzerine düşman Eğnik Köyü’ne operasyon düzenledi. 3 Şubat 1984’deki
bu ilk operasyonu fark eden gerillalar
köyden çekildiler. Çemberden çıkıp
Hadişar Köyü’ne vardılar.
Fakat Hadişar’da ihtiyaçlarını
karşılayıp köyden çıkmak için hareket
ettiklerinde onları yine hain bir pusu
bekliyordu. Ali Hüseyin birliğin öncüsüdür. Köyün alt kısmına vardıklarında bir gürültü kopar. Gürül gürül
akan su sesi, yerini silah ve bomba
seslerine bırakır. Ali Hüseyin ilk
ateşte dizinden yaralanır. Ama ya-

rasından akan kan onu durduramaz.
Silahına davranır ve karşılıklı çatışma
başlar. Gerilla grubu hemen mevzilenir.

Birlik komutanı Ali Hüseyin’in
yanına yaklaşır ve yaralı olduğunu
görünce Ali Hüseyin’e
- “Yoldaşlar seni buradan çıkarsınlar, ben çatışmayı sürdürürüm”
der. Ali Hüseyin komutanın bu önerisine
- “Ben yaralıyım, siz birliği
alıp gidin, ben düşmanı oyalarım”
diye cevap verir.
Yoldaşları için, öğretmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız
ölümün üstüne gider. Ali Hüseyin’in
sözlerinin ardından Komutan, birliği
alarak çemberden çıkarır. Küçük bir
kaya parçasını kendine siper yapan
Ali Hüseyin’in silahı çalıştığı sürece,
düşman bir adım bile ilerleyemez.

Çatışma sürerken bir kurşun
Ali Hüseyin’in silahının mekanizmasına isabet ederken, baş parmağını da koparır. Silahı artık çalışmaz. Ali Hüseyin silahının o
haliyle de olsa düşmanın eline
geçmesini istemez, taşa vurarak
parçalar.
Artık üzerine yağan kurşunlara
sloganlarıyla karşılık verir. Karşıdan
silah sesi gelmemesi üzerine askerler,
köylüleri öne sürerek Ali Hüseyin’e
yaklaşırlar. Silahsız ve yaralı olduğunu gören subay hemen saldırmaya
başlar. Daha düşman subayının ilk
hareketi ve saldırısında Ali Hüseyin
subayın yüzüne tükürür.
İşkence yaparak Ali Hüseyin’den yoldaşlarını ele vermesini isterler. Ali Hüseyin satmaz
yoldaşlarını. İşkencecilerin hiç
hareketini cevapsız bırakmaz.
Köylülere devrimcilerin aciz
olduğunu göstermeye çalışan
düşman, kendi acizliğinden
başka bir şey sergileyemez.
Ve bir sonuca varamayacağını
anlayan düşman subayı, Ali
Hüseyin’i orada katleder, bedenine onlarca kurşun sıkar.
Cunta koşullarında Ali Hüseyin’in cenazesine katılan yüzlerce
insan, sloganlarıyla Ali Hüseyin’i
bağırlarına basarlar. Onu son yolculuğuna direnişine layık bir şekilde
uğurlarlar.

Ali Hüseyin Avcı’yı
İhbar Edenler Hakkında
Ek Bilgi:
İçlerinde Ali Hüseyin Avcı’nın
da bulunduğu Devrimci Sol gerillalarını ihbar eden Hıdır Dinçer ve
Veli Polat adlı ihbarcılar, suçlarının
karşılığını canlarıyla ödediler. Hıdır
Dinçer TİKKO gerillaları tarafından
cezalandırılırken, Veli Polat, Ali Hüseyin’in katledilmesinden 7 yıl sonra
Devrimci Sol gerillaları tarafından
gözaltına alındı, sorgulandı ve suçu
netleştikten sonra, Ali Hüseyin
AVCI’nın mezarı başına götürülerek
orada cezalandırıldı.

Fıkra
Taraftarlar
Napolyon'a karşı ayaklanmaya kalkışan General Malet'e mahkeme başkanı sormuş:
-Taraflarınız kimlerdi?
Generalin cevabı beklenmedik bir sözdür:
-Başarsaydım en başta siz!

Atasözü
Bir sual soran beş dakika mü ddetle bilgisiz görü nü r, sual sormayan ilelebet bilgisiz kalır. (Çin)

Özlü Söz
Gideceği limanı bilmeyene hiçbir
rüzgardan yardım gelmez.
*Montaigne
Hedeflerimiz ve tercihlerimiz net
olursa, her engel aşılır her sorun çözülür.

Şiir
VARIŞ
Buradayız işte!
Söz bize ıslak ulaşır ormanlardan,
ve canlı bir güneş yükselir damarlarımızda.
Yumruğumuz güçlüdür,
güçlü kavrar kürekleri.
Yayılıcı palmiyeler uyumakta gözün derinliklerinde.
Katıksız bir altın damla gibi, çığlığımız bizden uzaklaşmakta.
Ayağımız,
sert ve kocaman,
ezer ıssız yollardaki
sıralarımıza dar gelen yollardaki tozu.
Suların kaynadığı yerleri biliriz,
ve severiz suları
kanolarımızı ittirdikleri için kırmızı gökler altında.
Şarkımız sade
bizim şarkımız
ruhun derisi altındaki pazuya benzer.
Sabaha sisi biz getiririz,
ve geceye ateşi,
ve bıçağı, ayın sert bir parçası gibi,
barbar derilere layık olanı;

bataklıktaki timsahları biz getiririz
özlemlerimizi boşaltan yayı,
tropiğin belini
ve berrak aklı biz getiririz.
Ah, yoldaşlar, buradayız işte!
Kent bekler yaban arılarının
bal petekleri kadar narin saraylarıyla;
caddeleri kuru,
dağlarda yağmur yağmadığında ırmaklar nasıl kurursa,
ve evleri gözlerini diker bize korkulu pencereleriyle.
Eski insanlar süt ve bal verecek bize
ve yeşil yapraklarla taçlandıracaklar bizleri.
Ah, yoldaşlar, buradayız işte!
Güneşin altında
terli derimiz yenilenlerin ıslak yüzlerini yansıtacak,
ve gece boyunca,
yalımlarımızın ucunda yanarken yıldızlar,
kahkahamız ırmaklara ve kuşlara uyanacak.
Nicolas GUILLEN

Ö ğretmenimiz

Her Faaliyetimiz, Kitlelere;
Kendini Yönetmeyi,
Söz ve Karar Hakkını
Kullanabilmeyi,
Örgütlü Yaşamayı,
Kolektif Üretmeyi,
İllegaliteyi Öğretmeli;
Halk Savaşının Güçlenmesine
Hizmet Etmelidir.
Bunu Sağlamak Politikleşmek ve
Politikleştirmenin Kendisidir.

AKP’nin Gerici-Yobaz Eğitim Sitemine ve
Örgütlenmelerine İzin Vermeyeceğiz!

Parasız, Bilimsel, Demokratik
Halk İçin Eğitim İstiyoruz!
Liseliler, 8 Şubat’ta Kadıköy’de
Liseli Dev-Genç Saflarında Birleşelim!

info@yuruyus.com

İstanbul Gazi Mahallesi’nde
Liseli Dev-Genç’lilerin
AKP’nin Gerici,
Faşist İmam Hatiplerine
Karşı Çadır Direnişi !

www.yuruyus.com

AKP ’nin 5 Yıllık E ğitim P lan ın da
1 Milyo n İma m Hatipli Yetiştirmek Var!

