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307 Madencinin Katili Soma Holding Karlılık
Düzeyinde Dünya Tekellerinden Apple İle Yarışıyor

TEKELLERİN KARI
İŞÇİLERİN KANIDIR
Tekellerin karı
emekçilerin kanıdır.
Ne kadar çok emekçilerin kanını dökerlerse
o kadar kar ederler... Bu
emperyalist kapitalizmin temel yasasıdır.
307 madencinin katledildiği Soma Holding’in işlettiği maden ocaklarının karlılık
oranının dünya tekellerinden Apple ile neredeyse aynı olduğu ortaya çıktı.
Soma katliamından 8 ay sonra Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu tarafından
hazırlanan rapor, 307 madencinin ölümünün
kaza değil açık bir katliam olduğunu bir kez
daha gözler önüne serdi.
Raporda, Soma Holding’in planlanandan 2.5
kat daha fazla kömür çıkarttığı ve madenin kârlılık oranının dünyanın önde gelen tekelleri ile
yarıştığı belirtiliyor.
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Raporda tonu
70 liraya mal edilen kömürün
Sosyal Yardımlaşma Fonu’na
bile 300 liradan
satıldığı belirtiliyor.
Soma, Eynez Ocağı’nın ruhsat sahibi Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 2012 faaliyet
kârlılığının yüzde 26.5.
Katma değerli yüksek teknoloji ürünleri
imal eden Apple’ın kârlılık oranının ise yüzde 26.7 seviyesinde olduğu ifade edildi.
TKİ’nin, 2012 yılında 3 milyar 183 milyon lira
satış geliri sağlarken, 842 milyon lira esas faaliyet kârı elde ettiğine dikkat çekildi.
Aynı maden ocağında kazaların önlenmesi
için yapılması gereken yatırımlar maliyeti artıracak diye yapılmıyor. Ve işçiler ölmeye devam ediyor...
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Berkin Elvan’a
Adalet İçin Dayandık
Zulüm Sarayının
Kapılarına!
Haziran Ayaklanması’nda 8 Kişinin
Öldürülmesinde “Talimatı Ben Verdim” Diyen
Katil Tayyip Erdoğan Şimdi De Berkin İçin Adalet
İsteyen Dev-Genç’lilere Saldırı Emrini Verdi
Berkin Elvan'ın katledilmesinin hesabını soruyoruz... 600 günü aştı... Berkin'in
katilleri hala yargılanmıyor. Katliam için
“emri ben verdim” diye övünenler bugün
Ak Saray'da yaşıyor. Ve katliam emirleri
vermeye devam ediyor. Saraylarda saltanat
sürüyor.
And olsun ki, saraylarını da saltanatlarını da başlarına yıkacağız!
Değil mi ki, 12'sinde, 14'ünde, 17'sinde
çocuklarımıza kurşunlarla, gazlarla saldırıp
katlettiler. Değil mi ki, genciyle yaşlısıyla
insanlarımızı katletme emirlerini verdiler;
tutsaklıkta, sokak ortalarında, evlerinde
insanlarımızın kanına girdiler; onlar için
artık rahat yaşam yoktur. Onlar için artık
huzur kalmamıştır. Onlar hesap verecekleri
güne kadar tek gözü açık yatmaya mecbur
olacaklar. Gün 24 saat “her yerde Berkin,
Berkin!” diye sayıklayacaklar. Sayıklatacağız!..
Berkin'in vurulmasının üzerinden 600'ü
aşkın gün geçti. Katilleri bellidir. Sadece
AKP'nin emniyet teşkilatı bildiği için
değil, avukatlarının ortaya çıkardığı fotoğraflarla, görüntülerle kimlikleri ortadır.
Fakat buna rağmen tek bir işlem yapılmamıştır.
600 gündür Berkin için adalet istiyoruz.
Dilekçeden gösteriye her türlü hak- hukuk
yolunu denedik. Çalmadık kapı, duyurmadık kulak bırakmadık. Sağır sultan
bile duydu. Fakat Ak Saray’daki sultanlar
duymamakta ısrarlılar. Duymadıklarından
değil, duymak istemediklerinden, duyulmasına engel de olmak istediklerinden
sağırları oynuyorlar.
Bunun boş bir çaba olduğunu onlara
her gün göstereceğiz. Her saat, her saniye
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göstereceğiz. Bugüne kadar gördükleri
Berkin kabuslarını paranoyaklık düzeyine
varıncaya görmelerini sağlayacağız. Her
gün değiştirdikleri saray odalarından çıkıp
sığınaklarda yatmaya mecbur kalacaklar...
Orası da yetmeyip kaçacak başka delik
arayışına girene kadar peşlerinde olacağız.
İşte dayandık Ak Saraylarının kapısına.
Kendi genel müdürlüklerini bile korumaktan aciz polis sürüleriyle önleri kesilen
Dev-Genç'liler daha önleri kesildiği andan
itibaren hesap sormaya başladılar. Ve soracaklar, ta ki adalet sağlanana kadar...

Adalet Arayışımız Düşmanın
Korkulu Rüyasıdır!
Berkin için hesap sormayı, Berkin'in
katillerinin yargılanmasını istememiz yeni
değil. Berkin'in katledildiği 16 Haziran
gününden bu yana katillerinin peşindeyiz.
Hiçbir zaman Berkin için adalet istemekten
vazgeçmedik. Gözaltına alındık, işkencelerden geçirildik ama yine de vazgeçmedik.
Hastane kapısında beklediğimiz 269
gün Berkini’nimize ses olduk. “Diren
Berkin Seninleyiz!” diyerek yaşama tutunmasını sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken dahi saldırılara maruz kaldık...
Buna rağmen hem Berkin'in yaşama tutunması için uğraşmaya hem de Berkin
için adalet aramaya devam ettik...
Ve Berkin’imiz 15 yaşına komada
girip 16 kilo ağırlığında şehit düştü. Bize
16 kiloluk bedeni teslim edilen Berkin
için artık adalet arayacaktık ve katillerini
mutlaka bulup cezalandıracaktık... Bu,
namus borcumuzdur, hak ve adalet andı-
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mızdır...
“Sen rahat uyu Berkin” diyerek milyonların katılımıyla
kaldırdığımız cenazesine bile
tahammül edilmeyip saldırılmıştır. Çünkü korkuyorlardı.
Berkin'in 16 kiloluk bedeniyle
yarattığı fırtınadan korkuyorlardı. Bu fırtınanın adelet diyen
sesinden korkuyorlardı.
Korkacaklardı elbet. Çünkü adalet
arayanlar halkı da yanına katmış olan
Berkin'in yoldaşlarıydı... Onlar bir
kez düştüler mi yola sonuç almadan
dönmezlerdi geriye... Bunu AKP de,
onların katliamcı başı olan ve bugün
Ak Saray'larda oturan başları Erdoğan
da çok iyi bilirlerdi...
Sadece onların iktidarı döneminde
yaşananlar bile bu konuda çok şey
öğretti. Büyük Direniş karşısında
yıllarca efendilerine yaranmak için
direnişimizi kırmaya çabalayan ama
en sonunda diz çökmek zorunda kalanlar onlardı... Efendileri bile şaşkındı “yedi yıl direniş mi olur” diyordu. Evet, tam yedi yıl, 122 kez
öldük... Her gün öldük, ama AKP'ye
de efendilerine de her gün ölümü
yaşatan bir yedi yıl sürdü bu direniş.
Her günü, her anı eylem olan bir direniş. Kendi içinde yeni direnişleri
çıkaran bir direniş...
Ne tahliye rüşvetleri ne saldırıları,
işkenceleri kar etmedi. Hepsini boşa
çıkaran bir irade vardı karşılarında.
Savaş asıl olarak iradeler üzerinde
yürür. Bu, savaşın ve toplumsal mücadelelerin gerçeğidir. Savaşta, direnişte iradesi güçlü olan kazanır.
Yedi yıl, bu iradenin sınavıydı. Bu
yedi yıl içinde çabuk yorulanlar, yola
hiç düşmeyip daha baştan mesafe
koyanlar ve yola düştükten sonra
bataklığa yuvarlananlar az olmadı
elbette. Ancak Cepheli'nin iradesi
yedi yıl boyunca dayandı, direndi...
Efsanedeki Simurg veya başka bir
deyişle Anka kuşları gibi hedefe kilitlenen bir iradeydi bu. Ve yedi yıl
sonunda zaferi kazandıklarında iradelerinin gücünü de ortaya koyup
“yedi yıl direniş mi olur” diyen Amerika'ya korkular yaşattılar.

Direniş içinde yeni direnişler
yaratılıyordu. Ankara'da hak- adalet
arayışı için yola çıkan ve sadece üç
günlük bir oturma eylemi yapıp dönmeyi düşünen TAYAD'lılar saldırıya
uğrayıp da iradeleri teslim alınmaya
çalışıldığı koşulda üç günlük direnişi
uzatarak başlattıkları irade savaşını
üç yıl, 4 ay, 2 hafta, 1 gün... toplam
1230 gün sürdürdüler direnişi.
Yedi yılda yeni geleneklerle büyüyen direniş mesleki statüleri de
yıkıp atıyordu. Bir avukat müvekkilleri için ölüm orucuna yatıyordu.
Bu kadar da olamazdı ama oluyor
işte...
Yedi yıl direnen irade tüm bunları
yaratabildiği için zafere yürüyordu
ve sonunda zaferi somut kazanımlarla
da taçlandırdık.
Onun için diyoruz ki; kimse bizimle irade savaşına girmesin. 600
gün değil, 6 bin gün de geçse Berkin’in katillerini istemekten vazgeçmeyeceğiz. Berkin için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.
Hasta tutsaklar için direnişe geçtiklerinde de aynı sonucu alacaklarını
biliyordu Cepheliler... Çünkü onlar
zafere kilitlenen bir geleneğin insanlarıydı. Aylarca süren mücadele
sonunda Güler Zere özgürlüğüne kavuştuğunda dönemin AKP'li Cumhurbaşkanı “onun örgütü var!” itirafında bulunuyordu... Evet, bu ülkede
örgütlü olmak, iradesi güçlü bir örgüte
sahip olmak çok önemlidir... Çünkü
bir kez yola çıkıldığında zafer elde
etmeden dönmeyen bir irade olmadan
hiçbir şey elde edilemiyordu.
Türkan Albayrak'ın direnişinden
Kazova'ya kadar yaşanan işçi direnişleri ve zaferlerinin altında da aynı
kararlılık ve irade vardır.
İşte bugün Berkin için Adalet ara-

yışını sürdüren de aynı iradedir. 600 günü aşkın bir
zamandır süren bir arayıştır
bu.... Tüm bu süre içinde
nice saldırılar, işkenceler,
katliamlar, operasyonlar yaşandı. Ama Berkin için adalet
istemekten asla vazgeçilmedi...
Berkin için kimi zaman
dilekçe verdik. Kimi zaman ekmek
alıp Taksim Meydanı’nda oturarak
dile getirdik adalet arayışımızı. Ancak
bunların hepsinde de saldırılara uğradık.
Müzmin silahlı mücadele karşıtları, gevezeler bol keseden atıp tutuyorlar her zaman; silaha gerek yok,
yasal, demokratik yollardan hak talebinde bulunulmalıdır diye... Bunların hepsi ve daha fazlası yapıldı
bu 600 gün içinde. Katiller boy boy
fotoğrafları ve görüntüleriyle bulunup
gösterildi. Sadece isimlerini tespit
edip yargı önüne çıkarmaları yetecekti. Bunu dahi yapmadılar.
Tam tersine dönemin başbakanı,
bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan
meydanlardan göğsünü gere gere
üstlendi katliamı. Bundan böbürlendiği gibi Berkin'in annesini yuhalatmaktan, Berkin için eylem yapanların
üzerine faşist itlerini salmaya kadar
bir çok yola başvurdular. Hala da
bunu sürdürüyorlar.
Aylardır Berkin için yapılan tüm
eylemlere kırmızı görmüş boğa misali
saldırıya geçiyorlar. Sadece pankart
açıp katilleri istedikleri için tutuklanıyor insanlarımız. Fakat Berkin'in
katillerini ortaya çıkarmıyorlar. Berkin'in yaşıtı Liseli Dev-Genç’lilere
yapmadıkları saldırıları bırakmadılar.
Yerlerde sürüklediler, işkencelerden
geçirdiler.
Ve en son Ankara'da Ak Saray'ın
kapısına dayanan Halk Cepheliler’e,
Dev-Genç’lilere aynı pervasızlıkla
saldırdılar. Otobüslerin içinde azgınca
gazlarla, coplarla, tekmelerle saldırıya
geçip sakat bırakma pahasına yerlerde
sürükleyip gözaltına aldılar.
Hesap sorulmasını istemiyor AKP.
‘Hesap sormayın sadece boyun
eğin’ diyor. ‘Berkin demekten vaz-
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geçin, Berkin için adalet istemekten vazgeçin’ diyor.
Hayır! Bunu asla başaramayacaksınız.
Yukarıda sıraladığımız, irademizi sınadığınız her seferinde yenilen siz oldunuz. Yine yenileceksiniz. Elbette
bir kez daha sınayabilirsiniz irademizi. Biz sadece sonucun
ne olacağını söylüyoruz. Ki buna halkımız ve tüm dünya
tanıktır. Bundan sonrasına da tanık olacaktır.
Zulüm sarayınızın kapısına dayandık! Saraylarınızı
başınıza yıkacağız!
İşkenceleriniz, gözaltılarınız, tutuklamalarınız buna
engel olamayacak. Adalet isteğimizi engelleyemeyeceksiniz.
Demokratik eylemlerimize azgınca saldıranlar karşılarında halkın silahlı iradesini görmeye mahkumdurlar.
Saraylarınızın kapılarına demokratik eylem için
gelenleri azgınca saldırılarla engellemeye çalışırsanız
bu kez silahlarıyla gelenleri karşılamak zorunda kalırsınız.
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Meydanları da sarayları da size dar edecek bir iradeyle
karşı karşıya olduğunuzu unutmayın. Koskoca ordulara,
polis gücüne, mafyanıza, MİT'inize güvenerek hareket
edebilirsiniz elbette. Ama tüm bunlara rağmen halkın
silahlı ve demokratik iradesinin yarattığı sonuçlara bir
kez daha dönüp bakmanızı tavsiye ederiz. Bu irade tüm
güçlerinizi aşacak, sonuç almaya kilitlenmiş bir iradedir.
Alişanlar’ın gücünü, sarayları yıkıp, meydanları zaptetme
bilincini kuşanmış bir iradedir karşınızdaki.
Ve unutmayın; Seyhan’ın kömürleşmiş bedeninin yarattığı kinle korlaşan yüreklerini, Berkin'in 16 kiloluk
bedeninde dövüp çelikleştiren Cepheliler var karşınızda...
Hesap soracağız! Yedi kat yerin dibine de girseniz,
Ak Sarayların karanlık dehlizlerine de saklansanız bulacağız
sizi... Soytarılıklarınızla bir kısım insanı kandırıp peşinizden
sürükleyebilirsiniz, vicdanlarını parayla satanların, üç
kuruş için sizin soygunlarınızın ortağı olanların karşılarında
istediğiniz kadar güç gösterisi yapabilirsiniz.
Ancak Cepheliler’in karşısında bunların hiçbir hükmü
yoktur. Adalet için saraylarınızın kapısına dayandık.. Çelikleşen yüreklerin cüreti ve ille de adaleti ile er veya geç
karşılaşmak zorunda kalacaksınız.
Berkin için, Berkinler için saraylarınızı, saltanatlarınızı
başınıza yıkmak boynumuzun borcudur. And olsun ki,
bu borcu ödeyeceğiz... Ne katliamlarınız ne tutuklamalarınız, işkenceleriniz, baskınlarınız bunu engelleyebilir.
Meydanlarda, saraylarınızda bizi ve Berkin'in hayaletini
her an görmeye devam edeceksiniz...
Değil mi ki, 15 yaşındaki gençlerimize kıyıyorsunuz;
Değil mi ki, çocuklarımızın katillerini koruyorsunuz;
Değil mi ki, sırça köşklerinizden halka zulüm talimatları
veriyorsunuz;
BERKİN SİZİN KABUSUNUZ OLACAK!

Çocuklarımızın Bedenleri Üstüne
Kurulan Ak Sarayları
Başınıza Yıkacağız!
Berkin’in hesabını
sormak için 5 Şubat
akşamı Ankara’ya
yola çıkan ve Ankara’ya kadar sorunsuz
giden Dev-Genç'lilerin yolu Mamak’ta katil polisler tarafından
kesilerek kimlik gösterme dayatıldı. Tartışmalar sürerken önce
bu dayatmanın çekimini yapan Yürüyüş
muhabiri Fırat Cem
Karatağ zorla gözaltına alındı, halkın gerçekleri öğrenmesi engellenmek istendi.
Tartışma uzadıkça katiller Dev-Genç'lilerin
içinde bulunduğu araca üşüşerek, içeriye
gaz sıkarak ve coplarla saldırdılar. Berkince direnen DevGenç'lilerin tamamı
bulundukları araçlardan zorla gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 8’i 18 yaş altındaki 60’a yakın DevGenç'li TEM garajında elleri arkadan ters
kelepçeli şekilde bekletildi. 7 çevik otobüsünde tutulan DevGenç'liler sloganlarıyla direndi.

BERKİNLER’DEN KURTULAMAYACAKSINIZ!
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AKP İSTANBUL İL BİNASI CEPHE
MİLİSLERİ TARAFINDAN TARANDI!

☆ Sultanahmet eyleminin Cephe’nin

eylemi olmaması AKP polisinin korkularını gidermek yerine kabusa dönüştürdü. “Elif Kalsen” paranoyasına
dönüştü. Elif’i bulmak için onlarca ev
bastılar. Ancak onlar Cephe savaşçısını ararken Taksim’in göbeğinde Cephe savaşçısı onları karargahında vurdu. Cephe savaşçıları kabusları oldu:
başta İstanbul olmak üzere, Edirne’den Van’a kadar gözaltı terörü sürüyor!

☆ 27 Ocak’ta 6 Halk Cepheli Tekir-

dağ’da gözaltına alındı.

☆ 28 Ocak’ta Çerkezköy’de bir kişi
☆ Taksim’deki eylemin gerçekleştiği

günün gecesi yani 31 Ocak sabaha
karşı İstanbul-Maltepe’deki Gülsuyu,
Gülensu ve Esenkent mahallelerinde 5
ev ve Gülsuyu Mahallesi’ndeki Mahir
Hüseyin Ulaş Parkı yüzlerce özel harekât polisleri eşliğinde basıldı. Evleri
talan eden AKP polisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

☆ 1 Şubat gece yarısı saat 03.30’da
Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Kıraç
ve Gülsuyu’nda toplam 8 eve “Elif
Sultan Kalsen’i arıyoruz” bahanesiyle baskın düzenlendi. 2 kişi gözaltına alındı.
☆ Polis baskınlarında kapılar, camlar
kırılarak evlere zorla girildi. Uykuda
olan halkı ve ev sahiplerini işkenceyle
kaldırıp evleri didik didik arayarak, talan ettiler. Baskı ve işkenceyle halkı,
çocukları uzun namlulu silahlarla korkutarak Cepheliler’i sahiplenmesinler
diye keyfi bir biçimde, savcılık iznine
dahi gerek duymadan, gerçekleştirdiler bu baskınları.

Misilleme Meşru
Hakkımızdır!
Adalet İsteyen Dev-Genç’lilere
Saldıranların Sırça Saraylarını Yıkarız!
600’ü aşkın gündür adalet istiyoruz. Düzenin kendi yasalarının belirlediği yolları da deneyerek adalet istedik. Berkin’i katleden polisleri açıklayın ve yargılayın dedik.
Dilekçeler verdik.
Türkiye’nin hemen her ilinde onlarca, yüzlerce basın açıklamaları,
gösteriler gerçekleştirdik.
Pankartlar astık, duvar yazılamaları
yaptık.
Mecliste açıklamalar yaptık.
Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın
toplantılarında, AKP kongrelerinde
adalet isteyen sesimizi duyurmak istedik, pankart açtık.
Yerlerde sürüklendik, gözaltına
alındık, işkenceler gördük, tutuklandık.
Adalet içindi yaptığımız her şey.
Bir ülkede adalet yoksa zulüm
vardır.
Bir ülkede adalet yoksa yasalar
adaletsizliği aklamak için vardır.
Bir ülkede adalet yoksa yoksulluk
vardır, sömürü vardır.
Faşist AKP, şimdi adalet isteyen
sesimizi boğmak için yeni baskı yasaları çıkarmaya hazırlanıyor.
Adalet yok, faşist yasalar var diyor
faşist AKP.
Molotof, havai fişek kullanmak,
taş atmak büyük suç diyerek polisin
silah kullanmasını kolaylaştırıp yasal
olarak da güvence altına alıyor. Şu
koşullarda dahi silahsız-savunmasız
Berkin’i katleden polislerin yargılanması, soruşturması binbir keyfiyet ve
hukuksuzlukla engellenirken, “İç Gü-

venlik Paketi” denilen yeni faşist
düzenlemeyle katil polislerin yargılanmasının, soruşturulmasının adı bile
edilmeyecektir.
Faşist polis istediği anda, istediği
durumda istediği kişiyi gözaltına alacak; istediği evi, işyerini basacak...
Yani keyfiyette, hukuksuzlukta sınır
tanımayacaklar. Bu duruma yasal kılıf
uydurulmuş olacaktır.
Bilye, taş, maskenin olduğu gösteriler doğrudan yasadışı eylem muamelesi görüp polisin her türlü saldırganlığının, tutuklamanın gerekçesi
olacaktır.
Gerçekte faşist düzene göre öncesinde de suç olan şeylerin yasallaştırılması böylelikle hem kullanılan
demokratik hakların sınırlarının olabildiğince daraltılması hem de katillerin korunması, güvence altına alınması sağlanmaktadır.
Faşist AKP için en büyük suç;
adalet istemektir.
Molotofun, maskenin gerisinde
suç olarak gösterilen asıl olarak budur:
Adalet istemek! Adalet aramayın
diyor faşist AKP.
AKP faşizminin yasalaştırmak için
meclis gündemine taşımaya hazırlandığı “İç Güvenlik Paketi” tartışıla
dursun “İç Güvenlik Paketi” yürürlüğe girmeden uygulanmaya
başladı bile. Paket olsun olmasın,
yasa olsun olmasın, faşizmin halka,
devrimcilere yönelik saldırıları engel
tanımamıştır. Keyfiyette, hukuksuzlukta sınır tanımamışlardır. Paketler,
yasalar faşizmi yasallaştırmak içindir.
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☆ Kıraç-Kuruçeşme ma-

hallelerinde AKP'nin katil
polisleri Elif Sultan Kalsen'i
arıyoruz diyerek gerçekleştirdikleri baskında 3 eve girdiler. Kıraç Yenimahalle’de
Rıza Aslan’ı arıyoruz diyerek yanlış eve girip ev halkına silah doğrultarak çaresizliklerini gizlemeye çalıştılar.

☆ 3 Şubat sabahı bu kez
de Van’da yine sabaha karşı
Halk Cephelilerin kaldığı
evlere baskın düzenleyen
AKP polisi azgınca saldırarak, halkın evlerini talan
ederek 8 Halk Cepheliyi
gözaltına aldılar.
☆ 3 Şubat’ta İstanbul Okmeydanı’nda, Halk Cepheli
Fatma Varıcı sokak ortasında AKP’nin işkenceci polisler tarafından kaçırıldı.
☆ 5 Şubat tarihinde gece

00.00 sularında Esenyurt
Talatpaşa Mahallesi’nde bir
evi basan AKP’nin katil
polisleri “Elif Sultan Kalsen’i” arıyoruz diyerek evi
talan ettiler.

☆ 5 Şubat’ta 2 Halk Cep-

heli Antep’te gözaltına alındı.
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30 Ocak'ta Taksim Meydanı’nda,
Cephe savaşçısı tarafından, AKP’nin
polisine karşı silahlı eylem gerçekleştirildi. Silahlı eylemin hazımsızlığı,
eylemin siyasal etkisini hazmedemeyen
İstanbul polisi üç gün boyunca adeta
İstanbul’da sıkıyönetim ilan etti. Edirne’den Van’a kadar beş gün içinde
yüzlerce ev basıldı, insanlarımız sokak
ortasında halkın gözleri önünde kaçırıldı, onlarca devrimci işkencelerle
gözaltına alındı. AKP polisi bu süre
boyunca Berkin Elvan adının geçtiği
her eyleme saldırıp gözaltılar gerçekleştirdi.

Misilleme Meşru
Hakkımızdır!
En demokratik meşru taleplerimizin
nasıl karşılandığının resmidir: 6 Şubat’ta
Dev-Genç’liler Ankara’da Berkin Elvan’a adalet istemek için zulmün sarayı
Ak Saray’a yürümek istedi... Bizzat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından verilen talimatla DevGenç’liler daha araçlardan inmeden
katil polisler coplarla, gazlarla, tekmelerle alçakça saldırdılar... İşkencelerle
64 kişi gözaltına alındı. 64 kişiden
kafası kırılmayan, gözü, yüzü, dudağı
patlatılamayan, vücudunun bir yerinde
işkece izi olmayan tek bir kişi yok...
Polisin işkence merkezlerinde yaptığı
işkenceler bir yana, işkencenin en alçakçası sokak ortasında bütün halkın
gözleri önünde yapıldı... Yapılan işkenceyi televizyonlardan 77 milyon
seyretti... İşkence, gözdağı sadece gözaltına alınan 64 Dev-Genç’liye değil
bütün halka yapıldı. İşkenceye karşı
çıkan halktan insanlar da gözaltına
alındı. Sokaktaki simit satan simitçinin
gözü patlatıldı...
Faşist AKP’nin polisi 77 milyona
diyor ki; ADALET İSTEMEYİN!
BİZ HER TÜRLÜ ZULMÜ YAPARIZ, SİZ SUSUN!
BİZ HER TÜRLÜ İŞKENCEYİ
YAPARIZ SİZ SESİNİZİ ÇIKARTMAYIN! GÖRMEYİN!
HAYIR! SUSMAYACAĞIZ!
ZULÜM KARŞISINDA ELİMİZ
BÖĞRÜMÜZDE DURMAYACAĞIZ!
Zulmün olduğu yerde susmak zulme

ortak olmaktır.
Ankara’da Ak Saray’a adalet için
yürümek isteyen Dev-Genç’lilere yapılan saldırıyı bütün Türkiye televizyonlardan izledi...
BU İŞKENCELERE KARŞI MİSİLLEME YAPMAK EN MEŞRU
HAKKIMIZDIR!
CEPHE MİLİSLERİ ANKARA’DA
ADALET İSTEYEN DEV-GENÇ’LİLERE YAPILAN SALDIRI VE İŞKENCEYE KARŞI MİSİLLEME
HAKKINI KULLANARAK İSTANBUL AKP İL BİNASINI VE BEKÇİ
KULÜBESİNİ TARAMIŞTIR!
Bundan sonra böyle... AKP’nin
faşist terörüne devrimci şiddet eylemlerimizle cevap vereceğiz. Misilleme
hakkımızı kullanacağız.
Deniyorsa ki, devlet şiddet kullanır,
katleder ama başkası yapmasın bunun
adı halka dü şmanlıktır. Şiddet devletin
tekelinde değildir. Şiddete, zora karşı
halkın da misilleme hakkı, kendisine
yönelen şiddeti ortadan kaldırma
hakkı vardır. Bu hakkı halka hak
olarak görmeyenler açıktır ki düşman
cephesine hizmet ediyorlardır.
Aydın olmak, halktan, haklıdan yana
olmaktır. Bunu beceremeyenler, halkın
yanında olmak istemeyenler, halkın
aydını olamazlar. Faşizm bugün kendi
iktidarına hizmet etmeyen herkese pervasızca saldırırken onlar burjuvaziye
çanak yalayıcılığı yapmaya devam edebilirler.
Halk sömü rü ye, zulme, faşist teröre
karşı savaşacaktır. Gerektiğinde yasalyollarla, gerektiğinde silahla. Halkın
savaşını ne oligarşinin terörü , ne dü zen
solunun, reformistlerin seçim oyalamaları, ne provokasyon teorileri engelleyemez.
Halk zulmedenlerden hesap soracaktır. Dü zenin sağlamadığı adaleti
kendi sağlayacaktır. Bu onun hakkıdır.
Halka zulmedenler, ama bugü n ama
yarın, halka hesap vereceklerini de bileceklerdir.
Halk, en meşru hakkı olan zulme
karşı isyan hakkını kullanacak, direnecek, savaşacaktır. Çü nkü halkın başka
çaresi, başka yolu yoktur.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Faşizm Koşullarında
Adalet İsteği Hesap
Sormaya Dönüşmelidir!
Faşizme karşı en büyük silahımız
adalet mücadelemizdir. Faşizmin en
zayıf halkası da adaletsizliğidir.
Adalet talebini kazanamayan hiçbir hakkını kazanamaz.
Faşizmden adalet istemek ve almak elbette hiç kolay değildir. Zorludur, bedellidir.
Keyfiyetleri, işkenceleri, gözaltıları, tutuklamaları, gece yarısı baskınları yetmiyor AKP’ye. Yetmiyor
çünkü adaletsizliğe karşı her araçla
direniyoruz. Boyun eğmiyoruz. Kah
meydanlarda kah saraylarının kapısındayız. Kah ellerimizde pankartlarımız, dillerimizde sloganlarla, kah elimizde silahımızla,
adaletimizin namlularıyla hesap
soruyoruz.
“Halk savaşçılarını aramayın, onlar sizi bulur” diyoruz.
Faşizmin yasalarından bugüne
kadar medet ummadık. Onların yasalarına dayanmadık hiçbir zaman.
Bunun içindir ki “çok şey bekledikleri” meşhur “İç Güvenlik

Paketleri”de bizi korkutmuyor. En
fazla kendi korkularını bastırmaya
yeter.
Bugüne kadar çıkardıkları onlarca
saldırı paketlerine dönüp baksınlar.
Çaresizliklerini göreceklerdir. Halk
düşmanı yüzlerini göreceklerdir. Her
baskının karşılığında devrimci şiddeti
de büyüttüğünü göreceklerdir.
İşte yasası olsun olmasın her türlü
olanağa sahip, her türlü keyfiyeti,
hukuk dışılığı kullanıyor ancak devrimci eylemi bitiremiyor. Günlerdir
her yerde aradıkları bir Cepheli Türkiye’nin ve İstanbul’un göbeği Taksim Meydanı’na geliyor ve buradayım
diyor. Siz bizi aramıyorsunuz, biz
sizi arıyoruz diyor, teslim ol çağrılarına asıl siz bizim adaletimize teslim
olun dercesine...
Ve teslim oluyorlar. Siniyorlar
bir Cephe savaşçısı karşısında. Teslim
oldukları adalet istemimizdir. Hesap
sorma isteğimizdir. Cüretimizdir.
Bilinen onlarca eve yaptıkları
baskınla tüm halka “ne büyük operasyonlar yaptıklarını”, “güçlü olduklarını” gösterirken gerçekte gözdağı vermeye çalışıp “Cephelileri
barındırmayın”demek istemektedirler.

Halk Düşmanı AKP İl Başkanlığı ve
Polis Kulübesini Vurduk!
Yaptığınız Baskı, İşkence ve
Zulmünüzde Boğacağız Sizi!
İstanbul Sütlüce’deki AKP
il binasına ve onun korumalığını yapan halk düşmanı polise yönelik
olan eylemimizi 7 Şubat’ın ilk saatleri olan
01.50’de gerçekleştirdik. Savaşçılarımız polis
kulübesini ve AKP binasını
uzun namlulu silahlarla yoğun
ateşe almıştır. Ne olduğunu
anlamayan halk düşmanları
karşılık verememiş, başlarını
kaldıramamışlardır. Onlar korkularıyla yaşıyorlar. Korkun!
Gene geleceğiz! En demokratik eylemlere AKP saldırıyor,

işkence yapıyor, zulmediyor.
Ankara’da Liselilerimize,
Dev-Genç’lilerimize
azgınca saldıran, işkence yapan AKP ve
halk düşmanı polisleri
bir kez daha uyarıyoruz: İşkence yapmaktan
vazgeçin, yoksa hesabını misliyle sorarız!
Sabrımızı Sınamayın!
Berkin’in Katillerini Açıklayın!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!

Cephe Milisleri

Nafile, hiçbir güç adalet istemimizi
boğamayacak, hesap sormamızın
önüne geçemeyecek.

AKP'nin Faşist Terörü
Devrimci Savaşımızı
Durduramayacak!
Çok güvenmeyin faşist yasalarınıza... Devrimciler hiçbir zaman kendilerini düzenin yasalarıyla sınırlamadılar. Meşruluklarını düzenin, oligarşinin yasalarından almadılar. Kendi
yasalarımızı kendimiz yaptık. Gelenekleri böyle yarattık, demokratik
mevzileri böyle kazandık.
Çok güvenmeyin faşist polisinize,
TOMA'nıza, akreplerinize, biber gazınıza, faşist uyuşturucu mafya çetelerinize... Halkın da, Cephe’nin de
kendi örgütlenmeleri, silahları vardır.
En büyük silahı fedayı kuşanmış savaşçılarıdır. Daha on gün önce gördünüz bu feda savaşçısını. Kuşattığınızı, hakim olduğunuzu düşündüğünüz meydanlarda kendinizi dahi
koruyamadığınızı gördünüz.
Devrimci savaşımız kendi yolunu
yaparak ilerliyor hedefine. Bu yol
iktidar yoludur. Halklarımızın kurtuluş
yoludur.
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Cephelilerden
İşkenceye Misilleme
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Cepheliler, Ankara’da
Adalet İsteyen Halk Cepheliler’e yapılan işkenceye
misilleme olarak katil polislerin zırhlı araçlarını
yaktı. İmam Hatip Lisesi’ni kendilerine üs olarak
seçen katil polislerin araçlarını 6 Şubat günü molotoflarla yakan Cepheliler yaptığı açıklamada “Adalet
istemenin bile suç sayıldığı ülkemizde adaleti biz
sağlayacağız.
En demokratik bir eyleme bile tahammülü kalmayan bu düzenin polisi en son olarak da bizden çalınan paralarla yapılan Ak Saray’ın önüne yürümek
isteyenlere azgınca saldırdı ve işkenceyle
gözaltına aldı.
Yeter Artık! Siz Ne
Zaman Halk Çocuklarına Saldırırsanız Biz
de Anında Hesabını
Soracağız!” dedi.

DAYANDIK ZULÜM SARAYININ KAPISINA
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Ülkemizde Gençlik

Berkin İçin Adalet İsteyenlere Saldıran Katilleri
Koruyan AKP’ den HESAP SORACAĞIZ!

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

600 gün oldu Berkin vurulalı. Halk Cepheliler 600 gündür
adalet istiyorlar... AKP’nin katil
polisleri 600 gündür yapılan adalet mücadelesini işkencelerle bastırmaya çalışıyorlar. Halk Cephesi
7 Şubat’ta yaptığı açıklamada
Ankara’daki “Ak Saray”a adalet
istemek için gittiklerini ama adalet yerine polisin gözaltı işkencesiyle karşılaştıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada “Yoldaşlarımıza işkence yapmaktan vazgeçin. Yaptıklarınızın hesabını fitil fitil burnunuzdan getiririz.
‘Biz terör estiririz, sinek öldürür gibi
otobüsün içinde insanları gazlarız,
kimse de sesini çıkaramaz’ diye mi
düşünüyorsunuz? Nasıl ki 600 gündür Berkin’i unutmadıysak, bu yaptıklarınızı da unutmayacağız. Bu halk
adaletsiz kalmaz” denildi.
Ankara’ya yapılan yürüyüş sırasında polisin Halk Cepheliler’i işkence ile gözaltına alması çeşitli şehirlerde yapılan eylemlerle protesto
edildi.

İstanbul / Taksim: Halk Cepheliler 8 Şubat günü İstanbul Taksim’de bulunan Burger King'in çatısında pankart açtılar. “Berkin İçin
Adalet İsteyenlere Saldıran Katilleri
Koruyan AKP’den Hesap Soracağız!” yazılı pankartı çatıdan sallandıran Halk Cepheliler Berkin'in katillerinden er ya da geç ama mutlaka
hesap soracaklarını dile getirdi. Ya-
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ilgisini çeken pankartla, Berkin'i
unutmayacaklarını ifade eden
Dev-Genç’liler, 2 gündür zulmün karargahı olan Ak Saray
kapılarında direnen Halk Cepheliler’i selamladıklarını gösterdiler.

pılan eylemin ardından işkenceci polisler, üç Halk Cepheli’yi gözaltına
aldı. Halk Cephesi gözaltılar üzerine
yaptığı açıklamada “AKP’nin işkenceci katil polislerini uyarıyoruz! Gözaltına aldığınız arkadaşlarımızın saçının teline zarar verirseniz hesabını
misliyle sorarız!” dedi.

Sarıgazi: Liseli Dev-Genç’liler
9 Şubat’ta TOKİ Lisesi’nde “Berkin
İçin Adalet İstiyoruz 11 Mart’ta Boykota Liseli Dev-Genç” yazılı pankart
astı. Bu esnada okulun önünde bekleyen katil polisler okulun bahçesini
abluka altına aldıktan sonra pankartı indirdi.
Liseli Dev-Genç’liler okul çıkışında yürüyüş yaparak katil polislere cevap verdiler. Yapılan yürüyüşe 15
kişi katıldı.
Bağcılar: Liseli Dev-Genç’liler, 7 Şubat’ta İnönü Mahallesi Hoca
Ahmet Yesevi Caddesi üzerine "Berkin Sorulacak Hesabımızdır Bağcılar
Liseli Dev-Genç" yazılı pankart astılar. Yaklaşık 1 saat kalan ve asıldığı ilk dakikadan itibaren halkın yoğun

Ankara: Halk Cepheliler, 7
Şubat günü Kızılay-Yüksel Caddesi’nde eylem yaptı. Yapılan açıklamada; “600 gündür adalet istiyoruz,
vermiyorlar. 600 günlük adalet mücadelemizi işkencelerle bastırmaya
çalışarak sorulacak hesabımıza yenilerini ekliyorlar. 5 Şubat gecesi
Berkin’in hesabını sormak için bizzat
talimatı veren Tayyip Erdoğan’ın sarayını başına yıkmaya, Ankara’ya
yola çıktık. ‘Talimatı ben verdim’ diyenlerin saraylarının kapısına dayanacaktık. Saraylarını başlarına yıkmaya giderken Mamak yolunda otobüslerimiz durdurularak gözaltına
alındık. 60'a yakın kişi otobüslerden
zorla indirilerek emniyete götürüldük.
Bazı arkadaşlarımızın durumu ağır olduğu için hastaneye kaldırıldılar. Katil AKP önce Berkin’in hesabını versin. Berkin için adalet yoksa zulmün
saraylarının kapısına dayanmaya devam edeceğiz. Berkin’in hesabını
vermediğiniz sürece, Berkin kâbusunuz olacak. Bizler ise halkın yanında olmaya, onların gerçeği ile direnmeye devam edeceğiz” denildi.
Açıklamanın ardından hep beraber halay çekildi.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Dev-Genç konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerin kılına gelecek en ufak zararı misliyle ödetiriz!” dedi.

Berkin ve Adalet İçin
Boykottayız!
Liseli Dev-Genç’liler 9 Şubat’ta
Berkin Elvan’ın hesabının sorulacağını anlatan 100 afiş astı. Duraklara da 10
adet yazılama yapıldı. Halkın yoğun ilgisini çeken çalışmada; “Berkin Elvan
Ölümsüzdür”, “Berkin İçin Adalet İçin
11 Mart’ta Boykottayız”, “15’inde Bir
Fidan Berkin Elvan”, “Liseli DevGenç” yazılamaları yapıldı.

Dev-Genç Milisleri
Halk Düşmanlarını
Arıyor!

Meydanlardan
Saraylara Her Yerde
Dev-Genç'liler
Karşınızda Olacak!
Berkin Elvan, Tayyip Erdoğan’ın
emriyle katledileli 600 günü
geçti, fakat bir kişi bile yargılanmadı. Üstelik 15 yaşında bir
çocuğun katledilmesine tepki
gösteren, adalet isteyen herkes
copla, gazla, silahla saldırıya
uğradı. Yakın zamanda DevGenç’lilerin Ankara’daki halkın
kanıyla inşa edilen Aksaray’ın
önünde yapmak istedikleri yürüyüşe bile polis saldırıp 50’yi
aşkın Dev-Genç’liyi gözaltına almıştı.
8 Şubat’ta Dev-Genç’liler bir
kez daha faşist katillerin karşılarındaydılar. İki Dev-Genç’li 8 Şubat günü AKP 5. Olağan Kongresi’nde katil AKP’nin başbakanı Ahmet Davutoğlu konuşma
yaptığı sırada “Milyonlarca Göz
Berkin’in Katilini Arıyor!” pankartı
açtı. Pankart açılır açılmaz Berkin’in katilleri azgınca saldırıp
iki Dev-Gençli’yi gözaltına aldı.

Dev-Genç milisleri 1 Şubat’ta İstanbul Okmeydanı sokaklarında “Taksim’de gözaltına aldınız, Kadıköy’de
saldırdınız, her gece Elif Sultan’ı
arıyoruz diye yüzlerce ev bastınız. İşte
buradayız, bekliyoruz!” diyerek halk
düşmanlarına çağrı yaptı. Ardından
Dev-Genç milisleri Berkin’in vurulduğu yerde silahlarını ateşleyerek
eylemlerine son verdi.

Liseli Dev-Genç'liler
Berkin'in Hesabını Soran
Sloganları Duvarlara
İşlediler
Armutlu 2. bölgede Liseli DevGenç'liler 4 Şubat'ta yazılamalarıyla duvarları süslediler. 5 kişinin katıldığı çalışmada duvarlara “11 Mart'ta
Milyonlar Olup Berkin'in Hesabını
Sor!-Dev-Genç", "Alişan Şanlı Ölümsüzdür!” yazılamaları yapıldı. Aynı
gün içerisinde mahalleyi ajitasyon ve
sloganlarla dolaşarak halka son günlerde artan hırsızlık vakalarına karşı
birlik çağrısı yapıldı. Akşam ise Halk
Meclisi'nin yanındaki boş arsada ateş
yakıp gün içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili sohbet edildi. Sohbete
15 kişi katıldı.

Mersin Polisini
Uyarıyoruz
Ailelerimizden Uzak Dur!
Mersin’de derneğe gelip giden ve
demokratik faaliyetlere katılan Liseli
Dev-Genç'lilerin aileleri, Berkin'in
katili polisler tarafından aranıp taciz
ediliyor, korkutulmaya çalışılıyor. 3 Şubat'ta bir aileyi arayan işkenceciler telefonda “Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz, aile içi
bilgilendirme yapmak amaçlı sizinle görüşmek istiyoruz” diyerek
emniyet müdürlüğüne gelip “Kamil” adında bir polisle görüşülmesi
istenmiştir. Ertesi gün emniyete giden aileye kafalarını karıştırmak
amaçlı video ve resimler izletiliyor.
Ardından çocuklarının katıldığı
basın açıklamaları vs. resimlerini
göstererek “şimdi çocuklarınızı
böyle eylemlere götürüyorlar, yakında onları canlı bomba yaparlar”
diyerek aile korkutulmak istenmiştir. AKP’nin polisleri, yalanlarla
Liseli Dev-Genç’lilerin mücadelesinin meşruluğunu yok etmeye
çalışmıştır. Polisin yalanlarını dinleyen aile, onlara gereken cevabı
verir; “Biz çocuklarımızın ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz ve bu tür
eylemlere biz de katılıyoruz” diyerek emniyet müdürlüğünden
ayrılırlar.
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Faşizmle yönetilen ülkelerde,
soruşturma ve dava sayısı, hapishanelerdeki hükümlü ve tutuklu sayısı hiçbir zaman gerçek
“suçluluk” oranını göstermez.
Zira suçu da suçluyu da yaratan
sömürü düzenidir. Suçu yaratan
ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel koşullar ortadan kalkmadan polisiye tedbir ya da cezalarla suç ortadan kalkmaz.
“Suçu oluşturan nesnel koşullar nelerdir?”, “İnsanlar
neden suç işler?” Bu soruların doğru
cevapları verilmeden doğru çözümler
bulunamaz.
AKP ekonomik, politik, kültürel
alanda olduğu gibi yargı ve infaz
sistemindeki halk düşmanı politikalarını, çürümeyi ve adaletsizliği gizleyemez hale geldi. Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü
sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.
2002-2012 arasında 106 adet yeni
hapishane, 21 adet ek bina yapıldı.
Ve hapishaneler 159 bin 396 kişiyle
ağzına kadar doldu. Ülkemizde faşist
iktidarlar olduğu sürece önümüzdeki
yıllarda hapse girenlerin sayısı azalmayacak, tersine 200 bin, 300 bin,
500 bin olacak.
AKP faşizminin gözaltıları, tutuklamaları ve soruşturmaları büyük
bir haksızlığı ve adaletsizliği içerirken,
işkenceye dönüşürken, yargılamaları
da bundan aşağı kalmıyor. “Suçla
mücadele”nin tek yöntemi olarak
cezaları, hapishaneleri görüyor. Bunun
için sürekli yeni hapishaneler yapıyor.
O yaptıkça hapishaneler tıklım tıklım
doluyor. İsmet Berkan’ın, 4 Şubat
2015 tarihli köşesinde, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki “2013 Adalet İstatistikleri”nden yaptığı alıntılar bu

gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya
seriyor.
Adalet Bakanlığı’nın verileri de
itiraf ediyor ki; AKP’nin savcıları,
2013 yılında, 76 milyonluk Türkiye’de 3 milyon 313 bin 275 soruşturma yürütmüşler.
6 milyon 251 bin 822 kişi veya
suç soruşturulmuş. Bunların da yüzde
48.6’sı için kamu davası açılmış.
Ve her 100 soruşturmayı ortalama
90 günde tamamlamışlar. Soruşturulan
kişi veya suçlardan 49’u hakkında
kamu davası açılmış. Ve ceza mahkemeleri de bu 49 kişiyi 210-260
gün yargıladıktan sonra 20’sini mahkûm etmiş. Yargıtay’a giden bu 20
mahkûmiyet kararı, burada ortalama
328 gün durduktan sonra bunlardan
8’i tamamen, 6’sı ise kısmen onanmış.
Yani, 100 kişiden sadece 14’ü mahkûmiyet almış. 84 kişi yaklaşık 2 yıl
boyunca işinden olmuş, aile hayatı
bozulmuş, ekonomik olarak zarara
uğramış, sağlığından olmuş. Kısacası
2 yıla yakın süründürülmüş.

AKP Faşizmi Bütün
Ülkeyi Hapishaneye
Çevirdi!
10 Yıl Öncesine
Göre Soruşturma
Sayısı % 159 Arttı
Adalet Bakanlığı’nın 2013 veri-

lerine göre; 10 yıl önceye
göre savcılıklardaki soruşturma sayısı yüzde 159 oranında artış göstermiş. Ceza
mahkemelerinde her yıl ortalama 2.8 milyon ile 3.1
milyon davaya bakılıyor. Ve
bunlardan 1.5 ile 2 milyon
dava sonuçlandırılıyor. Yılda
3 milyon insanını yargılayan
bir ülke adaletsiz bir ülkedir.
2003’te 2 milyon 239 bin
766 olan sanık sayısı, 2013’te 4 milyon 305 bin 32’ye çıkmış. Ceza
mahkemelerinde açılan kamu davalarında davaların yüzde 37.3’ü mahkûmiyetle sonuçlanmış.
2013’te, yüz kişiden 7’si ‘sanık’,
yüzde 3’ü de mağdur/şikayetçi olmuş.
2003’te 251 bin 246 dosyaya bakıp bunların 118 bin 221’ini sonuçlandıran Yargıtay’daki ceza daireleri,
2013’te, üç kat artarak 730 bin 385
olan dosyaların ancak yarısını, yani
375 bin 257’sini, karara bağlayarak
yüzde 42.1’ini tam, yüzde 27‘sini
kısmi onamış. Yani davaların yüzde
39.9’unu bozmuş. İnsanlar yıllarca
hem ekonomik, hem psikolojik olarak
mağdur edilmiş.
Ayrıca, bunların dışında bir de,
devrimcilerin sürekli sürgün edilen
davalarından, yani halkın muhalefetini
engellemek için şehir şehir gezdirilen
davalardan yaşanan mağduriyet var
ki; faşizmin siyasilerinden kolluk
kuvvetlerine kadar hepsinin büyük
bir zevk aldığı mağduriyettir bu.

100 Çocuktan Üçünü
Yargılayan Devlet
Çocukları Koruyamaz!
Çocuklarımızı
AKP’den Korumalıyız
AKP, ülkemizi sadece yetişkinler

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

için değil, çocuklar için de hapishaneye çevirdi! Çocuklar için de yeni
hapishaneler yapıyor. 2014 Ekim ayı
istatistiklerine göre; hapishanelerde
tutuklu ve hükümlü olarak bulunan
çocuk ve gençlerin oranı geçmiş yıllara nazaran yüzde 40 artış gösterdi.
12-17 yaş grubunda 2 binin üzerinde
çocuk, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sıfatıyla bulunuyor. 18-20 yaş
arası gençlerde ise bu rakam 8 bine
yaklaşıyor. Çocuk ve gençlerin hapishanede bulunma nedenleri ise
daha çok uyuşturucu, hırsızlık, gasp
ve cinayet oldu.
Adalet Bakanlığı’nın verilerine
göre; son 10 yılda çocuk mahkemelerinin baktığı dosya sayısında büyük
bir artış olmuş. Çocuklarımızın 1
milyondan fazlası okul yüzü görmüyor; ama hapishane yüzü görüyor.
2003’te, dava sayısı 29 bin 591
ve 124 bin 620 çocuk yargılanmış.
Bunlardan yüzde 51.3’ü, yani yarısından fazlası mahkum edilmiş. Mahkumiyetlerin yüzde 4.7’si hapis cezası
olmuş. Çocuk dava sayısı 2013’te
117 bin 367’ye çıkmış ve 182 bin
308 çocuk yargılanmış. Bunlardan
çoğu hırsızlıktan olmak üzere 44 bin
352 çocuk mahkum edilmiş. Mahkumiyetlerin yüzde 22.1’i hapis cezası
olmuş.

Faşizmle Yönetilen
Ülkemizde Adalet Yok,
Çünkü; Soruşturulmak,
Yargılanmak,
Ceza Almak, Savcı ve
Yargıçların Keyfiyetinde
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi
bu ülkede savcıların, herhangi bir
delil olmaksızın, istediğine istediği
siyasi, adli, idari soruşturmayı açma
özgürlüğü var. AKP faşizmi kahraman(!) polisinin elini soğutmak istemediği gibi, savcılarının da elini
soğutmak istemiyor. Açtıkları soruşturmaların yarısı davaya dönüşüyor,
davaya dönüşenlerin neredeyse yarısı
ceza alıyor. On ceza davasından altısı
beraatle sonuçlanıyor. Ceza ile sonuçlanan on dosyadan altısı Yargıtay’da ya tamamen ya kısmen bozu-

luyor. Fakat hiç bir kurum savcılara
“Neden böyle oluyor?” demiyor.
“Hangi somut delile dayanarak bu
davaları açıyorsunuz?” diye sormuyor.

Tutuklu ve Hükümlü
Sayısında Son
20 Yılda Yüzde 400 Artış
Olan Bu Düzenin
Tutunacak, Savunulacak
Tek Bir Dalı Yoktur!
İstatistiklere göre, Türkiye’deki
suç oranlarındaki artış, nüfus artış
oranını da geride bıraktı. Türkiye’nin
1994’te 60 milyon olan nüfusu yüzde
26 artarak 2014’te 76 milyona ulaştı. 1994 yılında 38 bin 931 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, 20 yıl içinde,
yüzde 400 artarak, 2015 Ocak ayında, 159 bin 396 oldu.
Hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısında AKP’nin iktidarda
olduğu 2002’den 2014’e, son 12
yılda, yüzde 300 artış yaşandı. AKP
iktidarı dönemi boyunca fuhuş, gasp,
cinayet, yolsuzluk ve hırsızlık gibi
suçlar her yıl katlanarak arttı. Hırsızlıktan 30 bin 922, uyuşturucudan
26 bin 697, adam öldürmeden hapse
giren sayısı ise 26 bin 578 oldu.
Artan suçlar içinde uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme suçları ise
yüzde 600’lük artışla ilk sıralarda
yer alıyor. Uyuşturucu suçları 15
yılda 700 kat artmış durumda. Adalet
Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırladığı
rapora göre; Türkiye’de uyuşturucu
suçları yüzde 700 artarak 4 bin
249’dan 28 bine yükseldi.

Suç Türlerinde İlk Sırada
Hırsızlık Olmasının
Nedeni Yoksulluk,
Yozlaşmadır
33 bin 646 tutuklu ya da hükümlü
hırsızlık suçundan cezaevlerinde bulunuyor.
27 bin 680 kişi ile uyuşturucu
ikinci sırada,
27 bin 368 kişi ile cinayet üçüncü,
18 bin 729 kişi ile yaralama dördüncü,
18 bin 570 kişi ile de yağma veya

gasp suçlamalarıyla yatanlar izliyor.
2001 yılında işlenen suç sayısı
299 bin 589 iken, 2010 yılında ülke
genelinde 3 milyon 32 bin 676 oldu.
2012 yılında, 253 bin 249’luk artışla
3 milyon 285 bin 925’e ulaştı. Yani
AKP’nin yönettiği 2002-2012 yılları
arası suç işleme sayısı 2 milyon 989
bin 336 arttı.
2012 yılında, 4.5 milyon kişi fail
olarak kayıtlara geçti. 21 milyon kişi
de adliye kayıtlarına geçti. 274 bin
çocuk karakola düştü.
Hapishaneye atılan çocuk ve gençlerin sayısındaki artış ise yüzde 40
oldu.
AKP dönemindeki hapishanelerin
doluluk oranı, 12 Eylül faşist cuntası
döneminden bile daha fazladır.
1980’de tutuklu ve hükümlü sayısı,
79 bin 786’dır.
AKP dönemi aynı zamanda siyasi
tutuklu ve hükümlü sayısında da rekorun kırıldığı bir dönemdir. Dünya’da 35 bin civarında olan siyasi
tutuklu ve hükümlülerin 12 bini
Türkiye’de bulunuyor. Bu sayının
büyük bölümünü “terör örgütü
üyeliği” oluşturuyor.
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AKP İktidarı
Suç ve Suçlu Üretiyor!
Bütün suçların arkasında düzeninin vahşi sömürüsü, baskı politikaları
ve ahlaksız, çürümüş kültürü vardır.
AKP de ülkemizde, bir yandan yeni
hapishaneler yapmaya diğer yandan
hapishaneleri doldurmaya devam ediyor. Halkı aç ve yoksul bırakarak;
kumar, uyuşturucu, fuhuşla yozlaştırarak suç ve suçlu üretiyor. AKP,
suçların cezalarını arttırarak suçlu
sayısının azalacağını iddia etti ve
sözde cinsel suçların, uyuşturucu ve
hırsızlıkla ilgili suçların cezaları artırıldı. Peki, sonuç ne oldu? Suç
oranı ve hapse düşenlerin oranı arttı.
Türkiye genelinde 291 kapalı, 53
müstakil açık, 5 kadın kapalı, 1 kadın
açık, 3 çocuk kapalı ceza infaz kurumu ve 2 çocuk eğitim evi olmak
üzere, 163 bin 129 kişi kapasiteli
toplam 355 hapishane bulunuyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22
Ocak 2015 günü “Daha iyi yerler
yapmak“ için 257 hapishaneyi “ya-
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şam bakımından elverişli!” görmedikleri için kapattıklarını açıkladı.
Yani toplam hapishane sayısı gerçekte
602’dir.
AKP faşizmi, kapattığı hapishanelerin yerine zaman geçmeden yenilerini yapmaya başladı. Utanacakları
yerde hapishane sayısını çoğaltmakla
övünüyorlar. Adalet Bakanlığı’nın
hazırladığı 5 yıllık yatırım programı
çerçevesinde, 2017 yılının sonuna
kadar, 14’ü yüksek güvenlikli hapishane olmak üzere, inşaatı devam
eden 64 yeni hapishaneyi bitireceklerini açıkladılar. Böylece hapishanelerin kapasitesi de neredeyse iki
kat arttırılmış olacak.
Türkiye’de, Kapalı Hapishane,
Çocuk Eğitimevi, Çocuk ve Gençlik
Hapishanesi, Açık Hapishaneler,
Kadın Kapalı Hapishaneleri, A
Tipi, A1 Tipi, A2 Tipi, A3 Tipi, B
Tipi, C Tipi, D Tipi, E Tipi, F Tipi,
H Tipi, K1 Tipi, K2 Tipi, L Tipi, M
tipi, T tipi olmak üzere 21 çeşit hapishane var. Neredeyse alfabede harf
bırakmayacaklar. Ama tarih tanıktır
ki, her açtıkları hapishanede kendi
mezarlarını kazıyorlar.

Tutuklu ve Hükümlü
Sayısı Bir Yılda,
Yüzde 8’lik Artışla,
159 Bin 396’a Ulaştı!
Sorumlusu 12 Yıldır
Dağı, Taşı, Suyu Satan,
Hırsız Bütün
AKP’lilerdir!
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu, 2014 Kasım ayında, ha-

pishanelerdeki doluluk oranının yüzde
95.7’e ulaştığını ve Şartla Salıverme
Yasası ile 49 bin kişiye kadar boşalan
hapishanelerin 14 yılda 3 kattan fazla
arttığını açıkladı. Yıllara göre, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayıları
şöyleydi:
2002’de 59 bin 429,
2003’te 64 bin 296,
2004’te 57 bin 93,
2005’te 55 bin 87,
2006’da 70 bin 277,
2008’de 103 bin 235,
2009’da 116 bin 34,
2010’da 120 bin 814,
2011’de 128 bin 604,
2012’de 136 bin 20,
2013’te 144 bin 178,
2014’de 156 bin 707.
2015 Ocak ayı itibariyle bu sayı
da, geçen yıla göre yüzde 8 oranında
bir artış ile, 159 bin 396’ya ulaştı.
Bunların 986’sı çocuk, 151 bin 655’i
erkek, 5 bin 755’i ise kadınlardan
oluşuyor. 100 bin 890 kişi 21-39
yaş arası, 7 bin 638 kişi 18-20 yaş
arası, 133 kişi 80 yaş üstü. İnsanlar
en güzel yaşlarını bu düzenin adaletsizliği yüzünden hapishanelerde
geçiriyor. Çocuklar ve yetişkinler
bakımından en yaygın suç hırsızlık.
Hırsızlığı adam öldürme ve gasp
suçları takip ediyor.

AKP, Çocuklarımızı
Cahil Bırakıp
Hapishanelere
Dolduruyor
Adalet Bakanlığı’nın 5 Ocak
2015 verilerine göre, tutuklu ve hü-

kümlülerin eğitim düzeyleri şöyle;
En fazla sayıyı, 65 bin 88 kişiyle
ilkokul mezunları oluşturuyor.
Okuma yazma bilmeyen ya da
bilip de ilkokul mezunu olmayan ise
12 bin 737 kişi,
Üniversite mezunu 4 bin 49, yüksek lisans ya da doktora mezunu 91
kişi.

Başbakan,
Cumhurbaşkanı,
Bakan Olan
Büyük Hırsızlar
Tutuklanmıyor!
Rüşvetle, çalarak, soyarak, talan
ederek, hileyle, tehditle aldıkları paraları taşımakla evleri boşaltamayan,
paraları ayakkabı kutularında saklayan, para sayma makineleri kullanan;
Başta eski Başbakan ve yeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğulları olmak üzere, Bakanları ve onların
oğulları, işbirlikçi tefecileri yargılanmıyor bu ülkede; ama baklava
çalan, marketten et çalan; peynir, sigara çalan, bisiklet çalan çocuklar;
aç kaldığı için ekmek çalanlar yargılanıyor bu ülkede. Bir avuç asalak,
hırsız, rüşvetçi, halk düşmanı, vatan
haini için saraylar yapılıyor. Halk
için ise onlarca “tip” te hapishaneler,
karakollar, adliyeler yapılıyor.
Kendi mezarlarını yapıyorlar. Halka yönelik bu saldırı bumerang gibi
kendilerine dönecektir. Hiçbir zulüm
hesapsız kalmaz. Adliye Sarayları
da, Ak Saraylar’da yıkılır başlarına.
Zaten bu korkudandır saraylarında
gizli dehlizlerin yapılması.

Tarsus’ta Alternatif Futbol Maçı
Mersin-Tarsus’ta alternatif futbol maçı yapıldı. Maçtan önce bir araya gelen
takımlar bu sporun sadece en lüks sahalarda, paranın ve sahtekarlığın döndüğü
yerlerde değil, bir arsada veya uygun bir halı sahada bile en güzelinin yapılabileceğini
gösterdiler.
Maçın sonucunda ise Tarsus Berdan takımı, Kızıl Gençler takımını 8-6 yenerek
galip geldi. Ardından her iki takım oyuncuları da hem galibiyeti hem yeni
tanışmayı kutladılar ve sürekli böyle güzel maçlar düzenlenmesi dilekleriyle ayrıldılar.
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BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Halkın Emeğini, Ekmeğini Çalan, Evsiz, Eğitimsiz Bırakan, Yozlaştıran AKP'dir!

YARGILANMASI GEREKEN
ASIL SUÇLU AKP’DİR!

AKP'nin, Türkiye'nin dünyanın 17.
büyük ekonomisi olduğunu yalanını
söylüyor.
Oysa gerçek Türkiye'de gelir dağılımında büyük adaletsizliğin olduğudur. Her geçen gün, zenginin daha
zengin, yoksulun daha yoksul olduğudur.
 Türkiye'de 29 milyon çalışabilir
nüfusun, 21 milyonu, yoksulluk sınırı
kabul edilen 2 bin 30 TL'den daha az
bir ücret kazanıyor. Yani, Türkiye'de
21 milyon kişi yoksulluk sınırı altında
ücret kazanıyor.
 İşsiz sayısı 6.5 milyona, asgari
ücretli sayısı 4 milyon 970’e ulaştı. 5
milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.
Günlük ücretleri ise sadece 28,2 TL
 AKP döneminde üniversite mezunu işsiz sayısı ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Gençliğin yüzde
27’si işsiz. Her 4 gençten biri işsiz.
Her 5 işsizden biri üniversite mezunu.
 2014 itibarıyla Türkiye'de 893
bin çocuk işçi çalıştırılıyor.
 50 binden fazla çocuk sokakta
yaşıyor.
 Yaklaşık 5 milyon 770 bin tarım
işçisi yoksulluk sınırı altında bir gelirle
çalışıyor.
 Nüfusun yüzde 66'sının borcu
var. Yani her yüz kişiden birinin borcu
var.
 Nüfusun yüzde 20'si devlet yardımına muhtaç.
 AKP, ülkemizi işsizler, açlar ve
sadakaya muhtaçlar ülkesi haline getirdi.
 Belediyelerin gıda yardımı yaptıklarını söyledikleri hane sayısı 3.1
milyon.
 AKP iktidarı insanlara iş vermek,
çalışma koşullarını ve ücretlerini vermek yerine sadaka kültürünü yaygınlaştırdı. 2003’te 35 milyon TL’lik gıda
paketi dağıtıldı. 2008’de dağıtılan gıda
yardımı miktarı 213.7, 2012’de 131.37
milyon TL idi.
 Kömür dağıtımı ise; TKİ’ye
göre 2004’te 1 milyon 085 bin 511
TL'lik kömür dağıtımı, 2012’de 2 mil-

yon 179 bin 985 TL'ye yükseldi.
 Türkiye'de, AKP'nin yönettiği
son 12 yılda alkollü içki tüketimi 4
kat arttı.
 2007 ile 2013 yılları arasında,
Bonzai başta olmak üzere sentetik
uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucudan
ölüm oranları korkutucu boyutlara
ulaştı. Türkiye’de uyuşturucu kullanım
yaşı 12’ye, uyuşturucudan ölüm yaşı
ise 14’e düştü. Bir ayda 300 kişinin
ölümüne sebep olacak, kullanımı yüzde
800’e varan oranda arttı.
 Hap, tiner, bali, esrar, eroin
veya benzeri uyuşturucuları kullananların sayısının 5 milyona ulaştığı bir
ülkede yaşıyoruz.
 2008-2013 arasında uyuşturucudan ölen sayısı 928 oldu. Ülkeye
giren eroin miktarı 82 ton olmasına
rağmen 2011’de, sadece 6,5 tonu yakalandı.
 AKP iktidarında, 2002-2010
yılları arasında, fuhuş 4 kat, fuhuş
suçları yüzde 220 oranında arttı. Çocuk
istismarı 8 yılda 3 kat arttı.
 Seks kölesinin sayısı son on
yılda 3 kat artarak 300 bini buldu.
HIV enfeksiyonu bulaşan kişi sayısı
2010’da 699 kişiye ulaştı.
 Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos
ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye’de psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle doktora başvuranların sayısı 20092013 yılları arasında 3 katına çıkarak
3 milyondan 9 milyona ulaşmıştır.
 Araştırmalara göre; Türkiye’de
dört kişiden biri depresyonda ve antidepresan ilaç kullanan sayısı 26 milyona
ulaşmış durumda.
 Son on yılda 25 bin kişi intihar
etti. İntihar eden her dört kişiden biri
15-24 yaş arası gençler. 2002 yılından
bu yana cezaevlerinde canına kıyan
sayısı 384’e ulaştı.
 Son 10 yılda, 400 bine yakın
atama bekleyen öğretmenden 50'ye
yakını 'atama yapılmadı' diye intihar
etti. Atama bekleyen 300 bin öğretmenin üçte birinin canına kıymayı düşündüğü saptandı.
 Kadına şiddet ve kadın cina-

yetleri 2002-2009 yılları arasında yüzde
1400 arttı. AKP iktidara geldiği 2002
yılında Adalet Bakanlığı istatistiklerine
göre öldürülen kadın sayısı 66 iken
bu sayı her geçen yıl artarak çoğaldı.
2014 yılında 300'e yakın kadın öldürüldü, 600’e yakını yaralandı, 109
kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi.
40 kadın ve kız çocuğu cinsel tacize
uğradı. 2014 yılının 11 aylık döneminde
523 kadın şiddete uğradı.
 Hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama, 2005’te çok büyük bir artış
gösterdi. Kapkaççılık, 2003’te yüzde
1.2 iken 2012’de yüzde 3.6’ya yükseldi.
Şantaj, yaralama, cinsel taciz ve gasp,
2006’da yüzde 1.2 iken 2012’de yüzde
3.8’e çıktı.
 Devlet eliyle oynatılan sanal
kumarlarda Türkiye 1 milyar dolarlık
hacimle dünya üçüncüsüdür. Türkiye’de
2 milyon insan sanal kumar bağımlısı.
 2008 yılında, Türkiye’de milli
geliri 238 milyar dolarken, yeraltı ekonomisinin büyüklüğü, milli gelirin
dörtte biri, yani 60 milyar dolar civarındadır.
 Türkiye’nin internetteki çocuk
pornografisinde 1. sıradadır. Bu ülkemizde yozlaşmanın ulaştığı boyutu
göstermesi açısından utanç vericidir.
Bütün bunların sorumlusu AKP faşizmidir. Tablo bu olunca hapishanelerin
dolması, dava sayılarının artması çok
doğal bir sonuçtur. Hapishaneleri yapan
da dolduran AKP iktidarıdır. Suçu da
suçluyu da üreten sadece küçük bir
parçasını yazdığımız yukarıdaki adaletsizlik tablosudur.
İnsanlar aç, açıkta bırakıldığında,
eğitimsiz bırakıldığında, sağlık hakkı
elinden alındığında, alınteri ve maddi-manevi değerleri çalındığında, yozlaştırıldığında hırsızlık da, fuhuş da,
uyuşturucu da, cinnet geçirmek de,
adam öldürmek de kaçınılmazdır. Bütün
bunlardan kurtulmanın tek yolu devrimdir. Sosyalizm, yaşanmış bütün
toplum biçimleri içinde, suç çeşidinin
de suç işleme oranının da en düşük
olduğu yönetim biçimidir.
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MİT’çi Hakan Fidan AKP’den Milletvekili Adayı

AKP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP’NİN HALK DÜŞMANI YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7
Haziran'da yapılacak genel seçimlerde
milletvekili aday adayı olmak üzere
Müsteşarlık görevinden istifa ettiğini
açıkladı.
AKP cephesinden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan MİT’çi
Hakan Fidan’ın adaylığına ilişkin
değerlendirmeler burjuva basında
çokça tartışıldı. Onların tartıştığı Hakan Fidan’ın “nerede daha yararlı
olacağı”dır. Yani “halk düşmanlığını
en iyi nerede yapar?” Sorusu üzerinde durmuşlardır.

Peki Hakan Fidan kimdir?

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Bu soruya doğru cevap vermek
için asıl olarak MİT’i doğru tanımak
gerekir.
MİT'in geçmişi Osmanlı'ya dayanır. Osmanlı’da bağımsızlık mücadelesi veren halklarla ilgili istihbarat
toplayan bu kurum Cumhuriyetten
sonra MAH (Milli Amele Hizmeti)
adıyla başta Kürt ayaklanmaları olmak
üzere tüm muhalifleri hedefine koydu.
2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'na
kadarki dönem boyunca Almanlar’ın
denetiminde olan MAH, savaştan
sonra Türkiye’nin ABD'nin yeni-sömürgesi haline gelmesiyle, ABD'nin
denetimine girdi. Amerikalılar para
vererek nüfuz ediyor, emniyetin tüm

dosyalarını kontrolleri altında tutuyorlardı. MİT giderek CIA’nın bir
şubesi haline gelecekti.
MAH, 1963'te MİT'e dönüştürüldü. MİT'in görev alanı "dış tehlikelere karşı ülke güvenliğini sağlayacak istihbarat çalışmaları" yapmak olarak tanımlandı. Ancak bu
yalandı. Çünkü yasada yazılan "dış
tehlike"nin karşılığı hep halkın mücadelesi oldu. "Komünizm, bölücülük" diye adlandırdıkları devrimci
ve ulusal mücadele oldu. "Dış tehlike", MİT'in yasadışı işlerinin kılıfı
olarak kullanıldı en fazla.
Binlerce operasyonda, kaybetmede, infazda, toplu katliamlarda, işkencelerde, kirli ilişkilerde imzası
vardır MİT’in.
MİT, oligarşi içi çekişme ve çatışmaların da odaklandığı kurumlardan biridir. MİT’i birbirlerine üstünlük
sağlamanın aracı haline getirmişlerdir.
Ancak hangi güç hakim olursa olsun
MİT’in hiçbir dönem değişmeyen,
asla geri plana düşmeyen karakteri
halk düşmanlığı olmuştur. Çünkü
MİT’in varlık nedeni budur. MİT
başından itibaren, ülkemizin, Türkiye
halklarının çıkarını değil emperyalizmin ve oligarşinin çıkarlarını korumak için kurulmuş, örgütlenmiş
ve geliştirilmiştir.

Oligarşi halk üzerinde baskıyı artırmaya ihtiyaç duydukça MİT’i de
teknik ve askeri açıdan güçlendirmiş,
bu amaçla ciddi bir bütçe ayırmıştır.
AKP iktidarı MİT’in 2014 yılı bütçesini 1 milyar 058 milyon 707 bin
lira olarak belirlemiştir.
İşte böylesi bir kurumun bir numarası AKP’den milletvekili olmaya
aday. MİT’in başında ne yaptıysa
parlamentoya girdiğinde de aynı şeyleri yapacaktır: Yani halk düşmanlığına devam... Faşist terörün uygulayıcılığını bu kez bulunduğu parlamentodan sürdürecek. Bu adaylık,
AKP’nin gelecekteki politikalarının
da açık göstergesidir. AKP’nin halka terörden başka bir şey veremeyeceğinin ifadesidir.
AKP’nin milletvekili adayları, milletvekillerine bakın bir tane halktan
insan göremezsiniz. Yoksul, emekçi
halkın içinden gelmiş biri yoktur içlerinde. Eee ne de olsa yiyecekler, soyacaklar, semirecekler, katledecekler. Kimi?
Halkı. Bundan dolayıdır ki milletvekilleri
içinde halktan birini göremeyiz.
MİT’i ile, parlamentosu ile, düzen
partileri ile, bürokrasisi ile bu düzenin
halkla, halkın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi
yoktur.

Şehitlerimizden Güç Alarak Yeni Mevziler İnşa Ediyoruz!
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) Sultangazi Şubesi Gazi
Şehitleri Cemevi’nde 8 Şubat'ta
Şehit Aileleriyle kahvaltı yaptı.
Ailelerle yapılan sohbette, 20. yılında Gazi Anması’nın önemine
vurgu yapıldı. Adalet arayışına devam edilmesine, 12 Mart'ta kitleselleşmeyi sağlayacak çalışmaların
başlatılmasına karar verildi ve komite oluşturma kararı alındı. Komite Cemevi inşaatında da emek
harcayacağını açıkladı. Gazi Şehit
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Aileleri olarak 11 Martta Okmeydanı'nda Gazi şehitlerini andıktan
sonra Berkin Elvan'ın anmasına
kitlesel katılım kararı verildi. Gazi
Şehitleri Cemevi olarak 8 Şubat
Alevi mitingine katılmama kararının
nedenlerinin de anlatıldığı sohbette
İmam Hatiplerle ilgili bilgilendirme
toplantısının çağrısı yapıldı. 40 kişinin katıldığı kahvaltıda şehit aileleri birbirleriyle tanıştı ve Gazi
Şehitleri Cemevi’nin kendi şehitlerini temsil ettiğini ifade ettiler.
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EDİRNE'DEKİ SELİN, HASARIN VE
ACILARIN SORUMLUSU AKP’DİR
Edirne ilimiz yine seller altında
kaldı. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını
açması sonucu Meriç ve Tunca Nehri
taştı. Meriç Nehri kenarındaki iş yerleri ile şehitlik, kent ormanı ve Edirne
İl Orman İşletmeleri Müdürlüğü binası sular altında kaldı. 5 bin kişinin
yaşadığı Karaağaç Mahallesi’ne giden
yollar kapandı, mahalle halkı günlerce
mahsur kaldı. Edirne çiftçisinin ürünleri de sular altında kaldı, milyonlarca
liralık hasar ortaya çıktı. Bu son selle
birlikte AKP'nin 12 yıllık iktidarı
döneminde Edirne 9. kez seli yaşadı.
Bu sonuncu sel faciasında yaklaşık
2 milyar liralık zarar meydana geldi.
Yaşanan son sel “yüzyılın en büyük fekaleti” olarak yorumlandı.
Havadan yapılan uçuşlarda Edirne’deki taşkın ve selin öncesi ve
sonrasını yansıtan fotoğraflarda, Meriç ve Tunca nehirlerinin havzalarını
kilometrelerce genişlettiği gözlendi.
Her sel sonrasında devletin yetkilileri, bakanları sel bölgesini ziyaret
ederek, ilin bir daha aynı şeyi yaşamaması için önlemler alacakları yönünde sözler vermişlerdi. Yine aynı
şey yaşandı. Bu 9. sel sonrasında da
olay yerine giden Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu selin ortaya
çıkarttığı hasarı önlemek için yeni bir
proje hazırladıklarını hatta bu projenin
dünyaca örnek alındığını anlattı.
Eroğlu “Şu anda bin 400 dereyi ıslah
ettik derelerindeki taşkını önlemek için
çok orijinal bir proje başlattık. Proje
şu; Sadece dere ıslahı yeterli olmuyor
yukarı havzada teraslama, ağaçlandırma gibi bir takım tedbirler alırsanız
bu takdirde yağışı yukarda tutuyorsunuz, akışa geçmeden. Eğer arazi çıplaksa eğim fazla ise bu takdirde yağan
yağmurun yüzde 80'i akışa geçer, çok

kısa sürede taşkın olur ama burayı
teraslarsak, erozyon kontrolu ağaçlandırma yaparsak yağan yağmurun
yüzde 10-15'i akışa geçer. Onun için
yukarı havza taşkın kontrol eylem
planı diye 5 yıllık bir eylem planı hazırladık." Bu plana göre “Ana yatak
üzerine rüsubat engelleyici regülatör
ve Karaağaç Sulaması kapsamında
yapılacak 773 m3/s kapasiteli Meriç
Nehri yatağına ilave 7 bin 27 metre
uzunluğundaki Karaağaç Tahliye ve
Drenaj Kanalı DSİ Genel Müdürlüğü'nce açılacak. Hem tahliye kanalı
hem de taşkın koruma vazifesi yapacak
olan kanal sayesinde su baskınları engellenecek. Yatırım programına 100
milyon TL keşifle teklif edilen proje
için 3 ay içinde ihaleye çıkarılacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık
ayındaki taşkından sonra 24 Aralık
2014'te Edirne'ye yaptığı ziyarette bu
projeyi anlatmıştı ve mart ayına kadar
tamamlanacağı sözünü vermişti. O
sözden sonra tek bir adım atmadılar.
Bu sözlerin tümü halkı kandırmak
içindi. Daha önceki proje Suakacağı
barajının yapılması idi. Suakacağı
barajı projesine AKP 28 Mayıs 2005
yılında başlayacaktı. 5 Aralık 2006'da
iki ülke yetkilileri, Sofya'da bir araya
gelerek baraja ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı. Barajın yapılması için
Türkiye, Bulgaristan'a ödemesi gereken
kamulaştırma bedelini ödemediği için
barajın yapımına başlanmadı. Trakya
bölgesine zehir akıtmaya başlayan Ergene Nehri’ni de temizleyeceklerini
söylemişlerdi. Hala temizlenmesi için
bir adım atılmış değil. AKP iktidarı
kendisine ya da yandaşlarına kar getirmeyecek hiçbir iş yapmamaktadır.
Edirne'de defalarca selin tekrar edilmesine, yılda bir kaç kez sel yaşan-

masına rağmen AKP önlem almamaktadır. Seller yaşanır, sular çekilince
söylenen sözler unutulur. Halkımız
ölür, sele kapılır, göçük altında kalır,
asansörden düşer... AKP saraylarda
saltanatlar sürmeye devam eder.
Edirne'deki selde kimsenin ölmemesinden AKP pay almaya çalışıyor.
Kimse ölmemişse bu, halkın kendi
önlemini almış olmasından kaynaklanmaktadır. AKP halkın öfkesini azaltmak için onları oyalıyor, yalanlar söylüyor, kendi suçlarını başkalarına atıyorlar. 12 yılda 9 sel yaşanıyor, tarlalar
çamura, insanlar yoksulluk ve açlığa
mahkum ediliyor. Halkımız bize dayatılan mahrumiyete teslim olmamalıyız. 10. selde canımızı ve malımızı
korumak için haklarımızı talep etmeliyiz... Bize ait olan hakkımızı söküp
almalıyız...
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Uğur’un, Berkin’in
Katilleri,
Baskınlarınız Bizi
Yıldıramayacak !
Antep Halk Cephesi Wan'da Halk
Cepheliler’e yapılan baskınlar ve
gözaltılarla ilgili 4 Şubat'ta açıklama
yaptı. Yaptığı açıklamada Wan Halk
Cephelilerin bütün saldırılara ve baskılara rağmen susmadığı ve mücadeleyi büyüttüğü için, konteynerkentte
evsiz, soğukta yaşayan halkın sorunlarına sahip çıktığı için gözaltına
alındığı dile getirildi. Açıklamanın
devamında gözaltına alınan devrimcilerin derhal serbest bırakılması istendi.
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Sorunlarımızın Tek Çözümü

Örgütlenmede ve
Mücadelededir!

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Eğitim sisteminin omurgasını eğitim emekçileri oluşturuyor. Eğitim
sisteminin çarpıklığı, ekonomik sorunlar, örgütlenme sorunları, eğitim
kurumlarında yaşanan baskılar vb.
sorunlarla boğuşan eğitimciler mesleklerini de yerine getiremiyor. Var
olan çarpık eğitim sisteminin sonucu
olarak birçok eğitimci de aslında
eğitimsiz kalıyor.
Asıl önemlisi, eğitim emekçisinin
okulu bitirip öğretmen olması, her
şeyin çözümü olmuyor. Binbir zorlukla okulu bitirip öğretmen olan
eğitim emekçilerini bu sefer de branşındaki okula öğretmen olarak atanamaması, kadro verilmemesi gibi
zorluklar bekliyor. Bu zorlukları da
yaratan oligarşik düzen ve AKP iktidarıdır.

Atanmayan 350 Bin
Öğretmen Var Ülkemizde
Ülkemizde 350 bin ataması yapılmayan öğretmen var. Ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmen
sayısı 41'e yükselmiştir.
Ataması yapılmayan öğretmenler
eğitim sisteminin ucuz işgücü ve
kadrolu öğretmenler için tehdit haline
dönüştürülmüştür. Kadrolu bir öğretmenin aldığı ücrete 3 sözleşmeli
ve ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır.
Ataması yapılmayan 350 bin öğretmenin sorunları ortaktır:
- İş bulamadıkları için işportacılık,
inşaat işçiliği, tezgahtarlık vb. buldukları işleri yapmakta ucuz işgücü
olarak çalıştırılmaktadırlar.
- Hiçbir ekonomik gelirleri olmadığı için ailelerinden harçlık almak
zorundalar.
- Sağlık güvencesinden yoksundurlar.
- Çeşitli psikolojik-fiziki sorunlar
yaşamakta ve çözüm yolu olarak intiharı görmekteler.
Daha onlarca sorunla karşılaş-
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maktadır atanmayan öğretmenler.
Ülkemizde eğitim sistemi sorunlar yumağıdır. Düzen bu sorunların
bir tekini çözmek
için bir adım bile
atmamaktadır. 350
bin ataması yapılmayan öğretmen
gerçeği ortada dururken arsızca öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler
Günü'nde müjde veriyor Başbakan
Ahmet Davutoğlu: "Ocak ayında
15 bin kişilik kadro açılacak."
Büyük lütufta bulunmuşçasına
"müjde" diyor Başbakan Davutoğlu!
350 bin atanmayan öğretmene karşılık
15 bin öğretmenin atamasının yapılacağının "müjde"sini vermek, öğretmenlerle alay etmektir.
Ne de olsa atanmayan öğretmenler
AKP'ye göre "öğretmen değil"dir.
AKP'nin 2. döneminde Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer "öğretmenlik
okulunu bitirmiş her öğrenciyi öğretmen saymak zorunda değiliz"
diyerek AKP'nin atanmayan öğretmenlere bakışını ortaya koymuştur.
Bu bakış 13 yıldır AKP iktidarında
sürmektedir.
AKP'yi bu kadar pervasızlaştıran
atanmayan öğretmenlerin örgütsüzlüğüdür.
AKP iktidarı 80 üniversiteye cami
yapacak! Bu müjdeyi de Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez veriyor. Böylece öğrencilerin "manevi
yönden gelişmesini, camilerden istifade etmesini istiyoruz" diyor.
Eğitim sistemindeki sorunlara her
yıl yenileri eklenirken, ataması yapılmayan 350 bin öğretmen bulunurken; AKP din ile öğrencilerin,
eğitim emekçilerinin manevi duygularını sömürürmeye, onları din ile
kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Atanmayan
Öğretmenlerin
Örgütlenmekten Başka
Bir Seçenekleri Yoktur
Atanmayan öğretmenler geleceklerini AKP'nin insafına bırakamazlar!
Öğrenim döneminde, öğretmen
açığını kadrolu, sözleşmeli öğretmenlerle geçiştirerek kapatmaya çalışan AKP iktidarının aklının bir
ucunda bile atanmayan 350 bin öğretmen yoktur.
Atanmayan öğretmenler iktidarın
her yıl şova dönüştürerek 10-15 bin
atama yapılmasını beklememelidir.
Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer: "Atama bekleyen öğretmenleri,
Eminönü Camisi önünde yem atılmasını bekleyen güvercinlere benzetiyorum" demişti.
Atama bekleyen öğretmenler, bu
aşağılanmayı kabul etmemelidir.
AKP'den haklarını söke söke almalıdır.
Atanmayan öğretmenlerin örgütlenmekten her türlü meşru yöntemle
mücadele etmekten başka bir çıkar
yolu yoktur.
350 bin atanmayan öğretmenin
gücü örgütlülüğüdür. Ataması yapılmayan öğretmenler kendi örgütlülükleri olan "Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Meclisi’nde" örgütlenmelidir. Meclisler öğretmenlerin
meşru ve öz örgütlülüğüdür. Meclislerde örgütlenip, mücadeleyi büyütmeliyiz!
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15 Bin Öğretmen Değil
350 Bin Öğretmen Atansın!
Hatay Ataması Yapılmayan Öğretmenler 6 Şubat
günü, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 15 bin atamanın
gerçekleştirildiği gün geride
kalan yüz binlerce öğretmenin mağduriyetini anlatmak
için, "15 bin değil 350 bin
öğretmen atansın" diyerek
eylem yaptı. Antakya Yeraltı
Çarşısı'nda gerçekleşen eylemde yapılan açıklamada
"İzlanda nüfusunun bile üstünde bir sayıya ulaşan ataması yapılmayan öğretmenler 15 bin atama ile kandırılmaya çalışılıyor. Yetersiz
bütçe yalanıyla yüz binlerce
öğretmen işsizliğe terk edilip
intihara sürükleniyor. Bizler
ücretli köle olmak istemiyor
ve bir an önce güvenceli
kadrolu atama istiyoruz."
denildi. Açıklamada sık sık
“Öğretmeniz Haklıyız Kazanacağız, Koşulsuz Atama
İstiyoruz, Ücretli Köle Olmayacağız” sloganları atıldı.
Eğitim-Sen’in de destek verdiği eylem alkışlarla sona
erdi.
İstanbul Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi
de 6 Şubat’ta Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir
araya gelerek imza masası

açtı. İmza masası kaldırılırken meclis üyeleri yaptıkları açıklamada; bir gün
önce yapılmış olan 15 bin
atamanın yetersiz olduğunu
belirterek tüm öğretmenlerin güvenceli ve kadrolu
çalışmaları gerektiğini belirttiler. Açıklamada “Ücretli Köle Olmayacağız!
Koşulsuz Atama İstiyoruz!
Köle Değil Öğretmeniz!
Öğretmenler İşsiz Okullar
Öğretmensiz” sloganları
atıldı. Basının ilgisinin yoğun olduğu açıklamaya 20
ataması yapılmayan ve 1
kadrolu öğretmen katıldı.
Açıklama biterken koşturarak gelen ve geciktikleri
için üzüldüklerini söyleyen
ataması yapılmayan öğretmenlerle sohbet edildi. Bazıları atamalarda tam sınırda
kaldıklarını söyleyerek büyük bir haksızlığa uğradıklarını söylüyorlardı. Basın
açıklamasının ardından
PTT’ye gidilerek MEB’e
iş başvurusunda bulunuldu.
İşe başvuru formlarında nasıl bir öğretmen olduklarını
ve eğitim öğretime dair hedeflerinin ne olduğunu belirten öğretmenler koşulsuz
atanma haklarını istediler.

Sıra Neferi: Metin Özkan
“Sıradakinin Ölümü
O, ne önde
Ne arkada
Sırada
Sıramızdaydı…
Ve yanındakinin kanlı başı
onun omzuna eğilince
Ona sıra gelince
sayını saydı…
Söz istenez.
Yaşlı göz istemez.
Çelenk melenk
lazım değil…
SUSUN.
SIRA NEFERİ UYUSUN…
Nazım Hikmet
METİN abiyi BES kongrelerinden Ankara eylemlerinden
tanırım. 2010 yılından itibaren
de İstanbul’da daha yakından
tanıdım onu. Daha önceleri İstanbul’da da Metin abiyi çekingen olarak gözlemlemişimdir. Toplantilarda pek konuşmaz
şeker hastalığının verdigi sinirliligini genellikle toplantıya
girmemek şeklinde gösterirdi.
Çok defa da kızar çıkıp gider.
Ancak bir süre sonra gülerek
dönüp ne yapıyoruz dediğine
çokça şahit olmuşuzdur.
Metin abi şubenin mali sekreterligini yaptı. Onun için şubenin parası o kadar kıymetliydi
ki subeden çıkarken kombiyi
kapatıp çokça toplantıda üşü-

düğümüz olmuştur. Onun
emekçiliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Pankart, afiş,
dergi, birine çiçek mi gönderilecek ya da bir yerden bir yere
bir şey mi gidecek Metin abi
en öndedir.
Kin tutmayan güler yüzlü
abimiz. Hayatımızda doldurulamaz bir boşluk bıraktın.
19 Şubat’ta gözaltında gördüm onu tükürük örneği almaya götürüyorlardı ellerimiz
arkadan kelepçeli. Benim kelepcelerimi çok sıkmışlardı birkaç kez söylememize rağmen
anahtar yok deyip açmadılar.
Metin abinin sesini duydum
Karadenizli olmanın verdigi
bir inatçılıkla bağırıyordu “Açacaksın onun da kelepçesini”
cok sıkmışlardı ellerimiz şişmeye baslamıştı... Birlikte bağırmaya
başladık
ama Metin abi o kadar çok
açacaksın dedi ki bir ara hepimiz çaktırmadan gülümsüyorduk. Ve bulunamayan anahtar
geldi. Metin abi çok inatçıydı
ve doğrularından onu kimse
hiçbir güç vaz geçiremezdi.
Teslim olmayacagiz demistik
11ay boyunca F tiplerine de
teslim olmadı. Işıklar içinde
uyu abicim. Anıların önünde
saygıyla eğiliyorum.
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ve okul yakınlarına yaklaşık 30 adet
afiş asıldı.
HATAY: Antakya'da bu hafta kurultaya davet çalışmalarına devam edildi.
8 Şubat'ta Antakya'da merkezde işlek
caddelere ve okul önlerine afişleme yapıldı. Kurultaya davetiye kartları dağıtıldı.
ÇORUM: Kamu Emekçileri Cephesi 14-15 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak olan kurultay çalışmaları kapsamında
afiş asma çalışması yaptı. 30 Ocak'ta yapılan çalışmada
Milönü ve Bahabey Caddesinde belirlenen noktalara 10 adet
afiş asıldı.
ERZURUM: Kamu Emekçileri Cepheliler Kurultay’a
çağrı afişlemeleri astı. 8 Şubat'ta yapılan çalışmada kamu
emekçilerinin yoğun ikamet ettikleri Yenişehir Caddesinde
belirlenen noktalara 10 adet afiş asıldı.

Kamu Emekçileri Kurultay
Çalışmaları Sürüyor
Kamu Emekçileri Cepheliler, 14-15 Şubat tarihlerinde,
İstanbul Kent Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 'Kamu
Emekçileri Kurultayı'nın çalışmalarına devam ediyorlar. İstanbul Ümraniye ve Ankara Kızılay, Kolej bölgelerinde
yapılan afişlemelerle kurultay çağrısı yapıldı.
ANKARA: Kamu Emekçileri Kurultayı'nın afişlerinden
4 Şubat'ta Kolej ve Kızılay bölgesine100 afiş asıldı.
AYDIN: Kamu Emekçileri Cepheliler 5 Şubat’ta merkez
ilçesi olan Efele’de, 14-15 Şubat tarihlerinde 5. si yapılacak
olan Kamu Emekçileri Kurultayı'na çağrı amaçlı afiş çalışması
yaptılar. Kamu emekçilerinin yoğun olarak bulunduğu hastane
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Röportaj

AKP’nin TMMOB’yi Tasfiye Etmek İsteyen
Torba Yasasına Karşı Açlık Grevindeyiz
AKP’nin TMMOB’yi tasfiye
etmek için gündeme getirdiği
Torba yasaya karşı Halkın mimar ve mühendisleri 3 günlük
açlık grevi yaptı. Yapılan açlık
grevi üzerine Halkın Mimar ve
Mühendisleri ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
***
Yürüyüş: HMM olarak yaptı-
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ğınız açlık grevinin amacı nedir?
Barış Önal: Açlık grevimizin
amacı meslek odalarımıza yapılan
tasfiye saldırısını tüm meslektaşlarımıza ve halkımıza duyurmak.
Olcay Abalay: TMMOB bizim
meslek odamız. Yaptığımız açlık grevi, mesleki onurumuzu korumak ve
yaşam alanlarımızı savunmak adına
AKP’nin TMMOB saldırılarına karşı
yine aynı ciddiyette verilmesi gereken
cevaptır.
Özlem Karataş: Halkın Mühendis Mimarları olarak AKP’nin gece
yarıları meslek odamız TMMOB için
torba yasa çıkararak TMMOB’yi tasfiye amacı gütmesine karşı duruş
sergiliyoruz ve 3 günlük açlık grevi
eylemimizi gerçekleştiriyoruz.
Songül Özkan: Açlık grevi eylemimizin amacı; AKP faşizminin
demokratik bütün kurumlara yaptığı
gibi, TMMOB’yi de hedef alması
ve meslek odalarımıza karşı olan
saldırısıdır.

Yürüyüş: AKP neden
TMMOB’a saldırıyor?
Barış Önal: AKP TMMOB’u
rantın önünde bir engel olarak gördüğü için saldırıyor. 3. Köprü, 3.
Havalimanı, Kanal İstanbul gibi rant
projelerinin önündeki tüm engelleri
kaldırıyor.
Olcay Abalay: Halkın barınma
hakkı ve mühendis mimarların emek-
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leri her daim zenginlere peşkeş
çekiliyor. AKP’nin torba yasası
ile bu yağma yasal hale getirilecek.
Özlem Karataş: Faşist AKP
iktidarı her türlü kurum ve kuruluşu, her türlü yapılanmayı ve
odağı kendi tekelinde bulundurmak istiyor. Meslek odamız
TMMOB da bunlardan biri.
TMMOB’un artık yönetmelikleri
Bakanlıklara bağlı olarak çıkaracak
olması, belirli odaların daha küçük
parçalara bölünerek ayrıştırılması,
böl-parçala-yönet politikası ile örgütlülüğün gücünün kırılması amaçlanıyor. Rant ve kar amacı ise en
büyük neden.
Songül Özkan: Çünkü TMMOB
mühendis ve mimarlarımızın örgütlendiği bir kurumdur ve AKP karşısında örgütlü bir kitle görmek istemez.
Çünkü TMMOB kamusal alanlarımızın talanına, imara açılmasına, ormanlarımızın, suyumuzun satılmasına, kentsel dönüşüm adıyla başlatılan yağma projelerine karşıdır, AKP
ise rant projelerine karşı çıkacak,
aykırı bir ses duymak istemez.

Volkan: Saldırı sebebi TMMOB
un halkın yani kamunun yararına
olan güvenlik normları ve tedbirleri
üzerinde ısrarlı duruşudur. Ormanlarımızın, derelerimizin doğal sit
alanlarımızın, tarihi eserlerimizin ve
her şeyden önemlisi vatanımızın talan
edilip halkımızın köleleştirilmesine
karşı oluşudur.
Yıldız Çıplak: AKP hükümeti
bütün kurum ve kuruşları ele geçirmeye çalışıyor. Meslek odamız
TMMOB de bunlardan biri. Torba
yasası ile odaların yetkilerini bakanlıklara bağlayıp kendi istediği gibi
at koşturmak istiyor. Bunun için bu
yeni torba yasasıyla bu istediklerini
yapıp TMMOB’u tasfiye etmeye çalışıyor.

Yürüyüş: Açlık grevi eyleminizle amacınıza ulaştınız mı? Beklediğiniz etkiyi yarattı mı? Halkın ve
mühendis mimarların ilgisi nasıl?
Barış Önal: Eylemimiz beklediğimiz etkiyi yarattı. Birçok insan bu
konunun yakıcılığını daha iyi kavramış oldu. Mühendis mimar alanında
bir hareketlilik yarattı. Her kesimin
bu meseleyi daha ciddi ele almasına
sebep oldu
Olcay Abalay: Halkımıza kamuoyuna TMMOB’nin güçsüz olmadığını her kesimden sahiplenilebileceğini gösterebildik üç gün boyunca. Gelen destek fotoğrafları üç
gün boyunca bitmeyen ziyaretler bu
eylemin ne kadar doğru olduğunu
gösterdi.
Özlem Karataş: Halkla büyük
bir dayanışma içerisinde olmamız,
mücadelemizin enternasyonal dayanışmalar ile de pekişiyor olması başarımızın en büyük göstergesi.
Songül Özkan: Açlık grevi eylemimizin başarıya ulaştığını düşünüyorum. Gerek sosyal medyada haberlere konu olmamız, ülkemizin ve
dünyanın farklı yerlerinden gelen
destek mesajları; gerekse yanımıza
gelerek bize destek olan halkımız,
dostlarımız sayesinde eylemimizin
gücünü gördük. Eylemimiz meşrudur
ve amacına ulaşmıştır.
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Röportaj
Yürüyüş: Böyle bir eylemi neden
TMMOB yapmıyor?
Barış Önal: Çünkü TMMOB bu
tarz eylemleri örgütleyecek bir ideolojik ve örgütsel güce sahip değil.
Olcay Abalay: TMMOB teslimiyeti kabul etmiş durumda. Çünkü
kendi meslektaşlarına ve halka güveni
yoktur.
Özlem Karataş: Militarist ve net
eylem biçimleri yerine iktidarın demokratik ve yasal eylemler olarak
nitelendirdiği şekilde davranacak bir
altyapısı olduğu için.
Songül Özkan: Çünkü TMMOB
örgütlü gücüne güvenmiyor ve bürokratizmin sınırları dışına çıkmak
istemiyor.
Yıldız Çıplak: Bu daha militan
bir eylem. TMMOB daha yasal eylemler yapmak istediği için buna katılmak istemiyor. Ayrıca böyle bir
eylemi yapacak altyapısı ve cesareti
olmadığı için.

Yürüyüş: Neden başka eylem
biçimleri değil de açlık grevi yapıyorsunuz?
Barış Önal: Faşist AKP basın

açıklamalarına dergi, kitap satışlarına
bile saldırıyor. Açlık grevi hem mühendis mimarların katılım sağlayabileceği bir eylem olması bakımından
hem de bu sürece en uygun düşen
eylem olması bakımından tercih ettiğimiz bir eylem. Fakat başka bir
çok eylem de yapılabilir.
Olcay Abalay: Kısıtlı bir zaman
ve kişiyle yapılabilecek en etkili eylem biçimidir açlık grevi.
Özlem Karataş: En başta söylediğini yapan yaptığını savunan bir
duruş ve tavır sergileyen kocaman
bir ailenin geleneğinden geliyoruz.
Amaç-sonuç odaklı keskin politikalar
güttüğümüz için açlık grevi yapıyoruz.
Songül Özkan: Çünkü AKP’nin
bu saldırısı büyük bir saldırıdır ve
faşizme karşı gerektiği gibi bir cevap
ve savaş vermek gerekir. Eylemlerimiz de meşruluğunu buradan alır.
Açlık grevi eylemi de diğer eylem
biçimlerine kıyasla daha çok ses getirecek ve kitlelere ulaşacak bir eylem
biçimi olduğu için tercihimiz oldu.

Yürüyüş: AKP’nin bu saldırısına karşı başka bir programınız

olacak mı?
Barış Önal: 14 şubat tarihinde
TMMOB Yönetim Kurulu olağanüstü
genel kurul kararı aldı. Aynı gün yapılacak kitlesel basın açıklaması için
Türkiye’nin farklı noktalarından Ankara’ya yürüyüş programı konuldu.
Biz Halkın Mühendis Mimarları olarak bu programı mücadeleyi büyüten
bir program olarak görüyor ve destekliyoruz. Ayrıca bizim de bu sürece
denk düşen daha militan eylemlerimiz
olacaktır.
Olcay Abalay: Tabi ki AKP planlı
programlı bir şekilde saldırıyorsa biz
de daha fazlasıyla cevabımızı vereceğiz.
Özlem Karataş: Durağan ve pasifist bir yapılanma değiliz. Mücadelemiz devam edecek.
Songül Özkan: Tabi ki AKP odalarımıza, örgütlülüğümüze saldırmaya
devam ettikçe, faşizm sürdükçe eylemlerimiz de sürecektir.
Volkan: Saldırıların dozunu AKP
artıracaktır. Bizde bu saldırıları püskürtecek çeşitli eylem programlarını
tartışacağız önereceğiz ve kazanacağız…

ÇAĞRIMIZDIR

Halkımız, Her Baskında,
Her Saldırıda Bizi Arayın!
Faşist AKP diktatörlüğü, baskıyı artırmak, halka
dönük savaşı büyütmek için yeni yasal düzenlemelere
başvuruyor. Bu düzenlemelerden medet umuyor. Yasal
düzenlemeler ile krizi aşacağını, rahat yönetebileceğini
umuyor. Bundan sonra yeni saldırılar, yeni hak ihlalleri,
yeni baskınlar, gözaltı ve tutuklamaların yaşanacağını
aşikârdır. Gerici kabul ettiğimiz kendi yasalarını bile
askıya alacak, çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle davranacaklardır. “Birini arıyoruz" bahanesiyle gece yarıları
evlerimizi basmaya devam edecekler, "beni tehdit ettin",
"bana ters ters baktın" diyerek insanların üstlerini ve eşyalarını arayacak, gözaltına alacaklar. Hâkim ve savcı
kararı olmadan gözaltında iki gün tutabilecekler. Anadolu
insanının bize gösterdiği güzel şeylerden bir tanesi;
baskı ve keyfiyetin teslimiyetten çok direniş yaratmasıdır.
Direniş en köklü geleneklerimizdendir, direniş onurla
taşıdığımız geçmişimizdir. Geleceği de onunla inşa edi-
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Halkın
Hukuk
Bürosu

yoruz. Keyfi ve sindirmeye
dönük yasalar ne meşrudur ne de hukuka uygundur.
Keyfi yasalar hukuk dışıdır. Bunlara direnmeliyiz, karşı
koymalıyız. Biz, Halkın Hukuk Bürosu olarak, keyfi yasalara, uygulamalara karşı koyacağız, keyfi yasalar karşısında çatışacağız. Halkımıza çağrımızdır, Eviniz mi
basıldı, mahallenizi polis mi kuşattı bize haber verin,
gözaltına mı alındınız, arkadaşınız, komşunuz gözaltına
mı alındı bizi arayarak avukat isteyin. Halkın keyfi
yasalar karşısındaki direnişi, adalet mücadelesinin parçasıdır, adalet mücadelemizi birleştirelim.
Gürsel Mah. Çevik Sok. No:13/10 Kâğıthane/
İSTANBUL
TEL: 0-212 296 31 59 - 0543 305 64 62
Tel/Faks: 0-212 296 31 59
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AKP’nin TMMOB’a Saldırılarına Karşı Cevabımız;

AÇLIK GREVİ
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Halkın Mühendis Mimarları, AKP’nin TMMOB’u
torba yasa ile tasfiye etmek istemesine karşı 6-8 Şubat
tarihleri arasında Makine Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi’nde yapacağı açlık grevini, 6 Şubat saat 19.00’da
Galatasaray Lisesi önünde yaptığı eylemle duyurdu. 25
kişinin katıldığı ve “TMMOB Halkındır Halkın Kalacak”,
“Rant İçin Değil Halk İçin Mühendislik”, “Mühendisiz
Mimarız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı
eylemde “TMMOB tarihe gömülmeden bütün örgütlü
gücümüzü ayağa kaldırmalıyız. AKP, kar uğruna katliamları
göze almıştır ve kaybedeceğimiz her mevzi yeni Soma’lar,
Berkin’ler, Roboski’ler olarak geri dönecektir. Böyle bir
süreçte kaybettiklerimizin acısı ne kadar keskinse AKP’ye
cevabımız da o kadar keskin olacaktır” diyen Halkın
Mühendis Mimarları 6 Şubat’ta büyük coşkuyla açlık
grevine başladılar.

Mühendis Mimar Meclisleri Kampanya
Çalışmaları
Halkın Mühendis Mimarları 5 Şubat tarihinde, İstanbul
Edirnekapı metro çıkışında “İşsizliğe Düşük Ücrete Ve
Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar Meclisleri’nde Birleşelim” kampanyası çalışmaları için bildiri
dağıtımı yaptı.
"Can nedir ki? Bir nefes ve bitti".
Hamide Öztürk
Böyle demişti zafere yürürken,
Arap kızı
Can nedir ki?
Can, ekmektir
Can, sudur
Can, adalettir
Can, halktır
Can, vatandır
Can, uğruna mücadele ettiğin herşeydir

22

Bildiri dağıtımı sırasında Mühendis Mimar Meclisleri’nde birleşerek mesleki ve ekonomik sorunlarının çözümü
için birleşme çağrısına oradan geçmekte olan mühendisler
de destek verdi. Edirnekapı bölgesinde devriye atan resmi
polisler Halkın Mühendis Mimarlarını taciz etti ve daha
sonra sivil bir ekip göndererek kimlik kontrolü bahanesiyle
saldırdı. Etrafta bulunan halkın saldırıya tepki göstermesi
üzerine polisler gözaltı yapamadılar.

Hep Birlikte Üretip Engellilerimizi
Ayağa Kaldıralım
Halkın Mühendis Mimarları, Ferhat Gerçek Yürütecini
yaygınlaştırmak, engelli halka ulaştırmak için başlattıkları
kampanya çerçevesinde 1 Şubat’ta Bakırköy Meydanı’nda
yürüteçle birlikte tanıtım yaptı. Önlüklerle, kızıl baretlerle
sesli bir şekilde bildiriler dağıtıldı. Dayanışma için hazırlanan “Ferhat Gerçek Yürüteci” kartları Bakırköy
halkına dağıtıldı. Yürütecin imalatında ve geliştirilmesinde
mühendislere yardımcı olan engelli arkadaşları ile
yaptıkları bildiri dağıtımına 15 kişi katıldı.
Bir omurilik felçlisi yürüteci kullanarak bildiri dağıtımı
yaptı. Bildiri dağıtımından sonra hep birlikte sohbet
edildi.
Kuşatılmıssa dört bir yandan hayatın,
nefes açmak gerek
Alınmışsa elinden ekmeğin, adaletin,
yumruğunu sıkmak gerek
Bağır bağır bağırıyorsa halkın ve vatanın,
adımlarını hızlandırmak gerek.
Geliyoruz canacan katarak
Geliyoruz yeni nefesler olmaya
Geliyoruz arap kızının yolundan
"Hayat kutsaldır"
diyen asalaklar sürüsüne inat
yeni Hamidelerle çoğalıyoruz.
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YAŞAMIN KAYNAĞI
"Yaşamın kaynağı ne" diye düşünüyordu uzun uzun. Elinde ya bir
ot parçası, ya bir çiçek, ya da çimenlerin arasında bulduğu bir böcek
olurdu. Ders aralarında atardı kendini
fakülte önündeki çimenlere, çoğu
zaman yalnız olurdu. Derste öğrendiklerini düşünürdü. Onların izini
arardı doğada. İnsanların, hayvanların,
bitkilerin yaşamında, ihtiyar dünyanın
ve koca evrenin tamamında, yaşamın
kaynağını arardı. Neydi yaşamın kaynağı? Tüm canlı ve cansız doğayı
böylesine değiştiren, her baharda
canlandıran, coşturan, bir taraftan
solduran, öldüren, bu sonsuz ve kesintisiz döngünün kaynağı... Bu yaratıcı, direngen, yapan, onaran, yenilenen hareket... Neydi bunun kaynağı?
Havalar ısınmaya başladıktan sonra daha sık uğrar oldu fakülte önündeki çimenlere. Biyoloji bölümündeydi. İkinci dönemiydi. Çok seviyordu bu bölümü.Yaşamı tüm işleyişiyle tanıyıp incelemeyi seviyordu.
Bir tohumu yeşerten enerjiyi, küçük
bir karıncanın sonu gelmez azmini
incelemeyi seviyordu. Yaşamayı seviyordu. Dolu dolu, anlayarak, tadını
çıkararak, isteyerek, severek yaşamayı... Kocaman bir döngünün parçası olmayı, onu ilerletmeyi, sürdürmeyi.Yaşamı kavrama çabasını ders
saatlerine sığdıramıyor, hemen atıyordu kendini çimenlere. Acelesi
vardı, anlamalıydı yaşamı, yaşamın
kaynağını.
Baharı çok seviyordu. Çünkü doğa
ancak baharda canlanırdı. "Yaşayacaksan baharı yaşayacaksın" der,
hayran hayran incelerdi açan çiçekleri,
ağaçları saran yemyeşil yaprakları,
küçücük dünyalarında seferber olan
binbir türlü börtü böceği.
Bu zamanlarda yanından geçen
çok olurdu. Çünkü bahar geldiğinde
insan da bir başka yaşardı, canlanırdı.
Hele gençse, ömrünün de baharın-

daysa, başka olurdu insanın yaşaması.
O çimenlerin arasında doğanın gizemine dalmışken çok aldırmazdı
yanından geçip gidenlere.
O gün öyle olmadı. Uzaktan metalik bir ses duydu. Doğaya aykırı
bir ses. Megafondan çıkıyordu. Ölümünden bahsediyordu, birinin öldüğünden.
Şimdi sırası mıydı ölmenin, ölümden bahsetmenin? Böyle yaşanasıyken
doğa, bir de baharken, ölümden bahseden de kimdi? Hem de doğa dışı
metalik bir sesle. Kaçtı sesten. Yok
saydı...
Ama oradaydı o doğa dışı metalik
ses. Daha kuvvetli geliyordu. Ona
doğru yaklaşıyordu. Ölümden bahsediyordu hala.
Sanki dünyanın yaşanılası haline
dikkat çekmekti gayesi. Israrla ölümden bahsediyordu. Genç bir insanın
ölümünden. Ölüm orucundan.
Durdu, dinledi. Bir sancı duyardı
içinde ara ara. O sancıyı duydu. Birşeyi hissedip de adını koyamamanın,
görüpde anlayamamanın sancısı...
Huzursuz etti her zamanki gibi. Oradaydı, o metalik sesteydi kaynağı.
Dikkat kesildi.
Ses ölümden bahsediyordu hala.
Ölümden ve yaşamdan. Geride kalanların onurlu yaşaması için fedakarca ölmekten.
Yaşamak ve ölmek. Gençken ölmek. Feda etmek. Yaşamın kaynağını
ararken, erken ölümün nedenini bulmak.Yaşamın amacını bulmak.
İçindeki sancı çoğaldı. O ses, yok
saydığı, kaçmaya çalıştığı metalik
ses, çekiyordu şimdi onu. Dikkat kesildi, dinledi.
F tipi hapishanelerde, tecrite karşı
yapılan ölüm orucundan bahsediyordu. İnsanın insana yasaklanmasından,
demir ve beton olan bir dünyadan
bahsediyordu. Çiçeksiz, ağaçsız, topraksız bir dünya. Hayvanlar yok, ses
yok, doğanın sayısız rengi yok...
Doğa yok. Böyle bir cehennem... Ve
buna karşı yaşatmak için ölmek.

Sancı azalıyordu. Bir yaraya merhem sürüyordu metalik ses. Yaşamın
kaynağını işaret ediyordu. Yaşamak
ve ölmek? Ne için yaşamak ya da ne
için ölmek. Yanıtı metalik sesteydi.
Anlamıştı. Yaşamın kaynağı o sesteydi.
Bir anda karşısında gördü onları.
Bir grup gençtiler. Sesi kendi sesi
gibi yüzü kendi yüzü gibi, Bir kağıt
verdiler eline. O, şaşkın. Bir şey diyemedi. Elindekine baktı. Bir yüz,
kendi yüzü gibi, karşısındaki gençlerin
yüzü gibi, gülen içten bir yüz...
"Canan" dediler, "Canan KULAKSIZ 20 yaşındaydı. Bir bahar
günüydü, bizim için öldü. Geleceğimiz
için. İnsanın hücrelere sığamayacağını haykırmak için öldü. Bizim gibi
öğrenciydi. Biyoloji bölümünde."
Onlar daha neler anlattı, bilmiyor.
"Canan bulmuş" dedi en son, kendi
kendine. Yaşamın kaynağını bulmuş,
yaşatmak için ölmüş. Doğa gibi, fedakar bir ana gibi, 20 yaşında, yaşıtım.
Biyoloji bölümü öğrencisi, benim
gibi. Uğraşmış ve bulmuş. Canan,
yaşamın kaynağını bulmuş.
Sancısı dindi. Dünyanın tüm sancıları dindi sanki o an. Daha bir aydınlıktı gün. Doğa bir başka güzel.
Ne kadar vakit geçti bilmiyor.
Düşünüyordu. Bir grup genç karşısındalardı hala. Yüzleri yüzüne benziyordu, yüzleri elindeki Canan'ın
yüzüne.
"Siz kimsiniz?" diyebildi. "Biz
Canan'ın arkadaşlarıyız" dedi metalik
sesin sahibi. Megafonu omzundaydı.
Sesi doğanın en güzel sesiydi sanki.
"Canan'ın arkadaşlarıyız. DevGenç’liyiz. Yaşamayı, direnmeyi, kavgayı Canan'dan öğrendik. En güzel
baharları hak ediyordu. Özgür yarınlar için. Ülkemiz gençliği için
kendini feda etti. Canan'ı anlatmak
için, Cananların çoğalması için,
O'nun adıyla bir araya geliyoruz."
"Geleceğim" dedi, "Canan için,
yaşamın kaynağını bulanlar için, yaşatmak için ölmeyi bilenler için, ben
de geleceğim."

MAHİRLER’İN KÜRSÜSÜ
KIZILDERE’DİR
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Akıllı solculuğu oluşturan gruplar “çıkış” yaparken
benzer bir ikiyüzlülüğü sergilemeyi asla ihmal etmiyorlar.
İkiyüzlüler kervanına kendilerine “Birleşik Haziran
Hareketi” diyenler de katılmakta gecikmediler. 21
Aralık 2014 günü İstanbul’da yaptıkları toplantıda
Birleşik Haziran Hareketi’ni (BHH) kastederek “bu
kürsü Mahirlerin kürsüsüdür” diyebilmişlerdir. Bu
yapılanın adı halkımızın deyimiyle söylersek arsızlıktır.
Hayır! Kokuşmuş reformizmin, pasifizmin çürümüş
kürsülerinin Mahir Hüseyin Ulaşlar’ın kürsüsüyle hiçbir
ilgisi yoktur.
Mahirler’in tarihsel kürsüsü Kızıldere’dir ve ancak
o kürsüden seslenir Mahir Hüseyin Ulaş: Kurtuluşa
Kadar Savaş!
İşte bu tarihsel görevi tasfiye etmeye kalkanların bir
de kalkıp bu “bu kürsü Mahirlerin kürsüsüdür” demesi,
evet, ikiyüzlülük, arsızlıktan başka bir şey değildir.
Elbette, “yeni” sayılmaz bu arsızlık. Akıllı solculuğun
bir başka biçimi olan HDP de aynı ikiyüzlülüğü gösterdi.
Öyle ki; HDP’yi “Mahirler’in emaneti, mirası” gibi
gösterme arsızlığında bile bulanabildiler.
Bu arsızlığın en yüzsüz hali ise ESP’den geldi. Yasal
parti kurmalarını Mahirler’in ‘71 çıkışına benzetebildiler.
Cahillikten değil, ikiyüzlü oluşun arsızlığından yapıyorlar
bunu.
Devrimci ahlak ne kadar kaybolursa arsızlık o kadar
büyük oluyor.
HDP’den BHH’ne akıllı solculuk, Mahirlerin gölgesine
sığınarak reformist, pasifist gerçekliklerini gizlemeye
çalışıyor. Ama bunu asla başaramazlar. Kabiliyetsiz oldukları için değil, “maşallah” ikiyüzlülük konusunda
epey yeteneklidirler. Ama kalkıştıkları iş imkansızdır.
Çünkü Mahir Çayan, devrimimizin güneşidir. O,
gerçeği, devrimin yolunu aydınlatır. Geçmişten bugüne,
tasfiyecilerin gerçeğini de aydınlatır. Ülkemiz soluna
çöreklenen 50 yıllık pasifizmi alt eden Mahir Çayan’ın
Kızıldere çizgisi, o günden bu yana kim devrimci kim
değil göstermektedir.
Mahir’i ağızlarına almalarının nedeni, halka kendi
pasifizmlerini meşru gösterme çabasıdır. Başaramazlar.
Kimin kim ve kimin ne olduğu, gayet net ve açıktır.

Ölçü Bellidir, Tarihseldir: Devrim İçin
Savaşmayana Sosyalist Denmez…
Bakın, tarihsel kürsüsünden ne diyordu Mahir Çayan:
“Emperyalizmin işgali altında olan, dolayısıyla halk
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savaşının zorunlu bir durak olduğu ülkelerde sosyalistlerin
temel mücadele metotları, politikleşmiş askeri savaş
metodudur” (Bütün Yazılar: sf.208 Atılım Yayınları)
Devrim için savaşmadan kendilerine ‘sosyalist’ diyenler tarafından oluşturulan Birleşik Haziran Hareketi’nin
Mahir Çayan’ın vurguladığı “sosyalistlerin temel mücadele metodu” ile ne ilgisi vardır. Yoktur!
Onlar Mahir Çayan’ın vurguladığı temel mücadele
metoduna, “Bir avuç öncünün hakim sınıflarla düellosudur” derler.
Ve bakın Mahir Çayan, ölümsüz sesiyle böylelerine
Kızıldere kürsüsünden ne diyor: “Gerek ülkemizdeki
gerekse de dünyadaki pasifistler, silahlı propagandayı
temel çarpışma biçimi olarak öncü savaşını sürdüren
devrimci örgütlerin mücadelesine ‘Bu bir avuç adamın
hakim sınıflarla düellosudur. Bu anarşizmin, narodnizmin
çizgisidir. Lenin’de böyle bir çarpışma biçimi yoktur.
Sorunu bu şekilde ele alış, her şeye silahın ucundan
bakmaktır vs…’ demektedir. Aslında teslimiyetçiliğe
ideolojik kılıftan başka bir şey olmayan bu iddianın
ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.” (Age sf. 305)
ÖDP, TKP ve benzerlerinin oluşturduğu Birleşik
Haziran Hareketi de teslimiyetçiliğin yeni kılıfıdır.
Bilinir, eksilerin toplamı artı olmaz, daha büyük
eksi olur. Ki arsızlıklarını da büyütmeye başlamışlar.
Evet, Mahir’in kürsüsü vardır. Mahir’in kürsüsü Kızıldere
çizgisi, geleneği, kültürüdür. Cephe’dir. Nerede bir Cepheli
varsa o kürsü oradadır. Devrimcinin kürsüsüdür bu. Cüretle,
emekle, feda ruhuyla inşa edilir o kürsü.
Mahirler, Kızıldere kürsüsünden şöyle diyorlardı;
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik”
Ve bakın Büyük Direnişimizin başlangıcında 122’ler
ne diyordu:
“Bir kefen giymek gerekirse eğer bu asla düşmanın
bize biçtiği kefenler olmayacaktır. Devrim eğer sonlarımıza
ihtiyaç duyuyorsa kızıl bantlarla, kızıl bayraklarla süslenerek kefenleri giymekte tereddüdümüz olmayacaktır.”
(Canım Feda, Ahmet İbili sf. 185 Boran Yayınları)
Kavganın Mahir’i olup emperyalizmin ve işbirlikçilerinin karşısına bu inançla geçen Cepheliler, Kızıldere
kürsüsünden işte böyle diyorlardı.
TKP’liler ise daha direniş sürerken, daha şehitlerimizin
kanı kurumamışken “Devrimci demokrasi öldü”
fetvaları veriyordu. ÖDP’liler ise “Aynı mahalleden
değiliz” diyerek, direnip savaşanlarla farklarını ilan
ediyorlardı. Reformizmin, pasifizmin o çürümüş kürsüsünden de başka bir şey söylenmez zaten.
Ve bakın, Kızıldere kürsüsünden ne diyor Şanlı
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ALİŞAN:
“Halka devrimcilik adına yapılan ayak oyunlarını ters yüz
etmek istiyoruz. Devrim yapmak
isteğimizin onlarda karşılık bulmasını istiyoruz. Bunun yolu da
DEVRİM YOLUNDA KENDİNİ FEDA EDEN DEVRİMCİLERDEN GEÇİYOR… Ben de
kendimi gönüllü olarak, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm davamız için feda etmeyi bir görev
olarak kabul ediyorum” (Yürüyüş,
10 Mart 2013)
Kızıldere kürsüsünden işte
böyle konuşulur. Konuşan Alişan Şanlı’dır, ses Mahir Çayan’ındır. O ses bizim sesimizdir. Ve konuşmaya devam ediyoruz. Yediden yetmişe, kadın
erkek, hayatın her alanında Mahir’den Dayı’ya devrimin gür
sesiyle konuşmaya devam ettik,
ediyoruz…

Sonuç Olarak,
1- Önünde kürsü bulan her
reformistin “Bu kürsü Mahirlerin kürsüsüdür” demesinin
devrimci ahlakla bir ilgisi yoktur. Bunun adı arsızlıktır! Mahir’in kürsüsü, hayat denilen
kavganın amansız çarpışmaların
içinde ve ödenen bedellerle yükseltiliyor. O kürsüden konuşmak
için feda ruhunu kuşanmak şarttır.
2- Reformizmin halka söyleyeceği hiçbir şeyi yoktur...
Sahtekarlıklarına, riyakarlıklarına, ikiyüzlülüklerine Mahirler’i
kalkan yapmaktadırlar.
3- Ne ilginiz var sizin Mahirler’le? Mahirler “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ” diyor...
Siz teslim bayrağını çekip düzene
döneli çok oldu... İsteseniz de
Mahirler’i düzen içi politikalarınıza alet edemesziniz...
Mahirler “DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE GELDİK” diyor... Siz ise döne döne fırıldak
oldunuz...

UZLAŞAN YOZLAŞIR

FARC, Emperyalistlere ve
İşbirlikçi Kolombiya Devletine
‘Güvence Vermek’ İçin Görüşmelere
Güzellik Kraliçesini Çağırıyor...
50 yıldır silahlı mücadele yürüten
Kolombiya'nın FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri)’nin emperyalizmle
ve işbirlikçi Kolombiya devleti ile girdiği
uzlaşma sürecini bu sayfalarda daha
önce yazmıştık...
FARC ile Kolombiya hükümeti arasında, 13 yıl aradan sonra, 2012’nin
Ekim ayında, Norveç’in başkenti Oslo’da
başlayan ve 15 Kasım’da Küba’nın başkenti Havana’ya taşınan görüşmeler,
Küba ve Norveç’in garantörlüğünde,
Venezuela ve Şili’nin gözlemci olarak
katılımıyla sürüyordu. Son bir yıldır
kesintiye uğrayan bu görüşmeler önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak...
50 yılı aşkın süren süren savaş boyunca FARC ile Kolombiya devleti arasında daha önce de çok sayıda görüşmeler yapılmış, zaman zaman ateşkes
uygulanmış ancak Kolombiya ordusu
ateşkes dönemlerinde de FARC gerillalarını imha etmek için katliamlarını
sürdürmüş ve sürdüreceğini de görüşmeler boyunca açıktan ifade etmiştir.
Ancak uzlaşmacılık, teslimiyet öyle
bir şeydir ki, kendini kabul ettirebilmek
için yaratılan tüm değerleri ayaklar
altına alarak düzenin kabul edilebilirlik
noktasına, en geri noktaya çekilir...
Geçtiğimiz hafta Küba’nın başkenti
Havana’da başlayan görüşmeler için
FARC’ın resmi internet sitesinden “Hükümetin barış görüşmeleri çerçevesinde
tartışılan reformları hayata geçirmesi
halinde silahlara veda edip siyasi partiye
evrilme” vaadinde bulundu.
Ayrıca kısa süre önce Miss Universe
güzellik yarışmasında birinci seçilen
22 yaşındaki Paulina Vega'yı hükümetle barış görüşmelerine yardımcı
olmaya çağırdı.
Neden?
FARC’ın gerekçesi; Paulina Vega
Miss Universe yarışması sırasında sorulara cevap verirken, "Ülkemde barış

istiyorum"
demesi...
Peki “barış” görüşmelerinde ne gibi bir katkısı olur Vega’nın?
Hiçbir katkısı olamaz... Ancak FARC
düzen için artık eskisi gibi “tehlikeli”
olmadıklarını, düzene dönmek istediklerini düzenin en pespaye yarışmalarının
birincisini çağırarak kanıtlamak istiyor...
50 yıldır sürdürdükleri gerilla savaşını
bırakacaklarına ancak böyle uç örneklerle
inandıracaklarını sanıyorlar...
FARC'ın temsilcilerinden Jesus Santrich, "Geçmişteki silahlı husumetlerinin
tekrarlanmayacağına dair güvence vermeyi" taahhüt ettiklerini ve "Kolombiya'da yapısal değişim için çalışabilmek
üzere siyasi harekete dönüşmek" istediklerini söyledi.
Yetmez, emperyalizme ve işbirlikçilere “güven vermek” için bunlar yetmez... Gerilla’yı tasfiye edeceğini, düzen
içinde yasal parti kuracağını söylemek
yetmez... Emperyalistler şartsız, koşulsuz
teslimiyet istiyor...
Emperyalistler ve işbirlikçileri yüzyıllık deneyimlere sahipler. Sınıf kinine
sahipler... 1964 yılında başlayan FARC’ın
gerilla mücadelesinde geçen 50 yıl içinde
4.5 milyon insan sürgün edildi, 600 bin
kişi öldü, 60 bin kişi gözaltında kaybedildi ve halen 8 bin devrimci hapishanelerde tutsak. Bunların hepsinin bir
anda unutulmayacağını, hiçbir şey yaşanmamış gibi olmayacağını biliyor...
Görüşmelere değil “Kainat güzeli”ni
çağırmak, kendiniz güzellik yarışması
da düzenleseniz emperyalistlere ve işbirlikçilerine “güvence” veremezsiniz.
Emperyalistler “barış masası”na
devrimci hareketlerin “güvenilirliğini”
test etmek için oturmazlar, devrimci
hareketleri tasfiye etmek için, bitirmek
için otururlar...
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BİRGÜN Gazetesi
Çorbacılarda
Ne Buluyor?
cüyle “Bir canım var feda olsun halkıma” derken… faşizmin sofrasında bir tas çorbaya sözlerini çiğneyip yutan
çorbacılara ise halk düşmanları “afiyet olsun” diyordu. O çorbacılara ÖDP-DY çevresi de “helal olsun” diyerek kucak açmakta gecikmedi. Ne de olsa, ağızlarına sakız ettikleri “yaşam kutsaldır” safsatasının “canlı” örneğiydi çorbacılar.

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Victor Hugo’nun bir sözü vardır,
der ki : “Ölüm karşısında olmayacaksa nerede yükselir ve nasıl içten
olur söz…”
Yazarın bu cümlesi, haliyle Mahirler’in, Denizler’in ölüm karşısında yücelttikleri inançlarının sözlerini getirir aklımıza.
Şair Attila İlhan’ın o dizeleriyle
söylersek : “O sözler ki kalbimizin
üstünde / Dolu bir tabanca gibi /
Ölüp ölesiye taşırız / O sözler ki, bir
kere çıkmıştır ağzımızdan / Uğurunda asılırız…”
Ve şimdi bir kez daha hatırlamalı, ölümün ve zulmün karşısında Ahmet İbililer’in ne dediğini : “ Bir canım var feda olsun halkıma, vatanıma…”
Kızıldere geleneğinin dile gelişidir bu sözler. Ki, Büyük Direnişimiz
Kızıldere geleneğinin 21. yüzyılın
başlangıcında somutlanmasıdır.
122’lerimiz Büyük Direniş içinde geleneklerinin gü-

ÖDP-DY’nin Alçalma
Eğrisindeki Tutarlılık!

“Herşeyi seviyorum, ihanetin
dışında. Herkesi seviyorum, halk
düşmanları dışında. Canımız
sevdiklerimiz için fedaya hazır.”
Sevgi Erdoğan
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Halkımız ve devrimciler için söz
namustur. Sözünde durmayana “namussuz” denir. Bir ölüm-kalım çarpışması olan Büyük Direnişimiz içinde sözünde durmayıp ihanet eden çorbacılar da namussuzdur. ÖDP-DY de
bu namussuzluğu sahiplendiği için,
Birgün Gazetesi bu çorbacılara kucak
açıyor.
Büyük Direnişimiz boyunca, burjuvazinin “yaşam kutsaldır” safsatasının borazanlığını yapan ÖDPDY’nin çorbacılara kucak açmış olmasına da şaşırmıyoruz. Yaklaşımları
“tutarlı” sayılır. Alçalma eğrisindeki tutarlılıktır bu!
Faşizmin sofrasında çorba içtiklerinden bu yana, sütü bozuk hale gelen
çorbacıların damarlarında bencillik
dolaşıyor. Ki Yalçın Hafçı çorbacısını da tanırız. Bir tas çorba için direnişe
ihanet etmiştir. Devrimci saflarda öğrendiği “okuma-yazma”yı şimdilerde bencilliğinin tatmini için kullanan
tipik bir düşkündür.
Aslında, bu tiplerin adını bile anmaya değmez. Bizim nazarımızda
böyleleri, çürümüş birer cesetten farksızdır. Ki Akın Olgun düşkününden
sonra, Yalçın Hafçı çorbacısı da Birgün
Gazetesi’nde “huzur” bulmuş… Çünkü, ancak orada yüzlerine tükürülmez
bunların. Deyim yerindeyse, hacı hacıyı Mekke’de, dönekler de birbirini
Birgün’de buluyor. Yakışır...

ÖDP-DY Çorbacılarla
Neden Kucaklaşıyor?
ÖDP-DY çevresi, bu çorbacılara
neden kucak açıyor? Esas olan budur
ve sorunun gerçek cevabının içinde
ÖDP-DY’nin dipsiz dönekliği vardır.
Devrimci olan her şeye düşmanlaştıkları için ve bunun bir yansıması olarak, çorbacılara kucak açıyorlar.
Faşizm hainlerin midesini doyurmuştu, ÖDP-DY de ruhlarını doyurmaya çalışıyor. Bu yanıyla, faşizmin ve ÖDP-DY’ nin bir kez daha
buluştuğu yer, devrimciliğe düşmanlık ve çorbacıları kucaklamak
oluyor.
ÖDP-DY’nin Akın Olgun’dan
Yalçın Hafçı’ya bu çorbacıların okuryazarlılıklarına pek ihtiyacı da yoktur. Sadece ihanetin yeni süslerine ihtiyaçları var. Ki çürümede yalnız
kalmadıklarını “yeni” döneklerle
görmek ve göstermek istiyorlar.

ÖDP-DY
Yılgınlık Çukurunu
Derinleştiriyor!
Elbette, Ahmet İbili’den Alişan
Şanlı’ya, Kevser Mırzak’tan Güler Zere’ye devrimcilerin değerlerini değil,
çorbacıların değersizliklerini sahiplenecektir ÖDP-DY. Çünkü sahiplendiği
aslında kendisidir: Mamak’tır, teslimiyettir! Dün Mamak’ta niye direnmedilerse, bugün de çorbacıları o
yüzden sahipleniyorlar. Onurla onursuzluğun, direnişle yılgınlığın çarpışmasıdır bu. Ve ÖDP-DY, yılgınlığının çukurunu derinleştirmek için
çorbacıları “kazma” olarak kullanıyor.
Haliyle, kullananlar da yeterince memnun kalıyor bu ilişkiden.
Bencilliği tatmin edilen çorbacılar “adam” sayıldıkları için, ÖDP-DY
de varoluş amacına uygun davrandığını gösterdiği için memnun oluyor.
Bilinir; ihanete, dönekliğe karşı tavır, devrim ile düzen arasındaki tercihin doğrudan yansımasıdır. İhane-
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ti, meşru ve masum görenler, akıllı solculardır.
Ki onların varoluş amacı devrimi, devrimciliği,
devrimci değerleri tasfiye etmekten başka bir şey
değildir.

ÖDP-DY’nin Tasfiyecilik Gerçeği
ÖDP-DY’nin çorbacıları sahiplenmesindeki mantığın kökleridir. Çorbacılar da bir “değer”
bulduklarından değil, kendilerini değersizliklerini meşrulaştırmak için yapıyorlar. Değilse, çorbasıdır, “eserleri” ve ilişkileri ortada olan kendilerine bile hayırları dokunmayan birer rezilden başka bir şey değildir. Onları, ÖDP-DY için
“değerli” yapan kendi değersizlikleridir.
ÖDP-DY bu yaklaşımıyla, direniş ve örgüt
düşmanlığı yapıyor. İhanete, dönekliğe kucak
açarak feda ruhuna düşmanlık yapıyor. Ve bunları, gayet bilinçli yapıyor. Çünkü, onun varoluş ve kendini var etme amacı zaten bu yaptıklarıdır: Tasfiyeciliktir…
ÖDP-DY için halk düşmanları, kelimenin sınıfsal ve gerçek anlamıyla düşman sayılmazlar.
Onların düşmanlığı devrimci olan her şeydir.
Devrimci hareketin varlığı ÖDP-DY’nin tasfiyecilğini, Metris direnişi Mamak teslimiyetini,
“Bir canım var feda olsun halkıma” diyen
122’ler düzeniçi tercihlerini, “Kurtuluşa Kadar Savaş” diyen Şanlı Alişanlar reformist pespayeliklerini açığa çıkarıp teşhir etmektedir. Böyle olduğu
içindir ki, açığa çıkan çirkeflerine sürecek “yeni”
kozmetik malzeme ihtiyacı çekiyorlar. Çorbacılar işte bu yüzden “değerli” oluyor ÖDP-DY için.
Çorbacılar olmasa Birgün Gazetesi ne kaybeder: Hiç! Ama, mesele, çorbacıların sundukları “katkı” değil zaten. Esas olan ÖDP-DY’nin kendi değersizliğini, düzeniçileşmesini, bedel ödemekten kaçan yılgınlğını... kısaca, akıllı solculuğunu tahkim etme çorbasıdır. Çorbacılar, bu
tahkimat için kullanılan malzemedir sadece…
Başka da bir şeye yaramazlar zaten.
Çorbacıların tek bir meziyeti vardır: İhanet…
ÖDP-DY de alsın bu kazmaları, kendi yılgınlık
çukurunu derinleştirmeye devam etsin. Ki 122
şehidimizin kanı, canı, zaferine karşı çorbacıları
sahiplenmek, düzen pisliğine batmaya doyamadıklarının göstergesidir. Açlıklarını Allah
doyursun(!)
Halkımız; ÖDP-DY’nin ve “Çorbacı Birgün” ün gerçeği işte budur.
Ve BİZ, 122’lerden Sevgi(Erdoğan) ablamızın sözleriyle selamlıyoruz sevdiklerimizi:
“Herşeyi seviyorum, ihanetin dışında. Herkesi seviyorum, halk düşmanları dışında. Canımız sevdiklerimiz için fedaya hazır.

Mobilize-Seyyar Eylemci
Eylem; bir durumu, olayı değiştirmek için girişilen çabadır.
Eylemci ise olayı değiştirmek düşüncesi ile hareket eden kimse veya
topluluktur.
“Mobilize-seyyar eylemci” ne demek?
AKP’nin “iç güvenlik” paketinde konu şöyle açıklanıyor.
Farklı yer ve eylemlerde gözaltına alınan veya tanınan kişilere
“mobilize-seyyar eylemci” olmaları nedeniyle ceza vermenin önü
açılıyor. Bu kişilerin teşhir edilip terörize edilmeleri, linç edilmeleri
yasallaşıyor. Hak alma eylemlerinin meşruluğunu yok etmeyi, hak
alma eylemlerine katılmayın deyip korku salıyor.
AKP “mobilize-seyyar” eylemci diyerek psikolojik savaş yürütüyor. Hak alma mücadelesi veren işçi, memur, öğrenci olabilir en
genelinde devrimcileri “sorun çıkartan, ortalığı karıştıran” insanlar olarak göstermeye çalışıyor.
Hak alma mücadelesinin yeri zamanı yoktur. Her kesim birbirinin
mücadelesine destek olur, olmalıdır da. Bu dayanışmanın da önünü
kesen, engelleyen bilinçli bir politikadır. Maden, inşaat işçileri, HES’lere
karşı mücadele eden köylülere şehirlerden öğrencisi, işçisi, memuru destek olmaya gitmelidir. Dayanışma sınıfsal bir görevdir.
Ancak AKP “mobilize-seyyar” eylemci diyerek halkların, meslek
gruplarının, tüm halk kesimlerinin ortak mücadelesini, dayanışmasını engellemeyi de hedefliyor.
AKP “mobilize-seyyar” eylemci diyerek haklı ve meşru mücadelemizi terörize etmeye, gayri meşru göstermeye çalışıyor.
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Sonuç olarak;
1- “Mobilize-seyyar eylemci” diyerek faşist AKP, hak alma mücadelesini gayri meşru göstermeye çalışıyor.
2- Eylemlere katılan kişileri “seyyar eylemci”, kadrolu eylemci”
diyerek aslında onların hak alma mücadelesi ile bir ilgilerinin olmadığını, ortalığı karıştırmak, olay çıkartmak için kullanılan kişiler
olduklarını söyleyerek devrimcilerin mücadelesini, eylemlerini gayri
meşru göstermeye çalıyor.
3- İktidarların faşist baskı ve terörüne karşı eylem yapan devrimci demokrat ilerici kesimleri “mobilize-seyyar eylemci” diyerek
kendi faşit terörünün üstünü örtmeye çalıyor...
4- İktidarların faşist terörüne, hak gasplarına, baskılarına karşı
halkın her türlü araç, yol ve yöntemle hak alma mücadelesi, eylemi
meşrudur...
5- Sadece kendimizi ilgilendiren sorunlar için ya da kendimize
yönelik saldırılar için eylemlere katılmak değil, haksızlığa uğrayan,
zulme karşı direnen herkesin yaptığı eylemlere destek vermek en
meşru sınıfsal görevdir... “Mobilize-seyyar eylemci” demagojisiyle
iktidarlar halkların birbirine karşı duyarsızlaşmasını, birbirine destek
vermesini önlemek istemektedir...
6- Faşizme karşı nerede bir direniş varsa, eylem varsa omuz
omuza vermek ezilenlerin sınıfsal görevidir.
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Kapitalizm; Müzikten Edebiyata,
Sinemadan Tiyatroya, Şiirden Resime
Sanatın Bütün Alanlarını; Kültürü, Tarihi,
Eğitimi, Bilimi, Teknolojiyi; Bütün İletişim
Araçlarını Kitleleri Yozlaştırmak
Beyinlerini Teslim Almak İçin Kullanır!
Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin Halkları
Teslim Alma Politikasıdır!

Yozlaşma; Halkların Tarihler
Boyu Biriktirdiği Kendi
Kültürüne, Ulusal, Sınıfsal ve
Manevi Bütün Değerlerine
Yabancılaşmasıdır.

Yozlaşma; Özündeki ve
Doğasındaki İyi Nitelikleri,
Olumlu Özellikleri Kaybetmektir
Bir Halkı Ayakta Tutan
En Önemli Bağlardan Biri
Kültürdür. Toplumların
Kültürel Değerlerini,
Geleneklerini Kaybetmesi
Demek; Ahlaki ve Vicdani
Olarak Çürümesi,
Tarih Bilincinin Kaybolması
Demektir
Yozlaştırma ve Yozlaşma,
Sınıflı Toplumların Sonucudur
Yozlaşma, İnsanın İnsanı
Sömürdüğü Toplumsal
Sistemlerin Doğasında Vardır.
Sömürü Ortadan Kalktıkça
Yozlaşmanın Maddi Zemini de
Ortadan Kalkacaktır!
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Yozlaştırma ve Yozlaşma, Sınıflı
Toplumların Sonucudur!
Yozlaşma, İnsanın İnsanı
Sömürdüğü Toplumsal
Sistemlerin Doğasında Vardır!
Birinci Bölüm
Hayatın her alanında karşımıza
çıkan yozlaşma sorunu, ülkemiz ve
dünya halklarının bugünü ve geleceği
açısından ciddi bir tehdit ve tehlike
oluşturmaktadır.
Yozlaşma adını verdiğimiz olgu,
sadece bugüne has bir durum değildir.
Yozlaşmanın başlangıcını sınıflı toplumların oluşmaya başlamasına kadar
götürmek mümkündür. İlkel komünal
toplumda insan, insan tarafından sömürülmüyordu. Sınıfsal farklar yoktu
ve insanın doğasına uygun bir şekilde
ortak yaşam sürdürülüyordu. Bu nedenle
de herhangi bir yozlaşmadan söz etmek
mümkün değildi.
Ne zaman ki, sınıflı toplumla birlikte
insanlar arasında sosyal farklar oluşmaya ve toplumda iki farklı yaşam biçimi ve kültürel farklılaşma başlamış,
işte o zaman insan ilişkilerinde de yozlaşma başlamıştır. Ezen ve ezilen iki
sınıf üzerine kurulu tüm toplumlarda
sömürü, adaletsizlik, ekonomik gelir
dağılımı vs. farklılığı insan doğasına
aykırı olduğundan soysuzlaşmayı beraberinde getirmiş ve değer yargılarını
yok etmiştir.
Ezen sınıf, köleci toplumda saraylara
ya da tapınaklara; feodal toplumda şatolara; kapitalist toplumda villalara
veya sitelere kapattılar kendilerini. Buralar halktan uzak her türlü ahlaksızlığın
yapıldığı yerlere dönüştü. Ezilen sınıf
ise yoksulluk içinde sadece egemenler
için çalışmak zorunda kaldı. Köleci
toplumda doğrudan efendisinin malı,
feodal toplumda toprağı feodal bey
için işlemek zorunda kalan köylü, ka-

pitalist toplumda ise emeğini patrona
satmak zorunda kalan bir işçi oldu.
Her sınıflı toplum, bünyesinde kendisine özgü bir yozlaşmayı yaratmış ve
beslemiştir. Toplumlar tarihine, mitolojiye
ve dinsel kaynaklara baktığımızda da
tarihin değişik dönemlerinde yozlaşmanın
ve yozlaştırma politikalarının olduğunu
görürüz. Örneğin; Kur’an, Tevrat ve İncil’deki çeşitli ayet ve surelerde “hırsızlık
yapma”, “zina etme”, “cinayet işleme”,
“yalan söyleme”, “saygılı ol”, başkasının hakkını yeme” vb. emirler vardır.
Mevcut toplumsal yapı, bu uyarıları gerektirecek bir bozulmayı ürettiği için bu
emirlere gerek duyulmuştur.
İnsanın insanı sömürdüğü bütün sınıflı toplumlarda; haksızlıklar, eşitsizlikler, yoksulluk, açlık, sefalet hep olmuştur. Ve bütün bunlar da, kaçınılmaz
olarak, buna uygun toplumsal davranış
biçimlerini yaratmıştır.
Ezilenlerin önünde iki seçenek vardır; ya sömürüye başkaldırıp isyan
ederek doğasına uygun yaşam biçimini
kurmak ya da sömürü çarkı içinde
daha fazla yozlaşmadır.
Yani, bir yandan, dayatılan sömürüye, açlığa, yoksulluğa, eşitsizliğe ve
zulmün her türüne karşı direnmek
halklar için bir zorunluluğa ve geleneğe
dönüşürken, diğer yandan yoksulluk,
yozlaşmanın nesnel zemini olarak kullanılmıştır. Görüldüğü gibi adaletsizlik,
açlık ve yoksulluk her zaman ayaklanmalar yaratmamıştır. Kendisini
ezen, sömüren, aşağılayan egemenlere
karşı mücadele etmeyen halkları
içten içe çürütüp yozlaştırmıştır.
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Yozlaşma,
Sadece Sömürünün
Kendiliğinden
Sonucu Değil,
İradi Bir
Politikadır!
Bugün, dünyanın dört
bir yanında, emperyalist sömürünün, işgalin; ekonomik, politik, kültürel bağımlılığın
ve saldırganlığın arttığı günümüzde,
yozlaşma da buna paralel bir şekilde
derinleşerek ve yayılarak büyüyor.
Yozlaşma, sadece sömürünün doğal
ve kendiliğinden bir sonucu, yani
sadece nesnel koşulların belirleyiciliğinde oluşan bir durum değildir.
Nesnel temellerinin ötesinde, emperyalizm tarafından bilinçli, iradi, planlı
ve sistemli yozlaştırma sözkonusudur.
Emperyalizm, bugün, yozlaştırmayı, tarihte eşi görülmedik bir biçimde, değişik araç ve yöntemlerle
bir politikaya dönüştürmüştür. Emperyalizmin yozlaştırma saldırısının
kapsamı, sömürüye dayanan egemenliğini sağlamlaştırabileceği ve toplumun bütün kesimlerini kendine bağlayabileceği, istediği gibi yönetebileceği, yönlendirebileceği yeni bir
kalıba dökebileceği genişliktedir.
Emperyalizm, bu politikayı, bilimsel-teknik gelişmeleri de kullanarak
oldukça geliştirmiştir. Yozlaştırma
politikası, bugün dünyanın birçok ülkesinde, emperyalizmin elindeki en
güçlü ve en etkili silahlarından biridir
denilebilir. Bu silah, kitleleri “canlı
ele geçirme”nin, toplumsal yaşamı
değiştirip kendisine göre biçimlendirmenin etkili aracıdır.

Sömürü Ortadan
Kalktıkça Yozlaşmanın
Maddi Zemini de
Ortadan Kalkacaktır!
İnsanın insan tarafından sömürülmesinden doğan eşitsizlikler, adaletsizlikler var olduğu sürece, yozlaşmanın da maddi zemini olacaktır. Ancak, sınıfların ve sömürünün ortadan
kalktığı, emperyalist-kapitalist sistemin
yok olduğu, demokratik halk iktidar-

larının kurulduğu koşullarda, yozlaşmanın da maddi zemini ortadan kalkacaktır. Sömürü düzeninin ahlakından, kültüründen, yozlaşmasından kalan tüm tortular, bu sosyalist toplum
zemininde, uzun süreli bir kültür devrimiyle yok edilecektir.

Toplumların Kültürel
Değerlerini,
Geleneklerini
Kaybetmesi Demek;
Ahlaki ve Vicdani Olarak
Çürümesi Demektir.,
Tarih Bilincinin
Kaybolması Demektir!
Yozlaşma, yukarıdan aşağıya, egemenlerin yoz kültürünün halklara empoze edilmesidir. Her egemen düzen,
kendi yoz kültürünü empoze eder.
Kapitalizm, bunu kendinden önceki
tüm diğer toplumlardan daha yaygın
ve etkili bir biçimde yapar. Kapitalizmde bu, adeta bir dayatma, kuşatma
biçimine bürünür.
Yozlaşma; özündeki iyi nitelikleri
bir takım dışsal etkenlerle zamanla
yitirmek, özünden uzaklaşmaktır. Yani
doğasındaki olumlu özellikleri sonradan kaybetmektir.
Bozulmak... Soysuzlaşmak... Dejenere olmak... Dürüstlüğünü kaybetmektir.
Halkların tarihler boyu biriktirdiği
kendi kültürüne; ulusal, sınıfsal ve
manevi bütün değerlerine; geleneklerine, göreneklerine yabancılaşmasıdır.
Yozlaşma, ahlaki ve vicdani olarak
çürümedir.
Bir halkı ayakta tutan en önemli
bağlardan biri kültürdür. Kültür halkların tarihsel, toplumsal gelişme süreci

içinde, yaşam tarzında kendini
gösteren maddi-manevi değerler
ve bunların yaratılmasında, kendinden sonrakilere iletilmesinde
kullanılan araçların tümüdür.
Gelenekler de, bir toplumun
ekonomik ve sosyal yapısı içinde
gelişen ve bir kuşaktan diğerine
tarihsel ve toplumsal bazı değişikliklere uğradıktan sonra iletilen, yaptırım gücü olan kültürel
alışkanlıklar ve yaşam tarzıdır.
Ahlak, insanların davranışlarını nitelendiren bir değer yargısıdır ve “toplumların değer yargıları”nı temsil etmektedir. Ahlak ve ahlaksızlık olgusu,
tüm toplumlarda, ekonomik sisteminin
temel karakterlerine göbekten bağlıdır.
Toplumların kültürel değerlerini,
geleneklerini kaybetmesi, ahlaki ve
vicdani olarak çürümesi demek, toplumun da kaybolması demektir. Kültürel değerlerin yozlaşmaya uğraması
sahip olunan dilin, dinin, ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin yozlaşmaya
uğraması demektir. Bir halk kendi
değerlerinden uzaklaştığı, kendi kültürüne yabancılaştığı zaman o halkı
sömürmek o kadar kolaylaşır. Egemen
sınıflar, bunun için kendi yoz kültürlerini her kesimine empoze etmeye
çalışırlar.
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Yozlaştırılmak İstenen,
Tarihimizden
Süzülüp Gelen
Maddi-Manevi
Değerlerimizdir!
Halklar değerleriyle vardır ve değerleriyle yaşarlar. Geçmişten günümüze, bütün toplumsal düzenlerde,
maddi yaşamın bir yansıması olarak
halklar, birçok ahlaki ve kültürel manevi değerlere sahip olmuşlardır. Bu
değerler, halkların doğaya ve egemen
sınıflara karşı mücadele tarihinin birikimidirler ve evrensel değerler olarak
kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Bu aktarım sürecinde elbette ki, halkın yaşam alışkanlıkları ve değerleri de
doğal değişime uğrar. Kimisi gelişimin
gerisinde kalır, kimisi de değişerek
daha anlam kazanır.
Değerler uzun asırlar boyunca oluşur, canlıdır, ona sürekli bir şeyler
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eklenir ve bir şeyler eksilir. Bu değişim
ve gelişim süreci, normal koşullarda,
yavaş seyreder. Ancak dışarıdan yapılan yapay müdahalelerle hızlandırılmak istendiğinde bu süreç sancılı
olur.
Yani, egemen sınıfların baskı ve
sömürüye dayanan iktidarlarını sürdürmek için halkların maddi ve manevi
bütün kültürel değerlerini değiştirme
ve yerine kendi kültürünü yukarıdan
aşağıya empoze etme saldırısı, toplumları yozlaştırmaya başlar.
İlkel komünal toplumdan bu yana
insanlık hep sınıflı toplumlarda yaşadı.
Sınıflara ayrılmış toplumda kültür de
sınıflara ayrıldı. Çünkü her sınıf kendi
yaşam koşullarına uygun ilişkiler içerisine girerek kendi kültürünü oluşturdu. Ve genel olarak egemen kültür,
üretim araçlarını elinde bulunduran
egemen sınıfların kültürü oldu. Ezilen
emekçi halkların kültürü çok önemli
ölçüde egemenlerin kültürünün etkisi
altında kaldı.
Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

İnsanlar Değerleri
Olmadan Yaşayamazlar
Toplumları Var Eden
Sahip Oldukları
Değerleridir!
Değer, bir toplumda benimsenmiş
ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş,
düşünüş, davranış, kural ve kıymettir.
Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur.
Toplumların tarihsel gelişim sürecinde
oluşan toplumsal değerler, bir toplumun çoğunluğu tarafından doğru ve
gerekli oldukları kabul edilen, ortaklaşa kabul gören; ortak düşünce, amaç,
temel ahlaki ilkeler, inançlar, düşünce
ve kuralların uygulanmasıdır.
Söz ve davranışların haklı-haksız,
doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin
şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etken değer anlayışıdır. Ahlak
ve inançlara dayanan toplumsal değerler, toplumların ve üyelerinin davranışlarının, yaşam tarzlarının değerlendirmesindeki ölçü ve yön veren
kuralların bütünüdür. Toplumsal ilişkilerin düzenleyicisidir. Birleştiricidir.
Toplumlarda ortak bilinç, ortak duygu
ve ruh birliğini oluşturur. Toplumsal
yapının ve düzenin sürdürülmesinde
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belirleyici, önemli bir güce sahiptir.
Bu değerler, bireyler arasında birlik
ve dayanışmayı, paylaşmayı bozacak
eğilim ve davranışları hoş görmezken
toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.
Değerler, toplumun düşüncesini,
yaşam tarzını, insanların birbirleriyle,
aileleriyle ilişkilerini ve davranışı belirler. Değerler, bireyler üzerinde toplumsal baskılar uygulayarak onların
davranışlarını kontrol eder. Toplumsal
değerler, bireyin “toplumsal
kimliği”nin oluşmasında da önemli
bir işleve sahiptir. Değerler bir toplumun kimliğidir. Toplumun sosyal
alışkanlıklarının tüm göstergeleri bu
kimlikte yer alır.
Egemen sınıflar, işte halkların tüm
olumlu değerlerini ve asıl olarak da
direnme geleneklerini yok etmek ve
direniş damarlarını kurutmak, yozlaştırmak için akıl almaz yöntemlere
başvurmuş ve bunun için her türlü
aracı kullanmıştır.
Halklarımızın binlerce yıllık tarihinden süzülüp bize kadar ulaşmış ve
yaşamımızın bir parçası olmuş; bize
kimlik, kişilik kazandırmış bu ahlaki
ve kültürel manevi değerleri, yozlaştırma
politikasının ilk hedefleridir.
Yardımlaşma, dayanışma, paylaşım, birlik olma, komşusu açken tok
yatmama, üzüntüde ve sevinçte ortak
olma, zorda kalanlara elbirliğiyle yardımcı olma, eline-beline-diline hakim
olma, özü-sözü bir olma, zalimezulme boyun eğmektense onuruyla
ölme; haksızlıklara, adaletsizliklere
karşı direnme, insan ve aile ilişkilerinde, aşkta saygı, sevgi, sadakat, dürüstlük, mertlik, fedakarlık, bağlılık,
hak bilirlik, emeğe saygı, vefa, gurur
gibi insana ait en yüksek erdemler,
ahlaki ve kültürel değerler, vatan ve
halk sevgisi yok edilmeye, yok edilemiyorsa yozlaştırılmaya çalışılır.

Yok Edilen Halk
Değerlerinin Yerine
Egemenlerin Yoz Kültürü
Konulur!
Bazı değerler yok edilmek isteniyorsa, elbette yerine konmak istenen
başka değerler vardır.

Halkların acılarıyla, sevinçleriyle,
birbirleriyle olan ilişkileriyle, doğaya
ve sömürücülere karşı verdikleri mücadelelerle oluşturdukları bütün maddi
manevi kültürel değerlerinin, düşünce
ve davranışlarının, yaşam tarzlarının
yerine konulmak istenen; “her koyun
kendi bacağından asılır, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, gemisini
kurtaran kaptandır, amaca ulaşmak
için her yol mübahtır, başkalarının
sırtına basarak yüksel, hayatını yaşa,
özgür birey ol” anlayışının empoze
edilmesidir.
Bireyciliğin, bananeciliğin, bencilliğin, köşe dönmeciliğin, duyarsızlığın, vefasızlığın, sadakatsizliğin,
özgürlük adına her türlü sapkınlığın,
namussuzluğun, hayvani bir cinselliğin, maddiyatçılığın ve faydacılığın,
daha yüzlercesini sayabileceğimiz,
insanın doğasına aykırı yoz kültürün
konulmasıdır.
Bu kültür, geniş kitlelere empoze
edilebildiği ölçüde, sömürücü egemen sınıflar rahatlar. Çünkü; bencil,
kendinden başkasını düşünmeyen
bir ideolojiyle şekillendirilmiş kitleler, adaletsiz sömürü düzenini sorgulamaz, bu düzenin içinde yer alır,
düzenden pay almak için uğraşır,
köşeyi dönmek için fırsat kollar,
bunun için zulme, zalime ortak olur
veya en azından boyun eğer. Dolayısıyla, sonuç olarak sistemin bir
parçası haline gelir. İşte bu yoz kültürle insanların beyinleri ve duyguları teslim alınmaya çalışılır.
Halkların değerlerine yönelik saldırıların hepsi, yozlaştırma politikasını
oluşturur.
Yozlaşma, halkların hayatına, giydiği kıyafet, yediği yemek, dinlediği
müzik; konuşma tarzı, insan ilişkileri,
yaşam tarzı vb. ile girer. Yozlaşma,
düşünce sistemini, hayallerini, umutlarını; sevgi, saygı, emek anlayışını;
vicdanını, ahlakını kısacası bütün kültürel değer yargılarını değiştirir. Emperyalizmin halka dayattığı kültürün
esası bencillik, bireycilik kültürüdür.
Burjuva ideolojisinin özü de budur
zaten. İnsanlar kendi tarihine, diline,
kültürüne, halkına, sınıfına, geleneklerine, göreneklerine yabancılaştırılır.
Devam Edecek...
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Halk

Düşmanı

AKP

AKP’nin Hırsız Eski Bakanlarının
Arsız Çocukları Sermayelerini Katladı

AKP’nin
hırsız, rüşvetçi bakanlarının çocuklarının mal varlıkları en son incelemelere göre şöyle:
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz
Bayraktar’ın şirketi 3 yıl içinde 3,3
kat büyüdü.
Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd.
Şirketi’nin aktif büyüklüğü 2010’da
17,5 milyon lira (bakan olmadan
önce) iken 2011’de 27,1 milyon lira.
2012’de 35,4 milyon lira, 2013’te ise
58,2 milyon lira oldu.
Egemen Bağış ise şöyle açıklıyor
servetinin bir kısmını 16 Haziran
2010 tarihli mal bildiriminde: 75 bin
lira, 18 Kasım 2013 ve 24 Ocak
2014 tarihli mal bildirimlerinde kalan
altın ve mücevherattan kaynaklandığını beyan etti.
Bakanlık dönemindeki mal varlığının artışına bakalım bir de “6 Nisan
2010 tarihli mal bildiriminde banka
hisse senedi ve fon varlığının toplam tutarının 202 bin dolar 19 bin lira 800
Euro olduğunu 24 Ocak 2014’e kadar
banka TL hesabı 513 bin lira, banka
hisse senedi ve fon hesabı 11 bin 700
dolar, Euro hesabı 12.650 Euro arttı.
TL hesabındaki artışın 415 bin lirası taşınmaz satımından kaynaklandı. 6
Nisan 2010 ile 28 Kasım 2013 arasında borç ödemeleri dâhil 1 milyon 25
lira ve 260 bin dolar para çıkışı olduğu mevcut banka hisse senedi ve fon

varlığının 192 bin lira arttığı tespit edildi.” Bu artışlar dışında eşinin ortağı olduğu dekorasyon şirketinde de “dikkat
çekici artışlar oldu.” (24 Kasım 2014,
Hürriyet)
Mal varlıkları arttıkça artıyor.
Aile şirketleri büyüyor. Bakanların,
eşlerinin ve çocuklarının her birinin
şirketleri var. Elbette ki bu mal varlığı helal, alın teriyle kazanılmış paralar değildir. AKP iktidara geldiğinden beri bakanlarıyla birlikte halktan çaldıkları paralarla oluşturdular bu
sermayeyi. Halkın alın terini çaldılar.
Soma’da maden ocaklarında bunların hırsızlıkları yüzünden 307 madenci katledildi. Onlar sermayelerini
maden ocaklarından kazandıkları karlarla büyüttüler. 307 işçinin ölümünü
göze alarak büyüttüler. Soma’da
işten atılan 3 bin madencinin kıdem
tazminatı ödenmedi...
Halkımız yoksullaşıyor, onlar zenginleşiyor. Yoksulluk sınırı 4 bin
TL’ye yaklaştı. Açlık sınırı 1.225 TL
oldu. Milyonlarca halk aç yaşıyor ve
yoksullukla boğuşuyor. Onlar dolarlarını mücevherlerini şirket hisselerini
büyütürken halkımız ekmek parası
için çalıştığı güvenliği olmayan iş yerlerinde canından oluyor. Ölen her işçi
onların çoğalan karları yüzündendir.
Bir aylık karlarından bile vazgeçmiyorlar. Bir aylık karları güvenlik önlemleri almalarına yetecek bir paradır. Ancak bir aylıklarını bile feda etmezler halk için.

Halkın can güvenliğinin bir önemi
yok onlar için. Kendi güvenliklerine
gelince milyon dolarlar akıtırlar.
Villalarını,
altın
sırmalı
Cumhurbaşkanlığı saraylarını son
teknoloji ile donatırlar. Özel korumalarla korurlar.
Ak Saray’ın bir aylık elektrik faturası Bayburt ilinin tükettiği elektriğe
denk...
Bugün mecliste bu hırsızların mal
varlıklarını araştıracak meclis komisyonu çalışmalarının TV’den yayınlanmasına yasak getirdiler. Evlerinden
çıkan hırsızlık ve rüşvet paraları kendilerine geri iade edildi. Yüce divanda yargılanmaları AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedidi.

Sonuç Olarak;
AKP, hırsız bakanlarını arsızca koruyor. Bütün AKP’liler halkın sırtından çaldıkları paralarla oluşturdukları
servetlerini çocuklarının, yakınlarının üzerinden katlayarak büyütüyorlar...
Bu düzende AKP’nin yağma, talan
ve hırsızlıklarını yargılayacak mahkemeler yoktur... Mahkemeler de onların hırsızlık, yağma ve talanlarına
kalkan olmaktadır. Fakat halkımızın
bütün bunları unuttuğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Halkımız her
şeyi kaydediyor. Hesap günü mutlaka gelecek. AKP hesap vermekten
kurtulamayacak...
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Yürüyüş
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Berkin'in Katillerini Arıyoruz;
İşkencelerle, Tutuklamalarla Bizi Yıldıramazsınız!
Haftalardır Berkin için adalet isteyen yüzlerce kişi
AKP'nin katil polisi tarafından saldırıya uğruyor, gözaltına
alınıyor, işkence görüyor ve tutuklanıyor.
Berkin’in vurulmasından 605 gün sonra, 8 Şubat’ta
AKP İl Kongresi'nde “Berkin’in Katilleri Yargılansın /
Adalet İstiyoruz” pankartı açan iki Dev-Genç’li onlarca sivil faşistin saldırısına uğradı. AKP Gençlik Kolları

ve Fatih Gençlik Kolları linç edercesine iki DevGenç’liye saldırdı. İşkence siyasi şubede de devam etti.
Ertesi gün mahkemeye sevk edilen iki Dev-Genç’li bizzat Davutoğlu'nun talimatıyla tutuklandı. Dev-Genç yaptığı açıklamada “Berkin’in katilleri yargılanana kadar adalet isteyeceğiz, tutuklamalarla bizi yıldıramazsınız, Hicri
Selviler ve Leyla Erdoğan derhal serbest bırakılsın!” dedi.
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TARİH BOYUNCA KAZANANLAR
SADECE DİRENENLER OLMUŞTUR!

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015
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Tarihsel bir gerçekliği açıklayan bilindik sözdür:
“Direnenler her zaman kazanamazlar fakat kazananlar
sadece direnenlerdir.”
Özel mülkiyetin insanoğlunun hayatına girdiği günlerden itibaren tarihi ezen ve ezilenler arasındaki savaş
şekillendirmiştir. Üretim araçlarına sahip bir avuç ezen
karşısında yaşamak için çalışmak zorunda olanların,
haklarını alabilmek için verdikleri kıyasıya bir savaştır
bu. Sonucu belirleyen ise kararlılık, irade, dayanışma
ve sabırdır... O yüzden bütün servetini, sermaye birikimini
işçileri açlığa ve sefalete sürükleyen sömürüyle elde
eden ezenler karşısında kazananlar sadece direnenler
olmuştur.
Kavramların ve olayların tersyüz edildiği, mücadeleden
kaçmanın direnişmiş gibi gösterildiği bu günlerde yukarıdaki sözü hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var.
Greve çıkan ve çıkmaya hazırlanan 15 bin metal işçisinin grevini hükümet “milli güvenlik” bahanesiyle
yasakladı. Herkesin bildiği gibi yasağın “millilik”le bir
ilgisi yok. Güvenlikten kastedilen ise işçilerin grev
silahı karşısında tekellerin güvenliğidir.
Grev yasağının patronların isteği doğrultusunda ve
onların çıkarlarını korumak için yapıldığını Aksaray
Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi açık ve net olarak itiraf
etti. Büyükekşi: “Metal-İş kolunda
ağustosta başlayan toplu sözleşme
görüşmeleri iki güzide sendikamızın
3 yıl için anlaşmasını tamamlamasıyla iş barışı içerisinde devam etmekteydi. Ancak üçüncü bir sendikamızın, senelik 2 milyar dolar ihracaat yapan 38 işyerinde başlattığı
grev de ihracatı olumsuz etkiledi.
Otomotiv, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketlerde
üretimin durması otomotiv, enerji,
boru ve beyaz eşyada üretim yapan
ve senelik 20 milyar dolar ihracat
hacmine sahip 26 büyük şirketin
üretiminin durmasına yol açacaktır.
Geçtiğimiz hafta sadece bir şirketi-

mizin üretiminde 70 tıra yapılacak yüklemenin direnişle
bekletilmesinden tam 22 üretici firma etkilendi. Hükümetimiz bu etkileri ve taleplerimizi dikkate alarak
Bakanlar Kurulu kararı ile bu grevi erteledi. Hükümetimize bu karardan ötürü teşekkür ediyoruz ve bu
kararı destekliyoruz.”
Bu itirafla bir kez daha açığa çıkan gerçekler;
 “İki güzide sendika” Hak-İş ve Türk-İş işçilerin
düşmanıdır. İşçilerin örgütlenmesini, bilinçlenmesini
daha baştan engellemek, varolan örgütlülükleri parçalamak
için devlet tarafından kurdurulmuş; yöneticileri Amerika’da CIA yetkililerince eğitilmiş sarı sendikalardır.
 Sadece ihracatı 2 milyar dolar tutan şirketler işçileri 866 TL ücretle çalıştırıyor. Ve onlara 200-300
liralık zammı çok görüyor. İşte patronlar böyle zenginliklerine zenginlik katıyor. İşçi, çocuğuna okul harçlığı
veremezken patronlar bu sayede karlarını milyar dolarla
arttırıyor.
 AKP patronların çıkarlarını korumak için vardır.
Bu basit gerçeğin dışında söylenecek her şey yanlış ve
yalandır. Kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu
bir sistemde devlet; zenginlikleri elinde bulunduran bir
avuç azınlığın haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla
yoksul çoğunluğu kontrol ve baskı altında tutma aracıdır.
Hükümetlerin işlevi ise (hangi parti olursa olsun) devletin
işlerini yürütmekten ibarettir. Yoksulların hakları
yoktur. Görevleri vardır.
Hakları için mücadele etmeleri
gerekir.
Mücadeleler sonucu kazandıkları haklarını kullanabilmek için
yine mücade etmeleri gerekir. Tıpkı
grev haklarında olduğu gibi... Kendi
çıkarlarını savunmak vatana, millete,
devlete karşı gelmek! diye gösterilir
egemenlerce.
Hak-İş, Türk-İş, patronlar ve AKP
hükümeti eşyanın doğasına uygun
olarak yapmaları gerekeni yaptılar.
Peki ya sol, devrimci görünen DİSK
ve ona bağlı Birleşik Metal-İş ne
yaptı?

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Birleşik Metal-İş
Sol Gösterip Sağ Vuruyor!
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. AKP’nin
grevi yasaklayacağını öngörmek için kahin ya da alim
olmak gerekmiyordu. Zira AKP iktidarı kurulduğu günden
bu yana neredeyse yapılacak grevlerin tamamını “milli
güvenlik” bahanesiyle yasakladı. Buna karşılık Birleşik
Metal-İş’in yapması gereken direnişleri örgütlemek,
grevi fiili olarak hayata geçirmek ve mücadeleyi meşru
zeminde sürdürmek olmalıydı.
Oysa ne yaptı? Öncesinde “dayatmaları kabul etmeyiz” açıklamalarına rağmen grev yasaklanır yasaklanmaz direniş çadırlarını söktürdüler, grev pankartlarını
indirttiler. Birkaç keskin cümleyle kendilerini direniyormuş
gibi göstermeye çalışıyorlar. Gerçekte yaptıkları; direnmek
isteyen işçileri ayak oyunlarıyla engellemek, direnen
işçileri de sendikal disiplin tehdidiyle korkutarak direnişi
bitirtmektir.
En iyisi, sendikalarını işçiler anlatsın. Gebze’den bir
işçi “Yürü dese biri, yürüyecek. E-5’i kapat dese kapatacak.
Sanki sihirli bir değnek değdi, bütün işçi birlik oldu.
Ben böyle bir birlik görmedim daha. Fanatik AKP’li bir
abimiz var; ‘Oğlum CHP’ye oy verse vururum’der o derece. Onu bile kimse zaptedemiyordu. Herkes işgal istiyordu. Ama sendikacılar geldi ‘Aynı fikirdeyiz, grev komitelerini toplayıp karar vereceğiz’ dedi. Biz de buna
güvendik, çünkü komitemizin kararı belliydi ya işgal!
Ama pazartesi bir geldik ki her şey bitmiş, karar alınmış,
bize çalışın denildi.” (6 Şubat 2015 Evrensel)
Tek bir işçinin sözü, düşüncesi değil bu sözler. Grev
öncesinde ve yasak sonrasında, gazetelere, televizyonlara,
internete, facebooka vb. yansıyan bütün işçilerin grev
ve direniş konusunda ne kadar kararlı olduklarıydı.
Onların direniş kararlılığını bitiren Birleşik Metalİş oldu. Hak-İş ve Türk-İş’in vasıfları bellidir. Direnmezler,
kendilerini direniyormuş gibi göstermezler, açıktan satarlar. Onun için hükümetlerin ve patronların tam
desteğini alırlar. Birleşik Metal-İş ise onlara alternatif
kurulmuş bir sendikadır. Onlardan farklı olmak zorundadır.
Varlığını koruyabilmek için direnmek, mücadele etmek,
işçinin haklarını savunmak zorundadır. Ne var ki, yöneticilerinin bunu yapacak cesareti, kendine ve işçilere
güveni, kararlılığı ve ideolojik bilinci yoktur. O yüzden
direnişi satıp direniyormuş gibi gösterirler. Birkaç keskin
cümleyle militan sendikacı pozlarına bürünürler. Yüzlerini
açığa çıkarmazlar. Sinsi ve ikiyüzlüdürler. Bütün bu
nedenlerden dolayı da çok daha tehlikelidirler.
Ki bazı işyerlerinde işçiler sendikanın aksi kararına
rağmen fabrikaları işgal ettiler, yasağa rağmen greve
çıktılar. O işyerlerinden biri Gaziosmanpaşa’daki Ejok
Tezmak. İşçiler günlerce iş bıraktı. Patron toplu sözleşmeye
yanaşmayınca direnişleri sonucu kıdem tazminatlarını
alarak işten ayrıldılar. Fabrikada çalışan 82 işçinin
tamamı işten ayrıldı. Fabrika boşaldı.

Direnen diğer işyeri Paksan’da işçiler kazandı, patron
geri adım attı. ‘Grev hakkı yoksa üretim de yok!’ kararlılığıyla üretimi durduran Paksan işçilerinin iradesi
karşısında patron 2 yıllık sözleşme imzalamak zorunda
kaldı.

Bozacının Şahidi Şıracı
Birleşik Metal-İş bu özellikleriyle bozacıysa onların
şahidi de sol, sosyalist geçinen partiler, gazeteciler,
yazarlar, aydınlar...
Yazılarında, haberlerinde Birleşik Metal-İş’i eleştiren
tek satır yok. Bütün eleştirileri AKP’ye yönelik. İşçilerin
tepkilerinin tamamını hükümete yönelterek önümüzdeki
genel seçimlerde birkaç oy kapma peşindeler.
Hatta eleştiri bir yana direnişi örgütlemediği, işçiyi
yüzüstü bıraktığı halde kendini direniyormuş gibi göstermeye çalışan Birleşik Metal-İş’in ve onun başkanı
Adnan Serdaroğlu’nun değirmenine su taşıyanları da
var. 4 Şubat 2015 tarihinde Birgün Gazetesi “Direniş
sokağa taştı.” manşetiyle çıktı. Hani hayatımızda hiç
direniş görmesek inanacağız!

“Herkesin Kucağında Odun Var,
Ateş Yakacak Birini Arıyor”
“Herkesin kucağında odun var, ateş yakacak birini
arıyor. İşçilerde öfke var ama fabrikalarımızda karar alan
ve bunu kendi uygulayan bir yapı yok.” Gebze’deki bir
başka işçinin sözleri bunlar. Fabrika işgali ve grevde kararlı
olmalarına rağmen sendikanın ayak oyunuyla direnişleri
engelenen işçilerden birinin sendikaya rağmen neden direnişi
hayata geçiremediklerini anlatmak için söylediği sözler.
DİH’liler, kucaklardaki odunu ateşleyecek meşale
sizsiniz! İşçinin sözleri çok doğru. Bütün işyerleri barut
fıçısına dönmüş durumda.
Kayseri Boydak Holding’e ait beş fabrikada çalışan
binlerce işçi sendikalarına rağmen iş bıraktı. 2 bin işçi taleplerini görmezden gelen sendikaları Öz Ağaç-İş’i de dinlemedi. 5 Şubat’ta yürüyüşe geçen işçilere Bellona işçileride
katılınca sayıları 3 bine ulaştı. İşçiler Boydak CEO’suna
“Sendika, patronu savunuyorsa bizim sendikamız değil”
dediler. İşbaşı yapmayanları işten atmakla tehdit eden Boydak’a işçiler hep bir ağızdan “işten at” cevabını verdi.
İşçiler öfkeli. Ancak deneyimsiz, bilgisizler. Biraraya
gelip karar alacakları, aldıkları kararları hayata geçirecekleri
örgütlenmelerden yoksunlar. Onlarla deneyimlerini, bilgilerini paylaşacak olan sizsiniz. Unutmayın! Bilenin bilmeyene borcu vardır. Bilen bildiklerini borçludur bilmeyenlere. Borcunuzu ödeyin! Her eylem sizin eyleminiz,
her direniş çadırı sizin evinizdir. Onlarca direnişe öncülük
ettiniz, zaferler kazandınız. Zaferlerinize yeni zaferler eklemek sizin elinizde.
YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN ZAFER!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Bu haftaki konumuza geçmeden
önce A. Kadir’den bir şiir aktaralım...
"En güzel yemeğimizi onlar yedi
En güzel toprağımızı onlar aldı
En güzel buğdaylarımızı onlar
Bize yeryüzünün denizlerini onlar
yasak etti.
Bize yaşamayı, bize hürriyeti,
bize sevgiyi onlar
İneklerimizin sıcak sütünü onlar
içti
Çocuklarımızın sıcak kanını
onlar
Bundan sonra yalnız onlar
korksun"

Sınıf Bilinci Nedir?
Sınıf bilinci kendi sınıfını bilmek, toplumdaki yerini, özelliklerini, rolünü kavramaktır. Marks’a
göre kendinde sınıf, üretim içinde
yer alan nesnel sınıf konumlarına,
kendisi için sınıf (yani sınıf bilinçli
sınıf) ise ortak deneyimlere ve işçilerin ortak çıkar çerçevesinde biraraya
gelmelerine işaret eder. Sınıf bilinci
olaylara kendi sınıfımızın bakış açısıyla bakmayı ve sınıfsal çıkarları
korumayı gerektirir. İki sınıf vardır:
Burjuvazi ve proletarya.
Diğer ara tabakalar da toplumsal
gelişme yükseldikçe bu iki ana sınıf
etrafında birleşmekte ve saflaşmaktadır. Ancak orta yol yoktur. Çünkü
ara sınıflar da bu iki sınıftan birinin
çıkarına hizmet eder.
Proletaryanın ya da ezilen emekçi
sınıfların kendi sınıfının bilinciyle
hareket ettiğini söyleyemeyiz. Bu sınıfsal sapma daha çok ezilen kesimlerde
görülmektedir. Burjuvazi güçlü bir
sınıf bilincine sahiptir ve düşmanı
olan sınıfın ve etrafındaki tüm ezilen-
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lerin sınıf bilincine sahip olmaması için elindeki
tüm ideolojik propaganda araçlarını kullanır. Çünkü
sınıf bilinci ezilen halkın elinde
bir silahtır.

Sınıf Bilinci
Bizi Nasıl Güçlü Kılar?
Sınıf bilinci ezilenlere kendi çıkarlarını ve düşmanını öğretir. Mücadele
edecek yol ve yöntemleri gösterir. Sınıf
bilincine sahip olan gerçekleri bilimsel
yalınlıkla anlar, burjuvazinin yarattığı
körlüğü yok eder. Sınıf bilinci ezilenlerin klavuzudur. Olaylara MarksistLeninist pencereden bakmayı ve kimliğini, çıkarlarını, mücadeleyi ve nedenlerini öğretir. Sınıf bilinci, sınıfının

Devrimciyi
Sağlam ve
Güçlü Yapan
Sınıf Bilincidir
farkına varmasının yanında siyasi pratiği, eylemi zorunlu kılar.
Sınıf bilinci ne yaptığını, neden
yaptığını bilmeyi gerektirir. Bu ideolojik silahı güçlendirmektir. Yani
sınıf bilinci ideolojik netliktir. Savaşın
nedenini, yönünü bilmek, düşmana
karşı savaşta cürettir. İdeolojik netlik,
sınıfının ideolojisini her türlü bedeli
göze alarak savunmak, ideolojik saldırılar karşısında yalpalamamak,
bilincinin çarpıtılmaması demektir.
Bu da ideolojik sağlamlığı getirir.
"Bilinçli olunca daha bir sağlam
basar kişi, daha bir güçlenir.
Korkusunu yitirir. Yeter ki, inancının
bilgisinin doğruluğundan güvenli
olsun. Ancak o zaman ilk ağızda
yenilse bile, egemenden daha güçlüdür." (Azap Ortakları, Erol Toy, syf
324)

 Sınıf Bilinci
Devrimcileştirir
Sınıf bilinci insanlara tarihselsiyasal bir sorumluluk yükler. Sınıf
savaşı yani devrimci mücadeleye
katılmayı sağlar.
Çünkü sınıf bilincine sahip olan
kendi kurtuluşunun devrimde olduğunu görür; kişisel çıkarları için günlük hayat mücadelesini değil, halkın,
tüm ezilenlerin çıkarları için mücadele
verir. Çünkü sınıf bilinci pratikte
zamanla sınıf mücadelesine evrilir. Bu
yüzden sınıf bilincine sahip olmak
halkın elinde mavzer olmaktır.
Sınıf bilincine sahip olan devrimci iktidarı savunur, bunu sağlayacak olan devrimci, Marksist
Leninist partinin safında yer alır.
Çünkü bilir ki, ML parti sınıfın, ezilenlerin ortak çıkarlarının savunucusudur.
Sınıf bilincine sahip olmak sınıf
çıkarlarına uygun, doğru politikalar üretmeyi gerektirir. Ezilenlere
karşı yapılacak saldırıyı durduracak
ve kazanacak politikalar üretmek
için sınıf bilincine sahip olmak, bu
perspektifle harekete geçmek önceliklidir. Aynı zamanda yüzyılların
kiniyle hareket eden ve güçlü bir
sınıf bilincine sahip olan burjuvazinin yarattığı tüm olumsuzluklara
göğüs germek, geri çekilmemek için
sınıf bilinci şarttır.
Bu bizim cüretli ve kararlı devrimciler olmamızı sağlar.

 Burjuvazi
Sınıf Bilincine
Nasıl Saldırıyor?
Sınıf bilinci; sınıfsal, yani devrimci
mücadeleyi getirdiğinden emperyalizm halkların sınıf bilincine sahip
olmasını istemez. Çünkü halklar ne
kadar sınıf bilincine sahip olursa
örgütlenme ve devrimci mücadele
de o boyutta yüksek olacaktır. Bunu
engellemek için de sınıf bilincini
çarpıtmaya dönük ideolojik saldırılar
gerçekleştirir. Yalan ve demagojiyle,
kültürel yozlaşmayla ezilenlerin bilin-
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Sınıf bilincine sahip olan
cini dumura uğratmaya çalışır.
"(....) burjuva ideolojisi köken
bakımından sosyalist ideolojiden
çok daha eskidir, çok daha gelişkindir ve kıyaslanamayacak ölçüde çok yayılma araçlarına sahiptir."
(Leninizm Nedir? İnter Yayınları
syf 133)
Yani burjuvazi güçlü bir sınıf
bilincine sahiptir. Bu yüzden halka
karşı düşmandır. Burjuvazi sınıf
olarak örgütlü hareket eder. Başta
devlet olmak üzere burjuvaziyi temsil
eden örgütlenmelerden bazıları:
TÜSİAD, TİSK, TOBB, MÜSİAD,
BANKALAR BİRLİĞİ.
"Kapitalistlerin ayrı meslek çıkarları vardır. İşte bu çıkarların güvencesi için ekonomik örgütleri bulunmaktadır. Fakat meslek çıkarları
dışında bunların kapitalizmi sağlamlaştırmaktan ibaret olan genel
sınıf çıkarları vardır. İşte bu genel
çıkarları için siyasal savaşa ve bir
siyasal partiye gereksinme duymaktadırlar." (Seçme Eserler, Cilt2, Stalin,
İnter yayınları, syf 251)
Bugün bunu ülkemizde temsil eden
mevcut siyasi iktidar yani AKP’dir.
Burjuvazi kendi içinde pazar payı kapma savaşları verse de halka karşı sınıfının ortak çıkarını savunur. Aralarındaki
sorun ne olursa olsun mesele onları
yok edecek olan sınıfsa mutlaka birleşirler. Her türlü ahlaksızlığı ve vahşeti
sınıf çıkarları adına gerçekleştirebilecek
denli "bilinçli"dirler.
Yasaları buna göre düzenlerler.
Örneğin işçilere birden fazla sendikaya üye olma ve sendikalara parti, dernek ve vakıflarla ilişkili olma hakkı
tanımazken bu, burjuvazi için geçerli
değildir. Onlar birçok vakfa üye olabilir, açıkça bir partiyi destekleyebilirler.
Sınıf bilincine sahip çıkan burjuvazi
ideolojik saldırılarını sistemli ve yaygın bir şekilde yürüterek sınıf atlama
özlemi içinde olan, bilinçsiz, herkesi
eşit sanan, düzen eğitimiyle burjuvazinin ideolojisini savunan ve bunun farkında olmayan bir halk yaratır. Bunun
için "faşizmin ideolojik aşılama gücünü asla küçümsememeliyiz. Tam
aksine açık, popüler görüşlere daya-

devrimci iktidarı savunur,
bunu sağlayacak olan
devrimci, Marksist Leninist
partinin safında yer alır.
Çünkü bilir ki,
ML parti sınıfın,
ezilenlerin ortak çıkarlarının savunucusudur.

nan ve halk kitlelerinin ulusal psikolojisine doğru, iyice düşünülmüş
yollardan yaklaşan yaygın bir ideolojik kavga geliştirmeliyiz." (Faşizme
Karşı Birleşik Cephe, G. Dimitrov, syf
134)
Düşman bizim yararımıza bir şey
yapmayacak, ideolojik olarak yenik
düşürmek ve halkı düzen içinde tutmak
için sınıf bilincine saldıracak, burjuvaziden olmayan kitlelerin burjuva
ideolojisi etrafında toplanması için
çalışacaktır.
Bu, burjuvazinin çıkarlarının gereğidir. Ülkemizdeki onlarca gazeteci,
yazar işçi sınıfından yada küçük burjuvaziden olduğu halde, zamanla yozlaşmış ve burjuvazinin güçlü ideologlarına dönüşmüşlerdir. Bunların kitleleri etkileme gücü de yüksektir.
Haziran 2013’te gerçekleşen Halk
Ayaklanması’nda oligarşi ayaklanmayı bitirmek için sadece baskı ve terörü kullanmadı. Çünkü bu, halkın öfkesini arttırıyor ve birliğini sağlıyordu.
Bunun için Tayyip Erdoğan İstanbul
valisi aracılığıyla kendisini ayaklanmanın temsilcisi sanan bir grupla
uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak sınıf
bilinci olan kişi bilir ki uzlaşma demek,
bizi yok etmek isteyenlere teslim
olmaktır.
Burjuvazi başta en güçlü örgütü
devlet olmak üzere ona bağlı hukuku,
eğitimi, kültürü vb. her şeyi sınıflarüstü
gösterir. Kendi sınıf bilincinden kopmadan halka "hepimiz aynı gemideyiz, zenginlik de yoksulluk da
Allah'tan" vb. fikirleri kanıksatır.
Din, sınıf bilincini bulandırmak için
önemli bir araçtır ve bu aracı sonuna
kadar yaygın biçimde kullanırlar.
Kapitalizmin sınıf örgütlülükleri,
konferansları, okulları, sınıf bilincine

yönelik ideolojik saldırıyı karşısındaki
sınıfı vurmak, etkisizleştirmek için
kullanır. Bunun için sınıf bilincine
sahip olmalı ve her şeye bu gözle bakmalıyız. Aksi taktirde burjuvazi bulduğu her açıktan girerek bilincimizi
bulandırmaya, zihnimizi teslim almaya çalışır. "İdeolojik olarak net olursak bu gerçekleri çok iyi kavrar. Sınıf
mücadesindeki uyanıklığımızı diri
tutarız. Aksi halde tuzaklar bizi bekliyor" diyor Dayı.
Yani burjuva ideolojisi halkın sınıfsal düşünmesini engelleyerek iktidarını
korumak için bilincimizi çarpıtmaya
çalışır. Bunun için "ideolojik olarak
donanmalıyız. Burjuvazinin ideolojik
saldırıları karşısında ne istediğimizi,
neye karşı çıktığımızı, sistemin yerine ne koyacağımızı iyi bilmek zorundayız" (Dursun Karataş)

Sonuç Olarak;
- Burjuvazi ve proleterya arasındaki
çelişki temel çelişkidir. Bu çelişki
sınıf mücadelesinin temelini oluşturur.
Bu çelişkinin sonuçlarından olan açlık,
yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik, iş
cinayetleri, doğa katliamı, ye raltı-yer
üstü zenginliklerimizin emperyalistlere
peşkeş çekilmesi vb. tüm bunlar mücadelenin nedenlerini oluşturur. Hepsinin
kaynağı, sınıflar arası çelişkilerdir.
Bu çelişkide bir sınıf savaşıyla sonuca ulaşacak ve çağımızın tek ilerici sınıfı olan proletarya, toplumsal dönüşümü gerçekleştirecektir.
-Sınıf bilinci ezenlere karşı kendimizi, kendi çıkarlarımızı bilmektir.
-Sınıf bilinci, sınıf mücadelesini
gerektirir.
-Sınıf bilincine sahip olan, ideolojik olarak net ve sağlam olur, burjuvazinin ideolojik saldırıları karşısında
sarsılmaz.
-Burjuvazinin sınıf bilinci güçlüdür
ve sürekli olarak halkların sınıf bilincini çarpıtmaya çalışır.
-Sınıf bilincini diri tutmak Devrimci
Halk İktidarı yolunda yalpalamadan
yürümektir.
Sevgili okurlar, haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere..
Hoşça kalın..
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CEPHELİ, DÜŞMANI
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
“Nice şehitler verdik, kadını erkeğiyle / Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm uğruna / Gecekonduda,
fabrikada, faşist kuşatmalarda /
Destanı yazılıyor kavganın, akan
kanlarımızla”
Cepheliler Kızıldere’den bugüne
boyun eğmezliği ile uzlaşmazlığın
simgesidir.
Uzlaşmaz çizgimiz, emperyalizmin ve oligarşinin korkulu rüyası,
halkların ise umududur. Kaynağını
halk ve vatan sevgisinden alır.
Tek bir gün yoktur ki, bir işçi
emekçi katledilmesin. Madende, inşaatta, fabrikada, yerde, çukurda, trafik kazalarında, selde, depremde,
yağmur çamurda… Her yerde ölür insanlarımız. Ölüm hep bizi bulur. Oluk
oluk akar halkımızın kanı; ölümün bin
bir çeşidi hep halkımızı bulur. Yoksulluğun “fıtratına” bağlanır ölümlerimiz.
Ve prangalıdır vatanımız. Emperyalizmin yağma ve talanı altındadır.
Yozlaştırılma batağına saplanmıştır.
Suç ve suçlu bellidir.
Cepheliler nezdinde belirsiz hiçbir şey yoktur. Emperyalistler ve işbirlikçileri, onların katiller sürüsü
suçludur.
Cepheliler kararlıdır: Ya bağımsız,
demokratik, sosyalist bir ülkede yaşatacağız halkımızı, ya öleceğiz. Ya
özgür vatan ya ölüm!
Bu uğurda hiç tereddüt etmedik,

GÖZBEBEĞİNE KAZIYANDIR

canımızı vermekten. Nice şehitler
verdik bu uğurda.
“Bir canım var, feda olsun halkıma, vatanıma” diyen İbili’nin,
“Düşman, sen alçaksın” diyen Fidan’ın, 28’lerimizin sesi dinmemecesine hala kulaklarımızda.
Saldırı sürecinde yaralandığında
“Burada sadece şehit düşülür” diyen Seyhan’ın bir avuç kömüre dönen
bedenleri göz bebeklerimize sabitlenmiştir.
Delikanlı Hasan Ferit’imizin
15’inde fidan Berkin’imizin gencecik
ömürlerinin, katilleri korunan ayaklanma şehitlerimizin hesabını sormak, mahşere kalmayacak.
Halkımıza acı çektirenleri, zulüm altında inim inim inletenleri tanıyor, biliyoruz.
Halk ve vatan sevgisiyle savaşmanın ustası kahraman şehitlerimizin
katillerini tanıyor, biliyoruz.
İsim isim biliyoruz, yüzlerini tanıyoruz.
Beynimizin her kıvrımına, yüreğimizin her hücresine yerleşti o yüzler, isimler, işledikleri suçlar.
Hafızamıza işledik. Gözbebeklerimize kazıdık.
“Savaş bu, ölmek ve öldürmek
üzere kuruludur. Kurtuluşa kadar
savaş” şiarı böyle der.
Olur ya, savaş koşullarında hafızamızı kaybettik. Yapmadı mı düşman? Ölüm orucu direnişçilerimizi öl-

dürmek, olmazsa sakat bırakmak için
kaçırıp zorla müdahale işkencesi yapmadı mı? Gaz bombalarını, kafalarımızı hedef alıp atmıyor mu? Copla,
silahın dipçiğiyle, tekmeleriyle kafamıza kafamıza vurmuyor mu? Öldürmezse sakat bırakmaya, olmadı hafızamızı çalmaya çalışıyor.
Ve fakat devrimciyiz biz. Cepheliyiz.
Devrimciliğimiz: ideolojimizdir!
Devrimciliğimiz: haklılığımızdır!
Devrimciliğimiz: inancımızdır!
Devrimciliğimiz: bağlılığımızdır!
Devrimciliğimiz: kinimizdir!
Devrimciliğimiz: hesap sorma bilincimizdir!
Devrimciliğimiz: halk ve vatan
sevgisiyle, yoldaş bağlılığıyla yoğrulmuştur.
Devrimciliğimiz: kimliğimizdir!
Devrimciliğimiz: var olma sebebimizdir.
Cepheli’nin inancı, bilinci, sınıf
kini bu güçtedir.
Devrimciliği ele alışı böyledir.
Bu gücü Cepheli’nin kimliği yaratır
büyütür.
Cepheli; halkının, vatanın değerlerini yüreğine işler.
Cepheli; vatanı satan, halkları bu
zulüm düzeninde vahşice sömüren,
halklarını ve yoldaşlarını katleden
düşmanı ise bilincine ve gözbebeklerine kazır.

Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıramaz
Antep’in Düztepe Mahallesi’nde 5 Şubat’ta, Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yapan Halk Cephelilere AKP’nin işkenceci katil polisleri saldırarak 2 Halk Cepheliyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınan Hüseyin Kütük ve Mehmet Alkurt
Düztepe Polis Karakolu’nda tutuldu. Halk Cepheliler, baskıların kendilerini yıldıramayacağını belirterek, gözaltıların serbest bırakılmasını istedi. Gözaltındakiler akşam
22.00'de bırakıldı.
Antep Halk Cephesi 7 Şubat'ta bir açıklama yayınla-

yarak; "AKP’nin işkenceci katil polisleri, bu bozuk düzenin bekçileri size sesleniyoruz; İstifa edin, simit satın
onurlu yaşayın, hedef olmayın! Berkin Elvan’ın, Uğur Kaymaz’ın, Ceylan Önkol’un, Nihat’ın katilleri sizlersiniz. Sizler sorumlusunuz bu düzenden. Her saldırınıza cevabımız
net olacak. Daha fazla örgütlenip, daha çok insana ulaştıracağız umudun sesini. Saldırılarınız bizi sindiremez. Bu
yöntemler ancak bizim sınıf kinimizi büyütür, bilesiniz.
Gidin istifa edin, simit satın! Onurunuz ve şerefinizle yaşayın, tabi varsa bu söylediklerimiz sizde!" dedi.

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
TOPLU MEZARLARA KARŞI VERİLEN
MÜCADELENİN SİMGESİ ALİ YILDIZ
90’lı yıllarda devrimciler ve yurtseverler sokaklarda, karakollarda,
hapishanelerde, evlerde oligarşinin katilleri tarafından katledildiler. Toplu
mezarlar da bu dönemlerde çoğaldı.
Oligarşi kaybederek, toplu mezarlara gömerek halka “örgütlenirseniz,
bana karşı mücadele ederseniz katlederim, kaybederim, cesetlerinizi
dahi yok ederim” demekteydi.
Ali Yıldız da bu amaçla 11 Nisan
1997 yılında Dersim-Çemişgezek’in
Bozluçayır köyünün çıkışında 16
PKK gerillasıyla birlikte pusuya düşürülerek katledilip toplu mezara gömüldü.
Yok olsun, unutulsun istiyorlardı.
Ama O, halkı ve vatanı için şehit düşen bir halk kurtuluş savaşçısıydı.
Biz ki, gün olur birimiz hepimiz
için canımızı veririz. Gün olur hepimiz birimiz için seferber oluruz. Yoldaşlarımız için, halkımız için ödemeyeceğimiz bedel yoktur. Ali yoldaşımızı da toplu mezardan çıkartmak
için Anadolu’nun dört bir yanında seferberlik ilan ettik. Anadolu’da hatta
Avrupa’nın birçok ülkesinde Ali’nin
adını duymayan kalmadı.
Düşmana göre Ali ölüydü; gezemez, konuşamaz, örgütleyemez, hesap soramazdı!...
Ali’yi toplu mezardan çıkartmak
için kampanyayı başlatırken “Halk
için, vatan için toprağa düşenlerin
yeri toplu mezarlar değildir! Onların yeri halkın bağrıdır” demiştik.
Söylediğimizi yaptık, yoldaşımızı toplu mezardan çıkartarak halkın
bağrına yerleştirdik.
Böylesine onurlu mücadelenin kıvılcımını çakan ise abisi, yoldaşı
Hüsnü Yıldız oldu.
Hüsnü Yıldız, kardeşinin toplu
mezarlara gömüldüğünü öğrenince 3

Şubat 2011’de Çemişgezek savcılığına giderek kardeşinin gömüldüğü
toplu mezarın açılmasını istedi... Aylar geçmesine rağmen sonuç çıkmayınca Hüsnü Yıldız, iktidarın oyalama politikasına karşı Çemişgezek’te
bulunan toplu mezarların adli tıp uzmanı ve arkadaşlar eşliğinde açılması, cenazelerin ailelere teslim edilmesi
ve sorumluların cezalandırılması talepleriyle Dersim Meydanı’nda kurduğu çadırda açlık grevine başladı.

Ali Yıldız’dır ve
Munzur Şahittir
Ya Ali’ye Ulaşacağız,
Ya Ali’ye Ulaşacağız…
Halk Cephesi, “TOPLU MEZARLAR AÇILSIN CENAZELERİMİZ VERİLSİN” şiarıyla bir kampanya başlattı. İşte bu, yoldaşımızı oligarşinin toplu mezarından çıkarıp
halkın bağrına yerleştirmenin seferberliğiydi. Yoldaşlarımızın kemiklerini bile faşizmin karanlık kuyularında
bırakmayacağımızın sözü ve iddiasıyla, bu inanç ve kararlılıkla gece
gündüz demeden çalışıldı, emek verildi. Direnişimiz ülke sınırlarını aştı.
Ali Yıldız’ın adını duymayan, öğrenmeyen kalmadı. İlk kez toplu mezarlar böylesine ülke gündemine oturdu. Ali Yıldız toplu mezarlara karşı
mücadelenin bayrağı, simgesi oldu.
Yürütülen kampanyanın meşruluğu karşısında AKP iktidarı daha fazla direnemedi. Çünkü bir kişi kardeşinin kemiklerine ulaşmak için kendi canını feda ediyordu...
10 Ağustos’ta Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını arayan Malatya
özel yetkili savcısı toplu mezarın
usulüne uygun açılacağının sözünü
verdi.
14-15 Ağustos’ta Türkiye’de bir

ilk yaşandı: Evet, ilk kez bir toplu mezar kepçe kullanılmadan adli tıp uzmanlarının arkadaş, aile ve avukatlarının katılımıyla usulüne uygun
açıldı. 15 gerillanın kemikleri gömüldükleri toplu mezardan çıkarıldı.
DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na
gönderildi. Direnişin 66. günüydü!
Dersim Meydanı’ndaki direniş çadırının önünde yapılan bir açıklamayla direnişin zaferle sonuçlandığı Hüsnü Yıldız’ın ölüm orucu eylemini sonlandırdığı açıklandı.
13 Şubat’ta Ali’nin kemikleri teşhis edildi. 25 Şubat 2012’de Ali, yoldaşlarının omzunda taşınıp Gazi
mezarlığında ölümsüzlüğe uğurlandı. Artık Ali Yıldız yoldaşımızın
da bir mezarı var.
Ali yoldaşımızın kemiklerini oligarşinin çukurunda bırakmadık.
Ali artık yoldaşlarının arasında. Bir
parça da olsa bunun huzurunu yaşıyoruz. Ancak gerçek huzuru yoldaşlarımızı katledenlerden, kaybedenlerden, hesap sorulduğunda, şehitlerimize devrim sözünü yerine getirdiğimizde bulacağız.
Sonuç olarak; bugün Kürdistan’dan Trakya’ya kadar Anadolu’nun
dört bir yanında toprak altında oligarşinin katledip toplu mezarlara
gömdüğü binlerce insanımız vardır...
Ülkemiz kayıplar, katliamlar, toplu mezarlar ülkesidir... Kayıpları,
katliamları, toplu mezarları unutmayacağız.
Büyük çoğunluğu 90’lı yıllarda işlenen bu katliamların bugün hamiliğini AKP yapmaktadır... 90’ların
kontrgerilla politikaları AKP tarafından farklı biçimlerde sürdürülmektedir.
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H alkımızdan Önyargılı
Olmamayı Öğrendim
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Grup Yorum konserimiz vardı. Katılımı artırmak için
elden bilet satma kararı aldık. Ayrıca sürmekte olan
ölüm orucu direnişinde Şenay Hanoğlu şehit düşmüş, onunla ilgili olarak çıkardığımız bir broşürü Özgür Tutsaklara destek için satıyorduk. İlk defa böyle bir iş yapacaktım,
bulunduğum bölgeye yeni gelmiştim. Ayrıca dil sorunu vardı. Ezberlediğimiz birkaç cümleyle bu işi yapacaktık. Aynı
günlerde yapılacak bir gençlik festivalinde satışa başlayacaktık. Yanıma bu işi bilen bir arkadaş verildi. İlk başta onunla birlikte başlayacak, sonra tek tek dolaşacaktık.
Festival çok kalabalıktı, binlerce insan festival alanını doldurmuştu. Bana öğretecek olan arkadaş şöyle bir yöntem
izliyordu: Festival alanında geziyor, gözüne kestirdiği kişilere ya da gruplara gidip bilet ve broşürlerimizi satmaya çalışıyordu. Bana da aynı şeyi öğütlüyordu. Seçici olmamızı yoksa zaman kaybedeceğimizi söylüyordu. Bir süre
sonra ben tek başıma bilet ve broşür satışına başladım. Arkadaşın dediği gibi seçici olmaya, gözüme kestirdiğim kişilere, gruplara gidiyordum. Sonuç ise berbattı, doğru dürüst ne bilet ne broşür satabilmiştim. İki saat sonra arkadaşla bir araya geldiğimizde sadece iki bilet ve birkaç broşür satabilmiştim. Arkadaşlarınki daha iyiydi. 9 kadar bilet, 15’e yakın broşür. “Olmuyor, bir türlü satamıyorum”

dedim. “Merak etme, sabırlı ol, satarsın” dedi. Tekrar
ayrıldı. Arkadaştan ayrıldıktan sonra bir yerde durup festival alanına baktım, binlerce insan doluydu. Seçici davranmaya çalışmak, çok azına gitmek anlamsız geldi. Herkese sorsam ne kaybederim? Hiçbir şey! Hatta kazanırım,
bir şey almasalar bile ölüm orucunun ve Grup Yorum ismini duyacak insanlar. Bu da bir kazanım benim için. Beş
dakika kadar alandaki kalabalığı izlerken bunları düşündüm. Sonra önümden geçen ilk kişiden başlayarak herkese
sormaya başladım. Genç- yaşlı, kadın-erkek yetişebildiğim herkese sordum. Saatler geçip festival bittiğinde karşılaştığım sonuç beni de şaşırtmıştı. 125 broşür, bir sürü
bilet satmıştım. Onun dışında ölüm orucunu duyan birçok
kişi broşür ve bilet almadan para vermişti. Üstelik o kadar farklı insanlar ilgi göstermiş, yardımcı olmuştu ki ön
yargılı ya da seçici davranmanın ne kadar kötü olduğunu anladım. O günden sonra dergi satışlarında, kitle çalışması diyebileceğimiz faaliyetlerde aynı şekilde çalışma yürüttüm. Kötü sonuçların da olduğu zamanlar oldu
elbet. Ama genel anlamda hep olumlu sonuçlar elde ettim.
Birçok insanla ilişkileri bu sayede yakaladım. Benim gibi
çoğu zaman ön yargılarla hareket eden biri için iyi bir ders
ve tecrübe oldu.

Madenciler, Yerin Altından Aydınlığa
Dayanışma İle Çıkacak!
Kınık Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
5 Şubat günü saat 19.00'da tanışma çayı ve söyleşi
düzenledi. Etkinlik öncesi maden işçilerinin ailelerinin
evlerine ziyaretlerde bulunularak etkinliğin duyurusu
yapıldı. Etkinlik dernek başkanı Volkan ÇETİN'in
konuşması ile başladı. Konuşmasında maden işçilerinin
sorunlarının kadın erkek ortak mücadele ile çözüleceğini vurgulayan Çetin, bu etkinliğin yeni yıldaki ilk
etkinlikleri olduğunu, dernek olarak başta kadınlar
olmak üzere herkesi haklı mücadelelerinde ve yaşanan
sorunlarda birlikte mücadele etmeye çağırdı. Maden
Işçileri Dayanışma Ve Mücadele Derneği’nin sadece
madenci sorunları ile değil ilçede halkın sorunlarıyla
ilgilenen ve çözüm üreten bir dernek olduğunu belirterek 15 gün sonra yapacakları film gösterimine herkesi
davet etti. Dernek başkanının konuşmasının ardından
Ankara'dan ve İzmir'den gelen avukatlar konuşma
yaptılar. Konuşmaların ardından hep beraber bağlama
eşliğinde türküler ve şarkılar söylendi. Etkinliğe maden
işçileri eşleri ve çocukları ile katılım gösterdiler.
Yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlik iki hafta sonra
başka bir etkinlikte buluşmak üzere 21.00’da sona
erdirildi.
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Sanat Meclisi’nden
Yaşar Kemal’e Ziyaret
Sanat Meclisi temsilcileri, bir süredir İ.Ü. Çapa Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan Yaşar Kemal’i 7 Şubat'ta ziyaret etti. Aralarında Grup Yorum, Niyazi Koyuncu, Hilmi Yarayıcı, Barış Güney ve Ahmet
Kerem Kaynar’ın da bulunduğu Sanat Meclisi temsilcileri, yazarın doktoru Prof. Dr. Lütfü Öztürk ile görüşerek bilgi aldı. Sanatçılar, görüşmenin ardından Yaşar
Kemal’in odasının kapısında bulunan ziyaretçi defterini imzaladı.

20. Yılında Gümbür Gümbür
Geliyoruz
12 Mart Katliamı’nın ve ayaklanmasının 20. yılı yaklaştı.
Bunun için Gazi Halk Cephesi 7 Şubat’ta Sultan Düğün Salonu'nda bir toplantı düzenledi. Toplantıya katliamı anlatan sinevizyonun izlenmesiyle başlandı. Kısaca Gazi Mahallesi’nin tarihi ve bugünü anlatılarak 20.
yılda daha büyük, görkemli ve kitlesel bir eylem yapılması gerektiği anlatıldı. Ardından toplantıya katılan herkesin önerileri alınarak not edildi. Nasıl çalışma yapılacağı, eyleme dair öneriler alındı. Nalbur, Düz, Sekizevler, Son Durak bölgelerinde kimlerin çalışacağı soruldu, komiteler kurularak çalışmalara başlandı.

Düzenin Yoz Filmlerine Karşı
Alternatif Filmleri İzleyelim
Antep’te Halk Cepheliler her hafta
düzenledikleri film gösterimlerine bu
haftada 6 Şubat'ta devam ettiler. ‘Birinci
Sınıf’ filmini izleyen Halk Cepheliler
film bittikten sonra üzerine sohbetler ettiler. Yapılan film gösterimine 4 kişi katıldı.

Grup Yorum Korosu
Çalışmaları Başladı
Bursa’da 8 Şubat’ta Grup Yorum halk korolarının ilk
çalışması yapıldı. Grup Yorum’la birlikte gerçekleştirilecek
olan koro çalışmaları artık her pazar saat 14.00-16.00 saatleri arasında Bursa’nın Nilüfer semtinde Nazım Hikmet
Kültür Merkezi’nde yapılacak. İlk çalışmada Grup Yorumu’n tarihi ve devrimci sanat üzerine sohbet edildi. Bir
saatlik sohbetin ardından çalışmalarla ilgili birkaç nefes
açma teknikleri gösterildi ve uygulandı. İlk çalışmaya toplamda 25 kişi katıldı.

Bursa’da Grup Yorum
30. Yıl Söyleşisi


Osmangazi ilçesinde Ördekli Kültür Merkezi’nde 7 Şubat’ta Grup Yorum söyleşisi yapıldı. Söyleşi de Grup Yorum’un 30. yıl stadyum konserleriyle ilgili bilgiler verildi. Söyleşiye katılan dinleyicilerden 30. yıl konserlerinin
çalışmalarına yardımcı olabilecek ve Grup Yorum çalışmalarında gönüllü olabileceklerini söyleyenler oldu.
Söyleşi esnasında Yorum dinleyicileri, Grup Yorum ve
çalışmaları hakkında merak ettikleri sorularını sordular.
Yaklaşık bir saat süren sohbetin ardından Grup Yorum üyeleri küçük bir konser verdi. Küçük konserde Grup Yorum’la
birlikte Grup Yorum’un Bursa Korosu da şarkılara eşlik
etti. Halaylarla devam eden küçük konserde son olarak
“Çav Bella” şarkısı, dinleyici kitlesiyle birlikte seslendirildi.
Söyleşiye toplamda 60 kişi katıldı
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AKP’nin Baskı Yasalarını
Kabul Etmiyoruz
Cepheliler 7 Şubat günü İstanbul’un 1 Mayıs Mahallesi’nde AKP’nin meclisten geçirmeye çalıştığı baskı yasalarına karşı yürüyüş yaptılar. “AKP’nin Baskı Yasalarını Kabul Etmiyoruz” sloganıyla karakol durağından başlayan yürüyüşte halk camlardan alkışlarla destek
vererek yürüyüşe katıldı. 40 kişinin katıldığı yürüyüş
Emek Pastanesi önünde yapılan açıklamayla son buldu.
1 Mayıs Halk Cephesi 11 Şubat’ta AKP’nin iç güvenlik paketi denilen yasasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP'nin katil polisi haklı mücadelemizi engelleyemeyecektir… Sabaha karşı yapılan ev baskınlarıyla ailelerimiz üzerinde baskı kurarak halkı sindirmeye çalışmaktadır. Bu sindirme amaçlı baskılara halkımız
yabancı değildir. Halkımız bugüne kadar faşizmin her türlü saldırılarını boşa çıkardığı gibi bundan sonra da her
türlü faşist saldırıyı boşa çıkarmasını bilecektir. Hiçbir
baskı, zulüm karşısında boyun eğmeyecektir” denildi.
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Ateşbaşı Sohbetlerle Bilgimizi Paylaşıyor,
Birbirimizden Öğreniyoruz
İstanbul
Gazi: Gazi’de ateş başı sohbette imam hatip tartışıldı. 30
Ocak’ta 8 Evler baraj üstünde yapılan ateş başı sohbette ek
okul yapıldığı söylenen ve daha sonra imam hatip ortaokulu yapılan bina tartışıldı. Karadenizlilerin de yaşadığı bölge
olan mahallede gençlerin ve mahallelilerin katıldığı sohbette AKP’nin gerici eğitim politikası örnekleriyle teşhir edildi. Bundan sonraki dönemde ise bu bölgede halk meclisinin
bu doğrultuda çalışma yapacağı belirtilen sohbete 25 kişi katıldı. Sohbetin ardından mahallede yozlaşmaya karşı devriye atıldı.
Her hafta cuma akşamı saat 20.00'da baraj üstünde ateşbaşı sohbetler devam edecek. Gelecek haftaki konu 12 Mart
Gazi Mahallesi direnişidir.
1 Mayıs: Şükrü Sarıtaş Parkı'nda her hafta yapılan ateş
başı sohbetlerine bu hafta da devam edildi. 6 Şubat’ta yapılan ateş başı sohbetin konusu 'Sahiplenmek' idi.
Mahallenin gençleri tek tek söz alarak sahiplenmenin mücadeleyi sahiplenmek olduğunu, zorluklar karşısında direnme gücü verdiğini, mücadele içindeki insanları birbirine bağladığını örnekler vererek anlattılar. Bir saat süren sohbete 15
kişi katıldı.
Armutlu: Adını halkın koyduğu Berkin Elvan ParSayı: 456

kı’nda 1 Şubat günü yapılan sohbetin konusu “Halkın Adaleti ve Devrimci Adalet” idi. Adaletin sınıfsal olduğu, sınıfsal bakmak gerektiği konuşuldu. Halkın neden adalet istediği anlatıldı. Adalet isteminin aynı zamanda bağımsız, demokratik bir ülke istemek olduğu konuşuldu. Adalet kavramının sadece düşmandan hesap sormak demek olmadığı, hayatın her alanında adaletin önemli olduğu, ilişkilerin her anında adaletin temel bir rol oynadığı vurgulandı. Sohbete 17 kişi
katıldı.
8 Şubat günü tekrar yapılan ateş başı sohbetinde ise son
dönem yaşanan hırsızlıklar konu oldu. Armutlu'da akşam çok
geç olmayan ve insanların da dışarıda olduğu saatlerde yaşanan hırsızlıklar anlatıldı. Emeğimizin ve alınterimizin ahlaksız hırsızlar tarafından gasp edildiği ve işgalci karakolla
birlikte çalıştıkları dile getirildi. Mahallede hırsızlığa karşı bir
çalışma başlatılması gerektiği katılanların önerileriyle birlikte
tartışıldı. Mahallede düzenli devriyeler atılması, bunun için
öncelikle gençler olmak üzere herkesin çalışması ve katılması
gerektiği konuşuldu. Toplantılar yapılarak hırsızlık sorununun herkesle konuşulması, kahvehaneler vb. yerlerde bilinen
hırsızların teşhir edilmesi için çalışma önerildi. Halktan çalmanın şerefsizlik olduğu ve ihtiyacı olan birisi varsa çalmak
yerine halk meclisine başvurmasını duyuran pankartlar ve afişler hazırlanması konuşuldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren ateş
başı sohbete 17 kişi katıldı.

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Berkin’ in Katilleri Antep’ te

Devrimcileri Kaçırıyor!
Antep Halk Cephesi 9 Şubat’ta yaptığı açıklamayla Deniz Koyupınar’ın yüzü maskeli katil polisler tarafından kaçırıldığını bildirdi. İşkenceci polisler Koyupınar’ı bilmediği
bir yere götürüp tehdit etmiş, bir taraftan da işbirlikçilik teklif etmişler. Deniz Koyupınar polislerin yüzlerine katil olduklarını haykırmasının ardından Yeşilvadi Parkı’na atarak
kaçmışlar.
Halk Cephesi yaptığı açıklamada “'Bu devlet bizim bize
bir şey yapamazsınız' diyen katiller unutmasın; bu topraklar,
bu halk bizim. Bizler sizin gibi korkak değiliz, en büyük meydanlarda herkesin ortasında meydan okuyoruz sizlere. Sizler
ise korkudan plakasız araçlarla tehditler yağdırırsınız. Sizi koruması için Cumhurbaşkanınıza mı güveniyorsunuz? Boşuna güvenmeyin patronlarınıza, amirlerinize; elimizde dünyanın
en güçlü silahı var bizim: Halkın Adaleti var” dediler.
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İç Güvenlik Paketi AKP’ nin
Halka Karşı Savaş İlanıdır!
Hatay'da 10 Şubat’ta, AKP'nin faşist yasalarını arttırmak
amaçlı çıkardığı iç güvenlik paketi ve katil polislerin liselilerin ailelerine işbirliği teklif etmeleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya KESK, Halk Cephesi ile DKÖ'ler
katıldı. Antakya Köprübaşı'nda gerçekleşen açıklamaya yaklaşık 60 kişi katıldı. Eğitim-Sen binası önünden Köprübaşı’na
kadar sokaklar AKP'nin katil polisleri ile doldurulmuştu. Olumsuz hava koşullarına rağmen açıklamaya ilgi çoktu. Yoldan
geçen halk sloganlara eşlik etti. Okunan açıklamadan sonra
eylem; “Baskılar Bizi Yıldıramaz, Katil Devlet Hesap Verecek, Yaşasın Halkların Kardeşliği, Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam ve Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile bitirildi.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Taksim’ de Adalet İsteyen ve İşkence Gören
Dev-Genç'liler İçin Eylem Yapıldı!
Taksim Anıtı’nın hemen yanında polis noktasının
karşısında 8 Şubat'ta önce yere benzin döken, çember yapan Halk Cepheliler üzerlerinde “Berkin’in Katillerini Arıyoruz- Halk Cephesi” yazılı önlüklerle, dillerinde sloganlarla
pankart açtılar ve adalet için yanıp tutuştuklarını bir kez daha gösterdiler.
İki Halk Cepheliyi görünce şok olan
katiller “yeter artık!” diyerek azgınca saldırdılar. Adalete susayan Halk
Cepheliler’in eylemlerde ısrarı karşısında tükenen ve yeter artık diyen
katiller suratlarına patlayan sloganları
engellemeye çalıştılar. “Berkin'in Hesabı Sorulacak”, “Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganları ile direnen Barış
Yıldız ve Emrah Uygul işkencelerle
gözaltına alındı. Götürdükleri karakolda kimlik sorgulaması yapmak
isteyen işkenceciler Emrah Uygul'un
kafasını nezarethanenin demirlerine
çarpmışlardır. Zorla parmak izi ve üst
araması yapan katillere sloganlarıy-

la direnen Halk Cepheliler bütün işkencelerin hesabını soracaklarını haykırdılar. Barış Yıldız bu sırada baygınlık geçirmiştir.

MERSİN
Tarsus’ta 8 Şubat'ta Yarenlik Alanı Büyük Saat Önü’nde "Berkin Elvan'ın Katilleri Cezalandırılsın, Berkin İçin Adalet İstiyoruz" eylemi
yapıldı. Eylemde yapılan açıklamada: "Berkin vurulduğu günden bugüne her nefesimizde adalet istedik,
ama bunun yerine bize biber gazı,
plastik mermi, TOMA’yla saldırdılar
ve 3 gün önce zulmün sarayı Ak Saray’a gidip Berkin Elvan’ın katillerinin yargılanmasını isteyen 50’den
fazla Halk Cepheli işkencelerle ve
yüzlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındılar. Ama biz bir kez daha
haykırıyoruz; kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz Berkin için
adalet istemeyi unutmayacağız'' denildi. Eyleme halk ilgi gösterdi, telefonlarıyla görüntü almak isteyen-

Berkin'i Katledenler
ve Emri Verenler
600 Gündür
Yargılanmıyor!
Berkin'in vurulmasının 600. gününde DevGenç'liler yeniden adalet taleplerini haykırmak
için 9 Şubat'ta TBMM'nin içinde pankart açtılar. Açılan pankartta “Berkin'in Katili Erdoğan!Dev-Genç” yazıyordu. Pankartın açıldığını
gören çevik kuvvet polisleri ve meclisin güvenlikleri saldırarak Eylem Yücel ve Zeynep
Cansu Tatar'ın elindeki pankartı aldılar ve
Dev-Genç'lileri ters kelepçeylek yere yatırdılar. Yaklaşık 1 saat boyunca ters kelepçeli olarak yerde bekletilen Dev-Genç’liler Meslek
Hastalıkları Hastanesi’nde sağlık kontrolünün
ardından Ankara Emniyetine götürüldü. DevGenç'liler 5 saat boyunca ters kelepçeli olarak
bekletildiler. Abidinpaşa Meydanı'ndan gözaltına alınan Halk Cepheliler, Adalet Bakanlığı'ndan gözaltına alınan 2 Dev-Genç'li ile beraber parmak izi işkencesinin ardından sabah
6'da serbest bırakıldılar.

ler polisin “niye çekiyorsunuz” diye
müdahalesine aldırış etmedi. Açıklama bittikten sonra “Umudun Çocuğu Berkin Elvan, 15’nde Bir Fidan
Berkin Elvan ve Yaşasın Halkın
Adaleti” sloganları atıldı. Eyleme 9
kişi katıldı.

ANTALYA
Faşizmin Adaleti Yoktur, Adalet
Halkın Ellerindedir!
Antalya Halk Cephesi yine Berkin Elvan için adalet nöbetindeydi.
Eylem anında yakından fotoğraf ve
video çekmek isteyen katillere Halk
Cepheliler müdahale ederek ajitasyonlarla polis tacizini teşhir
etti. Oturma eylemi ve sloganların ardından Halk Cepheliler eylemlerini bitirdi.

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Berkin İçin Adalet Talebimiz
Kabul Edilene Kadar Her Yer
Bizim İçin Eylem Alanıdır
Berkin'in vurulmasının 600. gününde Dev-Genç'liler yeniden
adalet taleplerini haykırmak için 9 Şubat'ta adaletsizliğin kurumu
haline gelen Adalet Bakanlığı'nın ön kapısına kan atarak pankart
açma eylemi yaptılar. Pankart açma eylemi yapan Dev-Genç’liler gözaltına alındı.

Bir Pankarttan Korkacak
Kadar Acizsiniz!
İTO Lisesi'nde 9 Şubat'ta Berkin Elvan pankartı asan Liseli DevGenç'lilere okulun güvenliği “bu pankartı asamazsınız” diyerek,
müdürü aradı. Buna rağmen, Liseli Dev-Genç'liler pankartı asarak uzaklaştı. Kazanan yine Dev-Genç'lilerin iradesi oldu.

Wan’da Gözaltılar Serbest Bırakıldı!
Wan’da 3 Şubat’ta birçok eve yapılan baskınlarla gözaltına alınan 8 Halk Cepheli, 24 saat gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gözaltındakiler 4 Şubat’ta çıkarıldıkları Van Adliyesi’nde
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kürdistan Halk Cephesi, gözaltıların kendilerini yıldıramayacağını belirtti.
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Kuruçeşme

Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi’nde
Cepheliler Taksim Eylemini
Selamladı!

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Kuruçeşme Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Cepheliler ana caddeye çıkıp yolu kapatarak, halka Taksim eylemini ve baskınları anlatan ajitasyon çekti. Cepheliler mahallede kumar oynatan ve polisle işbirliği yapan kahvehane önüne
molotof atarak “Polisle İşbirliği Yapanlar Cezalandırılacak", "İşbirliği Yapmak Şerefsizliktir” sloganları ile kahvehane sahibini uyardı. Ardından mahalle meydanına gelinerek ajitasyonlarla katil polis halka teşhir edildi.
“AKP'nin tetikçiliğini yapan polisler mahallede uyuşturucu satıcılarına müdahale etmezken, uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere saldırmaktadır. AKP ve
onun eli kanlı polislerini uyarıyoruz! Mahallemizden ve
ailelerimizden uzak durun, yoksa o ellerinizi kırarız!” diyerek Cepheliler eylemi iradi olarak bitirdi. Eylemde umudun sloganları atıldı. Eylemden sonra, katil sürüsü polisler
mahalleyi 3 akrep ve onlarca sivil polisleri ile abluka altına aldı. AKP'nin katil sürüsü polisler mahalle esnafına
“eylemcileri arıyoruz, tanıyor musunuz?” diyerek esnafları işbirlikçiliğe zorlamaya çalıştı.

Sarıgazi:
7 Şubat akşamı zırhlı akrep araçlarıyla mahallede dolaşan polisin mahalle gençlerini gözaltına almak istemesi üzerine, Cepheliler müdahale ederek akrep araçlarını
taşladı. Araçların dışında olan polisler hemen akrebe binerek kaçmaya başladılar.

Cephe Milisleri AKP Seçim Bürosunu
Molotofladı
İstanbul, Okmeydanı Dörtyol AKP seçim bürosu, 6 Şubat Cuma günü saat 22.00’da Cephe milisleri tarafından molotoflanarak tahrip edildi. Okmeydanı Cephe milisleri yaptığı açıklamada “AKP'nin eli kanlı katil polislerinden bu hukuksuz baskınların ve sokak ortasında işkenceyle gözaltıların hesabını soracağız. Halkın adaletini uygulayacağız...
O güvendiğiniz saraylarınızı, karargâhlarınızı başınıza yıkacağız! Berkin'in 16 kiloluk bedeninin altında kalacaksınız! Bekleyin halk düşmanları nice Fırat Özçelikler
saraylarınızın kapısına dayanıp sizden hesap sormak
için sabırsızlanıyor. Sizin baskı yasalarınız varsa bu halkın da onuru, namusu ve adaleti için savaşan evlatları var.
Berkin’in hesabını biz Cepheliler soracağız. Korkun
bizden halk düşmanları! Silahımızı ve bombamızı kuşandık
bekleyin yine geleceğiz!” dedi.
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Cepheliler Polis Akreplerini ve
TOMA’yı Yaktı!
Cepheliler, İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki İmam Hatip eylemleri sırasında iyice pervasızlaşan, Gazi halkına
ve devrimcilere saldıran halk düşmanı polisten hesap sormaya devam ediyor.
2 Şubat’ta İsmetpaşa Caddesi’nde dolaşan akrepler Cepheliler tarafından molotoflanıp yakıldı. Akrepteki katiller korkuyla kaçmaya çalışırken kaldırıma, diğer araçlara çarptılar. Cepheliler de “Umudun Adı DHKP-C” diye
slogan atarak ajistasyon çektiler. Çevrede eyleme şahit olan
halk, alkışlarla eyleme destek verdi. Aynı gün akşam saatlerinde imam hatipin önünde bekleyen TOMA’da Cepheliler tarafından yakıldı.

Polisle Çalışan Hırsızlara Karşı,
Halkla Birlikte Devriye Atıldı!
Armutlu Mahallesi’nde, son bir haftada yaşanan bir kaç
hırsızlık olayından sonra mahalle halkı hırsızlıklara izin
vermemek için devriye attılar. 7 Şubat’ta yapılan halk okulu çalışmasından sonra mahalle halkından insanlarla
devriye atıldı. Yaşlı, genç, ev kadınları ve erkeklerin katıldığı devriye 2 saat sürdü.
İlk olarak Cemevi çevresi dolaşıldı ve çevreden geçen
insanlara, kapı önlerinde bekleyenlere mahallede yaşanan
hırsızlık olayları ve buna karşı devriye atıldığı anlatıldı.
Hırsızlığa izin vermemek için herkesin bu devriyelere katılması gerektiği söylendi. Hırsızların polisle birlikte çalıştıkları ve boş anlarda mahallede evlere girdikleri belirtildi. Cemevi çevresinden sonra gençlerle Armutlu tepe
tarafına çıkılarak sokak sokak gezildi. Devriye gece 23.3024.00 arasında bitirildi.

Kıraç-Kuruçeşme Mahallesinde
Baskınlara Karşı Yürüyüş Yapıldı
Kuruçeşme ve Kıraç mahallelerinde 1 Şubat günü katil polis operasyon yaptı. 30 Ocak’ta Taksim polis noktasına yapılan eylemden sonra Elif Sultan Kalsen’i arıyoruz
diyerek mahalledeki ailelerin evlerinin kapıları kırılmış
ve evdekilere işkence yapılarak evler talan edilmişti. 2 Şubat'ta yapılan baskınlarla ilgili mahallede yürüyüş yapılarak baskınlar protesto edildi. Yapılan açıklamada; “Polisin ne kadar aciz, çaresiz ve ahlaksız olduklarını sizler
de gördünüz" denilerek açıklama metni okundu. Eyleme
40 kişi katıldı.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Cephe Savaşçılarını Evlerde Değil Sokaklarda Arayın!
AKP’nin işkenceci polisleri son günlerde ipini koparmışçasına tüm Cepheliler’in evlerini talan ediyor. “Elif’i
arıyoruz” bahanesiyle gece yarıları kapıları koçbaşlarıyla kırarak halkta tedirginlik yaratmaya çalışıyor.

İSTANBUL
Esenyurt: Talatpaşa Mahallesi’nde 5 Şubat’ta Gökhan Yıldırım’ın evi basıldı. AKP’nin katil polisleri Elif Sultan Kalsen’i” arıyoruz bahanesiyle 1 saat boyunca evi tarumar etti.
Esenyurt Halk Cephesi bir açıklama yayınlayarak;
“Cephe savaşçılarını evlerde değil sokaklarda arayın, çünkü onlar şimdi sizi arıyorlar! Ev baskınları yaparak mı bulmaya çalışıyorsunuz?” sözlerine yer verdi.
Okmeydanı: Yolda yürürken 3 Şubat’ta kaçırılan Fatma Varıcı 4 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemede adli kontrol
şartı ve yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. Açıklama yapan Okmeydanı Halk Cephesi; “Berkin Elvan’ın katilleri dışarda gezerken bir şey yapmayan,

katilleri koruyan AKP devrimcilerin üzerine saldırıyor. Berkin Elvan’ın katillerini arıyoruz. Baskılarınız, gözaltılarınız bizleri yıldıramaz” dedi.

Kıraç-Kuruçeşme: Mahalleye 5 Şubat'ta 3 eve
operasyon yapıldı. AKP’nin çaresiz, aciz, katil sürüleri Elif
Sultan Kalsen'i aradıklarını söyleyerek mahallede; Tarık
Abalay, Yılmaz Arslan’ın evlerini basarak tarumar etmişlerdir. Ayrıca, İbrahim Özey’in evini basarak “Cem Yılmaz’ın evini arıyoruz” diyerek, arama emirlerinin olduğunu söyleyip poşetlerin küçük hediye kutuların içine bile
bakıp evi tarumar etmişlerdir. Aile, “siz insan mı arıyorsunuz poşetlerin içinde” diyerek ne aradıklarını sormuştur. Katil sürüleri ailenin bu cevabı karşısında acizliklerini göstererek verecek cevap dahi bulamamışlardır.
Operasyonlarla ilgili Kuruceşme Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada: “Siz Cephe savaşçısını aramayın bulamazsınız, halkın Adalet özlemini uygulayan Cephe savaşçıları sizi bulacaktır" denildi.

Polis Baskınlarına Karşı
Mahallelerimizi Koruyacağız
Okmeydanı’nda faşist AKP ve eli kanlı polisinin
yaptığı baskılara, ev baskınlarına karşı 7 Şubat’ta yapılacak yürüyüş için Perşembe Pazarı ve Yolağzı’nda 5 şubat günü masalar açıldı. İki saat açık kalan masada halkın ilgisi yoğun oldu. “Bir siz kaldınız” diyen bir ana devrimcilere olan güvenini gösterdi. İki saat açık kalan masalarda 1000 bildiri halka ulaştırıldı.
7 Şubat’ta yapılan yürüyüşte çekilen ajitasyonlarda halka, AKP ve katil polislerin yaptığı ev baskınlarına karşı
mahallelerin savunulacağı anlatıldı. “ 'Elif Sultan’ı arıyoruz' diyerek terör estiren AKP iktidarı devrimcilerden
bir kez daha korktuğunu belli etmiştir” şeklinde ajitasyonların çekildiği yürüyüşte Mehmet Ayvalıtaş Parkı'ndan, Kuzey Sokak, Anadolu Kahvesi ve Ankara Fırın’ından Sağlık Ocağı önüne gelinerek burada açıklama
yapıldı. Açıklamadan sonra eylem bitirildi.

Gazi Halk Meclisinde Haftalık
Toplantılar Devam Ediyor!
2 Şubat Pazartesi Saat 19.30'da her hafta yapılan halk
meclisi toplantısı yapıldı. Her hafta meclisten 2 kişinin yönettiği toplantıda geçen haftanın değerlendirmesi yapıldı. Yapılan çalışmada komiteler tek tek ne yaptıklarını anlatarak, eksikliklerini ve karşılaştığı olayları, olumlu-olumsuz tepkileri anlattılar. Küçük bir sosyalist rekabetin yaşandığı çalışmada geçen haftanın en iyi çalışanları, sonuç
alanları kapı çalışması ve esnaf çalışması yapanlardı. Yine
çalışmanın en güzel ve örnek olması gereken yanlarından
biri de bir ablanın havanın soğuğuna rağmen 8 yaşındaki kızını da alarak kapı çalışması yapmasıydı. Toplantı sonunda okulun açıldığı 9 Şubat’ta İmam Hatibin önünde
eylem kararı alındı. Son olarak 1 Mart’ta yapılacak olan
Halk Meclisi kurultayı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Gazi’de Baskınlara Karşı Yürüyüş
AKP'nin katil polisleri günlerdir yoksul emekçi mahallelerinde evleri basıyor, bastıkları evlerde insanlarımızı
yerlere yatırıp işkence yapıyor, gözaltına alıyor.
Bütün bu baskınlara ve baskın tehditlerine karşı İstanbul
Gazi Mahallesi’nde 7 Şubat’ta yürüyüş yapıldı. Gazi Halk
Meclisinin önünden başlayan eylem, Eski Karakol, Sekizevler, Heykel, Pazar Sokağı dolaşıldıktan sonra Trafo’nun önüne kadar yürünerek burada açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada; katil polisin baskınlarla halkı sindiremeyeceği, aradıkları halk savaşçılarının bir yerlerde saklanmadığı, halk düşmanlarının çok yakınlarında olduğunun söylendiği açıklamada, son olarak “onları aramayın,
onlar sizi bulur” denildi.

Baskılar Gözaltılar
Bizi Yıldıramaz!
Dersim Halk Cephesi yaptığı açıklama ile AKP’nin katil polislerinin İstanbul’da yaptığı ev baskınlarını protesto
etti. “Halk düşmanı AKP işlediği suçların üstünü örtemez”
denilen açıklamada Berkin Elvan’ın, Ali İsmail’in katillerinin korunduğu ifade edildi.

DAYANDIK ZULÜM SARAYININ KAPISINA
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Halk Okulu Çalışmaları
İstanbul ve Anadolu'da
Devam Ediyor
Esenyurt

AKP’ nin Katil Polisinin
Yaptığı Terör ve Baskınlar
Bizleri Yıldıramaz!
Halkın adaletinden korktukça pervasızlaşan AKP'nin
katil polisi mahallelere, devrimcilere saldırdıkça direniş büyüyor.

İSTANBUL

İSTANBUL

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Armutlu: Armutlu'da halk okulu çalışması 7 Şubat’ta
yapıldı. Halk meclisinde yapılan çalışmada konu mahallelere ve evlere yönelik baskınlar, yeni baskı yasaları ve
biz ne yapacağız başlıklarıydı.
Mahallelerde katil AKP'nin polis terörü ve baskınlar
anlatıldı. Bu konuda halk olarak, Armutlu'da oturan insanlar
olarak neler yapılabileceği başlıkları da hep birlikte öneriler ve örneklerle tartışılıp konuşuldu.
15 kişinin katıldığı çalışmada herkes söz alarak kendi düşüncesini söyledi. Mahallemize polisin daha önce de
baskın yaptığı, bundan sonra da benzer şeyler yaşanacağı konuşuldu, yaşanan örnekler anlatıldı. Polislerin katil
olduğu mahalleye ve evlere girmeye hakları olmadığı, hırsızlarla işbirliği içinde oldukları ve onları mahallelere almamak gerektiği konuşuldu. Halkın her yerde ve her zaman tepki gösterdiği taktirde hiç bir yere kolay kolay giremeyecekleri söylendi. Geceleri tutulan nöbetler örnek
verildi. Meşru olanın halkın mücadelesi olduğu söylendi. 1.5 saat süren çalışma örneklerle bitirildi.
Esenyurt: Her hafta düzenli olarak yapılan halk okulu çalışmasında bu hafta mahallede yapılan operasyonlarla
ilgili bilgi verildi. Ve ‘adalet’ konusu üzerine konuşuldu.
Konuşmada bu ülkede Berkin Elvan gibi 15 yaşında çocukların katledilmesi emrini veren Tayyip Erdoğan ve katillerin yargılanmayıp, koruduğundan söz edildi. Son olarak bu ülkede adaletin olmadığı ve adaleti Cepheliler’in
sağlayacağı söylenerek sohbet bitirildi. Halk okulu çalışmasına toplamda 12 kişi katıldı.
İkitelli: ‘Söz namustur’ konusunun işlendiği, 6 Şubat'ta
yapılan çalışmada; sözün değeri, halk kültürümüz oluşu,
devrimcilerin sözü ve solun, düzenin sözü arasındaki fark
konuşuldu. "Ne blöfçü ne de halka asla tutulmayacak olan
vaatlerde bulunanlardan değiliz; dediğini yapan, yaptığını savunanlardanız" denildi. Daha önce tutsak düşenlerin
örnekleri ve anlatımlarıyla son bulan çalışmaya 7 kişi katıldı.

Okmeydanı: Sibel Yalçın Parkı’nda 4 Şubat'ta Halk
Okulu çalışması yapıldı. 7 Şubatta yapılacak yürüyüş, AKP
ve onun katil polisinin mahallelerde yaptığı baskınlar ve
neler yapılabileceği üzerine konuşuldu. Yürüyüş için na-
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Sarıgazi: Artan polis terörü 8 Şubat'ta mahallede yapılan yürüyüşle protesto edildi. Sarıgazi Cemevi önünde bir araya gelen Halk Cepheliler buradan sloganlarla Demokrasi Caddesi’ne çıktılar. Demokrasi Caddesi’nin
sonuna gelindiğinde basın açıklaması okundu. Açıklamada AKP’nin artan baskılarının nedeninin, korku olduğu ifade edildi. Yürüyüşte “Baskılar Gözaltılar Bizi
Yıldıramaz!” pankartı taşındı. 30 kişinin katıldığı yürüyüşte “Baskılar Bizi Yıldıramaz!”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!”, “Katil Polis Mahallemizden Defol!” sloganları atıldı.
Bağcılar: Karanfiller Kültür Merkezi önünde 7 Şubat'ta bir araya gelen Halk Cepheliler, son günlerde peş
peşe yapılan ev baskınlarını ve demokratik eylemlere yönelik polis saldırılarını protesto eden bir yürüyüş düzenledi. Baskınları protesto eden sloganlarla Yenimahalle
Yürüyüş Yolu’na çıkıldı. Barbaros Fırın’ın önünde
açıklama okundu. Yapılan açıklamada demokratik kurumlara ve evlere yönelik polis baskınları anlatıldı. Adaletin olmadığı bir ülkede adalet mücadelesi verildiği, halkın adaletinden duyulan korkuyla AKP'nin katil polislerinin azgınca saldırdığı anlatıldı. Sloganlarla yürüyüş
tekrar Karanfiller Kültür Merkezi önünde sonlandırıldı. Yürüyüşe 12 kişi katıldı.
İkitelli: Polis terörü ve yapılan operasyonlarla ilgili 2 Şubat'ta mahallede yürüyüş yapıldı. Yapılan yürüyüşte
ajitasyonlar çekilip sloganlar atıldı. AKP ve onun çocuk
katliamcısı polisi teşhir edildi. Yürüyüşe 12 kişi katıldı.
sıl çalışma yapılabileceği konuşularak komiteler oluşturuldu ve işbölümü yapıldı. Bir saat süren çalışmaya 7 kişi
katıldı.

DERSİM
Halk Cepheliler, 1 Şubat’ta halk meclislerinin tartışıldığı
halk okulu çalışması yaptı. Konu başlamadan önce ilk aşamada halk okulu çalışmasının ne olduğu ve nasıl yapılacağı anlatıldı. Daha sonra, halk meclislerinin ne olduğu
ve nasıl çalıştığı konusunda geçmiş deneyimler ve son süreçte İstanbul’da mahallelerde yürütülen çalışmalar örnek
verildi.
Halk meclislerinin halkın öz örgütlenmesi olduğu ve
farklı inanç, düşünce ve ulustan halkın yan yana gelip kendi sorunlarını birlikte çözdüğü ve örgütlendiği alan olduğu
anlatıldı. Dersim’de de başlayan halk meclisi çalışmalarının da konuşulduğu halk okulu çalışmasına 6 kişi katıldı.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Meclislerde Birleşelim, AKP’ye
Gücümüzü Gösterelim!
İstanbul’da 1 Mart’ta yapılacak olan
Halk Meclisleri Kurultayı çalışmaları
tüm hızıyla sürüyor. Hedef on bin mahalleliyi kurultayda birleştirmek!

İkitelli: Halk meclisi hafta boyunca yaptığı çalışmalarla 7 Şubat'ta yapılacak geniş toplantı için çağrı yaptı.
Meclis üyeleri 4 Şubat’ta yaptıkları çalışmalarda Parseller bölgesinde 10 adet
ozalit astılar. Aynı günün akşam saatlerinde komite toplantısında çalışma
programı oluşturuldu. Çalışmalar neticesinde;
5 Şubat’ta Parseller 1. Sokakta kapı
çalışmasında 30 aile ile görüşüldü.
6 Şubat’ta ise Parseller bölgesinde
halka mecliste birleşme çağrısı yapıldı
ve torbacıların sık durduğu köşe teşhir
edildi. Akşam saatlerinde ise Mehmet
Akif Mahallesi’nde 50 bildiri halka
ulaştırıldı.
7 Şubat günü ise İkitelli Cemevi konferans salonunda 2. Halk Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda AKP’nin,
düzenin halkı kendi kültüründen nasıl
soğuttuğu; Alevi, Kürt, Türk, Laz, Çerkes demeden yozlaştırmaya çalıştığı,
gençleri uyuşturucu illetiyle çürüttüğü
anlatıldı, tartışıldı.
Mahallenin eski muhtarı yaptığı konuşmada; gençlerle ilgilenilmediğini, bunun için çözümün bizde, halkta olduğunu söyledi. Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nden temsilci de nasıl çalışmalar yapıldığı, gelen bağımlılarla nasıl konuşulduğu ve nasıl kazanıldığı anlatıldı.
Toplantıda mahalle halkıyla daya-

Dersim Hozat
Halk Meclisi Girişimi
Bildiri Dağıttı
Hozat Halk Meclisi Girişimi 5
Şubat günü Cumhuriyet Caddesi’nde
bildiri dağıtımı yaptı. Çalışma boyunca halka yozlaşmaya, uyuşturucuya, kumara, fuhuşa ve tüm sorunlarımıza karşı halk meclislerinde birleşme ve mücadele etme çağrısı yapıldı. Akşam saatlerinde TOKİ konutlarında devam eden çalışmada
600 bildiri Hozat halkına ulaştırıldı.

nışma gecesi kararı alındı ve çalışmalara
başlandı.
Toplantı sonunda İdil Halk Tiyatrosu sahneye çıkarak ‘Siz Olsaydınız Ne
Yapardınız’ adlı tiyatroyu sergilediler.
Toplantıya 25 kişi katıldı.
Meclis üyeleri 8 Şubat’ta da mahalle sokaklarına 1. Halk Meclisi Kurultayı’nın afişlerini astı. Atatürk Mahallesi ve Parseller bölgesinde duvarları
afişlerle donatıldı. 150 afiş çeşitli duvarlara asıldı.

Nurtepe: Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi 8 Şubat günü, 1 Mart’ta yapılacak olan 1. Halk Meclisleri Kurultayı’nın çalışmalarına başladı. Dört grup
halinde Nurtepe, Çayan, Güzeltepe bölgelerinde 250 afiş yapıldı.
Gazi: Halk meclisi 1 Mart’ta yapılacak olan kurultayın çalışmalarına 8 Şubat’ta başladı. Saat 14.00'da üç grup halinde Düz, Dörtyol, Sekizevler, Nalbur
bölgelerinde yaklaşık 250 afiş yapıldı.
Gazi Halk Meclisi’nin hedefi 5 bin
Gazili’yi kurultayda birleştirmek.
Armutlu: Halk Cepheliler, 10 Şubat'ta, 1 Mart'ta yapılacak olan Halk
Meclisleri Kurultayı'nın afişlerini astı.
Afiş çalışması sırasında yoldan geçenlerle de kurultayın sohbeti yapıldı. Toplamda 100 afiş asıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı Halk
Meclisi 6 Şubat’ta Halk Meclisi Kurultayı çalışması çerçevesinde afiş çalışması yaptı. Piyalepaşa Mahallesi’nde 70 afiş duvarlara yapıştırıldı.

AKP’nin Katil Polisleri Halk
Savaşçılarını Arıyormuş
Duydunuz mu?
Gazi Halk Cephesi de yaşanan polis
baskınları ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Yayınladıkları açıklamada; AKP’nin katil polisleri “elimizde şu kadar liste var, şu
kadar yeri basacağız” diyorlar. Evleri basarak bulamazsınız halk savaşçılarını. Onlar sizin sandığınız gibi bir yerde saklanmıyorlar, beklemiyorlar. Halk savaşçılarının attığı her adım, aldığı her nefes sizin
cehenneminiz olacak” dediler.

İmam Hatibe Karşı
Mücadelemiz Kapı
Kapı Anlatarak
Sürüyor!
Gazi Halk Meclisi’nin imam
hatip okuluna karşı başlattığı
kampanya çerçevesinde, 27-30
Ocak tarihleri arasında Halk
Meclisi, 8 Evler ve Düz bölgelerinde yaklaşık 500 kapı çalarak
Gazi halkına AKP’nin eğitim
politikasını ve neden imam hatip
okulu istemediklerini anlattılar.
Esnaf komitesi ise yaklaşık
350 esnafı dolaşarak kampanyayı anlattı. Esnaflar bu durumdan
hoşnut olmadıklarını polisin saldırılarının, sürekli gaz atmalarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek halk meclisinden
bir toplantı talep ettiler.
Akşam 18.00-20.00 saatleri
arasında 15 otobüse binerek içindeki halka Gazi Halk Meclisi çalışmaları anlatıldı. Otobüstekiler
alkışlarıyla destek verdiler.
Köy derneklerine gidildi, destek istendi.
8 Evler gecekondularının bir
kısmında evlere bildiri dağıtıldı.
Parkta ateş başı sohbetin konusu imam hatipler oldu.
Gazi Halk Meclisi, imam hatip kapanana, normal okul yapılana kadar mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Gazi Halk Meclisi 5 Şubat
günü, 9 Şubat’ta sabah saat
7.30'da imam hatibin önünde
olacaklarını duyurarak şunları
söyledi: “AKP, kendi düşüncelerini, politikalarını halka dayatıyor. Benim istediğim okulda, istediğim dilde okuyacaksın diyor.
Hayır! Biz faşist, gerici, yobaz
AKP’nin dayattığı gibi yaşamak, düşünmek istemiyoruz. Bu
yüzden AKP’nin ısrarla her yerde açtığı, çoğalttığı imam hatiplere karşı çıkıyoruz. Gazi'de açılan imam hatip ortaokuluna karşı yaptığımız mücadele devam
ediyor. İmam hatip ortaokulu
kapanana, normal ortaokul olana kadar ısrarla mücadele edeceğiz.”
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Antalya

Mersin

Her Gün Umudun Sesiyle Yeni Birini Buluşturmalı

Umudu Büyütmeliyiz!
İSTANBUL:
İkitelli: 8 Şubat tarihinde, Köyiçi
Bölgesi’nde Halk Cepheliler dergi
dağıtımına çıktılar. Halk Cepheliler
dergi dağıtımı sırasında halkla sohbet
etti. Uzun zamandır dergi dağıtılmayan bölgede halkın dergiye olan
hasretini giderirken çalışmada 30
dergi dağıtıldı.
Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

1 Mayıs: 4 Şubat tarihinde, 1 Mayıs
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı.
Dergi dağıtımına 7 kişi katıldı. 60
adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Armutlu: Liseli Dev-Genç'liler 4
Şubat'ta toplu dergi dağıtımına çıktılar.
Dokuz Liseli Dev-Genç'linin katıldığı
dergi dağıtımında 97 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. Çalışma yaklaşık
bir saat sürdü.

Bahçelievler: Liseli Dev-Genç'liler
8 Şubat'ta esnafa dergi dağıtımına
çıktı. Mahmutbey yolunda yapılan
dergi dağıtımında 47 Yürüyüş Dergisi
esnafa ulaştırıldı.
Aynı gün, Liseli Dev-Genç'liler
davulla toplu dergi dağıtımı yaptı.
Dev-Genç'lilerin pazarda ve Pazar
Pazar’ında yaptıkları dergi dağıtımında
28 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırdı.
Dağıtım sonunda halay çekilerek sonlandırıldı. Dağıtıma 6 kişi katıldı.
Soğanlı’da da esnafa dergi dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtımda 13
Yürüyüş Dergisi esnafa ulaştırıldı.
Dağıtıma 4 kişi katıldı.

ZONGULDAK: Zonguldak içinde
ve Kilimli ilçesinde Yürüyüş ve Tavır
dergilerinin tanıtımı yapıldı. 2 Şubat'ta
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yapılan tanıtımda halkın dergi okurlarını ilgi ile karşılaması ve duyarlılığı
coşku verdi, onurlandırdı. Yürüyüş
Dergisi’nin 454. sayısından 30 adet,
Tavır Dergisi’nin ocak ayı sayısından
25 adet yeni okurlarına ulaştırıldı.

GEBZE: 3 ve 4 Şubat tarihlerinde,
Devrimci İşçi Hareketi Çayırova
Emek Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptı. 3 DİH’linin
katıldığı çalışmada 25 dergi halka
ulaştırıldı. Ayrıca 8 Şubat'ta Çayırova
İnönü Mahallesi’nde yapılacak "İşçi
Hakları" söyleşişi için 350 davetiye
dağıtılırken 30 bildiri mahallenin durak ve duvarlarına asıldı. 6 Şubat'ta
yapılan çalışmada ise 5 adet Yürüyüş
Dergisi dağıtılırken "işçi hakları" söyleşisi için 100 davetiye dağıtıldı ve
20 afiş asıldı. İki mahalleye ayrıca
"Taşeronluğa Hayır ve İşçi Meclislerinde Birleşelim" kuşlamaları yapıldı. 9 Şubat günü de Devrimci İşçi
Hareketi Yürüyüş Dergisi’ni halka
ulaştırmaya devam etti. İki kişinin
katıldığı çalışmada mahallede 3 işçiyle
sohbet edilip dergi anlatıldı. İşçilerden
biri evini gösterip Yürüyüş dergisini
her zaman getirmelerini istedi.

ANTALYA: 7 Şubat tarihinde, Yürüyüş Dergisi okurları Antalya’da
dergilerinin 454. sayısının tanıtımını
ve dağıtımını yaptılar. Şehir merkezinde açtıkları masada derginin tanıtılmasının yanı sıra Grup Yorum
müzikleri çalındı, halaylar çekildi.
Dergi masasının yanına “Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın! Adalet İstiyoruz!” pankartı açıldı. Dergi

dağıtımı esnasında “Katiller, rüşvetçiler, hırsızlar mecliste mahkemelerde
aklanıyor. Vatanına sahip çıkan devrimci vatanseverler ise yargılanıyor.”
denildi. 2 saat süren çalışmalarda 33
dergi halka ulaştırıldı.
8 Şubat tarihinde de, Göksu ve
Kızılarık mahallerinde Yürüyüş Dergisi okurları derginin 454. sayısını
halka ulaştırdılar. Dergi dağıtımı sırasında halkla sohbet edildi. Halk
Yürüyüş Dergisi okurlarını evlerine
davet etti. Toplam 70 dergi halka
ulaştırıldı.

ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde
Halk Cepheliler umudun sesi Yürüyüş
Dergisi’ni halkla buluşturdular. Halk
Cepheliler 5 Şubat tarihinde, Yürüyüş
Dergisi dağıtımı sırasında saldırıya
uğrayıp gözaltına alınmıştı. Bu saldırı
nedeniyle yarım kalan esnaf çalışmasına 6 Şubat'ta devam ettiler. Yapılan çalışmada 40 dergi Düztepe
esnafına ulaştırıldı. Halk Cepheliler
8 Şubat'ta ise mahallede kapı çalışması yaparak 20 dergiyi halka ulaştırdılar. Halkla yapılan sohbetlerde
AKP’nin katil polisinin yaptığı keyfi
gözaltı uygulamasıyla, AKP’nin halka
karşı savaş açtığı anlatıldı.

HATAY:
Yayınlarımızın Girmediği Köy,
Mahalle Kalmayacak!
Hatay'da Yürüyüş Dergisi ve Umut
Veren Asi Gazetesi dağıtımı yapıldı.
7-8-9 Şubat tarihlerinde yapılan dağıtımda Samandağ’a bağlı Tomruksuyu, Mağaracık, Deniz Yolu ve mer-
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kezde toplamda 320 adet Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. Halkın yoğun
ilgisiyle karşılaşan Yürüyüş dağıtımcıları halkın sorun ve taleplerini dinleyerek çözümler üzerinde sohbetler
edip öneriler de bulundular. Aynı zamanda Antakya merkez ve çevresi,
Harbiye ve Aşağı Okçular ’da toplamda 180 dergi halka ulaştırıldı.
Yürüyüş dağıtımı coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi. Antakya Armutlu Mahallesi’nde de Dev-Genç'liler toplu
dergi dağıtımı yaptı. 5 kişinin katıldığı
dağıtımda 33 dergi halka ulaştırıldı.
Ayrıca 15 gün içerisinde 1000 adet
Umut Veren Asi Gazetesi dağıtımı
da yapıldı.

MERSİN: Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu ve Tarsus'un Musalla mahallelerinde 6-7-8 Şubat tarihlerinde
umudun sesi Yürüyüş Dergisi’nin
454. sayısının tanıtımı ve dağıtımı
yapıldı. Yapılan dergi dağıtımı sırasında halka derginin içeriği ve bu

haftaki güncel haberler anlatıldı.
Dergi dağıtımcılarını evlerine ve işyerlerine davet eden halk çay ve pastalar ikram ettil. Halkla dergimiz
üzerine sohbet edildi. Halkla yapılan
sohbetlerde, derginin başyazısı üzerine
konuşuldu. Halkımız “Bu düzenin,
faşizmin adaleti olmadığını” söylediler. “Meşru olan halkın adaletidir”
diyerek dergiyi sahiplendiler.
Gözaltına Alarak Tutuklayarak
Bizleri Susturacağınızı Sanmayın
Gerçekleri Yazmaya
Devam Edeceğiz
Yürüyüş Dergisi olarak, 6 Şubat'ta
Berkin Elvan'ın katillerinden hesap
sormak için yapılan eylemin haberini
yapmaya çalışırken gözaltına alınan
muhabirimiz Fırat Cem Karatağ'la
ilgili açıklama yaptık. Açıklamamızda: "Berkin 269 gün direndi, biz
600. gününde Ak Saray’ların kapısına
dayandık! AKP katletti, biz gerçekleri
yazdık; yılmadan, bıkmadan yazmaya

da devam edeceğiz! AKP’nin faşist
polisleri katletti, mahkemeleri akladı,
hiç kimse göstermelik olsa dahi mahkemeye çıkarılmadı. Katillere gerine
gerine “talimatı ben verdim” diyenlerden hesap soran yalnızca devrimciler oldu. Onlar katlettikçe biz gerçeklerimize yaslandık, gerçeğin sesini
milyonlara taşıdık. Sayfalarca yazdık
‘Berkin demek adalet demektir, halkımız ekmeğe suya aç olduğu kadar
adalete aç’ diye... Muhabirlerimizin
saldırıya uğramadığı, gözaltına alınmadığı Berkin için yapılan tek bir
eylem yoktur! Bugün de bizim gerçeklerimizden, direnişimizden korktukları için katil polis muhabirimiz
Fırat Cem Karatağ’ı gözaltına aldı.
Berkin’in hesabı sorulmadıkça çocuklarımız büyümeyecek. Katillerden
hesap soranlar değil Berkin’in katilleri
cezalandırılsın demek insan olmanın
gereğiyken bizi yargılayanlardan hesap sormak da boynumuzun borcudur” diyoruz.

Her Meydanda, Her Evde, Her Okulda Berkin'in Yeri Var!
Varsa Cesaretiniz Gelin Engelleyin!

Kadıköy
Umudun Çocuğu Berkin Elvan
kitabının satışı sokaklarda, meydanlarda sürüyor. Berkin Elvan’ın yoldaşları ev ev, sokak sokak dolaşarak
Berkin Elvan kitabını halka ulaştırıyorlar.

İSTANBUL
Kadıköy: 7 Şubat’ta bir araya
gelen Halk Cepheliler önceki hafta
olduğu gibi “On Beşinde Bir Fidan
Umudun Çocuğu Berkin Elvan” ki-

tabının tanıtımını yaptılar.
Önceki hafta kitabın tanıtımın yapan Halk Cepheliler’e
polis saldırmış ve 4’ü SDP’li
olmak üzere 14 kişiyi gözaltına
almıştı. 6 Şubat günü de 50
Halk Cepheli Berkin’e adalet
istemek için Ankara’da bulunan
ve zulmün sarayı olan “Ak Saray”a giderken işkencelerle gözaltına alındı.
Tanıtım başlamadan önce
hafta içinde yaşanan bu saldırılarla
ilgili Boğa Heykeli Meydanı’nda eylem yapıldı. Eylemde yapılan açıklamada Kadıköy’deki, Taksim Tünel’deki ve Ankara-Ak Saray’daki
yaşanan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada “İlan ediyoruz. Bu işkencelerin hesabını soracağız. Caddelerimizi gaza boğmanın, insanlarımızı yerlerde sürüklemenin, işkence
yapmanın hesabını vereceksiniz. Adaleti sizin ellerinizden söke söke alacağız” denildi. Yapılan eylemin ar-
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dından Halk Cepheliler Bahariye
Caddesi’ne geçerek kitabın tanıtımını
yaptılar.

Sarıgazi: 4 Şubat günü Demokrasi Caddesi'ne masa açılarak ‘Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ kitabının
tanıtımı yapıldı. 5 saat açık kalan
masada 3 Umudun Çocuğu kitabı
ve 7 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
İkitelli: İkitelli Halk Cephesi 4
Şubat günü İstanbul Bakırköy’de
masa açtı. Açılan masada 5 adet Berkin Elvan kitabı, 20 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırılırken 150 adet “Ak Saray’a gidiyoruz” bildirisi dağıtıldı.
Masada Berkin’in nasıl katledildiği
ve katillerin nasıl korunduğu ajitasyonlar çekilerek halka anlatıldı.
Ayrıca, Cepheliler “Berkin’in Hesabını Soracağız” pullamaları yaptı.
28 Ocak günü İkitelli Parseller ve
Mehmet Akif mahallerinde 100’ün
üzerinde pullama yapıldı.
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Yaşasın Halkın Örgütlü Gücü; Yaşasın Mücadelemiz!
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Devrimci İşçi Hareketi AKP’nin
TMMOB’a yönelik saldırılarına karşı
3 günlük açlık grevi yapan Halkın
Mühendis Mimarlarını 10 Şubat’ta ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklama
yapan DİH; “AKP iktidarı, TMMOB’a
saldırı niteliği taşıyan iki farklı torba
yasa tasarısını TBMM gündemine getirdi. Öngörülen yasa değişiklikleriyle
AKP, bir yandan imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma yaşamındaki
düzenlemelerle rant politikalarını hayata
geçirecek diğer yandan da TMMOB
tasfiye edilecektir.
Biz işçiler, emekçiler ancak örgütlü ve birleşik bir halk hareketi ile
bu katliamlara ve talana güçlü bir
şekilde dur diyebiliriz. Bu nedenle
çalıştığımız ve yaşadığımız her yerde
birlik ve dayanışma içinde olmalıyız.
Bu bilinçle; halkın mühendis ve mimarlarının mücadelesinde birlikte ve
omuz omuzayız” diyerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.



Örgütlü Olmak Kan
Emici Tekellere Karşı
Tek Vücut Olmaktır

Antalya Devrimci İşçi Hareketi
Kışlahan Meydanı’nda masa açarak
işçilerin taleplerini anlatan bildirileri
halka ulaştırdı. 5 Şubat’ta açılan masada ayrıca Cengiz Limak Kolin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan
Akdeniz Elektrik’in soyguna dayalı
zamlarının geri çekilmesi talebi ile
imza toplandı. 3 saat süren çalışmada
10 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırılırken, 150 bildiri dağıtıldı, 200 imza
toplandı.



Grev Hakkımız
Engellenemez!
Ankara Devrimci İşçi Hareketi 5
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Şubat’ta Sakarya Caddesi’nde metal
iş kolundaki grev gasplarıyla ilgili
eylem yaptı. AKP’nin katil polisinin
eyleme katılan işçileri kamerayla
kayıt altına almasına devrimci işçiler
müdahale ederek polisleri alandan
uzaklaştırdı. Eyleme 30 işçi katıldı.



Maltepe Emekçi
Meclisi Grev Çadırını
Ziyaret Etti

İstanbul Maltepe Belediyesi emekçileri, 1 Şubat’ta yaptıkları kahvaltılı
toplantı ile çalışmalarını “Maltepe
Belediyesi Emekçi Meclisi” adı altında yürütme kararı aldılar. Toplantıya 16 kişi katıldı.
Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi, 6 Şubat günü de, grevde olan
Maltepe Üniversite Hastanesi emekçilerini, grev çadırında ziyaret etti.
25 kişinin katıldığı ziyarette, meclis
üyelerini sloganlarla karşılayan grevdeki emekçilerle sohbet edildi, halaylar çekildi.



Gebze’de İşçi Hakları
Söyleşisi

Devrimci İşçi Hareketi 8 Şubat’ta
Çayırova İnönü Mahallesi’nde işçi
hakları ile ilgili söyleşi yaptı. Söyleşiye 10 kişi katıldı.
Yapılan çalışmada 5 Yürüyüş Dergisi, 5 Berkin Elvan kitabı ve 5
takvim işçilere ulaştırıldı.



Ostim’de Devrimci
İşçi Hareketi Çalışması

Devrimci İşçi Hareketi AnkaraOstim’de 7 Şubat’ta çalışma yaptı.
Yapılan çalışma kapsamında 8 Dev-

rimci İşçi Hareketi Gazetesi ve 6000
kuşlama Ostim'li işçilerle buluştu.
Kuşlamalarla sarı sendikalar işçilere
teşhir edildi. İşçiler, “Bize fazla kuşlama verin; biz de yola atalım” diyerek Devrimci İşçi Hareketi çalışanlarına yardımda bulundu. Çalışma
esnasında Devrimci İşçi Hareketi çalışanları işçilerin sorunlarını dinledi.
İşçilerin, “köpeğine bile et verirken,
bizlere et vermiyor”, “köpeğine bile
kimlik çıkarırken, bizlere sigorta
yapmıyor” diye patronlarını Devrimci
İşçi Hareketi çalışanlarına şikâyet
etmesi, Ostim’deki işçilerin vahim
durumunu ortaya koydu. Yapılan çalışmaya 2 kişi katıldı.



Saldırılarınızla
Emekçi Halkımızı
Yıldıramayacaksınız
Devrimci İşçi Hareketi 6 Şubat'ta
yapılan operasyonlarla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada: “Günlerdir gözaltılarla, ev baskınlarıyla AKP terörünü sürdürüyor. Halkın evlerine,
kapılarını kırıp giriyorlar AKP’nin
eli kanlı polisleri. Bahane olarak da
artık korkulu rüyaları haline gelen
Elif Sultan' ı arıyoruz diyorlar. Sizin
korktuğunuz halktır. Elif Sultan bu
halkın çocuğudur. Yaptıkları zulüm
ve baskınların onlara bir bir döneceğinin farkındalar. Nasıl ki gecenin
bir yarısı kapılarını kırarak insanları
yataklarından kaldırıyorlarsa, halkın
öfkesi de onları geceleri yatıramaz
hale gelecek. Halkın öfkesini enselerinde hissedecekler, hissediyorlar.
Bu pervasızlıkları bunun ifadesidir.
Baskılarınız, gözaltılarınız, saldırılarınızla halkı yıldıramazsınız" denildi.

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

Komiteler ve meclisler işçilerin
öz örgütlülükleridir!
Bunun için ne patrondan ne de
iktidardan izin almak gerekmez!

Devrimci İşçi Hareketi

İstiyoruz
Alacağız!
Devrimci İşçi Hareketi

Madenlerde, inşaatlarda,
fabrikalarda işçi
komitelerini ve işçi
meclislerini örgütleyelim!

Devrimci İşçi Hareketi

Meşru ve üretimden
gelen gücümüzü
kullanarak her tür eylem
biçimiyle haklarımızı
savunalım!

Devrimci İşçi Hareketi

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
EN BÜYÜK DÜŞMANI EMPERYALİSTLERDİR...
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Halk için yapılan sanatın, düşünce ve ifade özgürlüğünün en
büyük düşmanı emperyalistlerdir.
Sanat, emperyalistlerin çıkarına hizmet etmeli, sanatçı da
burjuva ideolojisini "estetik"
biçimde halka taşıyan bir araç
olmalıdır. Değilse, yaşam hakkı
tanınmaz. Yok edilir ya da yok
sayılır.
Komutan Ernesto Che Guevara'nın ifadesiyle söylersek:
"Tekelci kapitalistler, sadece deneysel yöntemlerle
çalışırken bile- sanatın etrafına, onu kendi emirlerine
uymaya hazır bir araç haline getirecek karmaşık bir ağ
örerler. Toplumun üstyapısı, sanatçının eğitimini yapacağı
bir sanat tipini saptar. Buna karşı çıkanlara, toplumun
mekanizması aracılığıyla baş eğdirilir, ancak çok ender,
yetenekli sanatçılar bildiklerini okurlar. Geri kalanlar
ya utanması kalmamış kiralık adamlar haline getirilir,
yahut da ezilirler." (Sosyalizm ve İnsan syf: 84 )
Emperyalistler ve işbirlikçilerinin sanata yönelik bu
yaklaşımları, aynı zamanda sanatsal yaratıcılığa, düşünce
ve ifade özgürlüğüne yönelik düşmanlıktan başka birşey
değildir. Ki "sanatın etrafına, onu kendi emirlerine
uymaya hazır bir araç haline getirecek karmaşık bir
ağ" örmektir bu düşmanlık.
Bununla birlikte, emperyalistler aynı zamanda sansürcüdür.
Bakın, klasik müziğin önemli bestecilerinden olan
Sovyet sanatçı D. Şostakoviç, emperyalistlerin sansürcülüğü hakkında ne diyordu:
"ABD'de Sovyet kitapları yayınlanmaz. Bir yasak
var mı? Hayır, görünüşte yok, ama üstü kapalı olarak
var. Fransa'da Sovyet filmlerinin yasaklanması için
özel bir tartışma açıldı. Bu filmler Fransa'da ve diğer
pek çok ülkede yasaklandı, halk demokrasisi ülkelerinden
gelen bütün sanatsal sergiler yasaklandı." ( Müzik
Üzerine Tartışmalar, syf: 192 Evrensel Yayınları )
Yeri gelince düşünce ve ifade özgürlüğü "şampiyonluğu"nu kimseye bırakmayan ABD ve Fransız emperyalistlerinin gerçeğidir söz konusu olan.
Dünyaca ünlü besteci Şostakoviç, anlatmaya
devam ediyor:
" ...Bu tutum (yasaklama -bn-), sadece sanat eserlerine
değil, artistlerin kendilerine de alındı. Biz, her zaman
inançlarından bağımsız olarak ülkemize gelen büyük
yazarları alkışladık. Ülkemizi en son ziyaret edenlerden

biri, sanıyorum ki Steinbeck'ti,
öyle görünüyor ki, ağırlanmasından hiç de şikayet etmedi.
Buna karşılık İngiltere; Fodoyev,
Tikhonov, Ehrenburg, Simonov
gibi yazarların ülkeye girmesine
izin vermeyi reddetti. Bilinen
baskı üzerine Fransa, Legion
d'honneur sahibi Ehrenburg'un
havaalanı kapısından dışarı çıkmasına izin vermedi. Kendimle
ilgili birkaç söz söylememe izin verin. Belli zamanlarda
bir dizi konsere katılmadan Amerikan topraklarını terk
etmeye davet edildim..." (Age, syf: 192-193)
Yukarıda adı geçen ABD, Fransa ve İngiltere'nin
ortak özelliği emperyalist oluşlarıdır.
Ve yukarıda adı geçen bütün sanatçıların ortak
özelliği de, hepsinin Sovyetler Birliği vatandaşı ve sosyalist olmalarıdır.
Fransa, İngiltere ve Amerikan emperyalizmi, sosyalist
sanatçıların eserlerine ve kendilerine tahammül edememiştir. Filmleri, sergileri yasaklamışlar; kitapların yayınlanmasını engellemişler, yazar ve bestecilerin ülkeye
girişlerine izin vermemişlerdir.
Neden?
Çünkü, sosyalist sanatçılar halklara umut, onur, kardeşlik ve yarınlara inanç taşırlar. Kullandıkları dil,
sanatın evrensel dili olduğu için halklar tarafından
anlaşılıp benimsenirler.
Bakın, ne diyor besteci Şostakoviç:
"Halklar, birbirlerini karşılıklı ziyaret edemezler ve
özellikle yüksek mevkilerdeki iftiracıları susturamazlar.
Bunu onlar için, biz aydınlar yapmalıyız. Halklar görüşebilmek için öncü bir sese ihtiyaç duyarlar. Bu öncü
ses biz olmalıyız, bizim kitaplarımız, tablolarımız. filmlerimiz olmalıdır." (Age, syf: 189 )
İşte tam da bu nedenle, emperyalistler sosyalist sanatçılara ve onların eserlerine düşmanca yaklaşmış, yasaklamış, yok saymışlardır.
Çünkü, sosyalist gerçekçi sanat, halkların öncü
sesini yükseltir. Halk düşmanları ise yükselen bu
sesi boğmak isterler.
Sosyalist sanatçılar, burjuvazinin gerici ve yoz
sanatına karşı, halkların öncü sesini yücelten bir sanatın
var olduğunu somutladıkları için, emperyalistlerin türlü
saldırılarına maruz kalmışlardır.
"Biz" diyor Şostakoviç, "dünyanın bütün ilerici müzisyenlerini, geçerli ve gerçek demokratik bir sanatın
kaynağı olan gerçekçilik üzerinde birleşmeye çağırıyoruz.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

Çünkü; estetik açıdan değerli eserlerin yaratılması anlamında, sanatı sağlam temellerde yeniden kurmaya
yetenekli ve aynı zamanda sosyal açıdan yararlı, erdemli
ve soylu olan tek doğru budur." (Age, syf: 183-184)
Emperyalistlerin bugün de süregiden saldırganlığının
özünde işte bu kaynağı kurutma çabası vardır.
Örneğin, Şostakoviç İngiltere'de konser vermesi için
davet edilir. Ama İngiltere hükümeti vize vermeyi reddederek Şostakoviç'in İngiltere'ye gelip konser vermesini
engeller. (Age, syf: 193)
Aynı İngiltere, bugün de Grup Yorum emekçilerine
vize vermeyi reddederek İngiltere'de tam kadro konser
vermelerini engellemektedir.
Şostakoviç'e de, Grup Yorum'a da vize vermeyen
aynı emperyalist yaklaşımdır. Çünkü, Şostakoviç de
Grup Yorum da sosyalisttir. Değişen hiçbir şey yoktur.
İngiltere, Fransa, Amerikan vb. emperyalist güçlerin

 İdil Kültür Merkezi

Meclisiyle Şimdi Daha Güçlü
Halk düşmanı AKP İç Güvenlik Paketi adı altında
halka karşı terörünü tırmandırarak tüm halkı baskı ve
zorla susturmayı hedefliyor. Bu baskı ve terör karşısında
her kesimden halkın örgütlenmekten başka alternatifi
yoktur.
İdil Kültür Merkezi hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü
İdil Meclisini de bu amaçla 9 Şubat tarihinde kurdu.
Sibel Yalçın Parkı'nda kahvaltı ile başlayan kuruluş
etkinliği, neden bir İdil Meclisine gerek duyulduğu
üzerine yapılan konuşmayla devam etti. İdil Kültür
Merkezi adına Ali Aracı, Kültür Merkezi’nin çalışmalarından bahsetti ve önüne koyduğu hedefleri anlattı.
Meclisin bu çalışmaları bire bir örgütleyen, söz hakkı,
karar hakkı olan ve yürüten bir görevi olacağını, bu
kolektif çalışma ile birlikte çok daha geniş kitlelere
ulaşılabileceğini belirtti. Meclis çalışmasının hayatın
tümüne dair düzene alternatifler yaratabileceği ve
bunları hayata geçirebileceği üzerine vurgu yapıldı.
İstanbul’da günlerdir ev baskınlarıyla sürdürülen
halka karşı teröre de değinilen toplantıda, halkın kendine
güvenmesini ve baskına gelen polise, “Gidin Berkin’in
katillerini yakalayın” diyerek direnmeleri istendi.
İdil Meclisi’nin ilan edildiği kahvaltı programında
Gazi ve Okmeydanı Halk Meclisi’nden temsilciler
katılıp konuşma yaptılar. Halk Meclisi temsilcileri mahallelerindeki Meclis çalışmalarını nasıl örgütlediklerini
anlatarak deneyimlerini paylaştılar. 1 Mart tarihinde
yapılacak olan İstanbul Halk Meclisleri Kurultayı’ndan
da bahsederek kurultaya katılım çağrısı yaptılar.
İdil Kültür Merkezi’nin tiyatro, koro ve müzik
grubu çalışmalarında yer alan ailelerin, gençlerin ve
çocukların yer aldığı toplantıya elli kişi katıldı.

halk düşmanlıklarının kapsamı içinde düşünce ve ifade
özgürlüğüne olan düşmanlıkları da vardır. Halkların öncü,
devrimci, sosyalist sesini, sanatını boğmak için ellerinden
gelen her şeyi, dün de bugün de yapmaktadırlar.
Devrimci sanat, halkların kardeşliğini, birliğini, dayanışmasını, umudunu yüceltir. Emperyalistlerin bu
kanlı ve kirli gerçeğine karşı, ne yapılması gerektiğini
Şostakoviç'in sözüyle ifade ediyoruz: "Halkların dostluğuna düşman olanlar, bütün araçlarla bizi bölmeye,
aramıza nifak ve güvensizlik tohumları ekmeye çalışıyor.
Dünyanın kendisi kadar eski bu taktiğe, kararlı ve
enerjik olarak, dünyanın her yanındaki ilerici sanatçıların gücüyle karşı koymak gerekir." (Age, syf: 182)
Sadece ülkemizde değil, dünya kapsamında da bu
tarihsel görevin gereğini yapacak olanlar, devrimci sanatçılardır.

 İdil Halk Tiyatrosu
Faaliyetleri Sürüyor
İdil Halk Tiyatrosu Temmuz ayında sahneleyeceği
oyunun provalarına 8 Şubat'tan itibaren devam ediyor.
Pazar günleri yapılan provada bu hafta Şeyh Bedreddin'in
hayatını ve düşüncelerini anlatan belgeseller izlendi.
İdil Halk Tiyatrosu bu hafta Pablo Neruda'yı anlatan İl
Postino filmini izledi. Filmler perşembe günleri 19.30 da izlenmeye başlanıyor ve herkesin katılımına açık oluyor.
Ayrıca yozlaşmayı anlatan “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız”
isimli oyunlarını İkitelli Halk Meclisi’nin düzenlediği halk
toplantısında oynayan İdil Halk Tiyatrosu gelecek günlerde
de “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız” oyununu İstanbul’un
çeşitli mahallelerinde sergilemeye devam edecekler.
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İzmir’de Grup Yorum
30. Yıl Konseri
İrtibat Bürosu Açıldı
Grup Yorum’un 30. yıl konserlerini yapacağı yerlerden
biri olan İzmir’de, konser hazırlıkları devam ediyor. Halkla
konser hakkında iletişim kurabilmek için bir irtibat bürosu
açıldı. İzmir’in yarımada bölgesi olarak tabir edilen –
Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Ürkmez,
Çeşme, Karaburun, Mordoğan vb. - bölge halkı ile irtibat
kurmak üzere Narlıdere’de bir irtibat bürosu kuruldu. 30.
yıl konseri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri büromuza
bekliyoruz. Türkiye’de açılan ilk 30. yıl konser irtibat
bürosu olan büromuzun açılış kutlaması yapılacak, kutlama
tarihi duyurulacaktır.
Adres: Ali İsmail Korkmaz Sok. No: 2/1
Huzur Mah./Narlıdere/İZMİR
Telefon: 0 232 238 11 06
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Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

Çukurova’yı tarifliyor ya Ahmed
Arif… Ne sabır taşları dayanıyor sıcağına, ne de insanın yüreği… Bir
bütündür Çukurova insanıyla… Doğup
büyüyor orada, Çukurova’da, doğup
büyüdüğü yere yine kefeniyle geliyor.
Doğumumuzda, ölümümüzde senin
o asi kucağındadır Çukurovam. Senin
o başkaldıran kucağında büyür kavgacı
delikanlıları. İçte ve derindedir sevdaları da, öfkeleri de, kavgaları da.
Her yaptıkları işi öyle derinde, öyle
içten yaparlar. Ve; “ünlü mahpushanelerinde Anadolu’nun. En çok Çukurovalılar mahpus…” olur.
Ölesiye tutkundur sevdalarına,
ölesiye vurgunlardır kavgalarına, bundandır paylarına en çok düşen mahpushaneler olur. Fark etmez Çukurovalı ’ya Anadolu’nun dört bir yanı
memleket toprağıdır onlara. Vatanlarının umududur onlar. Sevdalıdırlar
vatana hiç olmadıkları kadar. Yar eli
değmeden ellerine, memleketin toprağı değer, canevleridir vatanları.
Canevinden ayrı düşmez hiçbiri.
Türkü söyler gibi direnir Çukurova yiğitleri, küfreder gibi öfkesini kusar düşmana. Acıları bal,
ölümü yar eyler… Ve bir kızıl
karanfil gibi açarlar uçsuz bucaksız
Çukurova yeşilinin ortasında. Gün
gelir alnında umudun yıldızı işli kızıl
bir karanfil gibi taşınırlar omuzlarda.
Duran günün duran saatin ortasında,
gün doğumunu muştulayan kervana
katılırlar; Çukurova’nın çiftleşmiş pamuğu, buğdayı, başağı, çiçeği, börtü
böceği, gökte uçan turnası katılır kervana. Rüzgâr katılır kervana, aralarında
en şanslı odur. Şanslıdır, çünkü usulcacık
esip öpüvermiştir alnından. Çukurova’nın güneşine meydan okuyup serin
serin esip kokusunu ulaştırmıştır. Onun
için çarpan yüreklere geçip, engin denizlere, dağlara ulaşmıştır. O’nun kokusunu halkına olan sevgisini, vatanına
olan özlemini taşımıştır yüreklere. Dahası yoldaşlara hapislere, öğrencilere,

köylülere, işçilere, mahalledeki kadınlara
ve dahi O’nun adını alacak olan bebeklere genç kızlara, yiğit delikanlılara… Uğur’la birlikte yayılan umudun
kokusu olur, yürekleri kızgın bir deniz
gibi dağları ilerliyor ağır ağır kervan
kızıla boyanmış dört bir yanı ellerde
bayraklar, dillerde sloganlar, önde umudun bayrağı, Çukurova’nın yiğidini
uğurlamaya kalkıyor, Çukurova emekçi
elleri sökün ediyorlar dört bir yanda.
Ne iş olsa bırakmanın vaktidir
şimdi. Tutulacak tek iş bu umut yüklü
kervanın yolcusu olmaktır eyyy…
Çukurovam.

Son örsü vurdu demirci. Son çakan
kıvılcım Uğur’un alnında parladı.
Ocağın alazı, alnını yaladı. Uğur’un
ateş yürekleri dağladı.
Tandırın başından kalktı Zühre
Ana, kavuşturmak istedi son pişirdiği
tandırı Uğur’a… Ekmek Uğur’du
Uğur emek… Öylece koydu başucuna
gelip yesin dedi kuşlar, börtü, böcek… Elinin unuyla okşadı saçlarını… Elinin ucu Uğur’un umut işli
alnına serpildi… Halkın adaleti oldu
ekmek Uğur’un alnında. Adalet ekmeksiz, aça bırakanlardan hesap sormak demekti. Fırladı yayından Uğur
bir ok gibi saplandı düşmanın bağrına.
Uğur’un düşmana selamı baki, halka
sevgisi daimi kaldı.
Uğurlu bir sabaha gözlerini açtı
yaşlı. Yılların kederini, derdini, tasasını biriktirmişti ak saçlarına.
Uğur’un alnındaki ışık süzülünce
pencereden içeri, hoş geldin oğul;
doğduğun, büyüdüğün topraklara…
Uğurlu günler sundun biz halklara
dedi ve yekinip kalktı pencerenin
önünde. Aldırış etmedi topallayan
bacağına, bastonuna dayanıp çıktı
avluya. Bastonuyla birlikte bir buğday
sapıydı elindeki. Kızıl banda şavkıyan
yıldızın ışığı. Tel tel başakların
üzerinde süzülüyordu kavuruyordu
toprağı. Toprağın üzerine süzülüyordu Uğur, toprağı suya doyurmak için.
Gelecek güzel günleri armağan
etmek için çocuklar direndi açlığa,
zorluğa, baskıya, işkenceye… Direndi
204 gün boyunca su gibi içti ömrünü
kana kana. Tereddüt etmedi bir kez
bile.
Duydu çocuk “Uğur Türkmen
Ölümsüzdür!” sloganını. İrkildi ve
dikildi… O kara gözlerini kocaman
açıp dikti Uğur’un alnına. Avucundaki
bilyeleri bir çırpıda cebine indirip
koştu kervanın peşi sıra. Çocuk gözlerinde umudun şavkıyan ışığı kaldı.
Uğur’un uğrunda öldükleri umut
yüklü kervanın yolcusu oldu. Tarladan, işten, evden, okuldan geldiler.
Omuz verdiler karanfillerle bezeli
kızıla kesmiş tabuta.
Binlerce yürek vardı tabutuna

VATANIN BAĞRINDA
HALKIN İÇİNDESİN
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Kulak verdi Çukurova halkı. Elinde ne iş varsa bırakıp koştu kervana.
Elindeki çizgiler, güneşten karayağız olmuş teni anlatıyordu, tarlada
Hatice Teyze’nin tuttuğu çapanın evveliyatını. Doğrulttu iki büklüm olmuş
belini, tülbendini düzeltti. Çapayı bırakıp öylece toprağın üzerine, alnında
ki teri, elindeki toprağı silkelemeden
koyuldu kervana. Kalabalıktı yol,
ama şaşırmadı hiç bu duruma. Nasılda
koyulmuşlardı, Uğur’un açlığıyla büyüttüğü umut işli kervana. Güneşte
kavrulan yüzler birbirine dönüp, uzun
zaman oldu dedi acıyla umutla, kavuşmuş olmanın özlemiyle. Topraklı
elini sürdü Uğur’un alnına… Toprak
bereketlendi, bire bin verdi baharda.

BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN

omuz veren. Binlerce yürekti Cephe
bayrağının ucundan tutan. Binlerce
yürekti şehit düşmeden önce istediği
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganını haykıran.
204 gün boyunca konuşulmadık
bir şey kalmasın istedin. Her şeyi
konuştun. 204 gün boyunca halkına
olan bağlılığını, vatanına olan sevgini anlattın. “Ölmeye değmez”
diyenlere 204 gün boyunca nasıl
ölüneceğini gösterdin. Eriyen her
bir hücren sevgiyi büyüttü, has“Şehitlik konusunda, ölüm orucu koretliğini dindirdi.
Umudun adının haykırıldığı nusunda hiçbir tereddüdüm yok. Zafer
sloganlarla karıştın Çukurova’nın şehitlerimizle gelecek. Bu yolda bende
bereketli topraklarına. Kan can ilerliyorum. Şehitliği onurla, gururla,
rengi kızıla kesmiş bedenin salın- karşılayacağım. Ölüm orucu şehidimiz
dığında toprağın içine vatana olan Halil Önder’in dediği gibi canım halkıma
hasretin dinmişti öylece. Basmıştı ve vatanıma feda olsun” Uğur Türkmen
bağrına Çukurova yiğidini. Gözlerin açık usulca kulak veriyordun huzurlu bir şekilde kapandı. Açıkta
halkının sesine. Göğsüne umudun kalan gözlerin arkada kalmadı. Atıldı
bayrağı nakşedildi önce. Birbir geldi bölgede bulunan şehitlerin toprağı
senden önce gidenler başucuna. Ah- üzerine. Çukurova’nın bereketli topmet İbili geldi, ellerini götürüp yüzüne raklarına düştün.
Başucundaki çam ağacının gölgesi
kapattı gözlerini. Berdan geldi. Gülen
gözleriyle alnından öptü yoldaşının, düşüyor mezarın üzerine. Ağacın göl“yeniden doğacağız ölümlerden” gesinde soluklanıyor ırgat, ateşin aladedi, halkın sesini yüreğinde hisse- zından kurtulup ağacın duldasında
derek. Zeynep, Gültekin, Ahmet serinlemeye duruyor demirci. Ak
Öztürk karıştı toprağına. Ali Tarık saçlı analar, ak saçlı babaların uğrak
Koçoğlu Toroslardan saldı selamını. yeri oluyor mezarın. Taslarına dolÇukurova’nın “külhan, kavgacı de- durdukları suları içerken dizlerine
likanlısı” Mehmet Topaloğlu eğildi derman bekliyorlar gölgende. Kana
ve öptü alnından, elindeki ateşten kana içiriyorlar suyu sana da. Kurukor bir avuç toprağı bıraktı yüzünün muş dudaklarına sürüyorlar önce,
üzerine. Her gelen Çukurova yiğidi can geliyor değdikçe. Çocuklar göbir avuç toprak attı, Uğur’un yüzü rünüyor gölgende. Toprağın üzerinde

çukur açıyor bilyelerine, ütmek
için birbirlerini. Karıncalar çıkıyor
toprağın üzerine, arılar hiç ayrılmıyorlar karanfillerin üzerinden.
Uğur Çukurova’da her yerde. Halkın içinde, vatanın orta yerinde.
204 gün boyunca halkına ait
değerleri direnişinde barındırdın,
204 gün boyunca vatanına ait
değerleri temsil ettin,
204 gün sonunda halkına, vatanına olan sevgini, bağlılığını
ölümsüzleştirdin,
Sosyalizme ve devrime olan
inancını ölümsüzleştirdin.
Halkların kurtuluşu, vatanın bağımsızlığı için direnmekten başka
hiçbir yol yok dedin. Şehitliğinle
halktan öğrendiklerini, tekrar miras
bıraktın çok sevdiklerine.
Yüzlerini dahi görmediğin, seslerini duymadığın, adlarını bilmediğin
milyonlarca halk, binlerce yoldaşın
için canını feda ettin.
Bu toprağın insanıydın,
Bu topraklar için savaştın,
Bu topraklar için şehit düştün,
Bu topraklara gömüldün.
Son sözün; “şehitlik konusunda,
ölüm orucu konusunda hiçbir tereddüdüm yok. Zafer şehitlerimizle
gelecek. Bu yolda bende ilerliyorum.
Şehitliği onurla, gururla, karşılayacağım. Ölüm orucu şehidimiz Halil
Önder’in dediği gibi canım halkıma
ve vatanıma feda olsun” oldu.
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Şehitlerimizin Mezarlarında
Ot Bitmeyecek!
Dersim Hozat’ta Halk Cepheliler
4 Şubat 1984 günü oligarşinin katil
sürüleri karşısında son mermisine
kadar savaşarak şehit düşen Ali
Hüseyin Avcı’nın mezarının bulunduğu Taner köyüne gittiler. Köy
yolunun kar kaplanması nedeniyle
belirli bir yere kadar araçla daha
sonra ise yürüyerek köye vardılar.
Köyde bulunan Ali Hüseyin Avcı’nın akrabalarının evlerine gittiler.

Burada sohbet ettikten sonra mezarının bulunduğu bölgeye geçildi.
Mezarının başına kızıl sancak dikildi
ve karanfiller koyulduktan sonra
kısa bir konuşma yapıldı, sonra
saygı duruşu yapıldı ve Yürüyüş
Dergisi’nin 454. sayısında Ali Hüseyin Avcı için çıkan yazı okundu.
16 kişinin katıldığı ziyarette, aile
ve köylülerle vedalaşmadan sonra,
Halk Cepheliler köyden ayrıldılar.
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Avrupa’da
GENÇLİK
DEĞERLERİMİZİN
SAHİPÇİSİDİR!
Hastalıkta Sağlıkta Gençlik
Halkımızın Yanında!

Sayı: 456

Yürüyüş
15 Şubat
2015

1 Şubat tarihinde Londra Anadolu Gençlik 14 kişi biraraya gelerek kanser hastası Hüseyin abilerini ziyaret etti.
Aynı akşam yeni tanıştıkları gençlerle birlikte yemeğe giderek gençlik örgütlenmesi üzerine sohbetler edildi.
Anadolu Gençlik, 2 Şubat tarihinde şehitlerimiz Meryem Altun ve Kahraman Altun'un ailesini ziyaret etti. 12
gencin gittiği ziyarette, ailelerinin şehit evlatlarıyla ilgili anlatımları dinlenildi. Yemek ve sohbetlerden sonra ziyaret bitirildi.
3 Şubat tarihinde Londra Kültür Merkezi'nde kahvaltı yapıldı. Gençlik kahvaltıda gençlik kurultayı üzerine konuştu. Daha sonra toplu bir şekilde Çizgilerle Bizim Dayımız kitabı okumaya başlandı.
Akşam yemeğinin ardından “Suikastçılar ve Fedailer” filmi izlendi.
6 Şubat Cuma günü Londra Anadolu Halk Kültür
Merkezi'nde, Anadolu Gençlik tarafından yozlaşmaya,
asimilasyona karşı kendi geleneğimizi, kültürümüzü yaşatmak amacıyla, düzenin yoz kültürüne karşı, alternatif türkü gecesi düzenlendi. 40 civarında gencin katıldığı
etkinlikte eğlenceli, coşkulu anlar yaşandı.

“ Fedailer Yenilmez
Alişanlar Tükenmez”
1 Şubat 2013 tarihinde Amerika’nın Türkiye Elçiliği’ne karşı feda eyleminde şehit düşen Alişan Şanlı 8
Şubat günü Köln'de bir kez daha saygıyla anıldı.
Saygı duruşu ile başlayan anma, “Fedailer Yenilmez
Alişanlar Tükenmez” ve “Anıyoruz, Arıyoruz, Tartışıyoruz” başlıkları etrafında gerçekleştirildi. Gösterilen
sinevizyonda Alişan’ın yoldaşlarına ve halkına seslenişi
duygu dolu bir ortam yarattı.
Dortmund DAYEV kadın korosunun türküleri ve şiirleri ile devam eden anmada Alişan’la anısı olanlar anılarını anlattılar.
En son Alişan’ın çok sevdiği iki türkü hep birlikte
seslendirilerek anma bitirildi.
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Almanya’da
Anadolu Federasyonu
Tutsaklarının
Duruşmaları Sürüyor
Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan
Anadolu Federasyonu üyeleri devrimci tutsakların davasına
3 Şubat'ta yapılan duruşmayla devam edildi. Mahkemede yine
komedi oynandı. İnsanların telefonda birine abi demesi, bir
düğündeki fotoğraflar delil olarak gösterildi..

Stuttgart-Stammheim Hapishanesi
İdaresi ve Görevlileri Tutsaklarımızın
Yaşamına Kastetmektedir!
Özgür Aslan, sağlık sorunlarından dolayı Stammheim
Hapishanesi'ne getirildiği günden beri hapishane revirinde kalmaktadır. Yaşadığı yüksek tansiyon rahatsızlığından
dolayı düzenli alması gereken ilaçlarının bittiğini, düzenli
ilaç alamadığı takdirde beyin kanaması riski taşıdığının doktorlar tarafından kendisine söylendiğini, bu nedenle yeni
ilaçlara ihtiyacı olduğunu revir görevlilerine defalarca söylemesine rağmen kendisine ilaç verilmemiştir. Ancak Özgür Aslan yüksek tansiyon neticesinde burun kanaması ve
baygınlık geçirdiğinde kendisine müdahale edilmiştir!
Tarih, Stuttgart -Stammheim Hapishanesi’nin kanlı geçmişine, 1977'de katlettiği devrimcilerle tanıktır. Bu tarihi gerçekten hareketle tutsaklarımızı daha güçlü sahiplenmemizin,
yanlarında olmamızın bu oyunu bozmanın ilk koşulu olduğu hepimiz tarafından bilince çıkarılmalıdır.
Bizlerin desteği onları daha da güçlü kılacaktır! Duruşmalara katılmak, mektup göndermek, görüşlere gitmek
bu desteği onlara göstermek, hissettirmek onlara ve kendimize karşı sorumluluğumuzdur.
Şubat ayı duruşma tarihleri
●24 Şubat Salı günü, saat: 09.30
●26 Şubat Perşembe günü, saat: 09.30

Hasta Tutsak
Zehra Kurtay’ ı Zulmün
Elinden Koparıp Alacağız!
Fransa'nın Nancy şehir merkezinde ve üniversite çevresinde Fransa'da tutsak olan Wernicke-Korsakoff hastası Zehra Kurtay için afişleme çalışması yapıldı. 3-4-5 Şubat tarihlerinde Commercy, Nancy şehir merkezi, Nancy
Edebiyat Fakültesi çevresinde toplam olarak 330 afiş yapıldı.
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Irkçılığa Karşı Olmak Görevdir!
Irkçılığa karşı konser düzenlemek, bildiri dağıtmak, ırkçı NSU-örgütünün davasına katılmak ve takip
etmek, demokratik protestolara katılmak ve emperyalizme, faşizme
karşı olmak "demokrasi"yi kimseye bırakmayan Almanya’da suçtur!
Konser düzenlemek nasıl suç olabilir?
Irkçılığa, emperyalizme ve faşizme karşı olmak nasıl suç sayılabilir?
Almanya’da tutsak olan Anadolu Federasyonu üyelerinin tutuklanmalarının gerekçeleri bunlardır. Alman
emperyalizmi açıkça "Ben sana bir takım demokratik haklarını vereceğim
ama benim belirlediğim sınırlarda bu
haklara sahipsin" diyor. Demokrasi
böyle tanımlana bilir mi?
Emperyalizm istediği gibi demokrasiyi tanımlar ve uygular. Asıl
nokta Almanya’nın emperyalist bir

ülke olmasıdır. Çünkü emperyalizm
burjuva demokrasisini de yok eden tekellerin diktatörlüğüdür. Emperyalistler demokrasiyi sadece sömürü düzenlerini meşrulaştırmak için demagojik bir söylem olarak kullanırlar...
Gerçekte halk için demokrasinin
“d”si yoktur. İşte Almanya bunun örneğidir.
Anadolu Federasyonu gerçek anlamda demokrasi mücadelesi verdikleri için, ırkçılığa, sömürüye karşı çıktıkları için yıllardır tutuklular...
Emperyalist Alman devleti düzenine
karşı gelen herkesten korkuyor ve düzeninin yıkılmasını önlemek için ırkçılığa, emperyalizme karşı olan Anadolu Federasyonu üyelerini tutukluyor. 26 Haziran 2013'de 23 eve
baskın yaparak, Sonnur Demiray,
Özkan Güzel, Özgür Arslan, Yusuf
Taş ve Muzaffer Doğan tutuklandı.

Gerçeğin Sesi
Halkın Ellerine Ulaşıyor!
Haftalık Yürüyüş Dergisi masası yine Londra Wood Green Kütüphanesi önündeydi. Bu hafta düzenli dergi alanların birçoğu kendi problemlerini anlatıp çözüm üzerine yardım istedi.
Bu hafta ki masa halkın sorunlarını dinleme günü
gibi geçti.
Ayrıca bir Çizgilerle Anadolu Tarihi kitabı ve bir Grup
Yorum CD’si halklarımıza ulaştı. Masa boyunca 13 Yürüyüş
Dergisi ve 2 Bizim Gençlik Dergisi halklara ulaştırıldı.

Fransa: Nancy Yürüyüş okurları her hafta düzenli
olarak devam edilen dergi dağıtımlarına bu haftada 453.
ve 454.sayının halkımıza ulaştırılması ile devam etti. Nancy,
Metz, Commercy, Toul ve Phalsbourg şehirlerinde toplam
27 dergi Yürüyüş okurlarına ulaştırıldı.
Halkımız Gerçek Bilgileri
Devrimcilerden Öğreniyor!
8 Ocak Pazar günü Londra Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nde yapılan halk toplantısı her zamanki gibi kahvaltıyla başladı.
Yürüyüş Dergisi’nin 453. sayısından Devrimci Okul
köşesinden “Kolektivizm” başlıklı yazı okundu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da herkes tek tek söz aldı. Halk toplantısına 12’si çocuk 45 kişi katıldı.

Asıl suç olan ırkçılıktır. Ve emperyalizm esas olarak ırkçılıktan beslenir... Yine buna en somut örnek Alman devletidir. Irkçı faşist politikalarla
iki dünya savaşı çıkartan ve milyonlarca insanın katledilmesine neden
olan Alman emperyalizmidir. Irkçılığa
karşı olmak ve bunun için mücadele
etmek suç değil, onurdur, görevdir.
Emperyalizme karşı olmak suç değil,
görevdir. Irkçılığa karşı konser düzenlemek, NSU davalarını takip etmek ve emperyalizme, faşizme karşı olmak en meşru haktır. Emperyalist düzende adalet yoktur olamaz!
Anadolu Federasyonu tutsakları bu
meşru haklarını savundukları için
tutuklular. Buna karşı sessizliğimizi
bozmalıyız ve tutsaklarımızın yalnız
olmadığını göstermeliyiz. Duruşmalara katılmak, tutsaklarımıza sahip
çıkmak Anadolu Gençliğin görevidir!
Sayı: 456

Alman Yargısı Türkiye
Faşizmi’nin Hizmetinde!

Yürüyüş
15 Şubat
2015

6 Şubat 2015 Cuma günü, Köln’de İsmail Zat’ın bir
ayı aşkın zamandır tutsak tutulması protesto edildi.
Alman emperyalizmi tarafından 16 Aralık 2014'de
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 aştı.
Birkaç 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 durumu protesto etmek, İsmail Zat nezdinde Alman emperyalizminin tutumunu bir kez daha dile getirmek için, 6 Şubat 2015 Cuma günü akşam saat 18.00’da,
Köln Wiener Platz' da bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.
"İsmail Zat Derhal Serbest Bırakılmalıdır" pankartı açılarak gerçekleştirilen eylemde, bir protesto bildirisi okundu ve dağıtıldı. İsmail Zat'ın ve politik tutsakların özgürlüğünü isteyen sloganlar atıldı.
Yaklaşık yarım saat süren protesto gösterisi İsmail
Zat serbest bırakılana kadar protestolara devam etme kararlılığı ile bitirildi.

DAYANDIK ZULÜM SARAYININ KAPISINA
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"Ne duruyorsunuz hadi,
biz canımızı ortaya koyuyoruz"...
Orhan Oğur
22 Şubat - 28 Şubat
Orhan OĞUR:
Orhan Oğur, 3 Mart 1981 İstanbul
doğumludur. 1998 sonlarında örgütlü
ilişkiler içinde yer alarak, gecekondu
semtlerinde devrimci çalışmasını sürdürdü. 6 Kasım 2001’de DHKP-C davaOrhan OĞUR sından tutuklanarak F tipi hapishanelere
atıldı. Tek kişilik hücresinde, tecrit
işkencesi altında, bireysel bir kararla, bedenini tutuşturarak tecrit altındaki bu yaşamı reddetti. 27 Şubat
2003’te şehit düştü. Örgütünün iradi bir kararı sonucu
olmasa da, ölümünü zulme karşı bir protestoya dönüştürdü.

Cemal ÖREK:
Liseli Dev-Genç örgütlenmesinde
yer aldı. 29 Şubat 1980’de İstanbul
Etiler’de oligarşinin askeri güçleri tarafından vurularak katledildi.
Cemal ÖREK

Cemal
ÖZDEMİR

Cemal ÖZDEMİR:
1956 yılında Sivas Divriği’de doğdu.
Halkının kurtuluş mücadelesine katıldı.
Bunun bedelini tutsaklıkla ödedi.
Hapishanede gördüğü işkencelerle hastalığının ilerlemesi ve tedavi ettirilmemesi sonucu 26 Şubat 1983’te Cemal
Özdemir aramızdan ayrıldı.

Ali TOPALOĞLU:
Rize, Ardeşen ilçesi Duygulu
Köyü’nde doğdu. Emekçi bir ailenin
çocuğu olan Ali, devrimci mücadeleyle
lise yıllarında tanıştı. Devrimci hareketin
bir taraftarı olarak mücadele içinde
Ali
yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı
TOPALOĞLU
nedeniyle 1992’de Hacettepe Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken Karadeniz’de
devrimci harekete karşı gerçekleştirilen bir operasyonda
işkenceciler tarafından hasta yatağına zincirlendi.
Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı. Tahliye olduktan
sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle Rize’de 28 Şubat
1993’te yaşamını yitirdi.

Muharrem KARADEMİR:
1973 Sivas Hafik doğumludur.
İstanbul’da mücadele saflarına katıldığında, gecekondu semtlerinde, bir
parçası olduğu yoksul halkımızı örgütlü
bir güç haline getirmeye çalıştı. Daha
Muharrem
sonra SDB üyesi olarak mücadelesini
KARADEMİR
sürdürürken 1992 Haziran’ında tutsak
düştü. Tutsaklık yıllarını hep direniş içinde yaşadı.
20 Ekim 2003'te Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde
ölüm orucuna başladı. Ölüm orucuna başlayınca, tek
kişilik hücreye alınarak fiziki-psikolojik baskılara
maruz kaldı. Fakat o, yoldaşları adına, halkı, vatanı,
örgütü adına kuşandığı kızıl bandına ihanet etmedi.
27 Şubat 2004’te şehit düşerek zulmün nasıl yenileceğini direnişi ile gösterdi.
Augusto Cesar SANDİNO
Bir bağımsızlık savaşçısıdır
ABD emperyalizmine karşı
Latin Amerika’da bağımsızlık
bayrağını ilk dalgalandıranlardandır. Sandino, 1893’te,
bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir emekçi
olarak büyüdü; madenlerde,
petrol işletmelerinde çalıştı.
1926’da ülkesindeki yabancı
Augusto Cesar
işgaline karşı savaşmak üzere
SANDİNO
birkaç yüz kişiyle dağlara çıktı.
Nikaragua halkı tarafından “Özgür insanların generali”
olarak anıldı hep.
Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgütlediği
faşist “ulusal muhafızlar” sürüldü. Sandino’nun önderliğindeki köylü gerilla hareketi hızla gelişti, yaygınlaştı.
ABD’nin hava saldırıları da bu gelişmeyi engelleyemedi. ABD, halkın bu direnişi karşısında 1933’te
kuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorunda kaldı.
Sandino, yoksul Nikaragua halkı için mücadele etmeye
devam etti. Köylü kooperatifleri kurma, ülkeden
kaçan ABD sermayedarlarının mallarına el konulması
gibi politikalar geliştirerek mücadeleyi sürdürürken,
22 Şubat 1934’te Ulusal Muhafızlar tarafından kaçırılarak katledildi. Nikaragua halkı Sandino’nun öldüğüne inanmadı. Bir gün döneceğini düşünüyordu. 45
yıl sonra onun adını taşıyan gerilla hareketi ortaya
çıktı ve “Sandinistler” 1979’da Nikaragua devrimini
zafere ulaştırdılar.

Anıları Mirasımız
Bir arkadaşı Orhan Oğur’u

İkimiz de artık
bir tercih yapmak
anlatıyor: gerektiğini düşünüyorduk. "Okumak yetmez, artık pratik
zamanıydı", "hayatı,
zulmü, sömürüyü tanıdık bir şeyler yapmalıyız" demiştik her ikimiz de... Senin
tercihin bir süre oportünist bir siyasetten
yana oldu, benim tercihim de malum!
Ama yine de ayrı yerlerde olsak da
sen zaman zaman karşılaşmamızda
"gönlüm sizlerle" diyordun. "Burada
yetmiyor yaptıklarım" diyordun.
Yetmedi sana. Kararını verdiğini çok
sonra öğrendim. O zaman karşılaşamıyorduk ama ben senin tercihini duymuştum... Sevindim… Yaptıkların sana
yetmiyordu çünkü, "bir şeyler yapmak"
yine burada somutlandı...
Okulda faşistlerle bir çatışmayı hatırlıyorum; soğukkanlıydın, onlar kalabalıktı, cevabını verdik. Armutlu barikatlarında görmüşler seni, eminim yine
aynı soğukkanlılığın, cesaretin üzerindeydi. Yine bir şeyler yapmak somutlanıyordu sende.
Bir ay önce eski okulda arkadaşlarla

“Sen cevap oldun
duranlara, susanlara”
Kelimeler nasıl yeter seni anlatmaya
nasıl zordur bir bilsen
iki satırda tanımlamak seni
lafta değil sözde değil
hayatla anlaşılır ancak
pek lüzum da yok aslında
sen kendini yeterince anlattın
1 Mart 2003
1996 yılında Hasköy Lisesi’nde
tanıştık Orhan’la. Aynı sınıfta karşılaştık,
yaşam bizi bu sınıf içerisinde bir araya
getirdi. Bir hocamız vardı, biz ona
"entel hoca" derdik. Ama her şeye rağmen bize okumayı o sevdirdi. İkimiz
de hiç kitap okumayı sevmezdik, hocamızla tanıştıktan sonra kitaplara ilgimiz
daha bir arttı. Derken dünya devrim
klasikleri "Maksim Gorki - Ana", "Mitka
Grıpçeva"..."Şeyh Bedreddin"... sonra
daha da "biz"e doğru gelmeye başladık.
Mahir - Bütün Yazılar vb...

24 Saat Kamera İşkencesine Son!
Evlatlarımızı 24 Saat İzlemek
Onursuzluktur!
4 Şubat tarihinde, Antalya TAYAD’lı Aileler Kışlahan
Meydanı’nda yaptıkları eylemle “devrimci tutsaklara yönelik
24 saat kamera ile gözetleme sistemini” protesto ettiler. Eylemde
yapılan açıklamada şunlara değindiler: “Bizler TAYAD’lı Aileler
olarak evlatlarımızın dışarıdaki sesi olmaya devam edeceğiz.
Tecrit hücrelerinde evlatlarımıza yapılan saldırılar karşısında
sessiz kalmayacağız. Tecrit hücrelerinde evlatlarımızın düşüncelerini teslim alamayan halk düşmanı katil sürüleri şimdi de
24 saat gözetlemek istiyorlar evlatlarımızı. Bizden korkuyorlar,
çünkü biz milyonlarız, Amerika’ya ülkemizi satan işbirlikçilere
karşı bağımsızlık mücadelesinin sürdürücüleriyiz. Halkın parasını
çalan hırsızlar meclisiyle, yargısıyla aklanmıştır. Yine çocuklarımızı katleden katil polislerini korumaya devam ediyorlar.
Her gün evlerimizi basıp terör estirerek bizi yok edeceğinizi mi
sandınız. 44 yıldır bizi teslim alamadınız. Bağımsızlık mücadelesini yok edemediniz. ‘Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik’, ‘dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’, ‘halkız
biz ölürüz yeniden doğarız ölümlerden’ diyenler bize yol gösteriyor. Demir parmaklıklar arkası bizim vatanımızdır, kamera
sisteminizi başınıza yıkacağız. Zulmün kalelerini yerle bir edeceğiz. Evlatlarımızla birlikte 24 saatlik kameralara karşı mücadele
edeceğiz “dendi.

bir araya geldik
konuştuk, seni
andık, sevdiğimiz hocalarla da karşılaştık, sonra yine
seni
andık.
"Orhan da olsa"
dedi birisi. Sonra
hapishaneler konuşuldu,
ölüm oruçları, direniş... Bu konulara
uzak olanlar bile seni anarken bir şeyler
yapalımı konuştu... Yine seni anarken...
Daha sen şehit düşmemiştin... Resmen
halen yerinde duranlara, kaçanlara,
kulaklarını tıkayanlara şehitliğin bir
cevap oldu; "Ne duruyorsunuz hadi, biz
canımızı ortaya koyuyoruz"...
Sen cevap oldun duranlara, susanlara... Her sabah okulun önünden
geçerken aklıma düşüyorsun, anıları
tazeliyorum, şimdi anılar daha bir
kafamda canlanıyor...
Halen ‘bir şeyler yapmak gerekir’
diyenler... demeyi bırakalım,
Orhanlar’ın son sözü ‘bir şeyler yapalım’ oluyor. Daha fazla insan ölmesin...
Senin son sözün çınlıyor kulaklarımda
halen...

İstanbul Barosu
Müvekkillerine Sahip Çıksın!
TAYAD’lı Aileler, başlattıkları kampanyayla
evlatlarının içeride yaşadığı tecriti dışarıya taşıyarak,
avukatlara kendileriyle birlikte hareket etmeleri
gerektiğini anlatıyorlar. Taksim Tünel’de 5 Şubat'ta
bir araya gelen TAYAD’lı Alileler İstanbul Barosu
önünde yaptığı eylemle bir kez daha seslerine ses
kattılar. TAYAD önlüklerini giyerek ‘İstanbul Barosu
Avukatları Tutsakların Avukat Haklarına Sahip
Çıksın!’ pankartı ile yürüyüşe geçtiler. Aynı içerikte
atılan sloganlarla birlikte yürüyüşte ayrıca
‘Tutsaklarımız Direniyor İstanbul Barosu Nerede?’,
‘Savunma Saldırı Altında İstanbul Barosu Nerede?’
dövizleri de taşındı. İstanbul Barosu önüne gelen
TAYAD’lı Aileler burada açıklamalarını okudular.
Açıklamayı okuyan TAYAD’lı Nuri Cihanyandı;
avukatların tutsaklara dayatılan cam kafesler işkencesine sessiz kalmaması gerektiğini ve bu saldırının
aynı zamanda avukatlara yönelik bir saldırı olduğu
ve görevleri başına gelmelerini hatırlattı. Sonrasında
ise Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde olan
evlatlarının 24 saat kamera ve cam kafesler işkencesiyle ilgili aldıkları cezaların olduğu mektubun
okunmasıyla eylem sonlandırıldı.

Fıkra
Unakıtan Karadeniz’ de
Erdoğan tarafından merkez ilçe kongresine destek amacıyla Trabzon’a gönderilen Eski Maliye Bakanı Unakıtan şehre girmek üzeredir. O sırada meydanda
bisikletini park eden biri yandaki kahveye
girer. Az sonra bir polis kapıdan içeriye
doğru bağırır:
– Kardeşim dışardaki bisiklet kiminse
alsın. Maliye Bakanı Unakıtan gelecek.
Trabzon’lu içerden aynı ses tonuyla
cevap verir:
-Bi şey olmaz… Kilitledum.

Özlü Söz
Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz.
Bu iki şey tamamen birbirinin karşıtıdır. Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz, zalimler
bulunamaz. Zulmün bulunduğu yerde ise
hak yeme, sömürü eğrilik vardır ve orada da adalet yoktur.

Kıssadan Hisse
Aslan ve Öküzler
Aç aslan bir çayırda otlayan 3 öküze rastladı. Öküzlerden birine saldırmak
istediyse de diğer öküzlerin yardıma koşması üzerine, başarılı olamadı.
Ne yaparsa yapsın, öküzlerin birlik
içinde savunması ile karşılaşıyordu.
Sonunda bir plan yaptı. Öküzleri
birbirine düşürücü iftiralar yaydı.
Aralarına fitne soktu. O zamana kadar
birbirinden ayrılmayan ve birbirini savunan öküzlerin birlikleri bozuldu. Herbiri
ayrı yerde otlamak üzere dağıldılar.
Aslanın istediği de buydu.Üçü bir arada iken bir şey yapamadığı öküzleri teker
teker avladı ve yedi.

Özlü Söz

Deyim

Yol ne kadar uzun olursa olsun
ilk adım atılmalıdır. (Mao Zedung)

Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek): Hiç önemsememek, aldırış
etmemek.

Şiir
Filizkıran Fırtınası
gün doğmadan başladı filizkıran
fırtınası
evler yemen türküsü
sokaklar seferberlik
öyle bir gariplik ki
öyle bir tedirginlik
yaz başında güz sonrası
ayvalar çiçekteydi
güller daha tomurcuk
açıl demişti güneş
açılmıştı kıraçta kış elmaları
çözül demişti güneş
çözülmüştü yılanlar karanlık odalarında
dallarda yuvalar tüy kokuyordu
düğün çiçekleri şenlikli
gün doğmadan başladı filizkıran
fırtınası
ne dal kaldı ne tomurcuk
yerden yere çaldı otları ağaçları
insan yüzlü bir korkuluk
üşüdüm dünyalarca
baskın yemiş bir kent gibi üşüdüm
sergen etti filizleri sapsarı bir
karanlık
bahardan kışa düştüm

acılı günler gördüm
sığdıramam bir tek günü bir koca
yıla
geceler geçirdim yoz kentlerin bulvarlarında
nice baharları kışlara gömdüm
uzak düştüm yelinden yelvesinden
acılı yurdun
uzak düştüm umudundan mutundan
yomundan uzak düştüm
bunaltının böylesini görmedim
severim fırtınanın her türlüsünü
ormanlar uğultulu sular dalgalı
severim filizkıran fırtınası'nı
kırıp kanatmıyorsa sevincin türküsünü
nerde benim baharım
dalım yaprağım nerde
gece çökmüş üstüne kerpiçsel yalnızlığın
sanki kaplan pençesinde bir manda
böğürtüsü
ne kuş kalmış ne çiçek
ne kırmızı ne yeşil
sapsarı karanlıkta yerler bahar ölüsü
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Ö ğretmenimiz
Düşman bizim devrimci irademiz ve
disiplinimiz karşısında oldukça zayıftır.
Onu güçlü kılan, bize kapitalizmden bulaşan,
irademizi ve disiplinimizi zayıflatmak için
her an, her saat saldırı halinde bulunan
içimizdeki düşmandır.
Bu iç düşmana, eksik ve zaaflara,
düzen özlemlerine, bu özlemlerin
çok değişik biçimlerine karşı
radikal bir tarzda mücadele etmezsek,
kendi ellerimizle örgüt irademizi ve
disiplinimizi zayıflatır, düşmana
geçit vermiş oluruz.
Bu, hızımızı kesmektedir.

CEPHE MİLİSLERİ TARAFINDAN TARANDI!

Adalet İsteyen Dev-Genç’lilere
Saldıranların Sırça Saraylarını Yıkarız!

info@yuruyus.com

Misilleme Meşru Hakkımızdır!

www.yuruyus.com

AKP İSTANBUL İL BİNASI

