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Katil Polislerin Mahallemizde Rahatça
Dolaşmasına İzin Vermeyeceğiz!
AKP'nin katil polisi, günlerdir Gazi Mahallesi’nde terör estiriyor. İmam hatipi 2
TOMA ve onlarca akrebiyle koruyor. İmam
hatip lisesini korumak için Gazi Mahallesi’nin
neredeyse her sokağını gaza boğdu. Sokakta
topluca oturan insanlara, kucağında çocuğuyla dolaşan bir kadına dahi plastik mermi sıktılar. Gazi Özgürlükler Derneği’ni, Gazi Halk
Meclisi’ni taciz ettiler. Akreplerin kapılarını
açarak küfredip ahlaksızca el kol hareketleri
yaptılar. Ama hayır!
Burası gazi bu namussuzlara burada yer
yok!
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Berkin İçin Yapılan Herşeyi Hızla İletin,
Geniş Kitlelerle Paylaşalım!
Berkin İçin 11 Mart’ta BOYKOTTAYIZ!
“11 Mart’ta Berkin'in hesabını sormak boynumuzun borcudur, Berkin için Adalet için 11 Mart’ta hayatı
durduralım, Boykotu örgütleyelim!” diyen Tüm Halk Cephelilere, halkımıza çağrımızdır!
11 Mart’ta Berkin için yapılacak boykotun çalışmaları kapsamında asılan her afişin, dağıtılan her bildirinin, yazılan her
duvar yazısının, yapılan her açıklama, yürüyüş, kapı çalışması, oturma eylemi vb. eyleminizin haberlerini, fotoğraf ve videolarıyla
birlikte hızla, anında Halkın Sesi TV’ye gönderin, bizler de gönderdiğiniz her haberi anında yayınlayalım.
Göndereceğiniz her haber, fotoğraf ve videoyla Berkin için boykot çalışmalarının, çağrılarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayalım.
11 Mart, Berkin Elvan’ı ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümü…
Berkin 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart'ta ölümsüzleşti.
Faşizmin adaletsizliğine, zulmüne, talan ve soygununa cevap verircesine ölümsüzleşti.
269 gün boyunca her gün faşizmin adaletsizliğini sorgulattı, hesap sordurdu… Ölürken de buna devam etti.
Bize de durmak, yorulmak, gecikmek yok.
Her günü 11 Mart Boykotunu örgütleyerek geçirecek olan Halk Cephelileri ve halkımızı bekliyoruz.
Ekmeksiz Bırakılan Halk, Adaletsiz Bırakılan Berkin İçin 11 Mart’ta BOYKOTTAYIZ!

Halkın Sesi TV
halkinsesi.tv@gmail.com
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İç Güvenlik Yasaları AKP’nin oylarıyla teker teker meclisten geçiyor.
Yasa tasarısı meclise geldikten sonraki
iki-üç gün içinde yasanın esası olan
10 madde meclisten geçti.
AKP başından beri ısrarla “iç güvenlik yasaları ne pahasına olursa
olsun çıkacak” dedi. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan “İç Güvenlik Paketi
-tüm tepkilere rağmen- öyle ya da
böyle parlamentodan geçecek” derken
Başbakan A. Davutoğlu "İç güvenlik
yasası ya çıkacak, ya çıkacak" dedi.
En azından MHP’yi yanıma alırım
diye düşünüyordu, ancak hiçbir düzen
partisini yanına alamadı. İktidarın nimetlerinden yararlanamayan düzen
partileri, burjuva muhalefeti neden
bu sorumluluğa ortak olsun ki? Yasanın sonuçlarının sorumluluğunu
kimse üzerine almak istemiyor. Çünkü
herkes olacakları çok iyi bilmektedir.
Bunun için de AKP’yi yalnız bıraktılar.
AKP, ideolojik olarak kendine oy
vermeyen halkın geri kalan kısmını
düşman olarak görüyor... % 50’nin
kendilerine karşı “nefret beslediğini”
kendileri itiraf ediyorlar. Oy aldıkları
% 50 ise AKP’nin kemikleşmiş tabanı
değildir. AKP buna rağmen gerici
faşist politikalarında ısrar ediyor...
Peki neden yapıyor bunları hem
de seçimlere giderken?
Pek çokları sorunu AKP ve Tayyip
Erdoğan’ın kişiliğiyle ele alıyor. “Erdoğan’ın artık ülkeyi yönetemeyeceğini, yanlışlarını düzelteceğine, yanlışı
yanlışla bastırmaya çalıştığını” söylüyorlar. Oysa görülmesi gereken gerçek AKP ve Tayyip Erdoğan şahsında
oligarşik düzenin faşist karakteridir.
AKP yönetemediği için bu yasayı çı-

kartıyor. AKP’nin faşist karakteri onu
bu yasaya zorluyor.
AKP’nin başka türlü yönetme
şansı yoktur.
Oligarşinin açmazı da budur.
AKP’den başka alternatif çıkartamıyor.
Halkın öfkesi burjuva partilerinde
düzene kanalize edilemiyor... Reformist, revizyonist, oportünist, Kürt
milliyetçi hareket de kitleleri düzen
içine çekmekte yeterli olamıyor.
13 yıldır ülkeyi yağma ve talan
eden, halk düşmanı politikaları uygulayan, AKP iktidarı kaybedince başına neler geleceğini çok iyi biliyor.
Halkın en basit olayda bile patlama
noktasına gelen öfkesi AKP’ye hiçbir
şekilde manevra alanı bırakmıyor.
İşte son örnek, Mersin’de katledilen
Özgecan olayı bunun tipik bir örneğidir.
Halkın öfkesi bu olayda da doruğa
çıktı. AKP, olayı kontrol altına almak
için daha en başında cumhurbaşkanıyla,
başbakanıyla cinayete tepki gösterdi.
Oysa aynı AKP, 307 işçinin katledildiği
Soma’da, 18 işçinin katledildiği Ermenek’te katliamı gizlemek için adeta
sıkıyönetim ilan etmişti.

Devrimci Hareketin
Varlığı AKP’yi
Neden Bu Derece
Korkutuyor?
Denklem şudur:
AKP, uyguladığı politikalarla tekelleri zengin ederken halkı yoksullaştırıyor. Yoksullaşan ve memnuniyetsiz halkın düzenini tehdit etmemesi
için baskı uyguluyor. Ancak hiçbir
baskı ve zulüm politikası ilelebet
halkı susturamaz. Halkın öfkesi er-
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geç düzene yönelir. Yönelme dinamiklerini de fazlasıyla taşıyor.
Devrimci bir alternatifin varlığı
koşullarında bu durum düzenin
en büyük korkusudur.
Ve düzenle hiçbir koşulda uzlaşmayan bir devrimci hareket var.
AKP’yi en çok korkutan budur.
Düzenin sahipleri AKP’ye karşı
büyüyen öfkenin devrimci harekette
birleşmesinden korkuyorlar. Devrimcilerin buna öncülük yapmasından
korkuyorlar.
“Az bilinen bir Marksist bir grup
hızla Ankara'nın pek alışıldık olmayan güvenlik meselelerinden biri
haline geliyor. (...) Yine de az bilinen
bir aşırı sol terörist grubu son zamanlarda Türkiye'nin en aktif terör
tehdidi olarak ortaya çıktı ve görünüşe göre çok az kişi bu durumun
farkında.” (WSJ, Jonathan Schanzer
ve Merve Tahiroğlu, “Türkiye’de
Yeniden Dirilen Terör Tehdidi”)
“Demokrasileri Savunma Vakfı”
AKP gibi iktidarlara politika oluşturmalarında yardımcı olan, araştırmalar yapan bir akıl hocalığı kuruluşudur. Yukardaki değerlendirmeler de bu kuruluşun başkan yardımcısı ve araştırmacısına ait.”
“Fakat Ankara adımlarını çok dikkatli atmak zorunda. Eğer Kürt barış
görüşmeleri başarıya ulaşırsa, Türkiye
ile barış yapmak istemeyen en kökleşmiş Kürt militanlarının bazıları
DHKP-C'nin çekimine kapılabilir.
(...) Ankara aynı zamanda en hoşnutsuz
azınlık grup olan Alevilerden de gözünü
ayırmamalı. Bunlar tıpkı Kürtler gibi
geleneksel olarak solcudur ve orantısız
şekilde DHKP-C'yi de kapsayan radikal hareketlere akın akın giderler.
Dahası, Aleviler Gezi protestoları hareketinin merkezi olan İstanbul'un
marjinalleşmiş semtlerinde AKP ve
DHKP-C arasındaki çatışmaların tam
ortasında yer alır.” (agy)
Görünen köy kılavuz istemez deniyor bir anlamda. Görünen gerçeğin
emperyalist efendileri de işbirlikçi
AKP de farkında. Ki bütün politikalarında devrimci hareketi hesaba katmak zorunda kalıyorlar.

AKP “Çözüm”
Politikalarında
Neden Adım Atamıyor?
AKP “çözüm” politikalarında hiçbir
adım atamıyor. Geçtiğimiz hafta cuma
günü sözde HDP ile ortak açıklama
yapacaklardı. Fakat, Kandil’le görüşmeye gidip gelen HDP heyeti AKP’yi
suçladı. PKK yöneticilerinden Duran
Kalkan AKP’nin “çözüm” sürecini
seçim malzemesi yapmaktan başka
tek bir adım atmadığını açıklayarak
silah bırakmayacaklarını söyledi...
Gelişmelerin hızına ne AKP’liler,
ne HDP’liler ne de burjuva medya
yetişemiyor. Söylenenler gerçekleşmiyor. Oysa bazı gazeteler Cumhurbaşkanı T. Erdoğan’ın Meksika gezisini bir gün erken bitirmesinin nedenini HDP ile yapılacak ortak açıklama metninin son haline bakmak
olarak açıklamıştı. Ortak açıklama
yapılamadı, ne zaman yapılacağı da
meçhul. Karşılıklı beklentiler karşılanmıyor. Hiçbiri durumdan memnun
değil.
Burada da önlerindeki tek engel
Cephe’nin varlığıdır... Cephe var olduğu sürece, faşizme karşı savaşı
yükseltme kararlılığı içinde olduğu
sürece oligarşi hiçbir adım atamaz.
Düzenle uzlaşanlar yok olur. Halk
faşizme karşı savaşan Cephe politikalarında birleşir.
Bunu biz söylemiyoruz, Amerikan
gazetesi “Wall Street Journal”de
yazan değerlendirmeler, AKP yöneticilerinin PKK’li tutsaklar için düşünülen her düzenlemeyi “DHKPC’liler de yararlanır mı” korkuları
bunun ifadesidir.
Cephe korkusu sadece AKP’nin
korkusu değil, bütün emperyalistlerin
korkusudur.

Reformizmin
Seçim Birlikleri
Halk Muhalefetinin Değil
AKP ile Uzlaşmanın
Birliğidir
Reformistler, AKP’nin yeni yasalarını faşist yasalar olarak niteliyorlar. 12 Eylül faşist darbe sürecini

de aşan düzenlemeler olduğunu söylüyorlar. AKP ise ısrarla ve kararlılıkla
“çıkacak, çıkacak, çıkacak” diyor
ve yasayı çıkartıyor.
Peki reformizm ne yapıyor?
AKP’yi “yanlıştan vazgeçmeye”
çağırıyor. Seçim birliklerini büyütmeye çalışarak “Faşizmi Yeneceğiz”
diyor.
Faşizmin parlamentosunda faşizmi
yenemezsiniz. Seçim birlikleriyle
halk muhalefetine öncülük yapacağını
söyleyenler halkı aldatanlardır. Reformist partilerden en iddialı olanı
HDP’dir. HDP, yüzde 10 barajını aşmaya büyük misyon biçmiş durumdadır. Diyelim ki barajı aştılar ne
olacak?
Selahattin Demirtaş “bizim için
oy önemli değil, çözüm süreci
önemli” diyerek ne olacağına işaret
ediyor bir anlamda. Varsa yoksa “çözüm süreci”dir tüm hesapları. Açık
ki HDP halk muhalefetinin AKP
faşizmine karşı mücadelesinin değil,
uzlaşmasının birliğidir.
6-7 Ekim’de onlarca Kürt yurtseveri katledildi. Çözüm süreci adına
bir anda Kürt halkının ayağa kalkışını
durdurdular. Cizre’de, Kürt halkı
katledildi. Yine “susun, direnmeyin”
dediler Kürt halkına... Yüzde 10 barajını geçtiğinde de olacak olan aynı
şeydir. Temsil ettikleri halk muhalefetini AKP karşısında düzenle uzlaşmakta kullanacaklardır.
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Yönetememe Krizi
Ülkemizdeki Sürekli
Faşizm Gerçeğidir
Tek Çözümü Devrimdir
Gerçek ortadadır; yönetemiyorlar.
Çok değil daha 15-20 gün önce
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
“Biz yüzde 50 oy alıyoruz. Fakat
geriye kalan yüzde 50′de bir nefret
söylemine dönüşüyor. Bu, bizim
yüzde 50 oyumuza engel olmaz.
Ama Türkiye yönetilebilir bir ülke
olmaktan çıkabilir” diyerek yönetememe krizini itiraf etti.
Emperyalist ve yerli tekelleri zengin edip Türkiye halklarını azgınca
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sömürenler yönetemezler.
ödenekten harcadığı para 7 milyar
500
milyonu geçti... Bu yeni bir
Ulusal hak istemi, insanca yaşam
rekor.
2015 yılının ocak ayı harcaistemi boğulan Kürt halkı, ibadet özmaları
ise bir önceki yıla göre 109
gürlüğü tanınmayan, potansiyel temilyon
897 bin TL ile bir önceki
rörist görülen Aleviler... Artık tek
yıla
göre
yeni bir rekor kırdı... Haltek değil toplu şekilde katledilen işkımız şunu bilsin örtülü ödenekten
çiler... Örgütlenme hakkı, iş güvencesi
harcanan her kuruş halka karşı savaşta
tümüyle elinden alınan emekçiler...
kullanılmaktadır.
Halkımızın yüzde 31'i açlık, yüzde
72'si yoksulluk sınırının altında yaAK Saray’ın koruma sayısı
şıyor... Uyuşturucudan ölümler günlük
450’den 1150’ye çıkartıldı.
sıradan olaylar haline geldi. 10-20
Danimarka’dan 3 milyon İSsene öncesini mumla arayan çiftçiler,
YAN BASTIRMA MERMİLERİ
köylüler... Açlığa, ölüme terkedilmiş
SATIN ALDILAR!
sayıları 10 milyona varan emekliler...
Bunların hepsini halktan korkuGeleceği, eğitim hakkı elinden alınmış
larından ve halka karşı yapıyorlar. 3
öğrenciler, gençlerimiz...
milyon mermiyi bize sıkacaklar...
Oligarşinin, AKP’nin yönetmekten
İşte İç Güvenlik Yasası’nı halka karşı
anladığı baskı ve zulümdür. İç Gübu katliamları yasallaştırmak için çıvenlik Yasalarıdır.
kartıyorlar.
Gerçek ortadadır; korkuyorlar.
BU YASALARI GAYRİ MEŞ“Paket olmazsa seçimleri silahların
RUDUR TANIMIYORUZ!
gölgesinde yaparız” derken Tayyip
Asıl güvenlik sorunu olan halErdoğan, abartmıyor aslında. Duykımızdır!
dukları korkuyu işaret ediyor.
HALKIN GÜVENLİK YASAAKP İç Güvenlik Yasalarıyla faşist
LARINI
YAPALIM!
terörünü yasallaştırıyor!
AKP’nin aldığı oy oranı ne olursa
Bunun İçin;
olsun; halk nezdinde hiçbir meşruluğu
1- Meclisiyle, yasalarıyla, mahyoktur. Hala AKP’yi destekleyenler
kemeleriyle,
hapishaneleriyle, orduAKP’nin yağma, talan, soygun düsuyla,
polisiyle,
eğitimiyle... AKP’nin
zeninden nemalanan hırsız, soysuz
düzeni
GAYRİ
MEŞRUDUR, TAyozlaşmış kesimlerdir. Bakın
NIMIYORUZ!
AKP’den milletvekili adaylığına başvuru yapanların kişiliğine... İktidar
2- Bu düzenin parlamentosundan,
olanaklarından bir parça kemik koseçimlerinden umut beklemek halkın
partabilmek için kişilikleri, onurları
umutlarını yeniden faşist düzene çekayaklar altında sürünenlerdir...
mektir. Bu düzenin seçim oyunlarına
kanmayın! Çözüm parlamentoda deAKP bu soygun düzenini, yozlaşmış bu kadrolarla yönetmeye
çalışıyor... Ancak yönetemiyor...
Hiçbir meşruluğu yoktur. Onun için
Cephe var olduğu sürece,
faşist terörden başka hiçbir politikası
faşizme karşı savaşı
yok... “Ne pahasına olursa olsun”
dedikleri “iç güvenlik yasaları”nı yükseltme kararlılığı içinfaşist terörlerini, gayri meşru düde olduğu sürece
zenlerini YASALLAŞTIRMAK için
çıkartıyorlar.
oligarşi hiçbir adım ataNASIL ÇIKARTIRLARSA ÇImaz. Düzenle uzlaşanlar
KARTSINLAR FAŞİST TERÖRÜ
yok olur. Halk faşizme
YASALLAŞTIRAN İÇ GÜVENLİK YASALARINI TANIMIYOkarşı savaşan Cephe
RUZ!
politikalarında birleşir.
AKP’nin 2014 yılında örtülü

ğil, devrimdedir! HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
3- AKP’nin ordusu ve polisi halk
düşmanıdır. Halkımız devrimcilerin
öncülüğünde kendi güvenliğini kendisi almalıdır. BUNUN İÇİN SİLAHLANALIM, CEPHE MİLİSLERİNİ BÜYÜTELİM!
4- Bu düzenin mahkemeleri halka
karşı faşizmi korumak, aklamak için
vardır! HALK MAHKEMELERİNİ
KURALIM!
5- AKP her türlü yozlaştırma politikalarıyla halkımızı çürütüyor.
Mahallelerimizde;
- Her türlü uyuşturucu kullanmak
yasaktır.
- Her türlü uyuşturucu satmak
SUÇTUR! Satanlar cezalandırılır!
- Fuhuş yapmak ve yaptırmak
suçtur, yapanlar da, yaptıranlar da
cezalandırılır!
- Hırsızlık yapmak, halkın malını
çalmak suçtur!
- Halk düşmanı polislerle işbirliği
yapmak suçtur!
6- Halk düşmanı AKP’nin, faşist
partilerin mahallelerimizde siyasi
faaliyet yürütmesine, propaganda
yapmasına, örgütlenmesine izin verilmeyecek!
7- Faşizmin halkı bölüp parçalamasına karşı halkın birliğini sağlamak
ve örgütlemek esastır.
8- Düzenin bencil kültürüne karşı
halkın her alanda dayanışmasını örgütlemek esastır!
9- AKP, esnaflarımızı halk muhalefetine karşı yedek güç olarak
kullanmak istiyor. Sömürü çarklarının arasında ezilen esnaflarımızın çıkarı devrimdedir. Esnaflarımızı üretim, tüketim ve dayanışma kooperatiflerinde örgütleyelim...
HALKIMIZ!
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ BU DÜZENİN
HER ALANDAKİ TEK ALTERNATİFİDİR!
CEPHE SAFLARINDA BİRLEŞİN, BU DÜZENİ YIKALIM!
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AKP’NİN YÖNETEMEME KRİZİ HER YERİNDEN UÇ VERİYOR...

ÇÖZÜM; CEPHE SAFLARINDA
BİRLEŞMEK VE SAVAŞMAKTIR!
 AKP’nin 2014 yılında örtülü ödenekten
harcadığı para 7 milyar 500 milyonu geçti...
Harcanan paraların her kuruşu halka karşı savaşta
harcanmıştır!
 Ak Saray’ın koruma sayısı 450’den 1150’ye
çıkartıldı. Yüzbine de çıkarsalar sırça saraylarında
halktan korkularını bastıramayacaklar!
Danimarka’dan 3 milyon İSYAN BASTIRMA
MERMİLERİ SATIN ALDILAR! 300 milyon
mermi de alsalar halkın isyanlarını
bastıramayacaklar!
AKP faşist yasalarını bir bir meclisten geçirirken, yaşadığı krizi gözlerden uzak tutmayı başaramıyor.
Özgecan Arslan'ın Mersin'de vahşice
katledilmesinden sonra sokaklara taşan öfkenin ortaya çıkardığı gerçek
budur.
Ne bir kadının vahşice katledilmesi ne de tecavüz ilk kez yaşanıyor.
Neredeyse her gün benzer bir tecavüz
saldırısı veya katliam yaşanıyor...
Hatta Özgecan'dan sonra da bu tür
tecavüz ve saldırılar devam etti.
Ancak toplumsal yaşam içinde bazı
olaylar birikerek en son bir yerden
uç verip sokaklara taşar ve biriken
öfke yaşanan tüm zulmün tercümanı
olurlar. Özgecan'ın katledilmesi sonrası yaşananlar da bunun ifadesidir.
Özgecan Arslan'ın katledilmesinden hemen sonra ülkenin dörtbir yanında eylemler yapıldı... Kimi eylemler salt kadın sorunu üzerinden
ele alınmak istenmiş, feministler önderliğe soyunmuş olsalar da genel
olarak biriken ve taşan öfke AKP'ye
yönelmeye, onun halka karşı yıllardır
uyguladığı saldırıları hedef alan bir
yönde gelişmiştir...
Ülkenin neredeyse her ilinde eylemler yapıldı. Sokaklara çıkan in-

sanların öfkesi bir kadının daha tecavüze uğramış olması, katledilmesi
ile sınırlı kalmadı. Bu çerçevede sorunu ele almaya çalışanlar olsa da
öfke esas olarak AKP'ye, AKP’nin
bu temeldeki politikalarına yöneldi... Sokaklarda yüzlerce, kimi yerlerde binlerce insan sokaklara çıkarak
öfkelerini haykırdılar. Herkesin ortak
düşüncesi; tecavüzü ve vahşeti yaratanın AKP'nin adaleti, yarattığı
yozluk ve gericilik olduğudur. Bu
nedenle eylemlerin yönü çoğunlukla
AKP binaları olmuştur. Halkımız
için hedef açık ve nettir: AKP ve
devlet...
Özgecan için okul arkadaşları ve
başka üniversitelerden öğrenciler, liseliler de alanlardaydı. Onlar da olaya
ilişkin öfkelerini haykırırken aynı
şekilde esas sorumlunun ve hedefin
devlet, AKP olduğunu haykırıyorlardı.
Öfkenin birikmesi ve eylemlere
dönüşmesi karşısında AKP de hemen
karşı atağa geçerek bu kez sorunu
sahipleniyor görüntüsü altında hedef şaşırtma manevrasına başvurmuştur.
AKP bir yandan olayı bir güvenlik
sorunu olarak değerlendirip suçluların
derhal yakalanması ve cezalandırıl-

ması propagandasını öne çıkarmış
ve faillerin kısa sürede yakalanmış
olmasının propagandasıyla kendini
aklamaya çalışmıştır. Öte yandan ise
tartışmayı “en ağır ceza”, “idam”
vb. gibi konulara kilitlemeye çalışmıştır. AKP'li bakanlar, milletvekilleri
peşpeşe demeçler vererek suçluların
derhal yakalanması ve idam edilmeleri gerektiğini, bunun için de idamın
tekrar getirilmesini tartışmaya açtılar.
Kimileri ise hadım edilmelerini öne
sürüyordu... Sanki idamın veya hadım
edilme gibi cezaların olmaması yaratmıştı bu tecavüzü ve vahşeti...
Elbette sorun bu değildi ve AKP de
böyle bir çaba içinde değildi. Onlar
için önemli olan, biriken öfkenin
farklı bir kanala akıtılarak boşa
çıkarılmasıdır. Yoksa ne idam ne
de hadım edilme gibi bir ceza öngördükleri ya da buna hazırlık içinde
olduklarından değildir.
AKP'nin Özgecan'ın ailesini de
yanına çekerek başlatmak istediği
ve yürüttüğü tartışmalar birkaç günlük
bir tartışma gündemi olsa da, amacı
kısa sürede anlaşılarak bir kenara
atılmıştır.
Diğer yandan ise bu konuyu salt
kadın sorunu çerçevesi içine sığdır-

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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maya çalışan ve erkek şiddeti ile
sınırlı ele almaya çalışanlar da vardı
sokaklarda. Bunların sesleri çok daha
gür çıkıyordu. Ancak bu da sorunun
salt bu çerçevede alınmasına yetmedi... Etek giyen erkeklerden, mor
renkli dövizleri ve pankartlarıyla
sorunun salt bu çerçevede ele alanların hemen her eylemde bulunmaları bu gerçeği değiştirmiyor.
Çünkü ne kadına yönelik saldırılar
ilktir ne de tecavüz saldırıları ilk kez
yaşanıyor.
Kim hangi yana çekmeye çalışırsa
çalışsın yaşanan eylemler ve ortaya
çıkan öfke patlamasının gerçek nedeni
AKP'nin yıllardır uyguladığı politikalardan bağımsız değildir. Tecavüz
konusunda ortaya çıkan bu patlamanın da maddi zemini bu politikalardır.
Çünkü, AKP iktidar olduğu günden bu yana kadına yönelik aşağılayıcı yaklaşımının yanı sıra adalet
mekanizmasını da bu aşağılamaya
uygun bir şekilde işletmiş bir iktidardır. AKP anlayışının temellerini
atanlardan biri olan Hüseyin Üzmez
gibi bir sapığı -yoğun tepkiler karşısında tutuklamak zorunda kalsa da
hapisten çıkarmak için elinden geleni
yapan bir iktidar ve onun adaleti
vardır bu ülkede. Yani Üzmez gibi
sapıkları koruyan, kollayan bir adelet...

Özgecan'ın vahşice katledilmesinden sonra İslam tarihinin Cahiliye
döneminde kadınların diri diri gömülmesini hatırlayarak lanet okuyan
Tayyip Erdoğan'ın “Ben zaten kadın
erkek eşitliğine inanmıyorum”,
“bir tane kız mıdır kadın mıdır
bilmem” gibi gerçek düşünceleri ise
unutulmuş değildir.
Herkesi aptal bir kendini akıllı
sanan AKP'nin tüm halkı ve özellikle
de kadınları aşağılayan, horlayan
açıklamaları neredeyse her gün duyduğumuz gerçeklerdir.
Aşağılık ve sapık düşünceler neredeyse tüm AKP kadrolarının artık
ortaya saçılan ve her gün TV ve gazetelerden duyduğumuz sözleriyle
bilinmektedir.
Bu nedenle AKP'nin konuyu saptırma çabaları karşılığını fazla bulamadığı gibi öfkenin odak noktasına
AKP'nin oturmasından daha doğal
bir şey yoktur.
Kuşkusuz bu olay nezdinde açığa
çıkan öfke, sadece tecavüz ve vahşi
bir katliama duyulan öfkeyle sınırlı
değildir. Bu öfke patlaması bu konuda kendine bir yol bulsa da gerçekte AKP'nin halka karşı uyguladığı genel sömürü ve zulüm politikalarına duyulan öfkenin patlama noktasından başka bir şey
değildir.
2013 yılında gerçekleşen Haziran
Ayaklanması nasıl ki bir çevreci duyarlılık şeklinde, ağaç katliamına
karşı bir tepki biçiminde ortaya çıkmışsa bu kez de tecavüzlere, kadınlara
yönelik saldırılara karşı bir duyarlılık
biçiminde patlamıştır. Elbette bu kez
Haziran Ayaklanması’nda ulaştığı
boyuta ulaşmamıştır. Ancak halka
zarar veren halk düşmanı tüm politikaların AKP iktidarının ürünü
olduğunu ve devlet politikası olduğunu açığa çıkaran ve tepkiyi
esas hedefe, devlete yönelten içeriğe
sahip olmaları yanıyla benzerdir
ve politiktir.
AKP’nin hemen her politikası
halkın öfkesini biriktirip patlama
noktasına getirmektedir… Dün ağaç
katliamına öfke biçiminde patlamış,
bugün kadınlara yönelik saldırılar

üzerinden patlamıştır. Başka bir gün
başka bir konuda patlamaması için
de hiçbir neden yoktur.
Çünkü AKP, halk düşmanı politikalarıyla, halka rağmen iktidardır.
Sömürüde, zulümde sınır tanımamaktadır. Her gün iş kazaları adı altında yaşanan katliamlardan, açlığın
ve yoksulluğun artmasına kadar halkın yaşadığı her sorunun sorumlusu
AKP iktidarıdır.
Kendileri saraylarda saltanat sürerken açlık ve yoksullukla boğuşan
halkın tepkilerinin her gün olmamasının ülkemiz nesnelliği içinde elbette
nedenleri vardır.
Mahir Çayan'ın yıllar öncesinde
ortaya koyduğu suni denge bir olgudur bu ülkede. Ve bunun yarattığı
bir politik pasiflik durumu da söz
konusudur. Ancak bu gerçeğe rağmen
bu ülkede yerel, bölgesel ayaklanmaların olmayacağı anlamına gelmez.
Halkın biriken tepkileri örgütlü olmasa da bir şekilde kendine akacak
bir kanal mutlaka bulur ve sokaklara
taşar. İktidarın kendiliğinden gelişen
bu tür öfke patlamalarını iktidarın
kontrol altına alması ve yönlendirmesi
çok da zor olmaz....
Ancak bu tepkilerin örgütlü
hale geldiği ve biriken öfkenin örgütlü mücadeleyle açığa çıktığı durumlarda sonuçlarını iktidarın
kontrol altına alması ve iktidarını
koruması o kadar da kolay olmayacaktır.
İşte AKP’nin korkusunun nedeni
de budur… Kendiliğinden öfkeyi bir
şekilde kontrol edebilir ve yönlendirebilir ama örgütlü mücadeleyi ve
bu mücadelenin halkın biriken öfkesiyle buluşmasını ne yapacak?
Sorun buradadır. Ve AKP'nin bugün
hayata geçirmeye çalıştığı ve içgüvenlik yasasındaki ısrarı da bunun
içindir…
Yönetemediğini en iyi bilen
AKP’dir… Her şeyden korkusunun
nedeni budur… Faşist terörden
bir adım bile geri atamamasının
nedeni bundandır… Halkın her
türlü tepkisini ve direnişini zorla
bastırmak istemektedir. Bunun dışında kendi iktidarını sürdüreme-
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yeceğini çok iyi bilmektedir.
Krizi her gün artan oligarşinin
halkın biriken öfkesine karşı aldığı
önlemlerdir bu faşist yasalar.
Yarattıkları sömürü ve zulüm ortamında korkuları dağ gibi olanların sarıldıkları çarelerdir bu
faşist yasalar.
Öyle bir korkudur ki yaşadıkları,
sözde karşı çıktıkları vahşet ve büyük
bir üzüntüyle sahiplendikleri Özgecan
için yapılan eylemlere dahi saldırdılar.
Kendi kontrollerinden çıkacaklarını,
ipin ucunu kaçıracaklarını düşünerek
saldırdılar. Kendilerinin doğrudan
denetleyip kontrol altında tutmadıkları
hiçbir eyleme tahammülleri yoktur.
Her an ipin ucu kaçar ve yeni bir
ayaklanmaya vesile olabilir korkusunu
yaşıyorlar.
Çünkü her ne kadar kontrol altına
alarak bir süre sonra boşa çıkarmış
olsalar da Haziran Ayaklanması korkuları devam etmektedir. Berkinler
hala daha onların kabusudur...

Sonuç Olarak;
1- Özgecan'ın tecavüze zorlanıp
vahşice katledilmesi sonrasında ya-

şanan tepkiler tek bir olayın yarattığı
tepkiler değildir. Biriken öfkenin patlamasıdır.
2- Oligarşinin yönetememe krizi
AKP’nin halkla olan çelişkilerini her
geçen gün derinleştirmektedir. Ve
bunlar çeşitli biçimlerde açığa çıkmaktadır. Patlayan öfke AKP'nin gerek kadına bakışı ve tecavüzü meşrulaştıran adeletine karşı ve gerekse
de AKP'nin halka düşman tüm politikalarına karşı biriken öfkenin açığa
çıkmasıdır.
3- AKP halkın biriken bu öfkesinin
nerede ne zaman patlayacağının korkusunu her gün yaşamaktadır. Ancak
esas korkusu salt bir öfke patlaması
olması değildir. Bu öfkenin örgütlü
bir güçle birlikte açığa çıkarak patlamasıdır. Halkın örgütlü gücüyle
bütünleşen bir öfke patlamasının
önüne geçmenin hiç de kolay olmayacağını AKP çok iyi bilmektedir.
4- AKP'nin İç Güvenlik Yasalarını
çıkarmadaki ısrarının nedeni budur.
AKP faşist yasaları olmadan halkı
yönetemeyeceğini ve kontrol altında
tutamayacağını
görmektedir.
Özgecan'ın katledilmesiyle açığa çıkan öfkenin dayandığı maddi temelin

Fotoğraf ve Sinema
Emekçilerinden Çağrı
11 Mart Berkin'in ölüm yıldönümünden 12 Mart Gazi ayaklanmasının yıldönümüne, Bağımsız Türkiye Konserinden 1 Mayıs'a halkın devrimci mücadelesi
için önemli günlerin duyurularının yapılmasında FOSEM olarak bir çağrımız var!
Bilgisayar başında tanıtım videoları hazırlayabilen, internette dolaşacak
afişler yapan dostlarımız üretimlerinizi bekliyoruz. Kamera, fotoğraf makinesi,
cep telefonu... Hangi cihazla hazırlanırsa hazırlansın üretimlerinizi bize gönderin
yayınlayalım, geliştirip yaygınlaştıralım.

FOSEM
idilfosem@gmail.com
facebook.com/idil.fosem

kendi sömürü ve zulüm politikaları
olduğu gerçeğini en iyi bilen AKP'dir.
5- Haziran'da seçimlere gidiliyor,
AKP yönetememesine rağmen oligarşinin başka da alternatifi yoktur… Seçimleri büyük ihtimalle yine
AKP kazanacaktır… Bu da AKP faşizmi ile halk arasındaki çelişkileri
daha da derinleştirecektir.
6- Bu düzenin de, düzenin yarattığı
tüm pisliklerin ortadan kaldırılmasının
tek yolu devrimdir. Bu düzenin devrimden başka alternatifi yoktur.
Bu nedenle AKP'nin faşist düzeninden kurtulmak için parlamento içinde arayışlara girmek
boş bir çabadır. İşte iç güvelik yasasının çıkarılması sırasında mecliste yaşananlar ortadadır...
Ciddiyetten uzak, bağırıp çağırmaktan başka bir politikası olmayan sözde muhalefet partileri ve
faşist iktidarın cengaverleri arasındaki tepişme arenasından halka
yarar bir şey çıkmaz...
8- Halkımız!.. Faşist AKP düzeninin tek alternatifi devrimdir.
Devrimi yapacak tek güç Cephe'dir.
Devrim için Cephe saflarında birleşelim, savaşalım, kazanalım...
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Grup Yorum'un
30.Yıl Konser
Çalışmaları
Ülkenin Dört Bir
Yanında Sürüyor!
Tüm konser çalışmalarında
olduğu gibi, Grup Yorum 30.yıl
çalışmalarını da halkla, Grup
Yorum Gönüllüleri ile birlikte
yapıyor.Çünkü Grup Yorum halktır, halkın içinden çıkmıştır;

Elazığ'da Grup Yorum
Yazılamaları Yapıldı
Elazığ'da 24 Şubat'ta Grup
yorum gönüllüleri “Grup Yorum
30 yaşında. Geliyoruz” yazılamaları yaptılar. Fevzi Çakmak,
Esentepe Mahallesi'nde toplam
altı adet yazılama yapıldı.
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HALKIMIZ AKP’NİN
KIŞKIRTMALARINA KANMIYOR
 AKP Faşizmi,
Halkımızı Birbirine
Düşmanlaştırmak,
Kırdırmak İstiyor.
 AKP’ye Oy Veren,
Destekleyen Halkımız!
Bu Oyuna Gelmeyin!
 AKP’ye, Eli Kanlı
Gerici, Faşist Maşalarına
Kendinizi
Kullandırtmayın!
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 Emperyalizmin
“Halkı Halka Kırdırma”
Politikası AKP Faşizminin
Elindedir.
Tarihsel kökleri sınıflı toplumların
ortaya çıkışına dayanan “böl-parçala-yönet” politikası; milliyetçilik, şovenizm, kışkırtma, halkları birbirine
kırdırma politikaları dün olduğu gibi
bugün de, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin elinde, halklara ve devrimcilere karşı kullanılan bir silahtır.
Emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlar,
egemenliklerini pekiştirmek için halkı
birbirine karşı kışkırtmak ve kırdırmakta gözlerini kırpmazlar. Halkı
halka kırdırmak, birbirine düşürmek,
birbiriyle savaştırmak emperyalizmin
en tehlikeli politikalarından biridir.
Devrimci, demokrat, halktan yana
olan tüm güçlerin görevi, bu politikaları engellemektir.
Emperyalizmin en sadık uşaklarından işbirlikçi Türkiye oligarşisi;
emperyalizmin kontrgerilla, ideolojik
propaganda ve sömürü yöntemlerinin
yanında, “halkı kışkırtma”, “halkı
birbirine kırdırma”, “böl-parçala-yönet” politikalarının iyi bir takipçisi olmuştur. Halk muhalefetinin
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ve devrimci mücadelenin yükseldiği
dönemlerde uygulamaya sokmuştur.
Vietnam direnişi karşısında çaresiz
kalan ABD emperyalizmi “Savaşı
Vietnamlılaştırmak” politikasını uygulamıştır. Bu politika, Vietnam halkını birbirine kırdırma politikasıdır.
Emperyalizmin bu politikası bugün
AKP faşizminin elindedir.
Anadolu bin yıldır çeşitli milliyetlerden, inançlardan halklarımızın
toprağıdır. Halkların kardeşliğinin
toprağıdır. Halklarımız sevinçlerini,
acılarını paylaştılar, zalime birlikte
direndiler, vatanlarını emperyalistlerin
işgalinden birlikte mücadele ederek
kurtardılar. Bu nedenle; bütün milliyetlerden, inançlardan, farklı görüşlerden emekçi halkımızın; birlikte
yaşamak, birlikte mücadele etmek,
birlikte yönetmek eşit derecede hakkıdır. Bu yüzden emperyalizmin ve
oligarşinin katliamlarına, komplolarına, provokasyonlarına, kontrgerilla
saldırılarına rağmen halklarımız birbirine düşmanlaştırılamamıştır.

AKP, Halkı Birbirine
Düşmanlaştıracak Bütün
Politikaları Deniyor
AKP, halkın tüm kesimlerinin örgütlenmesinin, dayanışma ve birlik
içinde olmasının kendi iktidarı için
yaratacağı tehlikenin farkındadır. Bu
yüzden, iktidarını korumak ve güç-

lendirmek için baskı ve terörünün
yanısıra yalan propagandalarıyla halkı
etki altına almaya, kutuplaştırmaya,
bilinç bulanıklığı yaratmaya çalışıyor.
Bunun bir tek nedeni vardır; korku.
Bu korkudan dolayı, iktidara geldiği
günden beri, halkı bölmeye, birbirine
düşürmeye, gücünü zayıflatmaya çalışıyor. Gerici, faşist, milliyetçi, şoven
propagandalarla AKP’ye oy veren
kitlenin beyinlerini zehirleyerek oy
vermeyenlere, muhalif olanlara karşı
kışkırtıyor. AKP, ırkçılık, milliyetçilik,
şovenizm, provokasyon ve zulüm
üretiyor. Yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşayan halkımızı, ulusal kimliklerine, dinsel ve mezhepsel inançlarına, kültürel yapılarına, yaşam
tarzlarına, düşünce farklılıklarına,
mesleklerine, cinsel farklılıklarına
göre bölerek birbirine karşı kışkırtıyor,
birbirine düşmanlaştırmak istiyor.
Bunun için halkı birbirine düşmanlaştıran her türlü aşağılık, kirli politikalara başvuruyor.
AKP faşizmi, ne zaman sıkışsa,
çıkış yolunu halkı kamplaştırmakta,
kutuplaştırmakta buluyor. Kendisine
oy vermeyenleri, oy veren yüzde
elliyi zor tuttuğunu söyleyerek tehdit ediyor, halkın karşısına halkı çıkarmakla korkutuyor.
Halkı; Kürt, Türk, Arap, Laz,
Çerkez, Ermeni, Rum diye ulus ve
milliyetlere, Müslüman, Hıristiyan,
Ortadoks, Ezidi, Alevi, Sünni diye
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Halkın hak alma mücadelesi,
bizzat Başbakan Davutoğlu
tarafından yapılan
provokasyon ve
kışkırtmalarla bastırılmak
isteniyor. İşte Davutoğlu’nun
halkı muhalefete karşı
kışkırtması: “Kimse
Türkiye’deki insanları
direnişe çağırmaya kalkmasın, o direnişin
altında kalır. O zaman bütün bir millet ayağa
kalkar, molotofkokteylini savunanlara karşı;
kendi sokağını, şehrini savunur”
din ve mezheplere göre bölüyor.
Alevi ailelerin evleri işaretleniyor.
İnançlarıyla alay ediliyor. Alevileri
yuhalatıyor. Berkin’in annesini yuhalatıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı
“Ben zaten kadın erkek eşitliğine
inanmıyorum” diyerek kadına şiddeti
körüklüyor.
Fenerbahçelileri, Galatasaraylıları,
Beşiktaşlıları, Trabzonsporluları birbirine kışkırtıyor. Halkı, inananlarinanmayanlar, AKP’ye oy verenlervermeyenler diye, başı açık-başı kapalı diye bölüyor. “Ayıklar, ayyaşlar”
olarak ayrıştırıyor.
Evini yıktırmayan halkın üstüne
kandırdıkları halkı salıyor. Uyuşturucu
ve fuhuşla mücadele eden devrimcilerin üzerine çeteleri salıyor. Linç
saldırıları düzenliyor.
AKP, “vatandaşlık görevi” diyerek halkı muhbirleştiriyor. Muhbirlik, bir halkın alçaltılmasıdır. AKP,
alçaltmakla, çürütmekle kalmıyor
halkı birbirine düşmanlaştırıyor.
AKP’nin elindeki en etkili kozu
iktidar ve dindir. Kendi tabanını
dinci, gerici politikalarla kemikleştiriyor. Dinci politika ve söylemlerle
oy tabanını elinde tutmaya, korumaya
çalışıyor. Eli satırlı güruhlarını “Allahu Ekber” nidalarıyla kendileri
gibi düşünmeyen, giyinmeyen, kendileri gibi yaşamayan halka saldırtıyor.
Haziran Ayaklanması’nda, “camide
içki içtiler”, “türbanlı kadına saldırdılar” yalanlarıyla halkı birbirine
karşı kışkırtmaya kalktılar. Türkiye’nin

80 ilinde yapılan gösterilere katılan
yüz binlerce
insana “çapulcular”,
“marjinaller”, “dış
mihrakların
işbirlikçisi”
diyerek hakaret ettiler. Haziran Ayaklanması’nda
omuz omuza
direnen, çeşitli milliyetten, dinden ve farklı görüşlerden halkımız, AKP faşizminin
provokasyonuna gelmedi. AKP’nin
tüm kışkırtmalarına rağmen halkımız
bu yalanlara inanmadı ve provokasyona gelmedi. Ancak, AKP, muhalefeti
susturmak için halklar arasında düşmanlık yaratma politikalarından vazgeçmeyecektir, bu düşmanlık tehlikeli
bir boyuta gelecektir.

AKP,
Halka Karşı Savaşta,
Dinci, Gerici, Faşist
Örgütleri Kullanıyor
Faşizmle yönetilen ülkelerde iktidarlar, ekonomik ve siyasi krizlerini
atlatmak, halkın muhalefetini engellemek, kitleleri pasifize etmek, korkutup, sindirmek için sivil faşist ve
gerici teröre başvururlar. Bugün
AKP’nin yaptığı da budur. AKP,
halka karşı saldırılarda polis sayısını
ve yetkilerini arttırmakla, onları TOMA’larla, gaz bombalarıyla teçhizatlandırmakla yetinmiyor. Halka
karşı savaşta sivil faşistleri ve gerici
örgütleri de devreye sokuyor.
AKP, 6-7 Ekim tarihlerinde, başta
Diyarbakır olmak üzere, Türkiye’nin
birçok ilinde gerçekleştirilen IŞİD saldırılarını protesto ve Kobane’ye destek
eylemlerinde MHP’li sivil faşist artıklarını, oligarşinin 90’lı yıllarda kullandığı Hizbullah’ı, İBDA-C, HüdaPar, BBP, SP ve Mustazaf-Der gibi
örgütleri, halkın üzerine saldırtarak
50 kişiyi katletti. Bu örgütlere saldırı

talimatını veren, halkı kışkırtıp, birbirine
kırdırmak isteyen AKP iktidarıdır. Bu
örgütler, AKP’ye karşı tüm kesimlere,
devrimci, demokrat, ilerici güçlere ve
Kürt halkına karşı faşizmin “sivil”
ayağı olarak devreye sokulan örgütlerdir. Bu örgütler, AKP’nin Kürt milliyetçi hareketi tasfiye projesinin bir
parçasıdır aynı zamanda.
AKP’nin beslediği, İBDA-C,
Hüda-Par, BBP, MHP, SP ve Mustazaf-Der gibi örgütler, 7 Ekim 2014
tarihinde, “Kurban Bayramı kutlaması”
görüntüsü altında, Adımlar Dergisi’nde
yaptıkları toplantıda halka karşı savaş
hazırlıklarını tartıştılar. Bu toplantıya
katılan bir MHP’linin; Haziran Ayaklanması’nda pasif kaldıklarını, artık
daha aktif olmak ve sokağa çıkmak
gerektiğine inandıklarını söylemesi
ve toplantının yapıldığı, Adımlar Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ali
Osman Zor’un söyledikleri; bu saldırının kimler tarafından yapıldığının
ve yaptırıldığının itirafıydı. Aynı zamanda AKP faşizminin halka karşı
savaş hazırlığı yaptığının da ispatıydı.
Zor, adı geçen toplantıda; “şartlar
bizi savaşa zorluyor. Savaş şartları
yaklaşıyor, daha sık bir araya gelmemiz gerek. Gıda stokundan, telaffuz etmediğimiz ama hepimizin
bildiği hazırlıklara kadar hepsini
yapmak zorundayız... Bizler, MHP,
Hüda-Par olarak bir cepheyiz. Bir
arada olmamızın nedeni Kürtlerdir.
... Kürtçülere karşı savaşmalıyız.
Kürtlere karşı savaşmak üzere Kobanê’ye gitmeliyiz. 6 Ekim’den beri
burada ayaklanan Kürtlere, HDP ve
BDP’lilere karşı hemen harekete geçip savaşmalıyız. İşte o zaman bu
zamandır” diyordu. Bu savaş programı
aynı zamanda AKP’nin programıdır.
Yine Ocak ayı içinde, Cizre’de
yaşanan HÜDA-PAR, YDG-H çatışmasını da yönlendiren AKP’dir.
Berkin Elvan’ın, milyonlarca kişinin
katılımıyla yapılan cenazesinin ardından, Kasımpaşa 1453 adlı çetesini, sivil faşistlerini, Okmeydanı’na,
halkın ve devrimcilerin üzerine saldırmaya gönderen AKP’dir.
AKP’nin, devletin polisi, ordusu
varken, halka ve devrimcilere saldırıda
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sivil faşistleri, gerici örgütleri ve çeteleri
devreye sokmasının, onları maşa olarak
kullanmasının nedeni; kontrgerilla faaliyetlerinde, gayri meşru ve pis işlerinde, katliamlarda, provokasyonlarda
devletin, iktidarlarının ve partilerinin
adının geçmesini istememesidir. Böyle
olduğunda, kitlelerin, katliamlara, provokasyonlara karşı öfkesi AKP’ye
değil maşalarına olacaktır.

Başbakan; Halkı,
Direnirseniz İç Savaş
Çıkar Diye Tehdit Ediyor!
Cumhurbaşkanı, “Benim
Esnafım Gerektiğinde
Askerdir, Polistir,
Hakimdir, Hakemdir”
Diyerek Halkı Birbirine
Kırdırmaya Çalışıyor
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun,
meclisten çıkarılmak istenen “iç güvenlik yasaları”na karşı protestoya
çağıranlara yönelik söyledikleri; halka
“gereğini yapın!” şeklinde iç savaş
çağrısı gibiydi. Davutoğlu; “kimse
Türkiye’deki insanları direnişe çağırmaya kalkmasın, o direnişin altında kalır. O zaman bütün bir millet
ayağa kalkar, molotof kokteylini savunanlara karşı kendi sokağını, şehrini savunur” diye cevap verdi.
3 ay önce, Kasım ayında, aynı
muhtevada bir konuşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. 4.
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nda konuşan Erdoğan; “bizim medeniyetimizde, milli ve medeniyet ruhumuzda
esnaf ve sanatkâr; gerektiğinde askerdir, alperendir, gerektiğinde vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis
eden polistir, gerektiğinde adaleti
sağlayan hakimdir, hakemdir” dedi.
Türkiye’nin cumhurbaşkanı, başbakanı provokatörlük yapıyor. Halkı
birbirine düşürmek ve kırdırmak için
kışkırtıyorlar. Mesajları yerine ulaşıyor, başbakandan cumhurbaşkanından
aldıkları yetkiyi kullanmak isteyenler
eline satırı, silahı alıp AKP’ye muhalif
olan halka saldırıyorlar. Gazeteci
Nuh Köklü’nün, Kadıköy’de dük-

4. Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nda
konuşan Erdoğan; “Bizim
medeniyetimizde, milli ve medeniyet
ruhumuzda esnaf ve sanatkâr
gerektiğinde askerdir, alperendir,
gerektiğinde vatanını savunan şehittir,
gazidir, kahramandır. Gerektiğinde
asayişi tesis eden polistir, gerektiğinde adaleti sağlayan
hakimdir hakemdir” dedi.
kânının camına kartopu isabet eden
esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülmesi de bunlardan biridir. Nuh
Köklü‘nün katili esnaf değil, ona o
cesareti, yetkiyi veren AKP iktidarıdır.
Erdoğan’dır, Davutoğlu’dur.

AKP Milliyetçilik,
Mezhepçilik ile Bölüyor,
Biz Birleştireceğiz
AKP, Halklarımız
Arasında Düşmanlık ve
Sorun Yaratıyor,
Biz Çözeceğiz
AKP’ye oy veren ve vermeyen,
türbanlı-türbansız, yaşlı-genç, kadınerkek, tüm ulus ve milliyetlerden,
inançlardan, mesleklerden halkımız;
emperyalizme ve AKP faşizmine karşı, birleşmeliyiz. AKP’ye oy veren
yüzde 50 halk AKP’nin değil, bizimdir. AKP’nin yalan ve demagojilerinden, faşist ve gerici, dinci propagandalarından etkilenen halkımızı
saflarımıza katmak zorundayız.

Halkımız!
AKP’nin “böl-parçala-yönet”
politikalarına, kışkırtma, yalan ve demagojilerine karşı, birleşelim, savaşalım, kazanalım. Çünkü halkın kendi
arasındaki çatışmalardan emperyalistler, işbirlikçileri, faşistler, şovenistler kazanır ve onlar sevinir. Halkın
birbirlerine düşmeleri ve birbirlerini
yemeleri, egemenlerin isteğidir. Bu
durum egemenler için büyük kazanç,
halklar için ise büyük kayıptır.
AKP’ye oy veren, destekleyen
halkımız! AKP’nin bizi, böl-parça-

la-yönet politikasıyla birbirimize düşürmesine, kışkırtıp düşmanlaştırmasına, saldırtmasına izin vermeyelim! Bu oyuna gelmeyin! AKP’nin
ve onun destekçisi olan gazetelerin
ve televizyonların hiçbir dediğine
inanmayın! AKP’ye ve onların eli
kanlı gerici, faşist maşalarına kendinizi kullandırtmayın. Bir kartopu
tartışmasından esnafın katil olmasının sorumlusu AKP’dir.
İşçisi, memuru, köylüsü, öğrencisi,
işsiziyle, kadını-erkeğiyle, yaşlısıgenciyle, kadını-erkeğiyle, farklı görüşleriyle ve yaşam tarzlarıyla, Kürdü,
Türkü, Arabı, Lazı, Çerkeziyle, Müslümanı, Hıristiyanıyla, Alevisi, Sünnisiyle bu ülkede yaşayan milyonlarca halkız. Ve hepimizi açlığa,
zulme mahkum eden AKP faşizmi
ortak düşmanımızdır.
AKP’nin halk düşmanı politikalarını boşa çıkartmak, örgütlemek,
birleşmek ve mücadele etmekten geçiyor. Halkı bölüp-parçalayan, kışkırtan her türlü şovenist söylemi ve
politikaları mahkum etmek için, emperyalizme ve onun uşağı AKP faşizmine karşı birlikte mücadele etmek
için birleşmek zorundayız. AKP, sadece kendisine oy vermeyenlerin
değil, verenlerin de düşmanıdır.
AKP, halkı, milliyetçilik, mezhepçilikle bölüyor, biz birleştireceğiz.
AKP, halklarımız arasında düşmanlık
ve sorun yaratıyor, biz çözeceğiz.
AKP, kendinden olmayan bütün
kesimlere saldırıyor, biz örgütlenip,
halk meclislerinde birleşip AKP faşizmine direneceğiz, kendimizi yönetmeyi öğreneceğiz, halkın iktidarına
birlikte yürüyeceğiz.
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MOLOTOF KOKTEYLİ ATANI DEĞİL,

HALKIN SAVUNMA HAKKINI
YOK ETMEK İSTİYORLAR

İktidarın İç Güvenlik Paketi olarak
adlandırdığı halka karşı savaş yasasının yeni versiyonu çeşitli tartışmaların
yapılmasına sebep oluyor. Bunlardan
bir tanesi de molotof kokteyli ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu yönündeki tartışmadır. Sanki
devletin kolluk güçleri yasa olmadığı
için acz içinde kalmışlar yasaya uygun
davrandıkları için elleri kolları bağlı durup izlemişler gibi bir algıya yol açmaya çalışıyor iktidar. Böylece kendince meşru bulduğu bir zemin üzerinden paket yasadaki diğer maddeleri geçirecek hem de halk üzerinde
psikolojik bir şiddet uygulayacaklar.
Milliyet Gazetesi beş ay önce yasayı şu sözlerle müjdeliyordu; molotof atan yandı!
Başbakan Davutoğlu ise yasayı
eleştirenleri göstererek "bunlar molotofa karşı çıkmıyorlar, molotof atmak suç olmasın mı?” diye propoganda yapmakta.
Oysa Türk Ceza Kanunu’nda
molotof atmayı suç sayan maddeler zaten mevcut. Bugüne kadar
molotof atan birine “ne yapalım ki,
seni yargılamak için madde bulamadık; beraat ettin” diyen bir mahkemeye de rastlanmış değil.
Savcılar bir kişiyi polisin elinden
molotof atma iddiasıyla teslim alırlarsa o kişi hakkında Türk Ceza Kanunun; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasını düzenleyen 170(1) maddesi;
Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı
veya panik yaratabilecek tarzda;
a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya
taşkına neden olan,
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Maddesinin uygulanmasını istiyor.
Cumhuriyet savcıları bu cezayı az
bularak ve ona ek olarak; Tehlikeli
maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesini
düzenleyen 174. maddesinden de cezalandırma istiyorlar. Bu maddenin
metni şöyle;
“Madde 174- (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı,
boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif,
kimyasal, biyolojik maddeyi imal,
ithal veya ihraç eden, ülke içinde
bir yerden diğer bir yere nakleden,
muhafaza eden, satan, satın alan
veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya
kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı
ceza ile cezalandırılır.
(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Ama savcılar bununla da yetinmezler derler ki bir kişi molotof kullandıysa mutlaka örgüt üyesi olması gerekir. 170 ve 174. maddeye ek olarak
bir de örgüt üyeliğinden cezalandırma istenir. Cezalar terörle mücadele kanunu 4 ve 5 maddeler gereğince iki kat
arttırılarak uygulanır. Özel yetkili mahkemeler pratiğinde bir kişinin Molotof
kokteyli kullanmasının cezası toplamda 15 -19 yıl arasında hapis cezaları
ile cezalandırılıyor idi.
İç güvenlik paketinin çıkmasına gerek yok çok değil bundan 9 ay önce polis zırhlı TOMA aracına Molotof kokteyli atıldı bahanesiyle cem evinde bir
cenazeye katılmakta olan Uğur Kurt’u
katletmişti. Daha sonra önüne geleni
gözaltına alan polis C. K.nın molotof

kokteyli attığını söylemiş ve onu tutuklatmıştı. Bu iddianın yalan olduğu
kısa süre sonra anlaşılmıştı. Fakat açılan davada C.K ya ne cezası istendi dersiniz? Evet, Türk Ceza Kanununda varolan en yüksek ceza; ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası istendi.
Gerçekten polisin sokak ortasında
insanları gözünden beyninden vurup öldürmesi için Molotof kokteyli
atması gerekir mi? Hayır kesinlikle
hayır; Festus Okey, Ferhat Gerçek,
Allattin Karadağ, Cem Aygün, Soner Çankal, Nihat Kazanhan Molotof kokteyli mi atıyorlardı. Önce öldürür sonra silahlı çatışma oldu, kaçarken vurduk, meşru müdafaa yaptık gibi tutanak tutar işin içinden çıkıverirler. Tıpkı Berkin Elvan’ın
katilleri gibi savcılığa teslim bile
edilmez korunurlar, Ethem’ in katili
gibi mahkemeye bile getirilmezler.
Faşist AKP iktidarı halka karşı polisini, askerini en gelişmiş silahlarla
donatıyor. Danimarka’dan halkın mücadelesini bastırmak için 3 bin adet
isyan bastırma silahı aldı. Halkın
kendi olanakları ile yaptığı molotofu ise yasaklıyor!
İktidarın asıl istediği şey Molotof
kokteyli atanları cezalandıracak yasa
yapmak değil halkın meşru savunma
hakkını yok etmektir.
MOLOTOF HALKIN SALDIRILARA KARŞI KENDİNİ SAVUNMA YÖNTEMİ OLARAK
GELİŞTİRİLMİŞTİR.
Tankın, topun, ağır silahların yanında bir molotof kokteylinin lafı mı
olur demeyin! Halkın haklarını geriletmek için her türden maddi manevi
cebir şiddet kullanmaya devam edeceklerdir.
Ama siyasi iktidar bilmelidir ki
halkın hayal gücü karşısında tüm
yasalar acizleşir, tüm silahlar susar.
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Fırtına, Boran, Tipi... Hiçbir şey onları durduramıyor!
Halk Cepheliler Kurultay çalışması yapıyor.
Yoldaşlarına gözaltında işkence yapan işkenceci
polisleri protesto ediyor!

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Esenyurt

Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi

BÜYÜKTÜR HALKIN ELLERİ, SARAMAYACAĞI
YARA, ÇÖZEMEYECEĞİ SORUN YOKTUR
Karayolları

Esenyurt

Küçükarmutlu
İstanbul’da 1 Mart'ta Gazi Salı Pazarı’nda yapılacak Halk Meclisleri 1.
Kurultayı'nın Çalışması Sürüyor!
BÜYÜKTÜR HALKIN ELLERİ,
SARAMAYACAĞI YARA, ÇÖZEMEYECEĞİ SORUN YOKTUR,
KENDİ SORUNLARINI ANCAK
HALK ÇÖZEBİLİR. BİRARAYA
GELEREK, ÖRGÜTLENEREK...

İSTANBUL
Armutlu: Halk meclisi çalışanları
kurultayın duyurusunun yapıldığı afişleri mahallenin farklı yerlerine astılar. 3 kişinin önlüklerle 18 Şubat’ta yaptığı çalışmada 50 afiş Baltalimanı civarına asıldı. Aynı zamanda kurultaya
çağrı niteliği taşıyan 230 bildiri halka
ulaştırıldı.
Halk Cepheliler 1. Halk Meclisi
Kurultayı’na halkı yazılama yaparak
da çağırdılar. 19 Şubat’ta ise Tepe,
Meydan ve çevresine kurultayla ilgili 50
afiş asıldı.
1 Mart'ta Gazi Salı Pazarı’nda yapılacak Halk Meclisleri 1. Kurultayı'na
çağrı için 6 pankart mahallenin değişik yerlerine asıldı.

Mecidiyeköy: Devrimci İşçi
Hareketi 1 Mart’ta gerçekleşecek
olan Halk Meclisleri kurultayına
çağrı yaparak Şişli ve Mecidiyeköy'de bildiri dağıtımı yaptılar.
Emeğimizin karşılığını almak, işçi
katliamlarının hesabını sormak
için bütün işçileri işçi meclislerinde
örgütlenmeye çağıran DİH'li işçiler, yaklaşık 250 bildiriyi halka
ulaştırdılar.
Esenyurt: Halk Cepheliler 18
Şubat günü Yeşilkent Mahallesi’nde köprü ve mahalle aralarına
50 halk meclisi kurultayı afişi astılar. Aynı gün içinde meydanda
kurultayla ilgili bildiri dağıtımı yapıldı. Çalışmada 100 bildiri halka
ulaştırıldı. 20 Şubat’ta Yenikent
Mahallesi’nden Yeşilkent Mahallesi’ne kadar 50 kurultay afişi
asıldı. 24 Şubat’ta Esenyurt Meydanı’na 1. İstanbul Halk Meclisleri
Kurultayı’na çağrı pankartı astı.
Kıraç: DİH’liler 20 Şubat’ta
yaklaşık 50 Halk Meclisi Kurultayı
afişini mahallenin çeşitli yerlerine astı.
Yeni Mahalle ve Jandarma bölgesinde 22 Şubat’ta 300 bildiri dağıtımı
yapıldı. Halka, halk meclislerinin amacı anlatıldı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu bildiri dağıtımına 7 kişi katıldı.
Bağcılar: Liseli Dev-Genç’liler ve
halk meclisi çalışanları Yeni Mahalle
Yürüyüş Yolu’nda 22 Şubat’ta bildiri
dağıttılar. Yoğun kar yağışına rağmen
yaklaşık 100 bildiri halka ulaştırıldı.
Çalışmaya 5 kişi katıldı.
Aynı gün halk meclisi gönüllüleri ile
beraber bildiri dağıtımı yapıldı. Yeni
Mahalle’de ve Yavuz Selim Mahalle’sinde kahvehaneler ve yöre dernekleri dolaşıldı. Sesli konuşmalarla
halk meclislerinde birleşme çağrısı
yapıldı.
Okmeydanı: 17 Şubat’ta Anadolu
Parkı Metrobüs yolunda yapılan çalışmada 100 bildiri halka ulaştırıldı.
18 Şubat’ta ise Kuzey Sokak ve
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde
kapı çalışması yapılarak, kurultay anlatıldı.
Öte yandan Hasköy Meydanı’nda 20

Şubat’ta masa açıldı. Halkın sorunlarının ancak halk meclisleriyle çözüleceği, birlik ve beraberlik içinde örgütlenerek mahallelerimizdeki sorunlarla
mücadele edileceği, çözümün ancak
halkın örgütlü gücüyle olacağı halka anlatıldı.
İkitelli: 19 Şubat’ta tek tek esnaflar, kahvehaneler gezildi, halk meclisi bildirisi dağıtıldı. Yapılan sohbetlerde
mahalle halkının yaşadığı sorunlar
üzerine konuşuldu. Esnaflar, hırsızlık
sorunu olduğunu dile getirdiler, polisin hırsızları göz göre göre koruduğunu anlattılar. Çalışmada her sorunun çözümünün düzende değil halkla birlikte kurulan halk meclislerinde olduğu
anlatıldı.
Aynı gün Zonguldaklılar Derneği,
Tokat Ara Derneği ve Tokat-Alanlılar
Dernekleri ziyaret edildi.
20 Şubat’ta ise Şenevler Camisi’ne
Cuma namazından sonra gidildi. Cemaatle sohbet edildi. Toplam 15 aileye
halk meclisi hakkında bilgi verildi.
Aynı gün Parseller Mahallesi’nde
yapılan kapı çalışmasında 20 eve kurultay bildirisi bırakıldı. Bir evde yapılan sohbette aile bir akrabasını tedavi
için AMATEM`e götürdüğünü ama
daha bağımlı hale geldiğini anlattı.
22 Şubat’ta İnönü ve Mehmet
Akif mahallelerinde 1 adet pankart asıldı ve tek tek esnaf gezildi.
Mehmet Akif Mahallesi’nde İbrahim Tatlıses Köprüsü’ne halk meclisi
pankartı asıldı, bildiri dağıtıldı ve esnaflar gezildi, 30 bildiri ulaştırıldı.
İkitelli’de kurulan halk pazarında masa
açıldı.
İkitelli Köyiçi’nde kapı çalışması
yapıldı. Halk, meclis çalışanlarını evlerine çağırdılar, evde oturup sohbet
edildi, çaylar içildi, sorunlar dinlendi
ve çözümü anlatıldı.
Alibeyköy: 17 Şubat günü Karadolap Mahallesi’ndeki Gül Sokak ve Gülistan Sokak'ta halk meclisi kurultay çağrısı için yapılan kapı çalışmasında 500,
19 Şubat günü Gamze Sokak’ta 100, 20
Şubat’ta Akşemsetin Mahallesi’nde 50
olmak üzere 650 el ilanı halka ulaştırıldı.
Aynı gün Öğretmenler Sitesi’nde 100
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afiş asıldı ve 100 el ilanı halka ulaştırıldı. Yapılan kapı
çalışmasında ise 50 ev ziyaret edilerek kurultay çağrısı yapıldı.
21 Şubat’ta da Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde 100 afiş asıldı.
Sarıgazi: 1 Mart’ta yapılacak Halk Meclisleri
Kurultayı’na çağrı amacıyla İnönü Mahallesi’nde 18
Şubat ve 20 Şubat günlerinde 1’er saat kapı çalışması yapılarak kurultayın çağrı bildirileri dağıtıldı. 20 Şubat günü İnönü Mahallesi’nde 50 kurultay afişi yapıldı.
Sarıgazi’de 11 Mart boykot çalışmaları 20 Şubat
günü 11 Mart boykot afişi yapıldı.
Gazi:1 Mart Pazar günü yapılacak olan kurultay çalışmaları çerçevesinde 2 pankart ve 150 afiş yapıldı.
Karayolları Cemevi bölgesinde 30, Avrupa Konutları Caddesi’nde 20, Katem’de 10, Karayolları Meydan’da 30, adet Dersimliler Mahallesi’nde ve Hastane bölgesinde 60 afiş yapıldı.Öz Kartal Spor kulübünün bulunduğu bölgeye 1, Taksim İlk Yardım Devlet
Hastanesi acil girişinin karşısına da 1 pankart asıldı.
3 ekip şeklinde eş zamanlı çıkılan kitle çalışmasında
toplamda 60 kişi ile birebir sohbet edilip kurultaya çağrıldı.
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde 1. Halk Meclisleri Kurultayı’nın çalışmalarına 24-25 Şubat tarihlerinde devam edildi. Halk meclisi çalışanları kırmızı önlükleriyle 1 Mayıs Mahallesi’nin sokaklarında afişlemeye çıktılar. 120 afiş asan meclis üyeleri kurultaya
çağrı bildirilerini halka dağıttılar. Kahvelere girerek ajitasyonlarla halka çağrı yapıldı. Yüzlerce bildiri dağıtıldı. Halk çalışmayı dikkatle takip ederken merak ettiği soruları sordular.

1 Mayıs Mahallesi’nden Kurultaya otobüsler
kaldırılacaktır.
Otobüs Kalkış Yeri: Emek Pastanesi Önü
Tarih: 1 Mart Pazar
Saat:12.30

 Siyasi Olarak Ölmüş Olan Bu

Düzen Halk Meclislerini
Kurmamıza Engel Olamayacak!
AKP’nin katil polisi efendilerinden aldıkları güçle devrimcilere saldırmaya devam ediyor. 14 Şubat’ta
İstanbul Esenler Nene Hatun Mahallesi’nde Halk
Meclisleri Kurultayı afişlerini yapan Halk Cepheli Ercan Güneş, sivil polisler tarafından önce sözlü olarak
taciz edildi. Daha sonra sivil polisler afişlerin izin belgesini bahane ederek Ercan Güneş’i gözaltına aldı.
Esenler Halk Cephesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada
polis saldırılarına rağmen yılmayacaklarını söyledi.
Açıklamada “Siyasi olarak ölmüş olan bu düzen halk
meclislerini kurmamıza engel olamayacak. Mücadelemizi halk meclisleriyle daha da büyüteceğiz” denildi.
Ercan Güneş idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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 Halk Komitesi Halkın
Sorunlarını Çözüyor
Her sorunun çözümü; çözüm yöntemlerini birlikte belirleyip onu uygulayacak, takip edecek ve sonuçlandırarak, sonucu da değerlendirecek bir ekibe ihtiyaç duyar. Bunun adı
Komite’dir... Çok çeşitli konularda bilgisi, becerileri, zamanı oranında herkesin çerçevesi belirlenmiş şekilde görev üstlenmesiyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur....
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde kurulan halk komitesi 1718 ve 20 Şubat tarihlerinde mahallede yaşanan taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, komşular arası kavga sorunlarını konuşarak, halkın beraber belirlediği hukuk aracılığıyla çözdü. Sorunlar tek tek evlere gidilip yerinde dinlendi. Sonrasında halk
komitesinin kararı sorun yaşanan evlere bildirildi, ev sakinlerinin de kabul ettiği kararla sorunlar çözüldü. Yapılan çalışmalarla ilgili aynı zamanda mahalle halkının tümüne bilgi verildi. Mahalle içinde yaşanan bir diğer soru olan bıçaklı kavgada hatalı olan taraf uyarıldı.
Mahallede yaşayan ve ayrıldığı sevgilisinin tehditlerine maruz kalan bir kadının Cephe milislerinden yardım istemesi üzerine sorun uygun bir şekilde çözüldü. Halk komitesi çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada "devrimciler ve komitelerimiz varken 1 Mayıs Mahallesi’nin sahipsiz değildir" denildi.
En mahrem konuların dahi ciddiyetle, güvenle paylaşılıp birlikte çözülebileceğini, halk komitelerinin ve meclislerin asıl
işlevinin de bu olduğu anlatılarak Berkin’in örgütünün halkın adaletini sağlayacağını belirttiler.

"Neredeyse 10 Senedir Bir Araya Gelemedik, Siz Ne Derseniz
Biz Onu Yaparız!"
21 Şubat'ta Gazi Mahallesi Esentepe'de halk toplantısı yapıldı. 45 kişinin katıldığı toplantıda uzun zamandır görüşülmeyen mahalle halkının yaşça büyük abileriyle, amcalarıyla bir araya gelindi. Kimiyle en son ‘95-‘96'da Halk Meclisi döneminde görüşülmüş, kimiyle 8-9 yıl önce.
Toplantıda Halk Meclisi temsilcileri halk meclislerinin neden kurulduğunu, amacının ne olduğunu anlatarak, 1 Mart’ta
yapılacak Halk Meclisleri Kurultayından bahsettiler. Kurultay için Esentepe'de ne yapılabileceği soruldu.
Söz alan bir kişi "Neredeyse 10 senedir bir araya gelemedik,
siz ne derseniz biz onu yaparız" dedi. Başka bir amcamız ise
"Devrimciler her şeyi yapıyor, ancak biz sizlere destek veremiyoruz, burada biz sizin sayenizde durabiliyoruz. Bir sorun olduğunda Gazi'dekilere söyleriz, dedik mi korkuyorlar
bizden" dedi.
Bir buçuk saat süren toplantının ardından mahalleye
afiş-pankart yapma ve çevredeki bütün ailelerimize, çevremize haber verme kararı alındı. Esentepeliler kurultaya 200
kişilik hedef koydu. 1 Mart sonrası ise tekrar toplanma kararı alındı.

Berkin İçin Adalet Mücadelesi Verenler,
Katillerden Hesap Soracak!
Çocuklar bir ülkenin geleceğidir,
umududur. Katiller 12, 13, 14 yaşlarında çocuklarımızı katlediyor. Katledilen umudumuzdur, katledilen geleceğimizdir. İşte bu nedenle; BERKİN İÇİN, UMUDUMUZ OLAN
TÜM ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

İSTANBUL
Berkin Adaletsiz Kalmayacak!
Halk Cephesi, Berkin Elvan için
adalet istediği için tutuklanan Hicri
Selviler, Leyla Erdoğan, Umut Arıkan
ve Burhan Eraslan'ın serbest bırakılması için 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de yürüyüş düzenlediler. Kadıköy
Boğa Heykeli'nin bulunduğu meydanda toplanan Halk Cepheliler, bir
süre sloganlar eşliğinde eylemin nedenini halka anlattılar. Halkı eyleme
davet etmelerin ardından Bahariye'ye
doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş
boyunca "Dev-Genç, Haklıyız Kazanacağız, Zafer Yakında " marşları
söylendi. Yürüyüş esnasında halka eylemin nedenini açıklayan Halk Cepheliler, yürüyüşlerini Boğa Heykeli’ne
kadar sürdürdü. Meydana gelindiğinde burada bir açıklama yapan
Halk Cepheliler, Berkin Elvan için
adalet isteyenlerin, katillerden mutlaka
hesap soracağını vurguladılar. 110 kişinin katıldığı eylem "Umudun Çocuğu Berkin Elvan", "15'inde Bir Fidan Berkin Elvan" sloganları ile son
buldu. Eylem esnasında halktan insanlar da "Onlar katil evladım. Katiller
katilleri yargılar mı?" sözleriyle Halk
Cephelileri desteklediler.
Okmeydanı: Okmeydanı’nda
Berkin Elvan Kitap Satışı Yapıldı
İstanbul Okmeydanı’nda 19 Şubat
günü Berkin Elvan kitabının tanıtımı
yapıldı. Bir saat süren çalışmada 7 kitap halka ulaştırıldı.

HATAY
Hatay Dev-Genç'liler 17 Şubat
tarihinde Antakya Saray Caddesi'nde Berkin Elvan için masa açtılar.
"Umudun Çocuğu Berkin Elvan ki-

Antalya

tabının da halka ulaştırıldığı çalışmada
masanın açılmasından kısa bir süre
sonra zabıtalar masanın izinli olup olmadığını sorarak Dev-Genç'lileri taciz etmeye başladı. Bir süre sonra takviye getiren zabıtalar Dev-Genç'lilere saldırdılar. Bu saldırı esnasında
çevrede toplanan "Onlar size taş atarsa, size saldırırsa, siz de onlara kurşun atın. Silah sıkın, artık tek yol silahlı mücadeledir." diyerek halkın
duygularını dile getirdi.Halkın sahiplemesi karşısında zabıtalar ve onları yönlendiren polisler çekip gitmek
zorunda kaldı. Çevrede bulunan esnaflar ve halk da ellerine bildiri alarak Dev-Genç'lilerle birlikte bildiri dağıttı, masanın başında durarak desteğini gösterdi.
Berkin Elvan için açılan masada;
Yürüyüş Dergisi, Tavır Dergisi,Umut
Veren Asi Gazetesi’yle birlikte, işkenceci polisleri teşhir eden bildiriler
halka ulaştırıldı.

EDİRNE
Dev-Genç'liler Trakya Üniversitesi
Balkan Yerleşkesi’nde, 19 Şubat tarihinde bildiri dağıttılar. Bildiri dağıtımı sırasında "11 Mart'ta Adaletsiz
Bırakılan Berkin için BOYKOTTAYIZ!" çağrısı yapılarak Trakya Üniversitesi öğrencileri boykota çağrıldı.
Boykot için yapılan çalışma sırasında
ÖGB'ler Dev-Genç'lilere bildiri iznini
sordu, taciz etti. ÖGB'lerin bu tacizlerine aldırış etmeyen Dev-Genç'liler
bildiriler bitene kadar çalışmalarına
devam ettiler.
Aynı gün Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde boykot eyleminin duyurusu için masa açıldı.
Masada 250 bildiri halka ulaştırıldı.
20 Şubat tarihinde ise aynı yer-

leşkede masa açan Dev-Genç’liler 120
bildiriyi halka ulaştırdı.

ANTALYA
21 Şubat tarihinde, Antalya Halk
Cephesi Kışlahan Meydanı'nda Berkin Elvan için adalet nöbeti yaptı."Berkin Elvan'ın Katilleri Cezalandırılsın, Adalet İstiyoruz! " pankartının açıldığı eylemde Berkin için,
AKP'nin katil polislerinin katlettiği
çocuklarımız için adalet talebi yinelendi. Katilleri bulunsun dendi. Eylem
sloganlarla sona erdi. Eylemde "Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!", "Faşizme Karşı Omuz Omuza!", "Onbeşinde Bir Fidan Berkin Elvan!", "Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!", "Katil Polis Hesap Verecek!",
"Yaşasın Halkın Adaleti!" sloganları
atıldı.

Ekmeksiz
Bırakılan Halk,
Adaletsiz
Bırakılan Berkin
İçin 11 Mart’ta
BOYKOTTAYIZ!
Dev-Genç’lilerin internet üzerinden başlattıkları boykot çağrısına
Anadolu’nun dört bir yanından
destekler devam ediyor. Samsun’dan Dersim’e İstanbul Yolağzı’ndan Ankara’ya tüm Türkiye
11 Mart'ta Boykot çağrısı yapıyor.
Boykota katılım çağrısını arttırmak için sende eline geçen ilk kâğıda Berkin İçin Adalet İçin 11
Mart'ta
Boykottayız
yaz
berkin.boykot@gmail.com adresine gönder.
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İstanbul Esenyurt - Kuruçeşme Mahallesi’nde 18 Şubat’ta
mahallede elektrik kesintisine karşı yürüyüş yapıldı. Kar yağışının ardından, elektrikler kesilerek halk karanlığa, soğuk
hava şartlarına mecbur bırakıldı. BEDAŞ sadece Kuruçeşme
halkının elektriğini kesti. Elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapan Halk Cepheliler; “Kuruçeşme mahallesinde elektrik sık sık kesiliyor. Mahallenin ilerici, demokrat, yoksul
olmasını bilerek mahallede elektrikleri kesiyorlar ve sürekli
‘trafo’ patladı diyerek halkı kandırıyorlar… Esenyurt Belediye başkanı Necmi Kadıoğlu seçimlerden sonra mahalleden istediği oyu alamayınca, bu mahalleye bir taş bile döşemeyeceğini söyleyerek halkı tehdit etti…” açıklamasında bulundu. “AKP Ak Saray yaptırıyor bizim vergilerimizle.

Ak Saray’ın bir aylık elektrik faturası 1.140.567,76 TL’dir
biz ise elektrik faturasını bir ay bile geç yatırsak hemen BEDAŞ’dan gelip elektriğimizi keserler. Ak Saray’ın borcu olmasına rağmen elektrik o ay kesilmemiştir’’ denilerek, mahallede yürüyüş kararı alınıp yürüyüş gerçekleştirildi.
Cadde’ye çıkılarak yol 5 dakika trafiğe kapatıldı ve
halka ajitasyon çekildi. Yürüyüş bittikten sonra ateş başına gelinerek türkülerle halaylar çekildi. Yürüyüşe 50 kişi
katıldı. Yürüyüş sırasında; “Saraylara Değil Halka Elektrik!”, “Elektrik Hakkımız Engellenemez!” ve benzer içerikli sloganlar atıldı.
18 Şubat Salı günü kesilen elektrikler perşembe akşamı
açıldı…

Antep Gençlik Derneği'ne
Arama Bahanesiyle Polis Tacizi

Halk Cepheliler
Ateş Başında Toplandı

Antep Dev – Genç’in 24 Şubat’ta yaptığı açıklamaya
göre, Gençlik Derneğinin olduğu binada gece geç saatlere kadar polis arama yaptı. Arama sırasında bina yöneticisinden dernek ile binada bulunanların adresini istedi.
Dev – Genç’liler; “Bu saldırılarınız boşunadır. Bizler derneklerimize girilmesini ilk defa yaşamıyoruz.
Sinmeyeceğiz! Derneklerimizi canımız pahasına savunmaya devam edeceğiz! Uyarıyoruz, derneğimizden, dernek çalışanı arkadaşlarımızdan elinizi çekin!
Berkin’in katilleri, sizi 76 milyon tanıyor!” açıklamasında
bulunarak, bu tür saldırıların
acizlik olduğunu ifade etti.

Öyle Bir Ateş Yanar ki
İnsanlar Yürür Sokakta Türküler Söyler
Emeğim, Ekmeğim, Hakkım der, özgürlük ister
Ateş Sıcacıktır Çeker İnsanı.....

Yıldıramazsınız,
Adalet Haykırışımızı ve
Öfkemizi Büyütürsünüz!!!
Katiller 11 Mart Boykotu çalışmalarına tahammülsüzler.
Adalet arayışımızdan korkuyorlar. Fırsat bulduklarında saldırıyorlar.
24 Şubat günü Bağcılar'da Selda Karataş, Cihan Ilgın
ve Hazal arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındılar!
Bağcılar Halk Cephesi konu ile ilgili bir çağrı yayınladı: Çağrı da bilgi verilerek "Bağcılar-Yavuz Sultan Selim Lisesi önünde 11 Martta Berkin için olacak boykota
çağırmak için pankart asan devrimcileri AKP’nin katil polisleri işkenceyle gözaltına almıştır.
Tüm halkımızı gözaltıları sahiplenmek için Bağcılar
ilçe karakolu önüne bekliyoruz!" denildi.

BAĞCILAR HALK CEPHESİ
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İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde her hafta yapılan ateş
başı sohbete 19 Şubat akşamı devam edildi. Şükrü Sarıtaş Parkı’nda toplanan Halk Cepheliler 11 Mart’ta Berkin Elvan için yapılacak olan boykota ilişkin sohbet ettiler. Boykotun adalet mücadelesi açısında
önemi ve kurulan-kurulacak olan komiteler üzerine konuşulan sohbetin sonunda halaylar çekildi. Sohbete 10 kişi katıldı.

Ateşin Başında
Sohbet Ediyor
Kinimizi Bileyliyoruz
Sarıgazi’de 14 Şubat’ta direniş ateşi yakıldı. Ateş etrafında
toplanan 15 kişi slogan atıp halay çekerek birlik mesajı verdi. Ateş etrafında AKP’nin
son süreçte yapılan ev baskınlarının amacı konuşuldu.
Ayrıca mart programı hakkında bilgi verildi. Mart ayında her insanımızın daha çok
çalışmasının, daha fazla sorumluluk almasının zorunlu
olduğu ifade edildi. 1 saat süren eylem sloganlarla bitirildi.

Ülkemizde Gençlik

11 Mart’ta Berkin İçin Boykottayız!

Edirne
11 Mart 2014... Berkin'imiz 269
gün boyunca ölüme direnişinin ardından 15 yaşında 16 kiloda şehit
düştü. Yüreğimizin orta yerine gelip
alevden bir kor gibi yerleşti. Bir sene
olmak üzere Berkin'imiz şehit düşeli. Ve vurulduğu günden bu yana katillerini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Ülkenin her yerinde, en ücra kasabasında
Berkin'i katledenlerin yargılanmasını bekliyor. Avrupa'nın banliyölerinde yaşayan emekçiler, Berkin için fenerler uçuranlar sabırla ve merakla
Berkin için adalet bekliyor. 623 gün
geçti. Onu uğurlamak için akıp gelen
dünyanın en kalabalık cenazelerinden
birinde birbirlerinin ayağına bile basmadan, öfkesi en az acısı kadar büyük
kalabalık; Halk... Adalet arıyor ve gerçekleşinceye kadar asla susmayacak!
Berkin'in katillerini isteyen Halk
Cepheliler tüm yoksul mahallelerden
meydanlara, meydanlardan saraylara
Berkin'in hesabını sorma bilinciyle 11
Mart boykot çalışmalarına devam
ediyor.

İSTANBUL
Mecidiyeköy: Gezici propaganda
ekibi 23 Şubat’ta metrobüslerde ve
Mecidiyeköy’de bildiri dağıtımı yaptılar. 2 saat süren bildiri dağıtımında
halkla sohbet edildi. 200 bildiri halka ulaştırıldı. "Berkin’in katillerini arıyoruz" diyen Halk Cepheliler adaleti zorla alacaklarını duyurdular.

Çarşamba günü DevGenç’liler Yıldız Teknik
Üniversitesi’ne giderek 11
Mart boykotunun ve 1 Mart
kurultayının afişlerini yemekhane önüne yapıştırdılar. Ayrıca yemekhane
önünde bildiri dağıtımı yapıldı. Buradan inşaat fakültesine geçildi. Fakültenin kantininde bildiri dağıtımı yapıldı ve öğrenciler
boykot hakkında bilgilendirildi. Kantinin ve fakültenin çeşitli yerlerine kurultay afişleri yapıldı.
Faşistlerin astıkları afişler söküldü.
Fakültenin içinde de bildiri dağıtımı,
afişleme ve yazılama yapıldı. Sloganlar atılarak okuldan çıkıldı.
Gazi: 11 Mart Boykot Çalışmaları Devam Ediyor!
Gazi Mahallesi’nde 20 Şubat günü
halkın matbaası olan duvarlar boykot
afişleri ile donatıldı. Nalbur, Pazar Sokağı, Dörtyol ve Eski Karakol bölgelerine toplamda 250 afiş yapıştırılarak 11 Mart'ta Berkin'e Adalet İstemek için boykota çağrı yapıldı.
Yenibosna: 21 Mart Cumartesi
günü Halk Cepheliler Yenibosna’nın
çeşitli bölgelerine afişleme çalışması yaptı. Halktan olumlu tepkiler alan
Halk Cepheliler 100 afiş astı.
1 Mayıs: Kartal Şehit Öğretmen
Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (KEML)'nde DevGenç’liler 4 kişilik bir
toplantı yaptı. Toplantıda 11 Mart boykotu konuşuldu, çalışmalar için
yapılacaklar belirlendi.
Oluşturulan boykot komiteleri, Berkin Elvan
boykotunun çalışmalarını boykot komiteleri
sürdürüyor. 24-25 Şubat tarihlerinde mahal-

lenin çeşitli yerlerine 100 adet boykot afişi asıldı. Halka boykota katılım
çağrısı yapıldı.
Ayrıca çalışmada Gazi-Ümraniye
Katliamı’nın bildirileri dağıtıldı, katliamın afişlerinden 40 adet yapıldı. 23
Şubat - 24 Şubat’ta Gülten Özaydın
Lisesi çıkışında 100 boykota çağrı bildirisi dağıtıldı.

EDİRNE
Edirne’de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde 24 Şubat’ta
öğlen saatlerinde boykot çalışması yapıldı. Öğrencilere ve halka Berkin’in
katillerinden hep beraber hesap sorulması için birlik olunması çağrısı yapıldı. Civarda yer alan kıraathaneye
de girilerek buradaki insanlara da Berkin hakkında bilgi verilerek boykot
anlatıldı. Toplamda 200 bildiri dağıtımı yapıldı.
22 Şubat’ta ise 11 Mart’ta yapılacak olan boykot için tüm halkı bilgilendirmek üzere Saraçlar’da bildiri dağıtımı yapıldı. İnsanlara Berkin’in katilleri bir kez daha teşhir edildi. Toplamda 150 bildiri halka ulaştırıldı.
Çarşı esnafına 23 Şubat’ta gidilerek boykot çalışmasına katılmaları
için davet yinelendi. Ayrıca çeşitli
STK’lara ve DKÖ’lere de gidilerek 11
Mart boykotu için bilgilendirme yapıldı. Bildiri dağıtıldı. Toplamda 100
bildiri dağıtıldı.

Yenibosna
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Kapitalizm Emekçi
Katilidir!
Ulaşın Elindeki Mavzer
Bugün Bizim Elimizde!
Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Ulaş
Bardakçı, 19 Şubat’ta şehitliğinin 43. yılında ODTÜ'de
anıldı. 20 kişinin katıldığı anma fizik bölümünün önünden başlayan yürüyüşle başladı. Sloganlar eşliğinde rektörlüğe kadar yapılan yürüyüşün ardından rektörlük
önünde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ulaş Bardakçı'yı anlatan konuşmada “Ulaş'ın mavzeri türkü söylüyordu.
Artık hep böyle ölecekti bizimkiler. Nesilden nesile geçecek bir geleneğin yaratıcısı, başlangıcıydı onlar. Ulaş'ın
ilk satırlarını yazdığı türkü, 30 Mart 1972'de Kızıldere’de
bir manifestoydu artık... Genç Cepheliler bu manifestonun yolunda ilerliyorlar. Mahirlerin, Cevahirlerin, Ulaşların mirasına göz diken akbabalara yem etmezler mirası” denildi. Konuşmanın ardından Vietnam halkının katili Commer'in temsili arabası yakıldı. Ardından kortej halinde sloganlarla yurtlar bölgesine yüründü. Burada yakılan ateşin etrafında türküler eşliğinde halaylar çekildi.
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Ulaş Bardakçı Ölümsüzdür!
İzmir’de Dev-Genç'liler 20
Şubat'ta Göztepe Köprüsü’ne
Ulaş Bardakçı’nın şehitliğinin
43. yılında, “Ulaş Bardakçı’nın
Mavzeri Bizim Ellerimizde
Dev-Genç” yazılı pankart astı.

Dev-Genç'liler ODTÜ’de Oda İşgal Etti!
ODTÜ'de Fizik Bölümü’nde okulun ilk dönemi
"ODTÜ Öğrenci Meclisi" odası, rektörlüğün baskılarına rağmen inşa edilmişti. ODTÜ rektörlüğü ara tatilin
ilk günlerinde bölümdeki işçileri de yollayarak gece yarısı Melih Gökçek gibi Öğrenci Meclisi Odasını yıktırdı. Odadaki alçıpanlar ve odadaki her türlü eşya çalındı. Odanın inşa sürecinde yer alan, odayı ziyaret eden
öğrencilere Rektörlük tarafından akla mantığa sığmayan
suçlamalarla soruşturmalar açtı.
Bizlerde Dev-Genç'liler olarak yaşanan adaletsizliğe, halk düşmanı tavırlarına karşı;
1) Öğrenci meclislerine oda verilmesi
2) Öğrenci meclisleri odasının inşasında yer alan ve
odayı ziyaret eden öğrencilerin hakkında soruşturmaların
kaldırılması…
Talebiyle EGO konteynerini işgal ettik. Taleplerimiz
kabul edilene kadar işgaldeyiz.

Ankara Dev-Genç

Halkın Mühendis Mimarları,
3 Mart salı günü ODTÜ'de yapılacak olan “İş Cinayetleri ve
Güvencesiz Çalışma” konulu
panel için çalışmalara başladı.
25 Şubat'ta saat 8'de başlayan çalışmada okulun farklı bölgelerine, fakülte binaları gezilerek afişleme yapıldı. Öğle arası yemekhanede panel için masa açan mühendis-mimarlar, iki saat süren çalışmada yemekhane masalarını da dolaşarak bildiri dağıtımı yaptı. Saat 16.00 kadar devam eden çalışma sonucunda yaklaşık 300 bildiri
ve 100 afiş yapıldı.

Eser Çelik’e İşkence Yapanlardan
Hesap Soruldu!
İstanbul Gazi Mahallesi'nde 16 Şubat günü polisler tarafından kaçırıldıktan sonra 75. Yıl Polis Merkezi'nde falaka işkencesine uğrayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Eser Çelik için yürüyüş yapıldı. Cepheliler işkenceci polislerden silah ve molotoflarla hesap sordu. 18
Şubat günü 100 kişilik kitle Gazi Halk Meclisi önünde toplanarak yoğun kar yağışına aldırmadan yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca “İşkencecilerden Hesap Sorduk, Soracağız, İşkence Yapmak Şerefsizliktir, Eser Çelik Onurumuzdur” sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca balkonlardan
halk alkışlarla destek verdi. Gazi Karakolu'na gelindiğinde
çatışma başladı. Atılan molotoflarla akrep ve TOMA’lar
yakıldı. Yaklaşık bir saat süren çatışmadan sonra Cepheliler
iradi olarak çatışmayı bitirdi.

Dev-Genç’liler İşkenceci
Polislerden Hesap Soruyor
18 Şubat Çarşamba günü Dev-Genç’liler Berkin’in hesabını sormak için katil Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
önünde “Milyonlarca Göz Berkin’in Katillerini Arıyor”
pankartını açtıkları için tutuklanmıştı. Ve katil polisler tarafından kaçırılıp Gazi Karakolu’nda işkence gören Liseli Dev-Genç’li Eser Çelik’in hesabını sormak için Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin avlusunda bulunan resmi polis aracını kanı simgeleyen kırmızı boya şişeleriyle vurarak
aracın arka camını kırdılar.
Ardından halka ajitasyon çekilip, “küçücük çocuklar
katlediliyor, bu yetmezmiş gibi bir de onları kaçırıp işkenceye, falakaya yatırıyorlar kendilerini tatmin etmek için.
Katillerin adalet saraylarından adalet beklemeyin. Adaleti biz sağlayacağız. Arkadaşımıza yapılan işkencelerin
hesabını soracağız” denilerek, katil polisleri teşhir eden
sloganlar atıldı. Aracın çevresine kuşlamalar yapıldıktan
sonra Dev-Genç’ liler yürüyerek eylem yerinden ayrıldılar.

Siz Tutuklayın, Gözaltına Alın,
Adaletsizliğinizi Büyütün!
Biz Adalet Haykıran Sesimizi Büyütüyoruz!
Dev-Genç'liler, Halk Cepheliler Adalet İstiyor!
AKP’nin İstanbul İl Kongresi’nde Berkin Elvan’ın katillerinin tutuklanması için pankart açan Dev-Genç’li Leyla ERDOĞAN ve Hicri SELVİLER 8 Şubat’ta tutuklanmıştı. Yaşanan tutuklama sonrasında Halk Cepheliler 19 Şubat
günü, Bakırköy Adliyesi’nde pankart açarak tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılmasını istedi. Adliyenin 2. katındaki balkonundan “Berkin İçin Adalet İsteyen Hicri Ve Leyla Serbest Bırakılsın” pankartı açan Ali Murat IŞIK ve Emrah UYGUL’da özel güvenlikçiler tarafından gözaltına alındı.

“Ceza”lar Sizin Korkunuzun
Bir Tezahürüdür
Siz “Ceza” Vermeye Devam Edin!
Sizi Yok Etmemizden
Asla Kurtulamayacaksınız!
Adalet savaşçısı, Hasan Selim’in yoldaşı Sultan
Işıklı’nın karar mahkemesi 25 Şubat günü görüldü.
Görülen duruşma sonucu Işıklı’ya iki kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Duruşma görülürken salonun dışında da tam bir
keyfilik yaşandı. Mahkeme salonuna polis talimatı ile sadece beş kişi alındı. Bu keyfiliği kabul etmeyen Sultan’ın
yoldaşları aradan kısa bir zaman geçtikten sonra özel güvenliğin başında nöbet tuttuğu barikatı tek hamle ile kaldırarak salona girmek üzere ilerlediler. Bu ilerleyiş üzerine paniğe kapılan mahkeme salonunun tam önünde bekleyen sivil ve çevik kuvvet polisleri saldırıya geçti. Burada Melih Işık, Murat Aldemir, Damla Sandal ve Sevcan Adıgüzel yerlere yatırılarak yaka paça gözaltına alındı. Adliyenin içi bu süre boyunca işkencecilerin yüzüne
vurulan slogan sesiyle çınladı.
Bu saldırıyı protesto etmek için adliyenin giriş katına inip oturma eylemi yapan ve “Bu Ülkede Adalet Yok”
diye haykıran Berk Ercan ve Sibel Kırlangıç gözaltına alındı.
Sultan Işıklı’nın tek bir mahkemesi yoktur ki, DevGenç’liler saldırıya uğramasın. Komutan Rıza’larla çoğalan Dev-Genç’liler bu son mahkemede de adliyeyi eylem yerine çevirdiler. Sokak ortasında taranarak katledilen
Hasan Selim Gönen’i ve her savunmasında katliamcılardan
hesap soran Halk Savaşçısı Sultan Işıklı’yı yalnız bırakmadı Dev-Genç’liler.

Esenyurt’ta Türkü Gecesi
Liseli Dev-Genç’liler AKP’nin yalnızlaştırma, kendimize ve kültürümüze yabancılaştırma politikalarına karşı
İstanbul Esenyurt’ta kolektif faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu hafta ikincisi düzenlenen türkü gecesinde beraber halk türküsü söyleyen Liseli Dev-Genç’liler gecede faaliyetlerini nasıl zenginleştirebileceklerini tartıştılar.

Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde Faşist Saldırı!
24 Şubat'ta üniversitenin BESYO Fakültesi’nde kafede oturdukları sırada devrimci demokrat öğrencilerden
birine faşistler tarafından saldırı gerçekleşti. 5 kişilik faşist grup, öğrenciyi yalnız gördüğü anda arkasından saldırarak tekme tokat dövmüş kafasını üç yerden kırmışlardır.
Yaralanan öğrenci hastaneden taburcu edildi.

İşkenceci Polis'in
Keyfi Baskılarına
Boyun Eğmek Yok!
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde iki
Dev-Genç’li 20 Şubat günü önce faşist ÖGB'ler tarafından takip edilip taciz edildiler. Ardından fakülte önüne gelen bir sivil polis aracından, sivil polisler inerek DevGenç’lilere kimlik sordu. Dev-Genç’liler bu uygulamanın keyfi olduğunu söyleyerek kimliklerini vermedi.
Bunun üzerine Dev-Genç’lilere saldıran polisler Gökhan
Aytaç ve Sevcan Adıgüzel'i gözaltına aldı. Sloganlarla işkenceci polisi teşhir eden Dev-Genç’liler üniversiteli gençler tarafından kameraya çekildi. Dev-Genç’liler götürüldükleri karakoldan akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
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B erkin Elvan Halk Kü tü phanesi Açıldı!
Bilgi güçtür denilerek bir süredir Altınşehir'de çalışmaları yürütülen Berkin Elvan Halk Kütüphanesi, 22 Şubat Pazar günü coşkuyla açıldı.
Açılış öncesinde Şahintepe ve Bayramtepe mahallelerinde kapı çalışması yapılarak aileler açılış programına
davet edildi. Esnaf ve kahvehanelerde de yapılan duyuru ile halk açılışa davet edildi. Havalardan kaynaklı bazı
eksiklere rağmen açılış için büyük bir coşku hâkimdi.
Liseli Dev-Genç’lilerin hazırlamış olduğu programda,
Berkin nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşunun ardından, mahallede yapılan çalışmaları anlatmak için bir Halk Cepheli söz aldı.
Mahallede 1 ay boyunca kütüphane için yapılan çalışmalardan başlayarak ne şartlarla bu kurumun açıldığı
anlatıldı. Böyle kurumlarla halkın en temel sorunlarından biri olan yozlaşmaya karşı halkın kültür ve değerlerini savunan ve bunun için mücadele edilen bir mevzi hedeflendiği anlatıldı. Düzenin tüm kurumlarıyla çürüdüğü,
çürümeyi yaydığı ve buna karşılık olarak alternatiflerin dev-
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rimciler eliyle çoğaltıldığı anlatıldı. Örnek olarak ise Hasan Ferit Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi, mahallelerdeki derneklerimiz, kültür merkezlerimiz, halk
meclislerimiz verilerek, bunların çoğaltılması gerektiğine değinilen konuşmada, bu kurumunda bundan sonra elbirliğiyle güçlendirilmesi gerektiği anlatıldı.
Programa Liseli Dev-Genç’lilerin hazırlamış olduğu
bir şiirle devam edildi. Ortaokullu bir arkadaşın da Berkin için yazılan bir şiiri okumasının ardından Berkin Elvan belgeseli izletildi. Sinevizyondan sonra yine Ayça isimli Liseli Dev-Genç’li şiirini okudu. Şiirden sonra aynı zamanda Berkin’in arkadaşı olduğunu söyleyip kısaca Berkin’i anlatarak hesabının sorulacağını vurguladı.
Şiir programından sonra Grup Umut Yağmuru sahne
aldı. Kendi bestelerini seslendiren grup, bir süre sonra herkesi kapıda halay çekmeye davet etti. Kapıda söylenen türkülerle halaylar çekilerek coşku dışarıya taşındı.
Yaklaşık 70 kişinin katıldığı açılış programı, saat
17.00’de sona erdi.

Hep Beraber Diyebilmek İçin…

Liseliler Kahvaltıda Buluștu

Mersinde 22 Şubat’ta ''Mersin Haklar Derneği’nde pazar kahvaltısı ve halk okulu çalışması yapıldı. Kahvaltı
için herkes gönlünden kopan şeyleri getirerek komün bir
biçimde kahvaltı hazırladı. Kahvaltının ardından bu hafta için belirlenen komite ve meclisler konusu halk okulu çalışmasında işlendi. Çalışma sırasında soru cevap şeklinde konu tartışıldı, bilgi paylaşımları sağlandı. Çalışmanın
ardından enstrümanların eşliğinde bir müzik dinletisi yapıldı. Çalışmaya toplam 9 kişi katıldı.

İstanbul-Kıraç:
Kıraç IMKB ve Kıraç Anadolu Liselileri 22 Şubat’ta
kahvaltıda buluştu.
Kahvaltıda okul sorunları üzerine sohbetler edildi. Liseliler okullarda gerici
eğitim verilmesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler.
Uyuşturucunun, yozlaşmanın yoğun olduğu yer liselerdir… Bunun için meclisler kurarak liselileri yozlaşmadan uzak tutabiliriz.
AKP’nin sürekli çocukları katletmesi ve Berkin Elvan
için 11 Mart’ta yapılacak olan boykotlar üzerine Berkin
ve Kürdistan’da katledilen çocuklar için neler yapılabileceği üzerine sohbet edildi.
Liselilerin önerileri alınarak bir sonraki kahvaltıda daha
çok arkadaş getirerek boykot çalışması başlatılacağı kararlaştırılarak kahvaltı sonlandırıldı. Kahvaltıya 8 liseli katıldı.

İdilcan Kültür Merkezi olarak; Yârin yanağından gayrı / Her şeyde her yerde / Hep beraber diyebilmek ve bir
dilim ekmeğimizi ve bir bardak sıcak çayımızı paylaşmak
için, pazar günleri düzenlediğimiz “Pazar Kahvaltıları”na
bu hafta da 24 Şubat’ta devam edildi. Geleneksel hale getirdiğimiz pazar kahvaltımıza bu hafta 20 kişi katıldı. Bundan sonra da her pazar günü saat 10.00'da düzenli yapacağımız pazar kahvaltılarımıza herkes davetlidir.

Paylașımlarımız Arttıkça Güçleniyoruz
Devrimci İşçi Hareketi, 22 Şubat’ta İzmir Güzeltepe
Ege Kültür Sanat Derneği’nde işçilerle kahvaltı düzenledi. Kahvaltıda Kınık’tan madenciler, Tüpraş işçileri, gemi
söküm işçileri, İzmir’den ambar çalışanları, belediye çalışanları bir aradaydı. Kahvaltının ardından sendikalar hakkında konuşmalar yapıldı. İşçi meclisleri hakkında tartışmalar yürütüldü. İşçilerin soruları cevaplandırıldı,
bilgiler verildi. Soma'da katliam sonrası işten çıkarılanların işe nasıl geri alındıkları anlatıldı. “Biz birlik olur,
aynı çatı altında toplanırsak yapamayacağımız bir şey yok”

denildi. Var olan sendikal örgütlenmelerin önemli ama yetersiz olduğu, bütün sorunları birlikte tartışıp birlikte karar alarak çözebilecek, doğrudan söz ve karar hakkını kullanacakları Meclislerin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
AKP Çıkardığı İç Güvenlik Paketini Meşrulaştırmak İçin
Üniversitelerde Provokasyonlar Yapıyor!

GENÇLİK FAŞİZMİN PROVOKASYONLARINA

BOYUN EĞMEYECEK!

Uzun bir süredir gündemde olan AKP’nin, halkı özellikle de üniversite
gençliğini baskı ve zulüm
politikalarıyla kontrol altında tutabilmek için çıkardığı "iç güvenlik paketini" artık duymayanımız kalmamıştır. Bunun
için haftalardır burjuva
medyada yapılan tartışmaları ve içeriği hakkında
madde madde nasıl ele alındığını görmüşsünüzdür. Yüzünü kapatmanın, biber gazı taşımanın suç olduğu, polise
taşa karşılık vurma yetkisi verilmesi ve daha birçok maddeyle faşist AKP iç güvenlik adı altında 77 milyon halkı yasalarıyla teslim almak için elinden geleni ardına koymuyor.
Bu baskı yasaları aslında bize AKP hükümetinin kendi geleceği hakkında ne kadar kaygılı, korku içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle de gençliğin dinamizmini, mücadelesini
kırıp, faşist diktatörlüğünün ömrünü uzatmaya çalışıyor. İç
güvenlik paketindeki maddeler yeni değildir. AKP bunları
yıllardır uyguluyor, yeni olan AKP’nin yasal zemine oturtması ve halk nezdinde meşruluk kazanmak. AKP faşizminden
nasibini alan herkes için değişen bir şey yoktur aslında.
AKP’nin buradaki amacı daha çok apolitik, oportünist, reformist kitlelerin gözünü korkutmaktır.
AKP bu paketi kabul ettirmek için haftalardır türlü dolaplar çeviriyor. En son Ege Üniversitesi’nde faşist bir grubu yurtsever gençliğin üzerine saldırtıp provokasyon ortamı oluşturmuştur. Bu saldırıda faşistlerden biri ölmüştür.
Bu saldırı basit bir faşist saldırı değildir. AKP faşizmi tarafından önü açılarak yapılan bir saldırıdır.
AKP bu saldırıyı kullanarak hem mecliste görüşülmekte olan faşist terör yasalarına meşruluk kazandırmaya
çalışıyor, hem de “iç güvenlik yasası”nda AKP’ye karşı muhalefet partileri ile birlikte hareket eden MHP’nin
tabanını kendine çekmeye ve halk muhalefetine karşı kullanmaya çalışıyor.
“Bakın üniversitelerde sol sağ çatışması oluyor, gençlik rahat durmuyor, bunun önüne ancak iç güvenlik paketiyle geçebiliriz” diyerek yarattığı provokasyon saldırısıyla baskı yasalarına meşruluk kazandırmaya çalışıyor.

AKP gün geçtikçe halkın gözünde meşruluğunu
kaybediyor. Çelişkisi büyüdükçe sömürü ve saldırılarını daha da arttırıyor.
Özellikle gençlik üzerinde
her alandan ideolojik saldırılar yaratarak; kendi düzen insanını yaratıp, gençliği bu adaletsiz düzene
karşı mücadeleden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama
bu saldırıların belli bir
ömrü vardır. Halkımız kendisine yapılan zulmü hiçbir zaman unutmaz. Bunlar damla damla birikip sel olup AKP faşizmini boğacaktır. AKP
bugün bundan korktuğu için kendisine sığınak diye koca
saraylar inşa ediyor.
Bizler gençlik olarak bu ülkenin dinamik atılgan kesimiyiz. Gezi’den bu yana gençlik her yerde, her barikatın
arkasına halkın birikmiş öfkesini taşımış, direnişin öncü
gücü, militanı olmuştur. Bu yüzdendir ki AKP diktatörlüğü gençlikten çok korkuyor. Gençlik üzerinde her türlü yozlaştırma yabancılaştırma araçlarını kullanıyor.
Her yere AVM’ler, barlar, cafeler yapıp “gidin buralarda
takılın, eğlenin, içki için kumar oynayın ama siyasetten,
devrimcilerden uzak durun dinlemeyin onları” diyor.
Ama gençlik, üzerinde sürekli bir gelecek kaygısı varken,
okullarda faşist saldırılar artarken, ülkede açıktan katliamlar yapılırken, bu kadar adaletsizlik zulüm karşısında ilgisiz kalamaz. Çünkü faşizm o kadar boyutlu hale
geldi ki bundan nasibini almayan kalmıyor. Bu durumdayken gençlik sahip olduğu misyonun tarihsel öneminin farkına varmalı. Yani AKP’nin korkusu halkın umudu olmalı. Halk bugün gençlikten umut bekliyor. “Ne yaparsa gençlik yapar” diyor. Gençliğe düşen görev de geleceği için, halkı için faşizmin attığı, iç güvenlik paketiyle üniversitelerde gençliğin elini kolunu bağlamaya çalışan AKP faşizmine karşı mücadele etmeli, kendi meşru direniş çizgisini geliştirmelidir. Faşist çeteleri üniversitelerde barındırmamalıdır. AKP iktidarının gençliğe karşı oluşturduğu tüm politikaları boşa çıkarmak için
direnmeli, bütün öğrenciler DEV-GENÇ’in meşru çizgisinde birleşmelidir.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!

Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
2015

23

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

Katillerimiz İçin Bir Kez Daha Adalet İstiyoruz!
Berkin'den Özgecan’a Hesap Sormak İçin
Liseli Dev-Genç Saflarına 11 Mart’ta Boykota!
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Umudun çocuğu Berkin Elvanı'ın
vurulmasının üzerinden 600 günü aşkın
süre geçti. Fakat ne onu vuranlar yargılandı, ne de 'vur emrini ben verdim' diyenler. Berkin'in katillerini yargılamayan
devlet Özgecan'ın da katledilmesine zemin hazırlamıştır. Berkin'in katillerine,
Özgecan'ın katillerine değil, vatansever
devrimcilere ağır cezalar verildiği için her
geçen gün yeni Berkinler’imiz yeni Özgecan’larımız katlediliyor. Berkin'inde,
Özgecan’ında katilleri aynıdır. Katil,
AKP iktidarıdır. Asıl katil bu zihniyeti yaratanlardır. Asıl katil dindar ve kindar Ak
gençlik yaratmak isteyenlerdir. Bu adaletsizliği yaratanlardır.
LİSELİLER!
11 MART’TA TÜM OKULLARDA
BERKİN ELVAN’A ADALET İÇİN
BOYKOT YAPACAĞIZ!
11 MART’TA BERKİN ELVAN’IN
ŞEHİTLİĞİNİN BİRİNCİ YILI DOLUYOR!
1 YIL OLDU KATİLLERİ HALA
MAHKEME ÖNÜNE ÇIKARTILMADI.
BERKİN’İN KATİLLERİNİN CEZALANDIRILMASI
İÇİN
11
MART’TA BOYKOTTA OLACAĞIZ!
LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER...
Bütün okullarda boykotu örgütlemek bizim görevimiz!
Bir okulda boykotu örgütlemek
için tek bir Liseli Dev-Genç’li yeterlidir!
Berkin şehit düştüğünde yüzlerce
okulda kendiliğinde boykotlar, eylemler örgütlendi! Berkin için bütün
okullarda öğrencilerin eylem yapmaya hazır olduğunu unutmayın...
Bizim görevimiz sadece kendi okulumuzda değil, komşu okullardaki öğrenciler ile de görüşüp boykot komiteleri oluşturmaktır...
Her türlü araçlarla öğrenci gençliğe ulaşıp boykot komiteleri oluşturmaktır!

***
Günlerdir AKP'nin halkı baskı altında tutmak için çıkardığı 'iç güvenlik yasası paketi' konuşuluyor. Bu paket AKP
iktidarının halka savaş ilanıdır. Berkin için
adalet isteyenler gözaltına alınıp, işkencelerden geçirilip, tutuklanırken; çıkarılan paketler, yasalar faşizmi yasalaştırmak, yaptıkları katliamları meşrulaştırmak
içindir.
Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz. Berkin'in yoldaşlarıyız. Faşist AKP çıkardıkları yasalarıyla zulmünü meşrulaştırsa bile
Berkin için adalet istemekten, Berkin'in hesabını sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Adalet mücadelemize işgallerle, boykotlarla
devam edeceğiz. Boykot özü itibariyle pasif bir direniştir. Boykot Berkin'in adıdır,
boykot katillerinin yargılanmasını istemektir. Boykot adalet talebimizin yeni
halkasıdır. Nasıl ki Berkin Elvan karanfil
olup sonsuzluğa uğurlandığında hayatı
durdurduysak, 11 Mart'ta şehitliğinin ilk yılında yine hayatı durduralım. 269 gün ölüme karşı direnen, 600 gündür adaletsiz bırakılan, Berkin için Liseli Dev-Genç’le hayatın her alanında boykotu örgütleyelim.

FAŞİZMİN ‘İÇ GÜVENLİK’ YASALARINI TANIMIYORUZ

Ders: Tarih Bilinci
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Che "geleceği fethetmek devrimin
stratejik öğesidir, bugünü durdurmak, değişmesini önlemekse, çağdaş
dünyada savunma konumunda bulunan gericiliğin karşı stratejisidir" diyor.
Gelecek bizimdir ve kazanacağız... Halklarımızın açlık,
yoksulluk yaşamadığı; sömürünün ve sömürücülerin olmadığı, gerçekten eşit, özgür ve
kardeşçe yaşanılacak bir geleceği kazanacağız. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm için kurtuluşa
kadar savaşma kararlılığımız,
haklılılığımız, halklarımızla birlikte
böylesi bir geleceği yaratmak kararlılığımızdır.
Emperyalizm ve işbirlikçisi faşist
oligarşik diktatörlükler, Che’nin ifadesiyle "çağdaş dünyada savunma konumunda bulunan gericilik," ne yaparsa yapsın, bu geleceği engelleyemeyecektir. Ve fakat, engelleme çabası bu geleceği geciktirmek çabası
ise emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
sınıfsal bir özelliğidir. Çıkarları gereğidir.
Bugünü durdurmak, değişmesini
önlemek "sömürü ve zulüm düzeninin ömrünü uzatmaktır. İşte emperyalizmin bu "karşı stratejisi"nin
yöntemlerinden biri de bizi tarihsiz bırakmaktır, tarih bilincimizi zayıflatmaktır. Çünkü tarihimiz, geleceği
nasıl fethedeceğimizin yol ve yöntemlerini içinde barındıran en kıymetli
hazinelerimizdendir. Bu yanıyla tarih
sadece geçmiş dönemlerle ilgili bir
olgu, bir kavram ya da bilim değildir.
Tarihçi Chris Harman "Tarih bizim yaşadığımız hayatların ardındaki
olaylar dizisi hakkındadır. Bizim

nasıl biz olduğumuzun öyküsüdür. Onu anlamak, içinde yaşadığımız dünyayı değiştirebilmenin anahtarıdır"
(Halkların Dünya Tarihi sayfa

10)
Tarihçi E.H. Carr da şunu söylüyor: "Tarih biliminin amacı ve işlevini
oluşturan geçmişin anlaşılması, bugünün ve geleceğin de daha iyi anlaşılmasını sağlar."

yaklaşımı politik olmuşken, gene bu
yaklaşımın bir yöntemi olarak tarihi
apolitik bir olgu olarak göstermeye çalışmışlardır. Tarih, onlar için geçmişte yaşananların salt kronolojik
dizilimi ve hikaye anlatımıdır.
Ve elbette bu dizilimin ve hikayelerin neleri içereceğini de kendileri belirlerler.
Oysa tarih, politik bir olgudur.
Ezenin ve ezilenin aynı pencereden
bakabileceği ortak bir tarih söz konusu
değildir. Tarih de sınıfsal bir olgudur.
Apolitik bir bakış açısıyla tarihe sahip çıkmak isteyenler, bu nedenle tarihin bir "meta"ya dönüştürülmesine veya burjuvazinin yağmacılığının, talancılığının, gerçeklere düşmanlığının perdelenmesine hizmet etmiş olurlar.
Köle sahiplerinden tekelci
sermayedar burjuvalara bütün
sömürücü sınıfların tarih anlayışı,
idealist tarih anlayışıdır. İdealist
tarih anlayışının, halklara söylediği her ne olursa olsun amacı "böyle gelmiş böyle gider"
idealist mantığını kabul ettirmektir. Yani egemenler "bugünü
dondurmak" isterler ki halklar tarihsel değiştiricilik güç ve misyonlarıyla geleceği fethetmesinler. Bunun
için gerçekten tarihsel olan ne varsa,
halk için gerekli ve faydalı ne kadar
bilgi varsa, tarih dışına itmeye çalışırlar. Bu çaba sadece tarih çarpıtıcılığıyla da sınırlı kalmaz. Bizzat tarih
zorun ve baskının hedefi olabilmiştir.
"Yirmi iki yüzyıl kadar önce bir
Çin imparatoru günü eleştirmek için
geçmişi kullananlara ölüm cezası
hükmetmişti. Aztekler 15. yüzyılda
Meksika Vadisi’ni fethettiklerinde
daha önceki devletlerin belgelerini
yok etti ve İspanyollar bölgeyi 1520’
lerde ele geçirdiklerinde bütün Aztek
belgelerini yok etmeye kalkıştı" (Halkların Dünya Tarihi sayfa 10)
Yirmi iki yüzyıl kadar önce yaşananlar, takvim olarak uzak da olsa gerçeklik olarak yanıbaşımızdadır. Emperyalist işgalciler Irak a girdiklerinde
yüzbinlerce tarih kitabının da bulunduğu kütüphaneleri yakmış, yıkmış, yağma ettirmişlerdir. 12 Eylül askeri faşist cuntası, da Hitler faşizmi

Geleceği Fethetmek
İçin Tarihi Bilmek,
Tarih Bilinciyle
Hareket Etmek
Zorundayız
Emperyalizm ve oligarşi tarih biliminin ve bilincinin bu gücünün farkında olduğu için "bizim nasıl biz olduğumuzun öyküsü"nü öğrenmemizi engellemek, bizi, dünyayı değiştiremeyelim diye anahtarsız bırakmak istemektedir. Bugünün ve
geleceğin doğru bir şekilde anlaşılmasını istemediği için geçmişi çarpıtır.
Denilebilir ki, burjuvazinin tarih
anlayışı, sömürü iktidarını sağlama almak için başvurduğu tarih çarpıtıcılığıdır.
"Burjuvazinin idealist tarihi, halkı değil tarihin yaratıcıları olarak akıl
hastası, deli, şehvet düşkünü padişahları yazar. Çünkü üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki çatışmanın doğrudan yansıması olan sınıf
mücadelesinin korkusunu, mülkiyetin,
sömürünün, soygun ve talanın gizlenmeye ihtiyacı vardır.” (Haklıyız
Kazanacağız, sayfa 207)

 Tarih Politik Bir
Olgudur
Burjuvazinin ve geçmişteki bütün
egemen-sömürücü sınıfların tarihe
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Aslolan emperyalizme ve
gibi, yüzbinlerce kitabı yasaklamış, yaktırmıştır. Bugün de kitaplarımız toplatılmakta, gerçek
tarihin halka ulaştırılması engellenmek istenmektedir.
Oligarşinin tarih çarpıtıcılığına karşı çıktığı için birçok tarihçi-bilim adamı baskı görmüş;
çalışmaları engellenmiş, tutsaklıklar yaşamışlardır.

 Marksist Tarih

oligarşiye karşı
savaşmaktır. Tarih bilinci
işte bu savaşın nedenlerini,
gerekliliğini, zorunluluğunu
kavrayarak bu savaşa
dahil olmaktır. Kurtuluşa
kadar savaşmaktır.
Tarih bilinci, bu pratik
içerisinde somutlanır.

Bilimi
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Tarihsel materyalizm, tarihte
bilimselliğin kurulması demektir. Marksist tarih bilimi, tarihin anlamını, gelişmenin yasalarını, bu gelişim içinde toplumların dönüşüm
noktalarını inceleyerek, tarihi sadece
bir kronoloji dizimi ve hikaye anlatımından çıkarmıştır. Tarih, bu sayede gerçek anlamıyla bir bilim halini
alabilmiş ve bugünkü haliyle halkların elinde bir silaha dönüşebilmiştir.
Marksist tarih bilimi bize tarihin
genel akışının ileriye doğru olduğunu söyler. Tarih boyunca, bir üretim
ilişkisini hep daha ileri bir üretim ilişkisi takip etmiştir. Yani egemenlerin
dayattığı idealist mantığın aksine,
"böyle gelmiş böyle gider" yalanının aksine, halkların tarihsel yürüyüşü
geleceğe doğrudur. Somutta emperyalist-kapitalist düzenden sosyalizme
doğrudur. Yine burjuvazinin dediği
gibi “tarih tekerrür” etmez...

 Tarih Bilinci Nedir?
Nasıl Oluşur?
Tarih bilinci halkların kendi tarihselliğini bilmesidir.
Marksist tarih bilimini kullanarak
kendi tarihini öğrenmesidir. Sadece
bilgi boyutuyla da sınırlı kalmayarak,
kendi tarihlerini nedenleriyle, sonuçlarıyla, bugüne ışık tutacak şekilde
öğrenmeleridir.
Bilince çıkarmalarıdır, kavramalarıdır... Çünkü bilgi ancak bilince
dönüştüğünde ve bilinçli eyleme yön
verdiğinde güçtür. Tarih bilinci, tarihin geliştirici, ileriye akışını sağlayan
temel unsurlarından biridir.
Tarih; sınıfsal, politik bir olgu
olduğuna göre, tarih bilinci sınıfsal bilincin bir parçasıdır. Çok açık ifade
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edilebiir ki, tarih bilinci olmadan
güçlü bir sınıf bilinci olamaz. Çünkü
ezenle ezilenin kavgası, sınıflar ortaya
çıktığından beri süregelen ve ancak sınıflar ortadan kalktığında son bulacak
bir kavgadır. Değişen, sınıfların yapısı,
isimleri ve sistemleridir. Ezen-ezilen
ilişkisi, sömürü ve zulüm ve bundan
doğan kavga dünden bugüne aynı
kavgadır.

 Tarih Bilinci, Geleceği
Fethetme Mücadelesi
İçerisinde Mümkündür ve
Gelişebilir
"Dünyayı yorumlamak yetmez,
aslolan onu değiştirmektir."
Halklar geçmişlerini bilgi olarak
öğrenmekle ve bugünü yorumlamakla yetinirlerse bu tarih bilinci
değildir. Emperyalizmin-oligarşinin
de bundan şikayeti olmaz. Aslolan
emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşmaktır. Tarih bilinci işte bu savaşın nedenlerini, gerekliliğini, zorunluluğunu kavrayarak bu savaşa dahil
olmaktır. Kurtuluşa kadar savaşmaktır. Tarih bilinci, bu pratik içerisinde somutlanır.
Köroğlu’nu, Demirci Kawa’yı biliyor olabiliriz. Bu bilgidir. Ama bugünün Bolu beylerine, zamane Dehaklar’ına boyun eğiliyorsa, savaşılmıyorsa bu bilgiler elimizde anahtar
ya da silah değillerdir. Bilmek yetmez,
gereğini yapmak gerekir. Halkların
kurtuluş savaşını kim sürdürüyorsa;
kim halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak için uğraşıyorsa, kim estirilen tasfiyecilik rüzgarlarına karşı
devrimin, sosyalizmin bayrağını kan

ve can bedeli dalgalandırıyorsa
tarihi mirasın sahibi ve temsilcisi
odur.
Yani biziz. Halkın tarihine sahip çıkan Cephelilerdir.

 Tarih Bilgimizi
Çoğaltacak,
Tarih Bilincimizi
Güçlendireceğiz
Kanla yazılan bir tarihimiz
var. Her süreci direnişlerle, kahramanlıklarla, derslerle dolu bir
tarih... Gerek dünya halklarının
mücadele tarihleri, gerekse Anadolu
ihtilalinin tarihi ve esas olarak da Kızıldere’den bugüne yazımını sürdürdüğümüz tarihimiz bir bütündür.
Halk düşmanlarının saldırı ve tuzakları karşısında yaşadığımız her türlü zorluk ve tıkanıklık karşısında
devrimi geliştirmek için ne yapmamız
gerektiğini tarihimize bakarak bulabiliriz. Benzer süreçlerde neler yaşanmış, nasıl cevap vermişiz ve ne sonuçlar almışız...
Bunun gibi sayısız soruyla geçmişimiz, geleceğe yürüdüğümüz bugünümüze ışık tutacaktır. Daima tarihimizden öğrenmeye devam edeceğiz.
İdeolojik ve politik öncülüğünü
emperyalizmin yaptığı bir tasfiyecilik süreci yaşanmaktadır. Tıpkı 90’lı
yıllarda olduğu gibi halkların mücadelesi tasfiye edilmek isteniyor. 90’lı
yıllarda emperyalizmin tasfiyecilik
saldırısına "atılım"la cevap verdik.
2000’lerde F tipi tecrit merkezli tasfiye saldırısına 122 şehidimizle, Büyük Direnişimizle cevap verdik ve
devrim umudumuzu, iddiamızı, inancımızı büyüttük.
Bugün de "savaşmayan ölür" diyor ve savaşı halklaştırmak için uğraşıyor, bedel ödüyoruz.
Dün ne yaptık?
Bunun cevabı, “bugün ne yapacağımızı” da belirliyor.
Tarih bilinci budur.
Geleceği fethetmek için tarihi bilmek ve tarih bilinciyle hareket etmek
zorundayız... Savaşmalıyız...
Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...
Hoşçakalın..
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Kapitalizm; Müzikten Edebiyata;
Sinemadan Tiyatroya, Şiirden Resme
Sanatın Bütün Alanlarını; Kültürü, Tarihi,
Eğitimi, Bilimi, Teknolojiyi,
Bütün İletişim Araçlarını
Kitleleri Yozlaştırmak ve
Beyinlerini Teslim Almak İçin Kullanır
Yozlaştırma
Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin Halkları
Teslim Alma Politikasıdır
Burjuvazi, Eğitimden Hukuka,
Kültürden Sanata Her Alanda
Halklara Kendi Yoz
Kültürünü Empoze Ediyor
Eğitim Sistemi, Yozlaştırmanın
En Güçlü ve En Yaygın
Araçlarından Biridir!
Eğitim, Egemen Sınıflar İçin,
Diğer Sınıflara İdeolojik
Olarak Nüfuz Etme Aracıdır!
Yeni Sömürgecilik İlişkilerinde
Eğitimin Amacı, Sisteme
Uygun Kafalar Yetiştirmektir!
Eğitim Sistemiyle, Kendi
Halkına ve Kültürüne Yabancı
Gençlik Yaratılır!
Tüketim Kültürü ve Moda,
Yozlaştırmanın Diğer
Araçlarındandır
Kapitalizmde İnsanın Değeri
Ürettikleri İle Değil Satın
Alma Gücüyle Ölçülür.
“Tüketim Çılgınlığı”, Bir
Kavram Olmaktan Çıkmış,
Yaşam Biçimi Haline Gelmiştir
Kapitalizm, Giyim-Kuşamla
Hem Yozlaştırıyor Hem de
Sömürüyor
Moda, Halklara Kültürel
Değerlerini Kaybettirmenin
Etkin Bir Aracıdır

Amerikancı Faşist Cunta,
Halkın Yozlaştırılmasında
Bir Dönüm Noktasıdır!
3. Bölüm
Toplumsal çürüme ve yozlaşma,
12 Eylül Cuntası'nın ardından artan
bir ivmeyle hızlanmıştır. Bu kendiliğinden bir hız kazanma değildir. Emperyalizmin ve cuntacıların iradi bir
“apolitikleştirme” ve “örgütsüzleştirme” politikasıdır. Devrimci mücadelenin büyümesi, halk kitlelerinin
emperyalizme ve işbirlikçisi oligarşiye
karşı muhalefetinin yükselişi karşısında, emperyalizmin ve oligarşinin
bulduğu çare faşist cuntaydı. Yozlaştırma politikaları da bu faşist terörün tamamlayıcısı oldu.
Amerikancı faşist cunta, emperyalizmin yoz kültür politikasını hayata
geçirdi. Apolitikleşmeyi getirdi. Apolitikleşme beraberinde yozlaşmayı getirdi. Çünkü, emperyalizmin yoz kültürüne, oligarşinin halkı yozlaştırma
çabasına karşı halkın direnişini örgütleyecek devrimci, ilerici, demokratik
güçler tasfiye edilmiş, hapishanelere
doldurulmuş, yasak, baskı ve terörle
halk korkutulmuştu. Böyle bir zeminde
bir yandan sömürüyü alabildiğince arttırırlarken öte yandan tüm pisliklerini,
ahlaksızlıklarını, zehirlerini çok daha
kolay halka bulaştırma olanağı buldular.
Bencillik, bireycilik ve örgütsüzlük,
tüketim kültürü alabildiğine pompalandı. Bu yoğun yozlaştırma saldırısı,
kültürel kuşatma bugün çok daha yoğun
bir biçimde devam etmektedir.

Burjuvazi, Eğitimden
Hukuka, Kültürden Sanata
Her Alanda Halklara
Kendi Yoz Kültürünü
Empoze Ediyor
Bütün yeni sömürge ülkelerin eko-

nomisinden, siyasetine, kültüründen,
eğitimine her politikasında emperyalizmin damgası vardır. Emperyalizmin yeni sömürgesi olan ülkemizde
de durum aynıdır. Bundan dolayı da;
halkımızın yoksulluğundan, açlıktan,
işsizlikten, ölümlerimizden, zenginliklerimizin çalınmasından sorumlu
oldukları gibi, ülkemizdeki yozlaşmadan da sorumludurlar.
Yozlaşma, bugün ülkemizde çok
yaygın olarak uygulanan bir devlet
politikasıdır. Denilebilir ki; bugünkü
durum, geçmişteki herhangi bir dönemle kıyaslanamaz durumdadır.
Çünkü emperyalizmin bilinç çarpıtma,
beyinleri teslim alma araç ve yöntemlerini alabildiğince geliştirmiştir.
İletişim ve propaganda araçları büyük
ölçüde emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerinin denetimindedir. Günün
24 saati, hayatın her alanında bilinç
bulanıklığı yaratmaya ve beyinleri
teslim almaya çalışmaktadırlar.
Teknolojinin, kitle iletişim araçlarının günümüzdeki gelişmişlik düzeyi, düzenin ideolojik ve kültürel
saldırısını, yönlendirmesini çok daha
etkili hale getirmiştir. Bu araçların
artık ulaşamadığı yer kalmadığı gibi,
milyonlarca insan, neredeyse günün
24 saati, bunların bombardımanıyla,
kuşatmasıyla karşı karşıyadır. Kuşatma; eğitimden kültür-sanata, gazetelerden televizyonlara, futboldan
internete, eğlence anlayışından sinemaya, cinsellikten çeteciliğe, kredili yaşamdan şans oyunlarına, kumarhanelere, esrardan eroine, ekstaziden bonzaiye kadar her türlü
yöntem ve araçla hayatın her alanındadır.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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Burjuvazi, eğitimden hukuka,
kültürden sanata kadar her alanda
kendi anlayışını, bireyciliği hakim
kılmak; kolektivizmi, dayanışmayı, paylaşımı yaşamdan, halkın
geleneklerinden söküp atmak için
her yolu deniyor, her aracı kullanıyor. Bazen aleni, bazen sinsice
yapıyor bunu. Yozlaşma bu anlamda bazen hiç farkında bile olunmaksızın yaşamımıza giriyor.
Tekeller, kültür-sanat alanını
bütünüyle ellerine geçirmeye yönelik
bir strateji uyguluyorlar. Sırf bu
amaçla gazeteler, dergiler çıkarıyorlar.
Bugün ülkemizde de kültür sanat
dergisi çıkarmayan, kitabevi kurmayan holding kalmamış gibidir. Müzik
alanına, müzeciliğe, kütüphaneciliğe
el atarak tam denetim kurmaya çalışırlar. Devletin tüm kurum ve kuruluşları bilinç çarpıtma, beyinleri
teslim alma politikalarına hizmet
eder. Anaokullarından üniversitelere,
resmi dairelerden askerliğe, iş hayatından eğlenceye, her şey ama her
şey burjuva ideolojisini egemen kılmak için planlanmıştır.

Eğitim Sistemi,
Yozlaştırmanın En Güçlü
ve En Yaygın
Araçlarından Biridir
Eğitim, Egemen Sınıflar
İçin, Diğer Sınıflara
İdeolojik Olarak Nüfuz
Etme Aracıdır
Egemen sınıfların kültür politikası,
kitleler üzerinde kendi ekonomik ve
siyasal çıkarlarına uygun yarattığı
ideolojik şekillenmeyi ifade eder.
Bütün eğitim araçlarının işletilmesi
ve denetimi egemen sınıfların elindedir. Kendi ideolojilerini kitlelere
empoze etmek için her türlü aracı
eğitim için kullanırlar. Bugün emperyalizm ve işbirlikçileri de varlıklarının devamı için anaokullarından
başlayarak, üniversitelere kadar eğitim
yoluyla kendi egemen sınıf kültürünü
ezilenlere dayatırlar.
Emperyalizm; sömürgeleştireceği,
işgal edeceği ülkenin önce geleceğine
el atar. Yeni sömürge ülkelerin eko-
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Okul kantinlerinde ekmek
arası uyuşturcu satılan bir
ülkenin eğitimi yozlaşmıştır
nomik, siyasi, sosyal, kültürel yaşamını etkilerken, eğitimi yozlaştırmanın temel aracı olarak kullanır. Yozlaştırma politikası, emperyalizmin
bugün dünyanın birçok ülkesinde
belki de en etkili silahıdır. Kendi sömürge tipi eğitim sistemiyle çürüyen,
dejenere kültürünü genç beyinlere
empoze eder. Tarihsel gelişimi içinde
bakıldığında, sömürü üzerine kurulu
toplumsal sistemlerde eğitim, egemen
sınıflar için, diğer sınıflara ideolojik
olarak nüfuz etme aracı olarak görülmüştür. Kapitalizmle birlikte buna
sistemin eleman ihtiyacını karşılama
rolü de eklenmiştir. Yani kapitalizmde
eğitim, bir yanıyla toplumları ideolojik olarak istenen biçime sokmanın
aracı iken diğer yandan kurulu düzene, kapitalizme biat eden ve kapitalistlerin eleman ihtiyacını karşılamanın da aracıdır.
Marks ve Engels, "toplumun
maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda
egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran
sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim
araçlarını elinde bulundurur. Bunlar
o kadar birbiri içine geçmiş durumdadır ki, kendilerine zihinsel üretim
araçları verilmeyenlerin düşünceleri
de aynı zamanda bu egemen sınıfa
bağlıdır" der.
Üretim araçlarını elinde bulunduran egemen sınıflar eğitim, hukuk
gibi üst yapı kurumlarına da hakimdir.
Dolayısıyla; "zihinsel üretim araçları" olan eğitim kurumları ve eğitim
sistemi, mevcut kapitalist üretim biçimi ve ilişkilerinin sürmesine hizmet
edecek tarzda şekillendirilir. Bu nedenle eğitimin niteliğini ve biçimini
belirleyen sistemin sınıfsal karakteridir.

Yeni Sömürgecilik
İlişkilerinde Eğitimin
Amacı; Sisteme Uygun
Kafalar Yetiştirmektir!
Eğitim Sistemiyle
Kendi Halkına ve
Kültürüne Yabancı
Gençlik Yaratılır
Emperyalizm ve oligarşi toplumun
bütün kesimini yozlaştırmaya çalışır.
Fakat yozlaştırma politikasından en
fazla etkilenen gençliktir. Çünkü
gençlik özel olarak da hedef kitledir.
Gençliği yozlaştırmanın en temel
yollarından biri eğitimdir. Eğitim,
emperyalist kültür politikasında çok
etkili bir araçtır. Eğitimle insanların
düşünce dünyası fethedilir, eski
değerlerin yerine yenileri yerleştiririlir. Okullarda uyguladıkları eğitim
politikalarıyla kendilerine hayranlıkla
ve sadakatle bağlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlarlar.
Örgütlenme inancı yerine sisteme
sarılmayı, boyun eğmeyi öğretir.
Yani; “Düzene Uygun Kafalar Nasıl
Oluşturulur?” kitabının yazarı E.
Alexander Rauter’in dediği gibi;
“Okulda insanlar imal edilir. İnsan
yapma olayına eğitim denir.” Emperyalizmin eğitim anlayışı, bu sisteme uygun beyinler yetiştirmektir.
Yeni sömürgecilik ilişkileriyle birlikte
kapitalist sisteme uygun kafalar yetiştirmek, eğitimin esas amacı haline
gelmiştir. Eğitim sistemi, kapitalizmin
hizmetindedir. Bilimsel düşünmeyen,
okumayan, araştırmayan, kendine ve
çevresine güvensiz, sorunlar karşısında aciz, bireyciliği yücelten, emperyalist kültüre açık, vatanseverlik
duyguları taşımayan ya da "vatanseverlik" adına beyni şovenizmle zehirlenmiş, halkın sorunlarına duyarsız
apolitik kişilikler yaratır.
Ülkemizde de eğitim sistemi, emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
çıkarları doğrultusunda ırkçı, şoven,
bireyci ve gericidir. Özellikle de 12
Eylül sonrasında, eğitim, yozlaştırmanın, bireycileştirmenin önemli bir
aracı haline getirilmiştir.
1950'lerde ABD ile geliştirilen
yeni sömürgecilik ilişkilerinin en açık
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görüldüğü alanlardan biri de
eğitim sistemidir. ABD emperyalizmi, tüm alanlarda olduğu gibi, en başta sömürgecilik ilişkilerine karşı çıkışı
dizginlemek, kendi çıkarlarına
uygun beyinler yaratmak için,
işbirlikçi oligarşi ile el ele
verip eğitime el attı. Çünkü
emperyalistler, bir ülkenin sömürgeleştirilmesinde eğitimin
temel önemini biliyorlardı. Demokrat
Parti iktidarı ile birlikte tamamen
Amerikancı eğitim sistemi getirildi.
Eğitimin kilit noktalarına ABD'li uzmanlar yerleştirildi. Amerikancı sistemi yerleştirebilmek için, ABD'ye
kurs amaçlı insanlar gönderdiler.
Amaç; Amerikalı gibi düşünen,
ülkedeki ve dünyadaki sorunlara karşı
duyarsız kalan, hiçbir soruna ses çıkarmayan, halkının dertlerine, sıkıntılarına ve kültürüne yabancı, kişiliği
ezilmiş, okumayan, bilgiye ve bilime
değer vermeyen, eğlence düşkünü,
yozlaşmış, apolitik bir gençlik yetiştirmekti. Bugün de aynı durum
fazlasıyla geçerlidir.
Üniversitelerdeki, okullardaki po-

lis işgali, en ufak kıpırdayışta yapılan
saldırılar, okuldan atmalar, gözaltı
ve işkence tehdidi günlük yaşamın
parçası haline gelmiştir. Ancak gençliğe yönelik saldırılar yalnızca genel
bir baskı ve terörden ibaret değildir.
Amaç beyinleri teslim almak, düzene
uygun kafalar yaratmaktır. Bu anlamda gençlik çok güçlü bir ideolojik
saldırının da hedefidir.
Bilim üretmesi ve bilimsel-demokratik bir eğitim vermesi gereken
üniversiteler, yoz kültürün, her türlü
gerici ideolojinin pompalandığı yerler
haline getirilmiştir. Her türlü devrimci
gelişme, örgütlenme, devrimcilerin
düzenlediği kültürel faaliyetler; terörle, yasaklarla engellenirken, burjuvazinin yoz kültürünü yayan her

türlü faaliyet serbesttir. Hatta
bizzat üniversite idarelerinin
teşfiğiyle, alkol tekellerinin
sponsorluğunda, her türlü
rezillik, “öğrenci şenliği”
gibi adlar altında organize
edilebilmektedir. Devrimci
kültürel faaliyetleri engellemenin tek bir anlamı vardır
o da emperyalist yoz kültürün gelişmesini istemek.
Sadece üniversiteler değil, liseler
ve hatta ilköğretim okullarında dahi
yozlaştırma politikası kendini çeşitli
biçimlerde göstermektedir. “Ağaç
yaşken eğilir” misali buralarda kişilik
oluşumu aşamasındaki çocuklar,
gençler daha halk kültürünü tam olarak tanıyamadan, yoz kültürün etkisi
altına girmektedirler.
Bugün yozlaşmanın ilkokul sıralarına kadar indiği ülkemizde ortaya
çıkan bu sonuç şaşırtıcı değildir. Zamanının büyük bir çoğunluğunu telefon, bilgisayar ve TV karşısında
geçiren ilkokul öğrencileri; yarın esrarın, uyuşturucunun, alkolün, fuhuşun ve her türlü yozlaşmanın ortasında
kendini bulacaktır.
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122'lerin Sesini Halkların Direnişinin Olduğu Her Yere Taşıyacağız!
Yalnız Değiliz, Hiçbir Kuşatma Halkları Teslim Alamaz!

12. Uluslararası
Tecritle Mücadele Sempozyumu
Basın Açıklaması ile Duyuruldu!
UTMP (Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu) Lübnan-Beyrut’ta,
Gazeteciler Sendikasında yaptığı
açıklama ile 12. Uluslararası Tecritle
Mücadele Sempozyumu’nu duyurdu.
Açıklamaya UTMP’den Şükriye
Akar, İşkence Mağdurları Tedavi
Merkezi’den (KHİAM) Mohammad
Safa, Suriye Halk Cephesi Temsilcisi
İbrahim Arslanhan ve Gazeteciler
Sendikası Başkanı katıldı.
Gazeteciler Sendikası Başkanı
sempozyumu düzenleyenlere, verdikleri mücadeleler ve katkılarından
dolayı teşekkür ederek sözü KHİAM
Başkanı Mohammed Safa’ya bıraktı.
Safa, sempozyumun içeriğini ve

programını anlatan bir konuşma yaparak, dünyanın birçok ülkesinden
çok sayıda insanın geleceğini ve
Lübnan’dan tüm direnişçi örgütlerden
temsilcilerin katılacağını belirtti.
İbrahim Arslanhan da tüm dünya
halklarının ortak çıkarları için birleşmenin önemini vurguladı.
UTMP adına konuşan Şükriye
Akar, 12. Uluslararası Tecritle Mücadele Sempozyumu’nu bu sene
Beyrut’ta gerçekleştirebilme onurunu
yaşadıklarını ve bunun, çeşitli ülkelerden davet edilen insanların Ortadoğu halklarının yaşadığı zorlukları
kendi gözleriyle görüp hissetmelerine
vesile olacağını ifade etti.

Wan Dev-Genç Kütüphanesi
Yeni Adresi'nde Yeni Çalışmalarla
Daha Etkin Olacak!
Yaklaşık 3 aydır Wan ilimizde
yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa,
kumara karşı halk kültürümüz ışığında Wan halkımıza kitap okumayı
sevdirmeyi amaç edinen DEVGENÇ Kütüphanesi yeni adresine
taşınmıştır.
Yeni Adresimiz:
Bahçivan Mah. Nacar Sokak
Yıldırımoğlu Apt. Kat: 2
Wan / Merkez
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ESNAFLARIMIZ TEKELLERİN BANKA, KREDİ FAİZİ SÖMÜRÜ
ÇARKLARI ARASINDA EZİLMEYE MAHKUM DEĞİLDİR!

‘Üreterek Direnenlerin Kooperatifi’
Esnafların Karagün Dostudur
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Bu düzen tekellerin düzenidir!
İktidarların tüm politikaları tekellerin
ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Onun
için her yıl yüzbinlerce küçük esnaf
sömürü düzeninin çarkları arasında
ezilip gidiyoruz. Binlercemiz ödenemeyen banka kredi faizleri karşısında iflas edip kepenk kapatıyor.
Biz kendi yaralarımızı ancak kendimiz sararız…
Tek başımıza hepimiz güçsüz ve
yalnızız. Birlikten kuvvet doğar…
Atalarımız “bir elin nesi var iki elin
sesi var” demiş. Oysa biz birleşirsek
binlerce elimiz olacak. Ellerimiz bir
araya geldiğinde sesimiz gürleyecek
sesimiz dalga dalga yayılacak ve
sağır kulaklar duyacak! Gelin bu sesi
dalga dalga yayalım. Umudu büyütelim… Umutsuzluğun çemberinden
çıkıp umudu dört bir yanımıza taşıyalım…
Esnaflarımızın birlik içinde hareket ederek dayanışmamızı büyütelim. Kapitalizmin sömürü çarklarının dışına çıkalım.
Kendi ürettiğimiz kendi emeğimizi
en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz
bir kooperatif çatısı altında güçlerimizi birleştirmek istiyoruz.
Bu hayal tüm esnaflarımızın hayalidir. Bu hayal sizin hayalinizdir...
Bugün babanın evladına borç vermediği ve her koyunun kendi bacağından asıldığı söylenen bir düzende
yaşıyoruz. Bu düzene karşı birleşmeliyiz. Dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Bunun tek yolu var örgütlenmektir.
Bu örgütlenmenin adı kooperatiftir.
Bu hayalimizi gerçekleştireceğiz.
Bunun için hepinizi üretenlerin, üreterek direnenlerin kooperatifine davet
ediyoruz.

Kooperatifimiz esnafların karagün
dostu olacak. Herkes kuracağımız
veya üyesi olduğumuz kooperatifi
karagünde yanında görecek.
Kredi adı altında tekellerin banka
faizleriyle emeğimizin, alınterimizin,
kanımızın emilmesine izin vermeyeceğiz!

Kooperatifimizle Neleri
Yapmayı Hedefliyoruz?
1- Üyelerimizin giriş aidatı ve
her ay düzenli olarak ödeyecekleri
aidatlar ile bir dayanışma sandığı
oluşturacağız. Bu sandıktan zor durumdaki bir üyemize verilecek sıfır
faizli borçla iflas ederek kepenk kapatmalara son vereceğiz. Üyelerimizin
tekellerin bankalarına faiz borcu ödeyerek bellerinin bükülmesine izin
vermeyeceğiz.
2- Halkımızın en temel sorunlarından biri olan BARINMA sorununun çözümü için kooperatifimizi ha-

yata geçireceğiz. Bugün bir ev almaya
çalışmak için sistemin dayattığı ve
yaşattığı zorlukları uzun yıllar boyunca derin bir şekilde yaşıyoruz.
Hayatımızdan ve değerlerimizden
çalıyorlar. Kooperatifimizin verdiği
güç ile en temel sorunlarımızdan biri
olan BARINMA sorununu çözmek
için hep birlikte çalışacağız.
3- Kooperatifimizin, üye aidatları
ve diğer gelirleri ile hedeflediğimiz
çalışmaları gerçekleştireceğiz.
4- Kooperatifimizin tüm kazanımları üyelerimize eşit ve adil şekilde
paylaştırılacaktır.
- Üyelerimizin üretimleri kooperatifimiz tarafından halkımıza aracısız
ulaştırılacak ve en iyi şekilde değerlendirilecektir.
5- Gerektiğinde köylünün ürettiği
domatesi, meyveyi, sebzeyi onlarında
hak ettiği miktarları vererek satın
alıp kooperatif aracılığı ile tefecitüccarın sömürüsünü ortadan kaldı-

Esnafların Bir Karagün Dostu Var Artık:

‘Üreterek Direnenlerin Kooperatifi’

Esnaf kooperatifi kuruluyor. Esnaflar
kendi aralarında yaptığı tartışmalarda
İstanbul’daki tüm esnafları kapsayacak bir
kooperatif kurma kararı aldılar.
Bu temelde Nurtepe ve Çağlayan'da
esnaf toplantıları gerçekleştirildi. Marangoz,
kuruyemişçi, balıkçı, tabelacı, kahveci,
lokanta, market, kafe, tamirci, muhasebeci,
berber, emlakçı, nalbur, kartuşçu, tonerci,
koltuk döşemeci ve benzeri farklı işleri
yapan esnaflarla Nurtepe’de yapılan toplantıya 20 esnaf katıldı. Kooperatifin amacı,
işleyişi üzerine yapılan tartışmalarla esnaflar
kooperatifi heyecanla ve coşkuyla sahiplendiler. İlk etapta 25 esnaf kooperatife üye
olmak istedi. 13 Şubat’ta Çağlayan’da yapılan toplantıya ise 55 esnaf katıldı.
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rarak halkımıza en ucuz şekilde ulaştırılacaktır. Hem köylümüzün hem
de halkımızın tefeci tüccarlar tarafından sömürülmesi engellenecektir…
6- Kooperatifin örgütlü gücüyle
esnaflarımıza, esnaflar odaları ve belediyelerce dayatılan vergi ve harçlar
gibi tüm olumsuz uygulamalara karşı
mücadele edeceğiz…
7- Daha da önemlisi sömürü, yağma, talan düzeninin alternatifi olacağız… Alın terimize ürettiklerimize
ve emeğimize sahip çıkacağız. Alın
terimizin karşılığını almak için direneceğiz. Mücadele edeceğiz…

Yardımlaşmayı ve
Dayanışmayı Büyüteceğiz
1- Kooperatif üyelerimizin barınma, sağlık, eğitim vb. sorunlarını
örgütlü güç ile çözeceğiz. Karşımıza
çıkacak sorun ne denli zor olursa olsun bu sorunu çözecek ve dayanış-

manın nasıl olduğunu tüm dünyaya
göstereceğiz. Dayanışma nasıl olur,
sorun nasıl çözülür bunu herkes görecektir. Tüm mesele buna inanmaktan geçer. Biz bunu başaracağımıza
inanıyoruz.
2- Sadece kendi üyelerimizin değil
kendi gücümüze ulaştıkça etrafımızdaki tüm halkımızın sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz.

Kooperatif Sosyal ve
Kültürel Yaşamda
Alternatif Olacak
1- İyi günde, kötü günde, hastalıkta, ölümde ve zor günde en büyük
dostumuz karagün dostu diye tanımladığımız kooperatifimiz olacak…
2- Kapitalizm kendi yoz kültürüyle, halkımızın dayanışmasını, örgütlenmesini engelliyor, biz ise buna
karşı çıkarak halkımızı sömüren kapitalizme karşı paylaşmayı göstereceğiz.

3- Kapitalizmin yoz kültürene
karşı Anadolu geleneğini büyütecek,
yemekler, geziler, eğlenceler düzenleyecek ve insanlığı büyütecek tüm
faaliyetlerin öncüsü olacaktır…

Kooperatifi
Kimler Yönetecek ve
Kimler Denetleyecek
1- Her üyenin bir oyu ve her üyenin kooperatifi denetleme hakkı vardır…
2- Kooperatif şeffaf ve denetime
açık bir birlikteliktir.
3- Kooperatifimizin yönetim ve
denetim organları olacak fakat asıl
olarak denetim tüm üyelerimiz tarafından yapılacaktır.
NOT- İsteyen kooperatife üye olduğu gibi belli bir zaman önce bildirim yapıp kooperatif üyeliğinden
verdiği ücreti de alıp ayrılabilir…
Sayı: 458

Grup Yorum'un 30.Yıl Konser Çalışmaları
Ülkenin Dört Bir Yanında Sürüyor!

Yürüyüş

İzmir

1 Mart
2015

Tüm konser çalışmalarında olduğu gibi, Grup Yorum 30. Yıl
çalışmalarını da halkla, Grup Yorum gönüllüleri ile birlikte
yapıyor. Çünkü Grup Yorum halktır, halkın içinden çıkmıştır.

Wan'da Grup Yorum
30.Yıl Çalışmaları
19 Şubat’ta, Wan merkezde
Grup Yorum söyleşi çalışması yapıldı. Merkezde bulunan tüm esnaflar dolaşıldı, söyleşiye davet
edildi.
20 Şubat’ta ise Wan Sanat Sokağı ve çarşı içinde 50 adet afiş
asıldı. Esnaf ve kafelerdeki insanlarla sohbet edildi. Sendikalar dolaşıldı, söyleşiye davet edildi. Sendika yöneticileri Grup Yorum'u tanıyordu, sahiplendiler. Grup Yorum
için ne yapabileceklerini sordular.
21 Şubatta ise Wan’daki dershaneler dolaşıldı, dershanelerde
bulunan öğrenciler söyleşiye davet
edildi.Ayrıca 150 adet afiş asıldı.

Ankara Liseli
Dev-Genç
30.Yıl Konser
Çalışmasında!
Liseli
DevGenç'liler “Berkin'in
Ankara
Katillerini Arıyoruz”
önlükleriyle Grup Yorum'un 30. Yıl konser
çalışmalarına başladı. 18 Şubat’ta Ankara
Tuzluçayır’da esnafları gezerek Grup Yorum’un
30. Yıl konserinin tanıtımını yaptılar.

Malatya’da Grup Yorum
30. Yıl Çalışması
20 Şubat’ta, Paşaköşkü Mahallesi'nin
birçok noktasında, Hacı Abdi Mahallesi'nde
ve Malatya merkezde 50 afiş ve yaklaşık
200 bildiri yapıldı. Çalışmalar sırasında,
halkla sohbet edilerek söyleşiye davet edildi.

Yorum’un Sesine
Ses Katmak
Onurdur!
22 Şubat günü İzmir
Grup Yorum korosu çalışmalar için bir araya geldi.
1 Mart'ta açılacak olan irtibat bürosu açılışında sahne almak için hazırlandı.
Grup Yorum korosu çalışanları, çalışmalarına coşkuyla devam ediyorlar.
Grup Yorum'un türkülerine,
halaylarına İzmir'den de
ses katmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar.
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Katil Erdoğan’ın Oğlu Burak 6. Gemiciğini Aldı
Halkımızın Kanı, Ülkemizin Yağmalanması
Üzerine Büyüyor Servetleri!
Recep Tayyip Erdoğan’a 2007 genel seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında, oğlu Burak
Erdoğan'ın burslu okumasına rağmen
nasıl gemi sahibi olduğu sorulmuştu.
Erdoğan da oğlunun ‘gemi değil gemicik’ sahibi olduğunu söylemişti.
Üstelik halkla alay eder gibi 300-400
bin dolar peşinat verilip, kalan para
da taksitli biçimde ödendiğinde herkesin gemi alabileceğini anlatmıştı.
Sanki bu ülkede yüzde seksen çoğunluğun 300 bin doları bir arada
görme imkanı varmış gibi konuşmuştu.
Ve tabi 2007 yılından bu yana oğulları
"gemicik”lerini hızla büyüttüler, şu
an her iki oğlunun denizcilik şirketi
var. Ve bu şirketler hızla büyüyorlar.

Gemicikten Gemi Filosuna
Sayı: 458
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Burak Erdoğan, öncelikle 10 Nisan
2006’da amcası Mustafa Erdoğan ve
halasının eşi Ziya İlgen ile birlikte
Turkuaz Denizcilik adlı şirketi satın
aldı, şirketin ismini de Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Burak Erdoğan, daha sonra bunlardan ayrı
olarak 19 Ocak 2007 tarihinde Mecit
Mert Çetinkaya ile yüzde 50 hisseyle
ortak MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi’ni kurdu. Şirketi kurar
kurmaz da 95 metre uzunluğunda olan
Safran 1 adlı yük gemisini satın aldı.
Gemiyi satın alırken 500 bin doları
peşin verdi. Geri kalan 1 milyon 850
bin doları ise 36 aylık taksitle ödedi.
Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği "gemicik"
işte bu. Burak Erdoğan'ın satın aldığı
ilk beş gemi 92 bin ton kapasiteye sahip. Son satın aldığı gemi Pretty (Cici)
adlı gemi tek başına 91 bin 971 ton
yük taşıyabiliyor. Burak Erdoğan,
7 yılda 6 gemi satın aldı.
Burak Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan'da denizcilik şirketi
sahibi oldu ve o da filosunu hızla
büyütmeye başladı. Basına yansıyan bilgilere göre, Bilal Erdoğan'ın ortağı olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi, yeni nehir
tankeri satın aldı.

Palmali Denizcilik Şirketi’nin iştiraki, Malta’da yerleşik Armada Voyager Seven Şirketi’nin mülkiyetinde
bulunan, 140 metre boyunda, 16 metre
genişliğinde ve 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma ka-pasitesine sahip,
M/T SHOVKET ALEKPEROVA
isimli nehir tankeri, 18 milyon dolara,
BMZ Group Denizcilik Şirketi’ne satıldı. Bu geminin denizcilikte ‘kolay
bayrak’ diye tabir edilen Malta bayraklı
olduğu, satın alma işlemlerinin de
Malta üzerinden gerçekleştirildiği söylenmektedir. BMZ Group Denizcilik
Şirketi, Yardımcı ve Türkter Tersanesi’ne de 5 nehir tankeri siparişi verdiler.
Bununla birlikte filoyu büyütmek
için yaş ortalaması 2 olan, ikinci el
tankerlere de yöneldi. Her biri 18
milyon dolara mal olan Armada sınıfı
nehir tankerlerinden ilki M/T MECID
ASLANOVA, 18 Haziran 2014 tarihinde Türkter Tersanesi’nde, ikinci
nehir tankeri M/T BEGIM ASLANOVA ise 14 Kasım 2014 tarihinde,
Yardımcı Tersanesi’nde yapılan törenle denize indirilmişti. BMZ Group
Denizcilik Şirketi için Türkter Tersanesi’nde inşa edilen TURKTER
80, TURKTER 81 ve TURKTER
82 numaralı nehir tankerleri ise, 2015
yılı son çeyreğine kadar denize indirilmesi planlanıyor. Böylece her biri
40 milyon lira olan tankerlere, toplamda 200 milyon lira ödenecek.
BMZ Group Denizcilik Şirketi
için inşa edilen Armada Sınıfı PROJECT RST22M dizaynı nehir tankerleri, Azeri kökenli Türk vatandaşı
Mubariz Gurbanoğlu’nun Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Palmali

Denizcilik Şirketi’ne 10 yıllığına kiralanacak. Diğer nehir tankeri de
Palmali Denizcilik şirketinden satın
alınmıştı. Yeni yapılacak olan da buraya kiralanması denizcilik sektöründe
“Ballı İşbirliği” olarak niteleniyor.

Erdoğan Ailesi Gemi
Filosonu Büyütürken,
Korkularını da
Büyütüyorlar!
Erdoğan ailesi zenginliklerine zenginlik katıyorlar, mal ve mülklerini
her geçen gün hızla büyütüyorlar. Tüm
bunları halkın açlığını büyüterek, halkın
teri ve kanı üzerinden yapıyorlar. Halk
yoksullaşıyor, işsizlik artıyor, sömürü
katmerleşiyor, suçları çoğalıyor. Bu
nedenle korkuları da büyüyor. Korkuları
büyüdükçe kendi güvenliklerini de artırıyorlar. Bilal Erdoğan, daha yeni
Üsküdar'daki ofisini kapatıp Beylerbeyi’nde inşa ettigi lüks binaya
yerleşti. 2.5 dönüme yakın arazi üzerine
kurulan binanın arsa ve inşaat maliyetinin yaklaşık 340 milyon lira olduğu
tahmin ediliyor. Diğer iki parselden
biri otopark, biri de güvenlik amacıyla
bahçe haline getirildi. Yoğun güvenlik
önlemleri alınan şirket binasının etrafında sivil ve üniformalı polisler 24
saat nöbet tutuyor. Bu kadar güvenlik,
koruma, denetim boşuna değil. Koruma
ordularını yanlarına almadan tek bir
adım atamıyorlar, Erdoğan ailesinen
her ferdi koruma ordusu ile dolaşıyor.
Suçları, korkuları kadar büyük, biliyorlar. Evet bugün lüks evlerde, halkın
uzağında, yüksek güvenlikli mekanlarda
bulunuyor, öyle yaşamaya çalışıyorlar.
Fakat belli ki uyurken bir gözleri
açık uyumak zorunda kalıyorlar.
Bu devasa güvenlik önlemi huzurlu
uyumalarını, rahat olmalarını sağlayamıyor. Sağlayamayacak, onların binlerce koruması olabilir,
halkın milyonlarca gözü ve yumruğu var. Halkın gözlerinden kaçamayacak, yumruğundan kurtulamayacaklardır.
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Devrimci Sanat; Aç, Yoksul Halkın

Umutlu Türküsünü Söyler!

Yüzü halka dönük sanatçılar ve onların sosyalist
"... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2015 Bütçesi
sunum kitapçığındaki verilere göre, Türkiye nüfusunun
gerçekçi sanat eserleri ölümsüzdür. Öyle ki, aradan
yüzde 39.8'i yoksulluk envanterine kayıtlı. Zira, istatistiklerde
onlarca yıl geçse de, yeri gelir bir ekonomi haberinin
2013 Türkiye nüfusu 76 milyon 667 bin 864.
içinde karşınıza çıkarlar.
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi
Devrimci sanatçımız Nazım Hikmet'in "Açların
Yoksulluk Envanterinde 2012 yılında sosyo ekonomik
Gözbebekleri" şiiri 1922 yılında yazılmıştır. Bu şiirinde
durumu iyi olmayan ve muhtaç olan 6 milyon 768 bin
Nazım Hikmet açlıktan, açlardan, açların gözbebek126 hane ve 23 milyon 668 bin 942 kişi kayıtlı
lerinden haberdar.
iken, 2014 yılında hane sayısı 8 milyon, kişi
Şiirin içeriği yakıcı, biçimi sarsıcıdır.
sayısı da 30.5 milyona ulaştı..." (11 Aralık
Akılda kalıcıdır ve okuyucusunu etkiler. Bu
2014 Cumhuriyet Gazetesi)
denli etkileyici olmasının sebebi, ele aldığı
Nazım Hikmet'in "Açların Gözbebekleri"
konuyu -açlığı- olanca yakıcılığı ve kapişiiri
şöyle başlar:
talizme olan hınçla ele almasındandır.
"Değil birkaç
Açlık, kapitalizmin zorunlu sonucudur.
Kapitalizm var olduğu sürece, hangi parti
değil beş on
hükümet olursa olsun açlığın, yoksulluğun,
otuz milyon aç bizim!
işsizliğin, sefaletin olması kaçınılmazdır.
Onlar bizim!
AKP, CHP, MHP, HDP... farketmez.
Bir Okurumuzun Şiiri:
Biz onların!
Burjuvazi, sömürüsünü örtbas edeDalgalar denizin
bilmek için açlığı "yetersiz beslenme" Hakikat
Deniz dalgaların!.."
olarak tanımlasa da açlık açlıktır. Çeken Hakikattir…
Devrimci sanatçılar aç, yoksul halbilir.
Bedrettin’in, Pir Sultan’ın
kımızı
işte bu denli içten ve derinden
Ustamız Nazım Hikmet bu şiirinde Uğruna dövüştüğü
sahiplenmelidir.
Hiç unutulmasın ki,
kapitalizmin yarattığı açlık gerçeğini Hakikattir…
açlığa
ancak
açlar,
yoksulluğa ancak
konuşturur.
“tohumda, toprakta
yoksullar son verebilir. Devrimci saVe gerçek, konuşmaya devam et- hakça” diyen
natımız işte bu umudu, güç ve güveni
mektedir...
İshak’ın savunduğu…
taşımalıdır aç, yoksul halkımıza.
Gerisini de bir gazete haberinden 122’ler
Biz açların türküsünü, yoksulların
okuyalım:
Gösteriyorlar
marşını söylemeye devam edeceğiz.
"Ekonomik göstergelerin bir türlü Hakikati bize
Ve hayata açların gözbebekleri ile bakiyileşemediği, işsizlikte, cari açıkta, Açlığa yatarak,
masını bileceğiz.
enflasyonda olumlu gelişmelerin umutla Hakikattir
Sanatsal üretimlerimiz "sekter" bulunsa
beklendiği ülkemizde, hükümetin çok Onur
da, Nazım ustamızın bu şiirindeki son
övündüğü ekonomik politikaları saye- Şeref
dizelerle cevap vermeyi sürdüreceğiz:
sinde '30 milyon aç bizim' dizesi de Direnmenin
"Ey beni ağzı açık dinleyen adam!
Nazım Hikmet'in 'Açların Gözbebek- Eğrinin doğrunun
Belki arkamdan bana
leri' adlı şiirinin bir dizesi olmaktan Hammaddesi…
bu kalbini haykırana
çıkıp ne yazık ki yakıcı bir gerçeğe
Kondudan saraylara…
dönüştü. Üstelik söz konusu veriler,
'kaçık' diyen adam!
Yürüyen halkın ellerindeki
AKP iktidarını kötülemek amacıyla başSen de eğer ötekiler gibi kazsan,
Silah
ka siyasi partiler ya da kökü dışarıda
bir mana koyamazsan sözlerime
bir takım odaklar tarafından montaj Hakikati simgeler
bak bari gözlerime;
maksadıyla üretilmedi. Veriler, hükü- Ve vurur art arda
Patlar
saraylarda
o
bunlar: Deli gözbebekleri
metin Aile ve Sosyal Politikalar BaHakikat
kanlığı tarafından ortaya konuldu..."
gözbebekleri!"
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EJOT TEZMAK VE METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU

SEFALETİ GÖSTERİYOR
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Metal işkolunda örgütlü bulunan
Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye
yaklaşık 15.000 işçi grev kararı almıştı. AKP hükümeti 'milli güvenlik'
gerekçesiyle grevi erteledi. Aslında
fiilen grevi yasaklamış oldu. AKP’nin
işçi düşmanı bu kararına ilişkin daha
önce yazmıştık. AKP sınıfsal konumunun gereğini yaparak patronları
korumaya devam etmiştir. “Milli güvenlik” değil, tekellerin güvenliği
için grev hakkı gasp edilmiştir. Yazımızın konusu bu değil, direniş sürecidir.
29 Ocak’ta 10 şehirde 19 fabrikada
15.000 işçi ile greve çıkan Birleşik
Metal-İş Sendikası, iki gün sonra
AKP’nin grevi “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklama kararını tanımayacaklarını söyleyerek grevi
sürdüreceklerini açıklamıştı.
Taibi ki, bu Birleşik Metal-İş’in
patron sendikacılarının “gemileri
yaktık geri dönüş yok” diyen grevdeki 15 bin işçiye karşı yaptığı bir
açıklamaydı...
Bu keskin, ama sahte söylemin
arkasından yaptıkları gerçekler ise
grevin kaderinin toplanacak Başkanlar
Kurulu kararından çıkacağını açıkladılar...
Bir sendika AKP faşizminin gasp
ettiği grevin devam edip etmemesini
tartışmak üzere Başkanlar Kurulu’nu
topluyorsa orada tartışılan grevin bitirilmemesidir... Grevin her koşulda
sürdürülmesi kararı 19 fabrikada 15
bin işçi tarafından zaten tartışılarak
alınmıştı. 15 bin işçi her koşulda
grevi sürdürme, direnme kararlılığıyla
greve çıktı... Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Başkanlar Kurulu direnişi
bitirmek için toplanmıştı; nitekim te-

kellerin ricasıyla AKP tarafından yasaklanan grev Birleşik Metal-İş yöneticileri tarafından bitirildi.
AKP 13 yıllık iktidarında işçi
düşmanlığını tescillemiştir. Grevler
karşısındaki tutumu da bellidir... 15
bin metal işçsinin grevini bitiren
AKP değil, patron sendikacılarıdır.
Yani Birleşik Metal-İş yöneticileridir.
AKP’nin grevi yasaklaması üzerine grevdeki Demisaş, Ejot Tezmak
ve Paksan isimli fabrikaların işçileri
AKP’nin erteleme kararını tanımadıklarını söyleyerek direnişlerini devam ettirmişlerdir.
16 fabrikanın direnişini bitiren
Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri tüm gayretlerini göstererek bu
fabrikalardaki direnişi bitirtmek için
elinden geleni yaptı.

Patronlar ve AKP Kendi
Sınıf Bilinciyle Hareket
Ediyor, İşçileri Satan
Patron Sendikacılarıdır!
Bu kuşkusuz kehanet değildir.
Çağımız sınıf mücadelesinin en acımasız yaşandığı çağdır. Bir yanda

patronlar ve onların örgütlü gücü
devlet vardır, diğer yanda ise işçiler,
memurlar, köylüler vardır. Bu savaş
acımasız bir savaştır. Savaşın bizler
tarafından yazılmayan kendi yasaları
vardır. Bu yasalara uymayan her şeyini kaybeder, yani bir anlamda ölür.
Patron tarafı savaşın kurallarına
uygun hareket etmektedir. Örneğin
“milli güvenlik” diyerek işçilerin
haklı ve meşru grevini erteleyebilmektedir. İşçilerde aslında bu savaşın
acımasız şartlarına hazırdırlar çünkü
kaybedecekleri hiçbir şeyleri yoktur,
zincirlerinden başka...
Ejot Tezmak işçileri de sınıf bilinciyle hareket ederek, meşruluklarından aldıkları güçle AKP hükümetinin aldığı yasaklama kararını tanımayarak fabrikayı işgal ettiler.
Kuşkusuz bu direnişin direnişe
katılan işçilerin haklarını kazanmalarının ötesinde bütün işçi sınıfının
gasp edilen grev hakkının kazanılması
için sonuna kadar sürdürülmesi gereken çok haklı ve meşru bir işgaldir.
Bu direniş kazanırsa tüm işçi sınıfı
kazanacaktır. Böylece hükümetlerin
grev yasaklama kararlarına güçlü bir
darbe vurulacaktır. Çünkü hükümetlerin, iktidarların grev yasaklama ka-
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rarları gayrimeşrudur. İşçilerin direnişi
ise meşrudur, haklıdır.
EJOT işçileri meşru ve haklı haklarını kullanarak fabrikayı işgal etmiş,
greve başlamışlardır. Halkımız direnenleri sahiplenmiştir. Destek ziyaretleri yapılmış, direnen işçilerin yanında olunmuştur.
Fakat, direnme dinamikleri ne
kadar güçlü olursa olsun direnişin
önderliğinin her şeyi belirlediği bir
kez daha görüldü ve Ejot Tezmak
direnişi sessiz, sedasız bitti.
Birleşik Metal-İş Sendikası direnişin bir an önce bitirilmesi için
adeta direnen işçileri halktan, devrimcilerden, dışarıdan gelecek her
türlü destekten tecrit etti. Bunu düşman istese yapamazdı. İşte patron
sendikacılarının görevi işçi sınıfının
kararlı olduğu yerde başlıyor. Patronların, devletin saldırısı direnen
işçileri her zaman birleştiriyor, daha
diri daha militan kılıyor. Fakat patron
sendikacıları zehirli bir yılan gibi
direnen işçilerin içine girip bin dereden bin su getirerek direnişi kırmayı
başarıyor.
Ejot Tezmak direnişininde yap-

tıkları direnişi önce devrimcilerin ve
halkın desteğinden tecrit etmek oldu...
Direniş direniş olmaktan çıkartıldı
ve sessiz sedasız bitirildi...
Bu yaşanan son örnekten tüm işçiler ders almalıdır. İşçiler öncelikle
sırtlarındaki bu patron sendikacılarından kurtulmak zorundadır.
Zehirli bir yılan gibi içimize sızan
bu aşağılık patron sendikacılarından
kurtulmadan işçilerin patronlara karşı,
AKP faşizmine karşı mücadele etme
şansı yoktur...

İŞÇİLER!
Çaresiz değilsiniz. Patron sendikacılarından kurtulun!
Devrimci İşçi Hareketi’nin mücadele pratiği örnek alınmalıdır.
Sınıflar savaşının işçi sınıfı tarafına düşen temel yasası meşruluğundan aldığın güçle direnmektir.
Devrimci İşçi Hareketi meşruluğundan aldığı güçle direnişleri örgütler. Bilir ki kazanmak için meşruluğundan aldığı güçle direnmekten
başka seçenek yoktur. Kazanmak için

ısrar, kararlılık yeterlidir. Ödenecek
bedelleri göze alan ve kaybedeceği
hiçbir şeyi olmayan işçilerin kazanmaması için hiçbir neden yoktur.
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ işçilerinin direnişi, Sarıyer Belediyesi işçilerinin direnişi; Türkan
Albayrak direnişi, Cansel Malatyalı
direnişi, Kazova işçilerinin direnişi,
Rosateks; Darkmen direnişi, Doluca direnişi... ve DİH önderliğinde
zaferle sonuçlanan Migros, Eminönü,
Maga Deri, Paşabahçe gibi adını tarihe yazdıran sayısız direnişler örnektir. Tümünde haklılık ve meşruluktan alınan güçle direnişler örgütlenmiştir. Ve kazanılmıştır.

İŞÇİLER, EMEKÇİLER!
Düzen sendikacılarını bırakın.
Onlara güvenmeyin. Devrimci İşçi
Hareketi’nin kendi gücüne güvenme
temelinde meclislerde örgütlenme
çağrısına kulak verin. Gücümüz örgütlülüğümüzdür.
İŞÇİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM!
DİRENELİM, KAZANALIM!
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Patronlar Katlederken Dil, Din, Yaş, Cinsiyet Ayırmıyor!
Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 20 Şubat’ta Hacettepe-Teknokent’te yaptığı eylemle kaza adı altında
işçilerin katledilmesini protesto etti. Aralık ayında en
az 127 işçi, Ocak ayında ise en az 125 işçi, iş güvenliğinin
sağlanmaması nedeniyle hayatını kaybetti. 2014 yılında
toplam 1886 işçi hayatını kaybetti. En son Selim Özgür
isimli bir işçi Hacettepe-Teknokent’te inşaattan düşerek
hayatını kaybetti.
Eylemde yapılan açıklamada “Dil, din, yaş, cinsiyet
ayırt edilmeden işçiler, ağır iş koşullarında, güvencesizce

çalıştırılarak ölüme terk ediliyor. Selim Özgür bilim
yuvası olması gereken bir üniversitede, bir kemere
sahip olamamanın bedelini canıyla ödeyen işçilerden
yalnızca biri. Suriyeli işçi Abdül Kadim Alkador ile
Selim Özgür’ün aynı kaderi paylaşması, inşaatta çalışırken
bir kemere sahip olamaması faşist AKP iktidarının emperyalist politikalarının dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadığının en büyük kanıtıdır”
Halkın Mühendis Mimarları’ndan
denildi.

Başsağlığı

Halkın mühendisi Mehmet Göçebe’nin annesi Pakize Göçebe vefat etmiştir. Cenazesi Osmaniye’nin Sumbas
ilçesinde yapılan cenaze töreninin ardından Sumbas İlçe Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Yoldaşımız Mehmet Göçebe’ye ve
ailesine başsağlığı diliyoruz.

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI
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Kamu Emekçileri Cephesi 5. Kurultayını Gerçekleştirdi

DEVRİMCİ SENDİKACILIK HER
KOŞULDA SAVUNULMALIDIR
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Kamu Emekçileri Cephesi olarak 1415 Şubat tarihleri arasında Anadolu’nun
birçok ilinden gelen kamu emekçisinin
katılımıyla Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen “Sorunlarımızın Çözümü İçin Memur Meclislerinde Örgütlenelim” başlıklı kurultayda ele
alınan konuları aktarmaya devam ediyoruz.
***
İkinci gün; sendikalardaki tıkanıklığın
ve mücadeleden vazgeçişin nedenleri,
neden haklarımızı kaybettik, sendikal
anlayışlar, sınıf ve kitle sendikacılığı,
19 Şubat saldırısı konularının ele alındığı
oturum başladı. Sendikalardaki tıkanıklığın
nedenleri konusunda söz alan Akman
Şimşek “bugün kamu emekçileri hareketi;
gerek örgütlenme ve mücadele açısından,
gerekse de toplumsal muhalefet içindeki
yeri, etkinliği, iktidar üzerindeki zorlayıcılığı
açısından olması gerekenin oldukça gerisindedir” diyerek başladığı konuşmasında
şunlara değindi: “Öncelikle bilinmesi gereken şudur: Kamu emekçileri alanındaki
çalışmada devrimcileşme başarılmadan
militan bir memur hareketi yaratılamaz.
Ancak buna bağlı olarak memurlardaki
güvensizleşmeyi, mücadeleye inançsızlığı
yıkacak örnekler yaratabilir, militan bir
direniş çizgisi oluşturabiliriz. Devrimci
memur, saldırıların boyutlandığı noktalarda
militan direnişler örgütleyebilme cüretini
gösterebilmelidir.
Kamu emekçilerinin sendikalara karşı
olan güvensizliği örgütlenmeye ve mücadeleye karşı da gelişmektedir. Devrimci
memurların bulundukları alandaki öncelikli görevlerinden biri bu güvensizliğin
derinleşmesine engel olmak, güven verici,
burjuvazinin ideolojik saldırılarını çürütücü bir direniş ve çalışma tarzını
hayata geçirmektir. Mevcut durumu topyekün değiştirebilecek güçte değil belki
devrimci memurlar, ama yine de bulundukları her yerde bunu yapmalıdırlar.
Sendikalar kitleye gitmiyor, bunu devrimci
memurlar yapmalıdır. Kitleye gitmek,
eyleme çağırmak, sadece bildiri dağıtmak

değildir. Bunu sendikalar da yapıyor.
Kitleye gitmek,
ekonomik, sosyal,
kültürel, ailevi her
anlamda o kitleyle bütünleşen, onları her açıdan kucaklayan ilişki ve
örgütlenme biçimleri yaratmak;
ideolojik olarak eğitmektir. Unutturulmaya
ve içi boşaltılmaya çalışılan sınıf ve kitle
sendikacılığı yani devrimci sendikacılık
her koşulda savunulmalıdır. Mücadele
sadece ekonomik taleplerle sınırlandırılmamalıdır. Mücadele; ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede
birden verilmelidir” diye konuştu.

Bizim İçin Silahlanıyorlar
19 Şubat saldırısıyla ilgili de Av.
Selçuk Kozağaçlı söz aldı. Avukatlara,
kamu çalışanlarına ve gençliğe yapılan
baskıların aslında bir anlamı ve amacı
olduğunu anlatırken “operasyonlardan
sonra şunu yaşadık. Kaygılandık, sahip
olduğumuz her şey, bugüne kadar kazandığımız, biriktirdiğimiz her şeyin
kaybedilmesi durumu var. Onurun, haysiyetin, çocuklarımıza bırakmak istediğimiz güzel bir yaşamın kaybedilmesi
tehlikesi. Ocak, Şubat, Mart operasyonları bizi muhalefetten süpürmek içindi. 19 Aralık gibi aslında. Bizi süpürmeden bizi bertaraf etmeden KESK’i
etkisiz hale getiremezlerdi” diye konuştu.
Kozağaçlı’nın konuşmasından etkilendiğini söyleyen bir öğretmen gerçekleri en yalın haliyle görmenin kendisini korkuttuğunu söyleyerek ne yapılması gerektiğini sordu. Kozağaçlı da,
korkarak kaçmanın çözüm olmadığını,
korkuların üstüne gitmek gerektiğini,
kavgayı büyütmek gerektiğini anlattı.

Yeni Umutları
Yeşertmek Zorundayız
Oturumun son bölümünde, Kamu

Emekçileri Meclisleri ve örgütlenme
konusu tartışıldı. İzmir'de meclis çalışması yapan Öğretmen Hayri Aktaş
meclis çalışmasını nasıl yaptığını ve
nasıl sonuç aldığını anlattı. “Yeni umutları yeşertmek zorundayız” diyen Aktaş
meclisler nasıl çalışır konusunu anlattı
ve “bulunduğumuz yerde önce bir
inandırıcılığımız olmalı. Düşündüğümüz gibi yaşamalıyız ve örnek olmalıyız.
Önce biz politik olmalıyız ki insanları
da politikleştirebilelim” diye konuştu.
Meclisler sendikalara alternatif mi,
meclislerde istediğimiz yönde karar çıkmazsa nasıl yapabiliriz, soruldu, Aktaş
soruları yanıtladıktan sonra sırayı Grup
Yorum'un söyleşisine bıraktı. Grup Yorum
adına katılan Ali Aracı, 30. yıl konser
söyleşilerinin birçok ilde yapıldığını, halkın
katılımının yüksek olduğunu belirterek,
konserlerimiz halkımızın her kesiminin
komiteleşerek örgütlediği konserlerdir
dedi
Kurultayda son oturum forumdu.
Forumda meclis örgütlenme modeli, kurultaydan çıkarımlarımız, bundan sonra
daha örgütlü, daha kararlı bir örgütlenme
anlayışıyla hareket etmemiz gerektiği
üzerine konuşuldu. Forumda 11 Mart’ta
Berkin Elvan'ın şehit düştüğü tarihte
Berkin için boykota katılım çağrısı yapıldı. Berkin'in öğretmenleri, öldürülen
çocuklarımızın öğretmenleri boykota
katılmalı vurgusu yapıldı. 200 kişinin
katıldığı kurultay sonuç bildirgesinin
okunmasının ardından sona erdi.
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5. Kamu Emekçileri Cephesi
Kurultayı Sonuç Bildirgesi
Sayı: 458

“SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN MEMUR MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM” Kurultayı’nda aşağıdaki tespitler yapıldı
ve kararlar alındı:
1- 1990 yılında kurulan kamu
emekçileri sendikaları, 1980 cuntası
sonrası hapishanelerde başlayan direniş ve tutsak yakınlarının eylemleri,
toplum üzerinde darbenin yarattığı
yılgınlığın aşılmasında önemli bir
basamak olmuştur. Öğrenci gençliğin
dernekleşme mücadelesi, işçi direnişleri (Netaş ve Migros Grevi), gecekondu direnişlerinin açtığı zeminde
kamu emekçilerin sendikal mücadelesi yükselmiştir.
2- Kamu emekçileri sokağa çıkamaz denildiği bir ortamda, devrimci
memurların öncülüğünde özellikle
20 Haziran -20 Temmuz 1990 tarihinde kitlesel olarak sokağa çıkıldı.
Sendika kurulamaz denilen bir ortamda fiili ve meşru mücadeleden
alınan güçle grev ve toplu sözleşme
talebini içeren İLK KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARINI BİZ
KURDUK. Kamu emekçilerini sen-

dikal taleplerle sokağa çıkaran , fiili
ve meşru temelde sendikaları kuran,
sendikaları kurduktan sonra iş bırakma, grev ve toplu sözleşme gibi
mücadele araçlarını fiili kullanan
bizlerdik. Devrimci meşruluk temelinde yasalarımızı kendimiz yapıp
sendikal mücadeleyi adım adım ilerlettik.
3- Bu süreçte sendika kurulamaz
diyen anlayışlar, Devrimci Memur
Hareketli (DMH) emekçilerin sendikaları kurduğunu görünce; kurulan
sendikalara güç vermek yerine ayrı
sendikalar kurarak kamu emekçileri
mücadelesini fiili olarak bölmüştür.
4- DMH’li emekçilerin yürüttüğü
fiili-meşru mücadele ve ardından gelen kazanımlar, kamu emekçilerin
arasında büyük bir coşku yaratmış,
sendikal mücadele hızla kitleselleşmiş
ve sendikal örgütlenme hızla yaygınlaşmıştır. Bu gelişme iktidarı korkutmuş, kamu emekçilerinin sendikal
örgütlenmesini engellemek için devlet
kontra sendikaları da bu dönemde
kurdurdu. Buna karşılık sendikaların
1995 yılına kadar fiili ve meşru mü-

cadele etkisiyle kitleselleşme artmaya
devam etti.
5- Sendikaların konfederasyonlaşma aşamasında, yani 1995 yılın
başlarından itibaren, sendika yönetimindeki reformist anlayışların etkisiyle kitlesel eylemlerde gerileme
başladı. Bu reformist anlayışlar; kitlelere güvenmedi, bedel ödemeyi
göze alamadı, sorunların uzlaşmayla
çözümleneceğini düşündü, sınıf mücadelesini inanmadıkları ve hızla fiili-meşru mücadeleyi terk ettiği için
yaratılan kitleselliği örgütlü mücadeleye dönüştüremedi ve sendikal
mücadelenin tıkanmasına neden oldular.
6- 12 Mart Gazi Katliamı’ndan
sonra (18 Mart Ankara Yürüyüşü)
eylem programını iptal etmeleri,
17-18 Haziran 1995, 4-5 Mart 1998
eylemlerini sonuç almadan bitirmeleri, kitleyi mücadele alanında yalnız
bırakmaları reformist anlayışların
kitleleri örgütlü mücadeleye sevk
edecek cesarete sahip olmadığı göstermiştir.
1 Aralık 2000 yılındaki iş bırakma
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eyleminin ardından disiplin cezası
alan 3000 emekçiden birçoğunun davaları açılmamış, emekçiler yalnız
bırakılmıştır. Reformistlerin anlayışları sendikal mücadeledeki bu tutarsızlıkları, kamu emekçilerinin sendikalara olan güvenini zedelemiş ve
sendikadan kopuşlar başlamıştır. Ayrıca sendikal mücadeleyi daha ileriye
taşıyamayacaklarını da emekçilere
göstermiştir.
7- Sendikalar kurulduktan sonra
özellikle, 5 Nisan1994 yılında yaşanan ekonomik krizin faturası emekçilere kesilmesi ile büyük kayıp yaşanmış, o tarihten itibaren siyasi iktidar çıkardığı her yasa ile emekçilerin
kazanılmış haklarını gasp etmeye
devam etmiştir. Özelleştirilen kamu
kuruluşlarında çalışan işçiler işten
atılmış, kamu emekçileri sürgün edilmiştir. 1999 yılında Sosyal Güvenlik
Yasası çıkarılmış, 2001 krizinin faturasını emekçilere ödetilmiş, taşeronlaştırma ve güvencesiz çalıştırmanın önünü açan iş kanunu çıkarılmış, 5197 sayılı İl Özel İdareleri
Kanunu çıkarılmış, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu çıkarılmış, 657 sayılı DMK’da kamu emekçileri aleyhine pek çok değişiklik yapılmıştır.
Disiplin cezaları ağırlaştırılmış, sürgün
kolaylaştırılmış, esnek çalışmanın
önü açılmış, kısaca emperyalist tekellerin istekleri doğrultusunda saldırı
yasaları bu günde çıkarılmaya devam
etmektedir.
8- Kamu emekçilerinin sendikal
mücadelesini başlatıp öncülük eden
DMH’li emekçiler iktidarın saldırısı
ile en değerli kadrolarını yitirmiştir.
Yaygınlaşan sendikal mücadele içinde

çıkan onlarca reformist ve oportünist
sendikal anlayışlarla ideolojik mücadele yürütüp kendi politikalarını
kitlelere ulaştırmada yetersiz kalmıştır.
1989 yılından itibaren örgütlü güce
dayanan fiili meşru mücadele doğruluğu kamu emekçileri tarafından
kabul görmüş, az sayıdaki kadro mücadeleye öncülük etmişti. Ancak mücadelenin ileri safhalarında risksiz
sendikal mücadele seçenekleriyle ortaya çıkan sendikal anlayışlar, kamu
emekçilerinin kafasını karıştırmış,
risksiz seçenekleri mücadelenin yürütüleceğini, hakların alınacağını söyleyip emekçileri inandırmış.
Sendika yasasının yürürlüğe girmesiyle yeniden kurumlaşan sendika
yönetimlerine DMH’lilerin girmesi
ittifaklarla, ayak oyunlarıyla engellenmiştir. Sendikal mücadele alanı
bedel ödemeyen reformist gruplara
kalmıştır. Mücadele sahnesine ilk
çıktıkları günden itibaren, meşruluğu
yasallık sınırlarında arayan, fiili meşru
mücadeleyi kabul etmeyen bu gruplar,
risksiz mücadele biçimleri ile kamu
emekçilerinin sendikal mücadelesini
tıkamışlardır. Buna rağmen DMH’li
emekçilerin süreci aşacak politikalar
hayata geçirerek kamu emekçileri
sendikal mücadelesine müdahale edememesi büyük bir eksiklik olduğunu
kabul ediyoruz.
9- Altı çizilmesi gereken diğer
bir noktada DMH’li emekçilere yönelik saldırı devam ederken KESK
yönetimi DMH’li emekçilere sahip
çıkmamış, gerekçe olarak “bunlar
kendi örgütsel çalışmalarını yapıyorlar”, “sendikal çalışmayla ilgileri

yok” gibi ifadelerle fiili meşru mücadelenin önderlerini kitlelerden yalıtmaya çalışmışlardır.
19 Şubat 2013 tarihinde Kamu
Emekçileri Cepheli sendikacılar
saldırıya uğradığında, yine KESK
saldırıyı kendi dışında görmüştür.
10- Gelinen noktada kamu emekçileri sendikalara güvenle bakmamaktadır. Sendikalara iktidar üzerinde
zorlayıcılığı ve etkisi yoktur. Eylemler
ve programlar yasak savmacı, protesto
eden, sonuç almayan sivil toplumcu
bakış açısıyla örgütlenmektedir. Sınıf
ve kitle sendikacılığı unutturulmaya
çalışılmakta, onun yerine farklı kimliklerin mücadelesi verilmektedir.
11- Kamu Emekçileri Cepheli
sendikacılar, emekçileri sorunlarıyla
baş başa bırakamaz. Kamu emekçilerini yeniden ayağa kaldırmak devrimci sendikacıların görevidir. Reformist anlayışların sendikal mücadeledeki hataları dağ gibi yığılmış, emekçileri sendikalardan koparmıştır. Bu dağlar kaynaklarındaki
taze suyun denize ulaşmasını engelleyen setlere dönüşmüştür.
Sendikal mücadelenin kaynağı
olan iş yerlerine yeniden gidip, iş
yerlerinde kamu emekçileri meclisleri
kurularak bu tıkanıklığı aşacağız.
Sendika dışında farklı mücadele ve
örgütlenme araçlarını kullanacağız.
Kamu emekçileri meclisleri, kamu
kurumlarında çalışan tüm emekçileri
bir araya getirecek örgütlerdir. Sendikaların alternatifi değildir. İşyerlerindeki tüm emekçileri örgütleyerek mücadeleyi yeniden
yükseltecek örgütlenmelerdir.
12- KAMU EMEKÇİLERİ
MECLİSLERİNDE, herkesin eşit
söz hakkı vardır, hiç kimse başkasından daha fazla söz hakkına sahip
değildir. Üyeler tarafından gündeme
getirilen her konu meclis gündeminde
tartışılır ve karar altına alınır. İşyerindeki tüm sorunlar açıklıkla ve her
yönüyle tartışılır ve karara bağlanır.
KAMU EMEKÇİLERİ MECLİSLERİNDE üyeleri arasında alt üst
ilişkisi yoktur. KAMU EMEKÇİLERİ MECLİSLERİNDE alınan kararları herkes uygulamak zorundadır.
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Katılmadığınız bir karar alınmış olsa
bile, eğer tartışılıp alınan bir kararsa
uygulamak gerekir. Yani tartışılıp
alınan kararlar üye olan herkesi
bağlar. KAMU EMEKÇİLERİ
MECLİSLERİ, emekçilerin kendi
sorunlarına sahip çıkıp çözüm için
mücadeleye başladığı demokratik,
meşru örgütlenmelerdir
13- Uyuşturucu ve yozlaşma yoksul mahallelerde yaygınlaşmaktadır.
“Sorun varsa çözüm de vardır” şiarıyla hareket eden devrimciler bu
sorunla da başa çıkacaktır. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi, uyuşturucuyla
mücadelede başarılı çalışmalar yapmıştır. Uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı mücadelede halkın hekimleri
ve halkın öğretmenleri de sorumluluk alacaktır. Düzenin yarattığı bu sorun yalnızca ilaçla
tedavi edilemez. Ailenin, çevrenin, doktor ve öğretmenlerin işbirliği ile çözüm üretildiği çalışmalarda görülmüştür. Bağımlının
sosyal yaşamına girerek, sorunlarını paylaşarak, geleceğe umutla
bakmasını sağlayarak uyuşturucudan kurtarılacağı bilimsel olarak ve çalışmalarla doğrulanmıştır. Yoksul mahallelerimizde uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mücadelede halkın hekimleri ve halkın öğretmenleri de yer almaktadır, almaya devam edeceklerdir.
14- Taşeronlaşma, “emekçiler
için cehennem patronlar için
cennettir.” Mücadelemizle taşeronlaşma zulmünü yenip,
emekçilerin canını, kanını sö-

müren patronların cennetini cehenneme çevireceğiz. Taşeronlaşma, güvenceli çalışmayı yok ederek yaygınlaşmaktadır. Kamu kurumlarının
pek çoğunda emekçilerin çoğu taşeron
çalışanı durumuna getirilmiştir. Bu
emekçileri de kamu emekçileri meclislerde örgütleyeceğiz. Taşeronda
çalışan emekçileri örgütleyerek ve
tüm emekçilerle birlikte taşeron düzenini yıkacağız. Devrimci İşçi Hareketi’nin mücadelesi ve kazanımları
kamu emekçileri mücadelesine örnek
olacaktır.
15- Çalışan öğretmenlerin yarısı
kadar ataması yapılmayan öğretmen
bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin koşulsuz sınavsız atanmasını istiyoruz.
Ataması Yapılmayan Öğretmenler
Meclisi öncülüğünde talepleri doğ-

rultusundaki mücadelesini yürütmektedir. Ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunları birlikte mücadelemiz
ile çözülecektir. Kamu Emekçileri
Cephesi bu mücadelenin en önünde
yer alacaktır.
16- 4+4+4 eğitim sistemi, eğitimin
özelleştirilmesinin önünü açmıştır.
Yoksul halk çocuklarının eğitim hakkı
elinde alınmaktadır. Açık lise ve
imam hatip liseleri yoksul çocuklarımıza seçenek olarak dayatılmaktadır.
Diğer taraftan bu eğitim sistemi
çocuk işçiliğini beslemektedir. Stajyer öğrenci uygulamasının 5 işçi
çalıştıran işyerlerine kadar yaygınlaştırılmasıyla çocuk işçilik çığ
gibi büyüyecektir. Bu çocuk işçiler
asgari ücretin 1/3’ünün altında ücretle
köle gibi çalıştırılacaktır. AKP halk
çocuklarına ya dindar olup bana tabi
olacaksınız ya da çocuk işçiliği seçip
açlığa talim edeceksiniz demektedir.
Okullarda, mahallelerde meclisleri
kurarak mücadelemizde bu dayatmayı
aşıp, parasız eğitim hakkımızı kazanacağız.
17- Eğitim sisteminin yarattığı
yıkımlar, halkın öğretmenlerinin oluşturdukları “Gönüllü Eğitim Toplulukları”nın (GET) mücadelesi ile
onarılmaya çalışılmaktadır. Bir taraftan parasız eğitim hakkı mücadelesi
yürütürken, diğer GET’lerin açtıkları
halk okulları geleceğin eğitim
sisteminin nüveleri, oluşturulacaktır. Bu çalışmayı bütün
yoksul mahallelerde yaygınlaştırmak halkın öğretmeni olmanın sorumluğu ve görevidir.
18- Kamu Emekçileri Cephesi olarak 14-15 Şubat tarihleri arasında Anadolu’nun birçok ilinden gelen kamu emekçisinin katılımıyla Şişli Kent
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz “Sorunlarımızın
Çözümü İçin Memur Meclislerinde Örgütlenelim” başlıklı
kurultayımızı tamamladık.
Kamu Emekçileri Cepheli
emekçiler işyerlerinde 11 Mart
grevi çalışmasını yapıp emekçilerin katılması için çalışacaklardır.
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rak bu duruma sessiz kalmayacağımızı, hukuki süreci sonuna kadar
takip edeceğimizi ilan ediyoruz.
Buradan tüm duyarlı kamuoyunu, iş
cinayetlerinin kader olmadığı bilinciyle, daha fazla kar ve daha fazla
üretim için, siyasal rant için, işçi kanını dökenlerden hesap sormaya çağırıyoruz!" denildi...

Bu Düzende Adalet Yok!
Adaleti Halk Kendi
Örgütleriyle Sağlayacak!
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 On İşçi Yüzlerce
Metreden Yere
Çakılarak Öldü
 Torunlar İnşaat
Katliamında Tutuklu
Tek Sanık Kalmadı
 Asıl Sorumlu
Patronlara Hiç
Dava Açılmadı
Torunlar İnşaat'ın Mecidiyeköy'deki gökdelen inşaatında on işçi
bozuk asansörde yere çakılarak katledilmişlerdi. Olay çokça tartışıldı.
"Sorumlular kim olursa olsun gereği
yapılacak!"tı. Savcılık iddianamesinde
sorumlulukları açıkça belirtildiği halde
asıl patronlara dava bile açılmadı.
Davaya bakan mahkeme heyeti değiştikten sonra ise tutuklu sanık olarak
yargılananlardan tek bir kişi bile kalmadı. On kişi katledilmiş, 5 ayda tek
tutuklu kalmamış. AKP kendi yandaşlarını bu kadar aleni koruyor...
Konu ile ilgili Çağdaş Hukukçular
Derneği 22 Şubat 2015 tarihli bir
açıklama yayınlayarak halkla paylaştı.
Açıklamada işçilerin can güvenliğinin
hiçe sayılarak bozuk asansörün kullanılmaya devam edildiği, bunun asıl
patronlarca bilindiği, savcılık iddianamesinde de sorumlulukları tespit
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edilmesine rağmen patronlara dava
açılmadığı, yargı eliyle korundukları
belirtilerek, "20 Şubat 2015 yapılan
3. duruşmada da diğer sanıklar tahliye
edildi. Böylece davada tutuklu sanık
kalmadı. Bu kadar insanın hayatını
kaybettiği basit bir trafik kazasında
bile sanıklar, 5 ayda tahliye edilmezken, olası kastla işlenmiş bir katliam
olduğu açık olan böylesi bir olayda,
5 ayın sonunda davada tutuklu sanık
kalmamış olmasını hukukla açıklamak
mümkün değildir. Tahliyelerin, davaya
bakan mahkeme heyetinin değiştirilmesinin hemen ardından gelmesi, siyasi iktidarın davaya müdahale ettiğine
ilişkin kaygıları arttırmaktadır. Bu
durum, siyasi iktidara yakınlığıyla
bilinen Torunlar GYO’nun sahiplerinin özenle davanın dışında tutulmasından bağımsız düşünülemez…
Çağdaş Hukukçular Derneği ola-

İş Katliamlarında Ölen
İşçilerimizi Unutmayacak
Hesap Soracağız!
Susarsak Ölenlerimizin
Ahı Yerde Kalacak
Devrimci İşçi Hareketi, AKP iktidarında birbiri ardına “iş kazaları”
adı altında işçi katliamları devam
ediyor. 23 Şubat’ta İstanbul
Mecidiyeköy’deki Quasar İnşaat'ta
"sepetçi" olarak çalışan Satılmış
Yıldız (35), inşaatı devam eden binanın 6. katından asansör boşluğuna
düşerek eksi 7'nci kat zemininde hayatını kaybetti. Devrimci İşçi Hareketi
konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "Bu kaçıncı ÖLÜM!
Ağaçtan düşer gibi neredeyse her gün
işçiler birer onar ölüyorlar. Bu kader
değil. Kölece sömürülen, çalışırken
onlarca haksızlıkla karşı karşıya kalan
işçilerin hiçbir can güvenliği yok. Kar,
daha fazla kar diyen patronlar ve
onların iktidarı kanlarımızla besleniyor.
Onlar için ölümlerimiz üç kuruş sadaka
değerinde. O da yakınlarımızın adalet
haykırışını susturmak için.
Biz susarsak; ölmeye devam edeceğiz. NEDEN? Patronlar ceplerini,
kasalarını doldururken onların kar
hırsları sonucu hiç bir güvenlik önlemi

"Maden" Sadece
Film Değil!
Ankara Devrimci İşçi Hareketi,
21 Şubat'ta, Esm 1 No’lu Şubede
"maden" filmini izledi. Film sonrası
katılımcılar maden filmi üzerinden,
ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarıyla ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Yapılan söyleşide Ermenek
katliamının altı çizildi. Yapılan etkinliğe 14 kişi katıldı.
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alınmıyor iş yerlerinde. Canlarımızın
hiçbir değeri yok.
Sadece AKP iktidarı döneminde
14.712 den fazla işçi katledildi. Bu
sayıya bugün bir işçimiz daha eklendi.
Sadece 2014 yılında en az 1886 işçi
yaşamını iş katliamlarında yitirdi.
İstanbul’daki neredeyse tüm rezidansların, gökdelenlerin, AVM’lerin
temelinde, betonlarında işçilerimizin
canı kanı var.
Susmamalıyız. Susarsak öleceğiz.
susarsak ölenlerimizin ahı yerde kalacak” denildi.

Zafer Direnen Emekçinin
Olacak
NEFA Tekstil İşçisi Erkan
Munar Fabrikanın
Önünde Çadır Kurarak
Direnişe Başladı!
Esenyurt Çakmaklı mevkiinde
bulunan NEFA tekstil fabrikasında

çalışan Erkan Munar hiçbir gerekçe
gösterilmeden geçen hafta içinde
işten atıldı. Servisin kendisini almaması üzerine iş yerine giderek neden
servise alınmadığını sorduğunda,
kendisine işten atıldığı söylendi.
Bunun üzerine patronla görüşen Erkan
Munar’a işten atılma nedeni ‘‘işçileri
kışkırtmak ve işyerinin huzurunu
bozmak’’ şeklinde açıklandı.
Erkan Munar direnişini ilan edip
çadırını kurduğunda patronların kolluğu polisler Erkan Munar’ı gözaltına
aldı. Haklılığını savunan Erkan Munar
serbest bırakılırken polisler çadırın
kurulmasından rahatsızlık duyarak
sürekli taciz ediyorlar. Erkan Munar
direnişe başlarken yaptığı açıklamada;
"....Ben Erkan Munar;
Haksız yere atıldığım işime geri
dönmek, eşimin, çocuğumun ekmeğine, onuruna sahip çıkmak için 23
Şubat 2015 tarihinden itibaren çadır
direnişine başlıyorum. Yaşasın NEFA
Direnişimiz, İşçiyiz Haklıyız

Umudun Çocuğu Berkin Elvan Belgeseli
Berkin Cephe'nin, Berkin Umudun Çocuğuydu!
Berkin 269 gün sonra 11 Mart'ta ölümsüzleşti.
Faşizmin adaletsizliğine, zulmüne, talan ve soygununa
cevap verircesine ölümsüzleşti.
269 gün boyunca her gün faşizmin adaletsizliğini
sorgulatırken, hesap sordururken, ölürken de buna devam
etti.
Erken Büyüyor Bizim Gibi Ülkelerde Çocuklarımız...
Erken Büyüyor Bizim Gibi Açlık ve Yoksulluğa Karşı
Direnen, Zulme Boyun Eğmeyenlerin Ülkesinde
Çocuklarımız...
Berkin Erken Büyüdü!
Berkin'i Ninniler Değil, Berkin'i Oyunlar, Parklar,
Çiçekler Böcekler Değil!
Berkin'i Faşizm Büyüttü!
Faşizmin TOMA’ları, Copları, Gazları,
Faşizmin Paralı, Ezberci, Sınavcı Eğitimi Büyüttü!
Siz Büyüttünüz, Siz Tayyip'in Başını Çektiği AKP
İktidarı!
Bu Yüzdendir Ki 14'ünde Elindeki Sapan Da,
Yüzündeki O Kıpkırmızı Fular Da, Berkin Gibi Onurumuz,
Gururumuzdur!
Sizin Eseriniz ve Sizin Sonunuzdur İşte Berkin…
Berkin Elvan Belgeseline aşağıdaki linkten ulaşılabilir…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_em
bedded&v=j_OH8q0kLtc

Kazanacağız, Zafer Direnen
Emekçinin Olacak" dedi...
Direniş Çadırı: NEFA Tekstil Önü
Çakmaklı Mah. 4. Bölge Sanayi 1
Bulvarı. 9. Cad. D:48 Kıraç/İstanbul

Devrimci İşçi Hareketi
Direnen NEFA İşçisi
Erkan Munar'ı
Ziyaret Etti
Esenyurt Kıraç Fabrikalar
Bölgesi’ndeki NEFA Tekstil de işten
atılan Erkan Munar fabrika önüne
çadır kurarak direnişe başladı. Fabrika
yöneticilerinin polisle işbirliği yaparak
uyguladığı baskıya rağmen direniş
kararlılıkla devam ediyor. Devrimci
İşçi Hareketi öncülüğünde devam
eden direnişin sonuç alınana kadar
devam edeceği açıklandı. Çadırdaki
ihtiyaçları karşılamak üzere 23 Şubat’ta
saat 22.00’da DİH’li İşçiler 8 kişi ziyaret etti. Fabrika yöneticileri ise fabrikadaki bekleyişlerini sürdüyorlar.
Sayı: 458

Ali Haydar Çakmak'lardan
İbrahim Çuhadar'lara Savaşımız Sürüyor!

Gazi Cephe'dir!
DUYURU !
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12 Mart Gazi Anma Programı;
- 11 Mart 2015 Çarşamba:
- 10.00’da Gazi Şehitleri Cemevi’nde toplanıp Okmeydanı
Mezarlığı’ndaki şehitlerimizin anmasına katılım.
- 14.00’te ise Berkin Elvan anmasına katılım.
- 12 Mart 2015 Perşembe:
- 09.00 Gazi Şehitleri Cemevi’nde toplanıp Alibeyköy
Mezarlığı’ndaki şehitlerimizin anmasına katılım.
- 10.30 Gazi Şehitleri Cemevi temel atma törenine katılım.
- 11.00 Eski Postane önünde basın açıklaması ve karanfil
bırakılması.
- 11.30 Gazi Mezarlığı’na yürüyüş
- 13.00 Gazi Mezarlığı’nda basın açıklaması ve Grup
Yorum dinletisi
- 14.00 Gazi Şehitleri Cemevi’nde yemek
İrtibat Tel:0212 419 36 00
GSM: 0 546 662 09 62
Adres: Zübeyde Hanım Mah. 1295 Sok. No:23 Sultangazi
Gazi Şehit Aileleri
Gazi Şehitleri Cemevi
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14 Şubat 2015 tarihinde TMMOB,
torba yasa gündemli olağanüstü genel
kurul gerçekleştirdi. Genel kurula
yaklaşık 4000 mühendis, mimar ve
şehir plancısı katıldı.
Bu genel kurul, AKP faşizmine
karşı mühendis mimar ve şehir plancılarının tepkisini ortaya çıkarmıştır.
Mühendis mimar şehir plancısı meslektaşlarımız, AKP faşizmine karşı
öfkelidir. Öfkesi yalnızca TMMOB'a
dönük yapılan son saldırılardan kaynaklanmamaktadır. AKP'nin tüm politikalarına öfke duyan koskoca bir
kitle vardır arkamızda. Yalnızca mühendis, mimar ve şehir plancıları değil; halkımızın tüm kesimleri faşizme
tepkilidir.
Diğer yandan; bugüne kadar gerek
TMMOB’a dönük saldırılar ile ilgili,
gerekse hak ve özgürlükler mücadelesine dair tüm önerilerimizi kitlesine,
kendisine güvensizlikten kaynaklı
reddeden TMMOB yöneticileri olağanüstü genel kuruldaki yoğun katılım
ve coşkuyla kendi kendini çürütmüştür.
Reformizm yıllardır halka güvensizliğin, değişmezciliğin, direnmemenin, teslimiyetin politikasını yapmaktadır. 12 Eylül faşizmi ile birlikte
mücadele saflarını terk edenler, 19
Aralık Katliamı ve sonrasında 7 yıl
süren Büyük Ölüm Orucu Direnişi
ile ilgili "Biz aynı mahalleden değiliz”
dediklerinde kendi sandalyesine tekmeyi atmıştı. Bugün TMMOB yönetimlerinde yer alan hakim anlayış
da yine aynı teslimiyetçi politikanın
devamcısıdır.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporundan beri devam
eden tasfiye saldırılarına karşı güçlü
bir cevap verememiştir TMMOB yönetimleri. AKP'nin saldırılarına karşı
mücadeleyi büyüten, örgütlülüğü geliştiren demokratik merkeziyetçi yapıyı güçlendiren değil yasak savmacı,
eleştirilere karşı ilgisiz, hesap ver-

GENEL KURULLAR, MÜCADELEYİ VE
ÖRGÜTLENMEYİ BÜYÜTMELİDİR!
MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME İÇİN
MÜHENDİS MİMAR MECLİSLERİNDE
BİRLEŞELİM!
meyen bir kültürü büyütmüştür. Bu
politikalarının sonucu olarak da giderek yalnızlaşmıştır.
Yalnızlık emperyalizmin örgütlediği bir durumdur. Tüm dünyada
halkların bir araya gelip sömürüye,
adaletsizliğe, zulme karşı çıkmamasını
sağlamak için bireyciliği, yalnızlığı
örgütlemiştir emperyalizm. Halkın
bir arada durmasını engellemek için
işkenceler, katliamlar örgütlemiş, bireyi kutsayan bir sol kültür yaratmak
için yatırımlar yapmış, sinema ve
televizyon eliyle kitleleri yozlaştırmış
ve türlü yöntemlerle halkı örgütsüzleştirmeye devam etmektedir.
TMMOB ve bağlı odalardaki reformist yönetimler de ne ideolojik
anlamda, ne de politik anlamda bu
saldırıya cevap verememiş; örgütlülüğe karşı bireyciliği temel almıştır.
Durum bir yandan böyleyken diğer taraftan da AKP’nin saldırıları;
bir araya gelmemizi giderek daha
fazla zorunlu kılmaktadır. Halkın
tepkisi giderek büyümektedir. Bir
kez daha belirtiyoruz; biz direnirsek
halk da direnir. Olağanüstü genel
kurul çağrısına binlerce meslektaşımızın katılması, bu saldırılara karşı
direnişi göze aldıklarının göstergesidir.
Ve bu buzdağının sadece görünen
bir kısmıdır. Bu kitlenin örgütlenmesi
ve mücadeleye katılması, saldırıların
önünde büyük bir barikat oluşturacaktır.
Ancak TMMOB ve bağlı oda yönetimlerinin mücadele ve direniş
perspektiflerinin olmaması, bu kitleye
önderlik edememelerine ve mücadeleyi hayata geçirememelerine neden
olmaktadır. Genel kurullar mücadeleyi
ve örgütlenmeyi büyütmelidir. Fakat
genel kurulda yapılan konuşmalar

ve sonuç bildirisinde mücadeleyi
büyütecek somut bir program ortaya konmamıştır. Ayrıca sonuç
bildirisi de genel kurula katılan
üyelerin kararları sonucunda hazırlanmamıştır.
Genel kurul sonrası yapılan yürüyüşün örgütlenmesi ise TMMOB yönetiminin bir mücadele programının
olmadığını net olarak göstermiştir.
Yürüyüş boyunca inisiyatif sorunu,
atılacak sloganlardaki, görevlilerdeki
ve yürüme güzergahındaki belirsizlikler, TMMOB yönetimlerinin böylesi
bir süreci sürükleyecek iktidar iddiasından yoksun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle; faşizmin saldırganlığının ve faşizme olan tepkinin böylesine arttığı bir dönemde tüm süreci
TMMOB yönetimlerindeki reformist
anlayışların örgütlemesini beklemek
tarihsel bir saflık olur. Bugün, ihtiyaç
sadece TMMOB yasasını geri püskürtmek değil bütün olarak faşizme
karşı kalıcı örgütlenmeler oluşturmak,
kendi mevzilerimizi büyütmektir.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasında zifiri karanlığın içerisinde bir kibrit ateşi
yaktıklarını söyledi. Doğrudur; olağanüstü genel kurul ve Ankara yürüyüşü karanlığın içerisinde bir kibrit
yakmaktır, daha fazlası değil. AKP
faşizminin yarattığı karanlık bizim
kibrit çöpümüzün ışığından çok daha
büyüktür ve aydınlık için mücadeleyi
büyütmeliyiz.

Faşizmin Saldırılarına
Karşı Eskiye Değil
Yeniye Sarılmalıyız
Bu mücadeleyi büyütmek tüm
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anti-faşist, anti- emperyalist mühendis
mimar ve şehir plancılarının görevidir.
Faşizme karşı bir araya gelmeliyiz,
TMMOB ve bağlı odaların danışma
kurulu gibi demokratik organları
artık sürecin ihtiyaçlarına cevap
veremeyen, hantal, işlevsiz, mücadele örgütlemekten ziyade eski solcuların buluşma mekanları haline
gelmiştir. Halbuki AKP faşizmine
karşı öfkeli olan yeni bir nesil vardır
ve bu neslin örgütleyici gücü, dinamizmi TMMOB'u ayağa kaldıracak
olan tek güçtür. Şantiyelerde, bürolarda sömürülen mühendis mimar
kitlesi aynı zamanda kendini ifade
edecek olanakları da bulamamaktadır.
Sürecin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni örgütlenmeler oluşturmak
zorundayız. Bunun için mühendis,
mimar ve şehir plancıları olarak meclislerde bir araya gelmeli ve örgütlenmeliyiz. Mühendis Mimar Meclisleri kendi özgünlükleri içerisinde

şekillenecek ve mücadelenin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Açlık grevi,
paneller, konserler, imza kampanyaları, çadır direnişleri, uzun yürüyüşler,
basın açıklamaları vb eylem ve etkinliklerin olduğu bir mücadele programı ancak kendi öz örgütlenmelerimizle başarılabilir.
Bu örgütlenmeleri yaratmak öncelikle meslek odalarının görevidir;
fakat oda yönetimleri bu örgütlenmeleri yaratmaktan özellikle kaçınmaktadır. Bu örgütlenmeleri yaratacak
ideolojik ve politik güçten yoksundurlar. Bu örgütlenmeleri hayata geçirecek bedelleri göze alamamaktadırlar. Bunlardan dolayı bu örgütlenmeleri yaratmalarını beklemek
hayal kurmaktan öteye gidemeyecektir.

Sonuç Olarak:
Olağanüstü genel kurulda kitlelerin AKP faşizmine karşı öfkesi ortaya çıkmıştır. Ve o gün görünenin

ötesinde bir tepki vardır. Bu tepkiyi
hızlı bir şekilde örgütlemeliyiz.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları tepkisiz değillerdir. Yöneticiler
bu tepkiyi örgütlememektedir.
TMMOB yöneticileri bu süreci
örgütleyecek ideolojik ve politik güce
sahip değildir. Sürecin zorluklarının
yaratacağı bedelleri göze alamamaktadır.
Mühendis Mimar ve şehir plancıları olarak kalıcı örgütlenmeler
oluşturmalı, faşizme karşı meslek
odamızı savunmak başta olmak üzere
tüm mevzilerimizi savunmalıyız.
Mühendis mimar ve şehir plancılarının sürece, ihtiyaçlarına cevap
verecek kalıcı örgütlenmeleri; mühendis mimar meclisleridir.
Bu meclisler, kendi özgünlükleriyle birlikte AKP faşizminin saldırılarına karşı mücadeleyi ve örgütlenmeyi büyütmelidir.
Sayı: 458

Halk Bahçesinde
Birlikte Üretime Çağrı

Hüseyingazi Mahallesi'nde
Halk Bahçesi Kuruyoruz
Ankara Halkın Mühendis Mimarları bir süredir
çalışma yürüttükleri Hüseyingazi Mahallesi’nde
Halk Bahçesi kuracaklarını bildirdiler. Mahallede
yaptıkları çalışma neticesinde mahalle halkının isteği
doğrultusunda Halk Bahçesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden mimar ve mühendisler, bahçe
için tohum aradıklarını söylediler. Mühendis mimarlar
Hüseyingazi’de kurdukları Halk Bahçesini tanımlarken;
“Bu halk bahçesi arazi olarak küçük olsa da bizler için
büyük bir umut kapısı ve halkımızın her bir kesiminden
destek beklediğimiz bir halk bahçesidir” dediler...

Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nde
ilkbahar-yaz dönemi üretim çalışmalarını
halkımız, meslektaşlarımız ve dostlarımız
ile birlikte örgütlemeye başladık. Yeni
dönemde hepinizi bahçemize birlikte
üretmeye çağırıyoruz.
Bahçemizin giderlerini karşılamak
için bahçe komitemizin el emeği çizimi ile tasarladığımız
kart postalımızı alarak bizlere destek olabilirsiniz.
Halkın Mühendis Mimarları
Halk Bahçesi Komitesi

Yürüyüş
1 Mart
2015

İşsizliğe, Düşük Ücrete ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı
Mühendis Mimar Meclislerinde Birleşelim!
Halkın Mühendis Mimarları, 22 Şubat’ta Mecidiyeköy metrobüs çıkışında
Mühendis Mimar Meclisleri kampanyasının bildirilerini dağıttı.
“İşsizliğe, Düşük Ücrete ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar
Meclislerinde Birleşelim! Rant İçin
Değil Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Yapalım” çağrılarının yapıldığı bildiri
dağıtımında Halkın Mühendis Mimar-

ları, mühendis mimar ve şehir plancısı
meslektaşlarıyla ve öğrencilerle, sorunları üzerinden sohbet etti. Bildiri
dağıtımı sırasında bir teknik ressam,
Ferhat Gerçek Yürüteci yapımı için
çalışmak istediğini söyledi. 1.5 saat
süren ve 5 kişinin katıldığı bildiri dağıtımında 600 bildirinin yanı sıra bir
tane Halk için Mühendislik Mimarlık
dergisi halka ulaştırıldı.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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Dolmabahçe Daha Başlangıç,
Taksimlerle Geliyoruz

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
2015
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MERHABA!
Alişan’ımızın olanca sıcaklığıyla
tüm coşkusuyla kucaklıyoruz. Nasılsınız? Umarım sağlık sıhhat iyidir. Bizler
de çok iyiyiz…
Uzun bir aradan sonra tekrar tecrit
hücrelerinden merhaba demenin coşkusunu yaşıyorum.
Ben Berkin’in katillerinden hesap
sorarken tutsak düştüm.
Berkin 15’inde bir fidandı. Yüreğimizden bir parçaydı. Oligarşinin katilleri onu elimizden aldı. Yüreğimiz yangın
yerine döndü. Berkin’imizi elimizden
alanlardan Tanya’nın emaneti olan silahlarla kapılarına dayandık. Gözaltındayken “2. dünyadan kalma silahlar”
diyorlardı. Tabi bunu söylerken korkuları
gözlerinden okunuyordu.
Biz yoldaşlarımızın hesabını sorarken
değil silahla gerekirse sapanla karşılarına
çıkabileceğimizin cevabını almışlardır.
Çünkü o cüret, o fedakârlık var bizde…
Yoldaşlarımızın saçının teline kim dokunursa karşılarında bizi bulacaklarını da biliyorlar.
Biz devrimciliği bilinçli bir şekilde
tercih ettik. Çünkü devrimcilik dışında bir
yaşam, hayat düşünülemez. Onuru, erdemi, inancı, adaleti sosyalizmi bizler savunuyoruz…
Bunları savunduk diye bugün tecrit
hücrelerindeyiz. Bizim için içerisi dışarısı önemli değildir. Yüreğimiz devrimle attığı müddetçe içeri-dışarısı fark etmedi…
Dün içerdeydik yine tecrite karşı
mücadelemizi ediyorduk, tahliye oldum
yine mücadelenin içindeydim…
Kenan daha önce yazdığı bir mektupta
“Fırat’ı tahliye verdik. Hükümlü olup da
tahliye olmak pek sık yaşanmıyor. Nor-

mal tahliye tarihinde bile bırakmayıp, fazladan 20 ay yatırıldı Fırat. Pazar günü
uğurladık. “Hoşça kalın dostlarım benim
hoşça kalın… Yine görüşürüz… Beraber güneşe güler, beraber dövüşürüz”
demiş ya şair, tam da bu onları anlatmaya
devam ediyor bu dizeler.” (19 Mart
2013)
Evet yine görüştük… Biz hiç ayrılmadık. Ne zaman tahliye olsak içeride bir
yanımız kalır bizim. İçerdeki yoldaşlarımız uğurladığı her yoldaşımızın adaleti sağlayacağına güvenerek yolcu ederler.
Evet onların güvenlerini boşa çıkarmadım. Biz çok büyük bir aileyiz…
Duygularımız, düşlerimiz hep aynıdır, yüreklerimiz aynı şey için çarpar. Çünkü bizler aynı ruhsal şekillenişteyiz.
Bizim için içerisi dışarısı hiç önemli
değildir. Emperyalizm ve oligarşiye karşı mücadelemiz hayatın her alanında
sürmektedir.
Hapishaneler mücadelemizin bir ayağıdır.
Dışarıda sürdürülen ekmek, adalet, özgürlük mücadelemiz için hapishanelerde
sesi soluğudur.
Tecrit hücrelerinde 10 yılımı geride bırakmıştım. Kandıra Hapishanesi’ne geldiğimde aynı uygulamalarla karşılaştım. Hiçbir şey değişmemiş. Hücreye girdiğimde hücre resmen boşaltılmış gibiydi.
Tabii hücrenin boşluğu bizim için hiç
önemli değildi. Çünkü hücrenin içini
dolduran Berkinler tecrite karşı şehit

düşen 122’lerimizle doluydu… Büyük direnişimizde verdiğimiz mücadeleyle ısıttık yüreğimizi. Hücrenin her tarafında şehitlerimiz vardı. Halil, Ahmet İbili, Veli
Dayı, Faruk, Fatma, Uğur hepsinin gözleri üzerimizdeydi… Onların varlığı tecritin tuğlaları bir bir sökülüp atılıyor…
Bizleri ayakta tutan, direnişimizin bir parçası olan şehitlerimiz değil mi zaten? Şehitlerimizin gözleri hep üzerimizdeydi.
Cellâtların üzerine yürürken onlar
da vardı yanı başımda.
Hücrenin içinde battaniyeler, sandalyeler tabak çanak, nevresimlerin olmaması ne olacaktı ki… Onları istediğimde ne diyecekleri sır değildi… Hücrenin demir başı olarak sayılan eşyaların
hücrede olmaması ilginçti… Niye böyle yaptıklarını da biliyoruz elbet. Yeni değildi bu uygulamaları 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra tecrit hücrelerine getirilen yoldaşlarımızın anlatımları vardı.
“Hücrede hiçbir şey yoktu, hapishanede hala tadilat devam ediyordu” O gün
o ayaz havada şehitlerimiz onların vücutlarını ısıtmıştı. Benim de farklı değildi.
Hücrede olmayan eşyaları istediğimde “Dilekçe yaz” “kantinde satılıyor” cevaplarını aldım. Demek değişen bir şey
yok… Bizler de değişmedik. Tecrite
karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Tecrit saldırısıyla bizi teslim almak için uğraşıyorlarsa biz de bu
uğraşlarını direnişimizle püskürteceğiz.
122’lerimiz bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar çünkü.
Şehitlerimizin ışığında emperyalizme,
oligarşiye karşı savaşımızı devrime kadar sürdüreceğiz.
Biz burada üç kişiyiz. Ben, Ümit İlter abi, Ali Teke abi… Ali abi ağırlaştırılmış müebbet aldığı için yan yana verilmiyor. Ümit abiyle yan yana gelmek
için girişimlerde bulunduk kararı verdiler. Tam bir keyfilik örneği sergilediler.
Daha önce hükümlü – tutuklu ayrımı yoktu. Şimdi ne oldu da bu uygulama devreye sokuldu? Yasa – tüzüğe dayadılar.
Bıraksınlar yasayı… Ne yasası? Bu yasalar sadece devrimcilere mi işliyor?
Katiller, hırsızlar, çeteler elleri – kollarını
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sallaya sallaya dışarıda dolaşıyorlar. Onlara yasa yok, bize gelince var… Nasıl bir
adalet olduğunu açık bir şekilde görüyoruz… Sonra adaleti uygulayınca niye
yaptılara getiriyorlar. Adaletsizlik olduğu bir ülkede, adaleti uygulamak da bizim görevimizdir.
Onların tecrit saldırıları bizi- beni yıldıramayacak. Nasıl dışarıda bir Cephe savaşçısıysam, aynı duygularla tecrite karşı mücadelemi de sürdüreceğim.
Adalete susamış bir halkımız var bizim. Halkımız Berkin’imizin cenazesinde en çok “Adalet” talebiyle yürüdü
yol boyunca… Dillerinde ekmek, dillerinde adalet, dillerinde özgürlük düşüyle yürüdü kızıl bayraklar altında.
Ekmek, adalet, özgürlük bir halkın en
temel ihtiyacıdır. Bizler de onların düşlerini gerçekleştirmek için yürüdük yan
yana emin adımlarla o büyük güne …
Berkin 15’inde bir fidan, hayatın baharındaydı. Cellatlar Berkin’imizi elimizden aldılar. Yüreğimiz yangın yerine
döndü o an. Bu yangın onları yakmalıydı… Berkin’imizin hesabını soracak bizden başka kimse yoktur. Çünkü Berkin
Cepheliydi. Berkin 15’inde fidanken 3
milyon halk emperyalizme ve oligarşiye
karşı adalet talebiyle yürüdü. 3 milyon halkın yüreğine su serpecek olan bizler ola-

cağız. Biz de Berkin’le birlikte Tanya’nın emaneti olan o silahlarla yürüdük
celladın üstüne... Berkin yanı başımdaydı. Gözleri gülüyordu resmen… Ve heyecanlıydı. Adaleti Berkin de bekliyordu.
Çünkü ona sözümüz vardı ve sözümüzü
tutmanın rahatlığıyla yürüdük.
Eylemimiz haklı ve meşrudur. Haksız olan emperyalizmdir.
Taksim’deki eylem yüreğimizi dağladı. O an yüreğimiz ve beynimizdeki
“Titre Oligarşi…” Ve “Yaşasın Halkın
Adaleti” ile coştu.
Berkin için, onların kaldığı yerden çıkacağız ortaya.
Evet haklıyız, haklılığımız adaletimizdir, haklılığımız halka vatana olan sevgimizdir. Haklıyız çünkü milyonlar bizden adalet bekliyor. Berkin için halk için
adalettir.
Haklıyız çünkü kazanmak, yeni zaferleri halkımıza armağan etmek istiyoruz. Bizi tutsak edebilirler… Biz sadece
denizde bir damlayız. Şimdi o damla tecrit hücrelerinde emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşını sürdürüyor olmanın haklı gururunu yaşamaktayım.
Cellatlar bizden korkuyor, varlığımızdan korkuyorlar. Deyim yerindeyse
hayaletimizden korktuğunu da söyleyebiliriz. Halk ve vatan için mücadele et-

Her Türlü Baskının, Katliamın, Tacizin, Yozlaşmanın
Sorumluları Katil Polise Mahallelerimizde Yer Yok
Bakmayın ağızlarından düşürmedikleri "huzur ve güvenlik"
sözlerine... Onlar ya sinsice girmeye çalışırlar aramıza, ya katliam silahlarıyla kanımıza susamış gibi böğüre böğüre...

Katil Polis Mahalleden Defol!
AKP’nin katil polisleri 22 Şubat’ta saat 19.30 sularında
Esenyurt Özgürlükler Derneği'nin önünde bir aracın arkasından
derneğin içini gözetlediğini fark eden iki Halk Cepheli polisi mahalleden kovdu. Halk Cepheliler; “Berkin'in katilleri açıklanıp yargılanana kadar polislere hiç bir yerde rahat yok” açıklamasında bulundu.

Sarıgazi’den Katil Polisleri Söküp Atacağız
AKP’nin polisinin yoksul mahallerde yaptığı baskınlar, estirdiği terör Sarıgazi’de protesto edildi. Polis terörüne karşı
15 Şubat akşamı mahallede toplanan 100’ü aşkın Cepheli belediye önünde bekleyen katil polislere taşlarla saldırdılar. Polis gaz bombalarıyla karşılık vererek kitleyi dağıtmaya çalıştı.
Cepheliler barikat kurarak direnişe geçtiler. Bir saat süren ça-

meyenler ölüm korkusuyla yaşam sürer.
Cellatların tek dertleri ………. , para para
para. Bizler ise halk ve vatan sevgisiyle
dolup taşan yüreğimizle yürürüz cellatlara karşı… Onlar tüm teknolojik silahlara sahipler. Buna rağmen biz onların
karşısına kurşunla, taşımızla çıktığımızda dahi o korkuları gözlerinden okunuyordu. Daha fazla cüret daha fazla fedakarlık daha fazla Tanya’nın emanetiyle
yürüyeceğiz üzerlerine. Kendimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz…
Ali İsmail’in, Abdullah Cömertlerin,
mahkemelerini TV.’den izledik. Nasıl bir
adaletsizlik örneğini gördük. Yüreği yanan
ailelerimizin ikinci kez yaktılar yüreklerini. Onları katledenler hala ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyorlar. Katiller dışarıda dolaşırken biz elimiz bağlı duramayız.
Ellerimiz armut toplamıyor elbette.
Yürekleri yanan ailelerimizin yüreklerine su serpmek adalet taleplerini hayata geçirmek bizim görevimizdir.
Hiçbir şehit ailemiz adaletsiz kalmayacak. Adalet bizim ellerimizde. Taksim,
Dolmabahçe daha başlangıçtır.
Kendinize iyi bakın, Alişan’ca kucaklıyorum.
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Saygılarımla Fırat Özçelik
tışma iradi olarak bitirildi.

Katil Polis İkitelli’den Defol

AKP’nin eli çocuk kanına bulaşmış katil polisleri 15 Şubat’ta İstanbul İkitelli Özgürlükler Derneği’nde bulunan insanların fotoğraflarını çekerek taciz etti. Halk Cephesi konu
ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocuk Katili Polislere söylüyoruz.
İkitelli’de yediğiniz tekmeyi-taşı unutmayın, mahalleden defolun. Sizin elinizi kırar sahibinize yollarız” dedi.

AKP'nin Katil Polisi Haklı Mücadelemizi
Engelleyemeyecektir
1 Mayıs Halk Cephesi 23 Şubat’ta bir açıklama yaparak;
“İşbirlikçi faşist AKP'nin iç güvenlik paketi diye gündeme getirdiği halkı köleleştirme paketi anlamına da gelen yasayla ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Bu yasayla katil polise tanıdığı
yetkiyle keyfilikte sınır tanımayan katil polis daha da azgınca saldırılarını sürdürecektir. Tüm çabalarınız boşunadır. Halkı, devrimcileri teslim alamazsınız. Çekin o kanlı ellerinizi halkımızın, ailelerimizin üzerinden. Halkında bir adaleti vardır.
Mutlaka hesap soracaktır” sözlerine yer verdi. Açıklamada işbirlikçi katil AKP’den hesap sorulacağı vurgulandı.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

AKP HÜKÜMETİ HAPİSHANELERE “10 KİTAP
BULUNDURMAK HÜCRE DÜZENİNİ BOZAR”
GEREKÇESİYLE SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

F tipi hapishanelerin tecrit hücreleri olduğunu ve tutuklu ve hükümlülerin maddi ve manevi bütünlüklerini parçalamaya yönelik bir tretman
yöntemi ile yönetildiğini on beş yıldan beri söylüyoruz. F tipi hücrelere girmemek için siyasi tutsaklar hapishane katliamlarında ve ölüm oruçlarında 122 şehit vermiş ve yüzlerce
insan bu sebeple sakat kalmıştır. F tipi
tecrit hücrelerinin nasıl akla ve insanlığa aykırı bir usulle yönetildiğini ve bu yönetimin yalnız hapishane
idaresi ile ilgili olmayıp bir yönetme
anlayışı olduğunu geçtiğimiz günlerde
yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile bir kez daha görmüş olduk.
Tutuklu ve hükümlü kişilerin yaşadıkları hücrelerde 10 kitaptan fazlasını bulundurmalarını yasaklayan
Sincan F Tipi Hapishanesi idaresinin
uygulamalarını kabul etmeyen tutsaklar hukuksal ve fiili yol ve yöntemler ile bu haksızlığa karşı çıktılar.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanan Özkan Kart
isimli tutsağın başvurusu sonuçlandı.
Mahkeme “Oda veya koğuş düzeninin bozulmasının önlenmesi” gerekçesi ile 5 kütüphaneden 5 kendine ait
kitaptan fazlasını bulundurmamak

yönündeki idare kararının ifade hürriyetini engellemediğine hükmetti.
Bu AKP’nin faşist politikalarını hapishanelerde de arttırarak devam ettireceğini gösteriyor. AKP devleti polis, gardiyan, MİT elemanları vb. ile
hapishanelerde baskı uygulamalarını
hayata geçirmeye kararlı görünüyor.
Hapishane idaresinin fazla kitap bulundurursan düzen bozulur açıklamasını dengeli ve ölçülü bulan Anayasa Mahkemesi bunun ifade hürriyetini engellemediğine hükmetmiş.
Çünkü Anayasa Mahkemesi de tutsakları yeterli hava ve su bulundurulduğunda yaşamlarını sürdürebilecek canlılar olarak görüyor.
AKP faşizminin hukuk örtülü uygulamalarına karşı kurtarıcı gözüyle
bakılan Anayasa Mahkemesi’nin burjuva düzenin kendi çelişkilerinde zaman zaman taraf olduğu görülse de
devrimcilere karşı halka karşı ileri bir
karara imza attığı görülmemiştir. Oligarşinin iç çelişkileri sonucu bazı siyasi davalarda yerel mahkeme kararlarındaki adil yargılama hakkı ihlallerini tespit eden mahkeme henüz
devrimcilerin davalarına ilişkin böyle bir karar vermiş değildir. Siyasi davalarla ilgili başvuruları ya sudan usu-

Devrimci İşçi Hareketi:

“Grup Yorum 30 Yaşında…
Geliyoruz!”
Dile kolay… Faşizmin hüküm sürdüğü bir ülkede devrimci sanat anlayışının savunulduğu ve bu uğurda birçok
bedel ödenmiş 30 yıl. Grup Yorum bu sene başta Bakırköy konseri olmak üzere, İstanbul ve birçok ilde stadyum
konserleri ve daha başkaca etkinliklerle dolu dolu kutlayacak 30. yaşını.
Bu kapsamda, Devrimci İşçi Hareketi “Grup Yorum 30
Yaşında… Geliyoruz!” imzalı afiş çalışmalarına başladı.
24 Şubat'ta, 16.00 ile 17.00 saatleri arasında Şişli Bomonti’de 100 adet afiş yapıldı. Ayrıca aynı içerikli 100 adet
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le dayanan sebeplerle reddetmiş ya da
onları zamanın aşımına bırakmıştır.
Görülüyor ki tecrit treatman uygulaması faşizmin tüm kurumlarının
hem fikir olduğu bir uygulamadır.
Söz konusu Anayasa Mahkemesi
kararından sonra Sincan F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan müvekkillerimize yönelik tehditler de artmıştır. Hapishane İdaresi “Ne pahasına olursa olsun hücrelerden o kitapları çıkaracağız” diyerek bir saldırı
hazırlığında olduklarını söylemiştir.
Dünyayı kitaplardan izleyen tutsakların kitaplarını ellerinden almak
onları yok etmeyi istemektir. Bu bir
siyasi tutsak için işkencedir.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
yaşanacak saldırıdan Anayasa adına
karar verdiğini söyleyerek Anayasaya aykırı davranan Anayasa Mahkemesi dâhil AKP iktidarının kendisidir.
AKP’nin kendi yasalarına uymayarak açıkça gerçekleştirdiği hukuksuzluğa karşı tüm devrimci, demokrat
ve ilerici kamuoyunu hapishanelerde
yaşanacak saldırılara engel olmaya çağırıyoruz…
HALKIN HUKUK BÜROSU

de pullama yapıldı.
qxq
"Söylediğimiz Türkülerde Senin De Sesin Olmalı!"
MSGSÜ'de Grup Yorum'un 30. yılında stadyumlarda vereceği konserler için kurulacak olan Grup Yorum'un çalıştıracağı Grup
Yorum Korosu için öğrenciler 25 Şubat'ta çalışmalarına
başladı. "Söylediğimiz türkülerde senin de sesin olmalı!"
şiarıyla çağrı yapan öğrenciler kayıt formlarıyla birlikte
Seher Şahin Dayanışma Odası önünde açtıkları masada"
Tüm MSGSÜ öğrencilerini koromuza davet ediyoruz."
çağrısıyla kayıtlara devam etmektedir.
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Umudun Sesi Her Sokakta Yankılanıyor!
Umudun sesi yoksul mahallelerde, sokaklarda, caddelerde yankılanıyor. Yürüyüş Dergisi halka ulaşıyor.
Halk Gerçeklere Kapılarını Açıyor!

İSTANBUL
Okmeydanı: Halkın Mühendis Mimarları, 21 Şubat'ta Okmeydanı'nda
Halk için Mühendislik Mimarlık Dergisi’nin 3. sayısının dağıtımını yaptı.
Dergi dağıtımında Halkın Mühendis
Mimarları'nın halk için ürettiği projelerden bahsedildi. 4 kişinin katıldığı
dağıtımda 44 dergi halka ulaştırıldı.
Karanfilköy: Halkın Mühendis Mimarları, Yürüyüş Dergisi dağıtımı için
Karanfilköy'deydiler. 19 Şubat'ta 4 kişiyle
yapılan dergi dağıtımında 42 dergi halka ulaştırıldı.
İkitelli: 20 Şubat’ta Mehmet Akif
Mahallesi’ndeki esnaflara Yürüyüş Dergisi tanıtıldı. Esnaflarla yapılan sohbetlerle toplam 10 dergi halka ulaştırıldı.
Gazi: Nalbur Bölgesinde 19 Şubat’ta
toplu Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.
Yürüyüş okurları yarım saatte 120 dergiyi
halka ulaştırdı. Ayrıca bir eve davet edilen Yürüyüş okurlarıyla mahalledeki
uyuşturucu çetelerine karşı mücadele konusunda konuştular. 20 Şubat’ta Gazi Karakolu’nun yakınında 100 dergiyi halka
ulaştırdılar. Ayrıca İsmetpaşa Caddesi
üzerinde 50 dergi dağıtıldı. 21 Şubat’ta ise
Sondurak, İsmetpaşa Caddesi, Düz bölgesindeki kahvelerde toplu dergi dağıtımı yaptılar. Günün sonunda toplamda 250
dergi halka ulaştırıldı.
Gebze: Devrimci İşçi Hareketi Çayırova İnönü ve Emek Mahallelerinde 18
Şubat günü yaptığı çalışmada 17 dergiyi ve bir Berkin kitabını halka ulaştırdı.
23 Şubat'ta Çayırova İnönü ve Emek Mahallerinde Yürüyüş Dergisi dağıtımı

yaptı. 3 saatlik çalışma sonucunda 47
tane Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
1 Mayıs: 22 Şubat’ta Cemevi bölgesi,
Pazar Sokağı, merkez bölgesinde toplu
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 70 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Yenibosna: 22 Şubat günü Yenibosna
Pazar Pazarı’nda masa açıldı. Açılan
masada 20 dergi halka ulaştırıldı.
Kıraç: Hürriyet Mahallesi'nde 22
Şubat'ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 7 kişinin katıldığı dergi dağıtımı 4
saat sürdü. Toplam 36 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: Kestel İlçesi’nde 18 Şubat
gününde 76 dergi halka ulaştırıldı. Gemlik İlçesi’nde ise 20 Şubat günü 60 derginin halka ulaştırıldığı çalışmada Balıkpazarı ve Dereboyu bölgelerindeki esnaflara Yürüyüş Dergisi anlatıldı. 21 Şubat'ta Panayır Mahallesi’ne giden Dev-Genç'liler
dergilerinin 2 saat süren çalışmada Toplamda 40 Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.

ANTEP: Halk Cepheliler 19 Şubat’ta Düztepe Mahallesi’ndeki esnafları
ve kahveleri gezerek 50 Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar.
İZMİR: 12-14 Şubat tarihleri arasında tanıtım çalışması yapan Halk Cepheliler Harmandalı Mahallesi’nde 60
dergiyi, Uzundere Mahallesi’nde 45
dergiyi halka ulaştırdı.
ESKİŞEHİR: 10-14 Şubat tarihleri arasında Gültepe ve Büyükdere mahallelerinde yapılan tanıtım çalışmasında 45 dergi halka ulaştırıldı.

ANKARA: Halkın Mühendis Mimarları Hüseyingazi Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımına devam etti. 22
Şubat'ta bir buçuk saat süren çalışma soAntalya

Bursa
nunda 9 dergi dağıttılar.
Hacettepe Üniversitesi'nde 24 Şubat'ta
3 Dev-Genç'li 15 Yürüyüş ve Tavır dergisi satışı yaptı.

URFA: Urfa Halk Cephesi her hafta olduğu gibi 21 Şubat'ta dergi çalışmasına devam etti. Merkez, Sırrın Mahallesi’nde Kutlu Gün sitesinde halkla
sohbet edildi ve dergi satışı yapıldı. 22
Şubat'ta ise Urfa Bağlarbaşı Mahallesi’nde yol boyu esnafı gezildi hem dergi satıldı hem de sohbet edildi. 2 Halk
Cephelinin katıldığı çalışmada 25 dergi
halka ulaştırıldı.
KOCAELİ: Dev-Genç'liler 21 Şubat'ta İzmit Merkez’de 10 ve Tavşantepe Mahallesi’nde 15 dergiyi halka ulaştırdılar. 22 Şubat'ta ise Derince'nin Esentepe Mahallesi’nde 15, Erzurum Mahallesi’nde 20 dergiyi halka ulaştırdılar.
Toplamda 60 dergi halka ulaştırıldı.

Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
2015

MERSİN: Tarsus'un Musalla Mahallesi’nde, "Faşist AKP 76 milyonu teslim alamayacak. Bunun için daha çok örgütlenecek ve mücadele edeceğiz” denilerek kapı kapı Yürüyüş Dergisi'nin dağıtımı yapıldı.
EDİRNE: Dev-Genç'liler 22 Şubat'ta mahallede Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Mahallede toplam 20 dergi
halka ulaştırıldı. 23 Şubat'ta ise esnafa gidilerek dergi dağıtımı devam ettirildi. Esnaflara da 11 Mart'ta Berkin için yapılacak boykot bir kez daha hatırlatıldı ve
destek istendi. Toplamda 15 dergi esnafa ulaştırıldı.
ANTALYA: 21-22 Şubat tarihinde
Yürüyüş Dergisi’nin 456 sayısını Göksu, Konuksever, Kızılarık Mahalleleri ve
Antalya’nın Kışlahan Meydanı’ndan
halka ulaştırıldı. Toplam 120 dergi halka ulaştırıldı.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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KENDİ TOPRAĞINDA
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Tren Ege'nin içlerine Soma'ya doğru
ilerliyordu. Birazdan inecek, yolun geri
kalanını yürüyerek gidecekti. Böylesi
daha güvenliydi.
Başında kasketi, sırtında keçe yeleği
ve hasır sepetiyle etrafındaki köylülerden biri gibi olmuştu. Sanki onlar
gibi sabah treniyle köyünden şehre inmişti o da; sepetlerle getirdiği taze
meyve sebzeyi pazarda satmış, sonra
da şehirden aldığı öte beriyle akşam
trenine binip köyüne dönüyordu. Gören
öyle sanırdı.
Köylülerden ayırt edilmesi olanaksız
olsa da tedbiri elden bırakamazdı. Bölge
hareketliydi. Polis, zeytini sökülen köylülere yardıma gidenleri önlemek için
seferber olmuştu. En iyisi, yolun geri
kalanını dağ yollarını kullanarak geçmekti.
Trenden indi. İstasyondan ayrıldı.
Daha önceden bildiği yerlerdi. Bölgenin
insanıydı. Yıllar önce ailesi okul için
uğurlamıştı onu. Umutlarını sırtına yüklemişlerdi. Ziraat okuyacaktı. Kendi
zeytinliklerine bakacak, en iyi zeytini
yetiştirecekti. Ziraati kazandı. Ama anca
bir sene okuyabildi. Çünkü anladı ki
zeytincilik yapabilmek için ziraat okumak
yetmiyordu. Bu nedenle devrimci oldu.
Ve şimdi sırtında taşıdığı umut ile zeytinliklerine saldıranlardan hesap sormaya
gidiyordu. Toprağına dönüyordu.
Sırtında sepeti, epeyce tırmandı. Bu
tepeyi aşınca buluşma yerine ulaştı sayıyordu kendini. Biraz daha vakti vardı.
Akşam dokuz buçukta muhtarın oğlu
Metin'le buluşacaklardı. Zeytinliğe termik santral kuracak olan şirkenin şantiyesini Metin'le birlikte ziyaret edeceklerdi. Sırtındaki yükü oraya götürüyordu. Zeytinlere kıyan, bir saatte
altı bin ağaçlık zeytinliği dümdüz edenlere bir hediyesi vardı. Sabırsızlanıyordu. Ama yine de biraz dinlenebilirdi.
Dağa sırtını verdi, geldiği yöne döndü yüzünü. Sırtındaki sepeti düz bir
yere yerleştirdi. Devrilmeyeceğinden
emin oldu. Çam pülerinin üzerine otur-

du. Aşağıları izlemeye koyuldu. Bir
gariplik yoktu. Her şey sakin ve
hareketsizdi. Vadi boyunca uzanan
demiryoluna baktı. Bir ağ gibi sarıyordu Ege'yi ahtapotun kolları gibi.
Osmanlı zamanında Almanlar yapmıştı
demir yollarını. Sırf Anadolu'yu daha
rahat sömürebilmek için, tüm kaynakları
bu demiryollarıyla cimonlara çekip,
oradan da kendi ülkelerine götürebilmek
için..
Bir tarafta yoksul köylüleri, bir tarafta zenginleştikçe zenginleşenler..
Bunları düşündükçe dizlerine derman
geliyordu, yüreği kabarıyordu, sabırsızlanıyordu. Bir an önce varmak istiyordu hedefe. Varıp hesaplaşmak sömürücülerle...
Tam saatinde sözleştikleri yerdeydi.
Bölgenin en yaşlı zeytin ağacının altı,
ikisinin de bildiği bir yerdi. Ama Metin
ortalıkta yoktu, beş dakika bekleyebilirdi. Böyle kararlaştırmışlardı. Eğer
bu süre içinde gelmezse yoluna Metin
olmaksızın devam etmek zorundaydı.
Şüphesiz daha zor olacaktı ama başarabilirdi.
Dakikalar geçtikçe merakı artıyordu.
Aslında tehlike de giderek artıyordu.
Her şey riske girerdi Metin gelmezse.
Ne olmuştu? Nerede kalmıştı? Beklenmedik bir şey mi çıkmıştı? Yoksa
korkmuş muydu Metin?
Yeteri kadar beklemişti. Artık daha
fazla duramazdı. Hemen yer değiştirip
kafasında hazırladığı alternatiflere yoğunlaşmalıydı. Tam o anda duydu işareti. Bu, doğru işaretti. Uzaktan duyduğu
ıslık sesine karşılık verdi, rahatladı.
Metin'i gördü ağaçların arasında.
Hızlı hızlı ona yaklaşıyordu. Dikkatli
bakınca elinde bir bidon gördü. O da
neydi? Meraklandı. Geç kalmasının
nedeni o bidon olmalıydı.
Yaklaştı Metin. Kucaklaştılar. Metin,
elindeki bidona dikilen gözleri görünce
sormadan anlatmaya başladı: "Benzin"
dedi, gülümsedi. Gözleri parlıyordu.
"Arabadan çektim. Onunla uğraştım,
ondan geciktim. Beraber gireriz şantiyeye sen işini hallederken ben de dozerleri hallederim bununla.. "Bir an
durdu Metin. Yüzüne baktı. Onay bekliyordu. Bu, planda yoktu. Olur muydu

olmaz mıydı? Tepki alamayınca devam
etti: "Çok canımız yandı. Çocuğumuz
gibiydi o zeytinler. Mahkemeden karar
çıkmasıyla intikam için söktüler, dümdüz
ettiler. Zeytinliği, meyvesi dalındaydı
ağaçların. Köylü ağlamaktan perişan
oldu.."
Yanıt bekliyordu Metin. Gözleri
çakmak çakmaktı. Gözünün içine bakıyordu. "Tamam" dese dünyalar onun
olacaktı.
Biran durdu. Metin'i baştan ayağa
süzdü. Onun hissettiklerini düşündü:
Cüretini, kinini.. Gurur duydu. Yaklaştı
Metin'e, sarıldı. Alnından öptü. "Olur"
dedi, "Sen istiyorsan, yapabilirim
diyorsan, senin hakkındır, olur "
Hemen yola koyuldular. Yeni planın
gereklerini şantiyeye doğru yürürken
konuştular. Her ayrıntıyı netleştirdiler.
Metin, hem bahçedeki dozerlere benzin
dökecek hem de gözcülük yapacaktı.
O da daha önce belirledikleri yerden
şantiyenin yönetim binasına girecek,
şirketin hediyesini bırakacaktı.
Şantiyeye doğru yaklaşırken uzaktan
davul zurna sesi geliyordu. "Kutlama
yapıyorlar" dedi Metin.. Mahkeme santral yapımını durdurdu ya, onu kutluyorlar. Kimisi seviniyor, kimisi ağlıyor.
“Şirket intikam için kökledi zeytinlerimizi, bunu herkes biliyor." Bir
an sustular. "Biraz sonra daha sert vururlar davula" dedi, tamamladı Metin'in
söylediklerini. Gülüştüler yürümeyi
sürdürdüler.
Şantiye uzak olsa da köylülerin
nöbet tutup kutlama yaptıkları yerden
görülüyordu. Metinler şantiyeye doğru
yaklaşırken köylülerin olduğu yerde
duygular birbirine karışmıştı. Kimi davul zurna eşliğinde oynuyor, kimi de
kenarda ağlıyordu. Ana-baba yadigarı,
dede yadigarı iki yüz üç yüz yıllık
zeytinleri.. Mahkeme kararı olmasına
rağmen acımadan kesilmişti. Şimdi
hem seviniyor hem de zeytinleri ağıt
yakıyorlardı. "Mahkeme de zenginin
mahkemesi" diyordu yaşlı bir kadın,
"bizden yana olsa kurtulurdu zeytinlerimiz.." Diğer taraftan bir başkası tamamlıyordu onu:"Yok mu bize sahip
çıkacak?"
Davul zurnanın oynak ezgisi köy-
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lülerin ağıtlarına eşlik ederken ötelerden bir patlama
sesi duyuldu ilk ışıkla beraber bir duman çıktı. Yer
sarsıldı, bir yerler yıkıldı.
Sonra bir alev göründü
uzakta. Bir anda parladı,
yükseldi, yükseldi, yükseldi. Davul zurna o an
sustu. Köylüler bağrışmaya
başladılar. Sandılar ki şirket
köyü yakıyor, bir intikam
daha alıyor.. Gençler hemen sakinleştirdi ihtiyarları: Alevler şirketin şantiyesinden geliyordu, köyden gelmiyordu! Birkaç
genç hemen koştular alevlerin parladığı yöne. Geri
kalanları ise merak sardı.
Bir süre sonra haber
geldi. Şirketin şantiyesinde
patlama olmuş. Dozerleri
tutuşmuş, binalar yıkılmış.
Bu haberle coştu köylüler.
Davulcu patlatasıya vurdu
davula, zurnacının ciğeri
sökülecek neredeyse...
Kendini tutamadı yaşlı
bir ana, yerde devrilmiş
yatan zeytin ağaçlarına
döndü, ağlayarak: "ŞİMDİ
HAK YERİNİ BULDU
İŞTE", dedi, ağladı, ağladı, ağladı...
Zeytin adı, "ölmez ağacı"dır Ege'de. Yüzyıllarca
yaşar bir zeytin ağacı. Dayanıklıdır. Ne kuraklık ne
soğuk bana mısın demez.
Zamana meydan okur: çağlara, zalimlere, sömürücülere... Öyle bir ağaçtır ki
o, kolay kolay ölmez. Bir
şey daha vardır Ege'de kolay kolay ölmeyen: EFELER! Halk onlara ölümü
yakıştırmaz. Nesilden nesile adını anar; yaşatır. Ve
nerede bir haksızlıkla karşılaşsa bir yerlerden bir
efenin yetişeceğine inanır.
Kanundur çünkü bu: Zulmedenler oldukça zulme
karşı direnenler de olacaktır.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ HALKIN
DAYANIŞMASINI
ÖRGÜTLER
Cepheli için, her şey devrim içindir.
Cephelinin dayanışmaya bakışını belirleyen
de bu perspektiftir. Bu nedenle, halkın dayanışmasını örgütlerken devrimi büyüttüğünü
bilerek hareket eder Cepheli.
Bunun içindir ki,
Ermenek’te katledilen 18 madencinin ailelerini ziyaret etmek için yola çıktığında,
engelleri aşarak kuşatma altındaki madenci
ailelerine ulaşmayı başarmıştır.
Ezidi halkımızla dayanışmayı örgütlemek
için ülke çapında seferber olmuştur Cepheli.
Topladığımız malzemelere Erzincan valiliği
el koyduğunda, direnişe geçmiş ve vazgeçmemiştir. Ki dayanışmanın kendisi faşizm koşullarında direnişin bir biçimidir. Bu bilinçle
hareket eder Cepheli. Nitekim, toplanan malzemeler Ezidi halkımıza ulaştırılmıştır.
Cepheli zeytinlikleri sökülen-talan edilen
Yırca köylülerinin yanındadır. Yatağan’da özelleştirmeye karşı direnen işçilerle ateş başındadır.
Köyleri yanan Çorum-Çukuröz köylüleri için
Anadolu halkını yüce gönüllülüğünü seferber
ederek dayanışmayı örgütleyendir Cepheli.
Bulunduğumuz il ve ilçelerde, yoksul mahallelerde irili ufaklı pek çok eylem örgütledik.
Nitekim acının, sorunun her türlüsünü yaşattığı
halkımızın yanında olduk. Halkımızla kucaklaştık. Halkımızın gözlerindeki sevinç ve umut
ışığında biz dayanışmanın gücünü gördük.
Dayanışmanın gücü, örgütlü olmanın gücüdür. Egemenlerin karşısında halkın sıkılı
bir yumruk gibi, bir olmasının, iri olmasının,
diri olmasının gücüdür bu. Cepheli bu bilinçle
halkın dayanışmasını büyütmek için attığı
hiçbir adımı yeterli görmez. Hiçbir adım yetmez, çünkü halkların acılarına, açlığına, yoksulluğuna, işsizliğe son verecek o büyük
adım atılmamıştır henüz. Devrim olmadan,
halkların sorunları çözülmez, öte yandan dayanışma yönünde her adım çok değerlidir;
çünkü her adımda devrim yakınlaşmaktadır.
Hayatın her alanında her yerde daha fazla
dayanışmayı örgütleyip daha fazla insana

Halk Cephesi IŞİD çeteleri
tarafından vatanları işgal
edilen Ezidi halkı ile
dayanışma ziyaretinde
ulaşmayı, daha fazla insanı dayanışma için
seferber etmeyi amaçlar Cepheli. Doğru yol,
doğru yöntem ve ihtiyaç duyulan her şey bu
çabanın ürünü olacaktır aynı zamanda. Yok’lar
var olacaktır ve az’lar çok…
Dayanışma, hayatın ve mücadelenin dayattığı bir zorunluluk değildir sadece. Dayanışma, devrimin dilidir. Nasıl bir düzen yaratmak istediğimizin bugünden, halk için
somut olandan anlatılmasıdır. En etkili anlatım,
pratiğin ve yaratılan örneğin gücüne sahip
olandır. Dayanışma, devrimin ve sosyalizmin
propagandasıdır.
Dayanışma, halka gücünü gösterir. Neler
yapabileceğini, neleri başarabileceğini ve birlik
olduğunda, örgütlendiğinde, harekete geçtiğinde
çözemeyeceği sorunu olmadığını gösterir halka.
Dayanışmayı örgütleyen Cepheli aynı zamanda faşizmin saldırılarına karşı yıkılmaz
kalelerini de inşa etmektedir. Kitleler, devrimin
ve Cephelinin yıkılmaz kaleleridir. Dernekler,
sendikalar, demokratik kurumlar kapatılabilir,
büyük saldırı-operasyonlar yaşanabilir, şehitlikler-tutsaklıklar da bir mücadele gerçekliğidir. Ve fakat halkın dayanışması yarattığı
mevzilerle tüm bunlara karşı mücadelenin
kesintisizliğinin maddi zemini olacaktır. Dayanışma bilinci, sahiplenme bilincidir ve
halka böylesi süreçlerde devrimcileşme yönünde adım attırır. Her yeni Cepheli, bu
adımı atandır. Ve işte Cepheli, dayanışmayı
büyütürken, yeni Cephelilere bu adımı attırandır.
Dayanışma, radikal bir tutumdur. Çünkü
faşizme karşıdır ve faşizme karşı halkın devrimci silahıdır. Cepheli bu silahı ustaca kullanarak, faşizmi gerileten, devrimi büyütendir.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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Özgecan Aslan’ın Katili
Kokuşmuş Düzendir!
Tecavüz edilmek istenen, direndiği için katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için bu düzenin sahiplerinin söyleyebilecek tek kelimeleri dahi yoktur. Hiçbir
toplumsal sorunu çözemezler. Çünkü sorunları var eden
sömürüye dayalı gerici faşist düzendir....

Armutlu: Tecavüz girişimine uğrayıp yakılarak katledilen Özgecan için 18 Şubat günü bir araya gelen Armutlu
halkı, Özgecan'ı katledenin bu düzen olduğunu haykırdı. Armutlu sondurakta toplanan 30 kişi yoğun kar yağışı altında Armutlu sokaklarında yürüdü. Mahalle içinde yapılan yürüyüş boyunca atılan sloganlarda AKP iktidarından hesap
soruldu. Mahalle içinde yapılan yürüyüşten sonra tekrar son
durağa gelen kitle adına burada açıklama yapıldı. Yapılan
açıklamada Özgecan'ı katledenin bu düzen olduğu, tecavüzü,
ahlaksızlığı bu düzenin meşrulaştırdığı ve halkın katledilmesinden sorumlu olanın bu düzen olduğu belirtildi.

Bilgi Güçtür!
Halk, Okullarında Güçleniyor!
Halk Cepheliler okumanın, öğrenmenin, öğrendiğini
öğretmenin önemini bilerek, Halk Okulu çalışmalarını ısrarla sahiplenerek sürdürüyorlar.
Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
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Gazi: İstanbul Gazi Özgürlükler Derneği’nde 19 Şubat’ta halk okulu çalışması yapıldı. Bu haftaki konu gözaltında haklarımız ve alınacak tavırdı. AKP’nin yeni baskı yasalarının polise verdiği sınırsız yetki ile polisin herkesi istediği gibi gözaltına alabileceği ifade edilerek, bütün demokratik-meşru eylemlere saldırdığı, vahşice gözaltına almanın önünde engel kalmasın denilmek istendiği anlatıldı. Keyfi gözaltıların ve ev baskınlarının halkı
sindirmek için yapıldığı ifade edilerek, gözaltında alınacak devrimci tavrın önemi vurgulandı. Soru-cevap şeklinde zenginleşen Halk Okulu çalışması haftaya tekrar biraraya gelmek üzere bitirildi. Yapılan çalışmaya 35 kişi
katıldı.
Okmeydanı: 18 Şubat’ta halk okulu çalışması yapıldı.
Çalışmada 11 Mart boykot çalışmasının nasıl yapılacağı,
komitelerin nasıl oluşturulacağı ve Berkin Elvan’la ilgili yapılacak eylemler konuşuldu. 11 Mart’taki boykota milyonları katabilme hedefiyle çalışmak gerektiği ifade
edildi. 13 kişinin katıldığı çalışmada komiteler oluşturuldu.

1 Mayıs: 20 Şubat akşamı Halk Okulu çalışması yapıldı. Şükrü Sarıtaş Parkı’nda yapılan çalışmada halk kültürü ve değerlerimiz, Cepheli kültürü üzerine konuşuldu.
Gençlerin halk kültürü ve Cepheli değerlerine uymayan,
yakışmayan davranışlarının anlatıldığı çalışmada, ABD
emperyalizminin hedef tahtasına koyduğu bir hareketin
gençliğinin misyonu örneklerle anlatıldı. Ayrıca çalışmada
gündem ve mart ayı yoğunluğuyla ilgili de konuşuldu. Çalışmaya 17 kişi katıldı.
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Bahçelievler: Dev-Genç’liler 18 Şubat’ta Özgecan
Aslan için Yenibosna'da pankart astı. Polis pankartı indirmek için mahalleye girdiğinde halk tarafından kovalandı.

Adalet Saraylarda, Villalarda Olmaz,
Adalet Sokaklarda Olur!
Liseli Dev-Genç'liler 20 Şubat Ankara Ege Lisesi'nin
önünde Özgecan Aslan için eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada “Yasa ve politikalarıyla Özgecan'ın tecavüzcülerini, Berkin'in, Hasan Ferit'in katillerini yaratan devlettir. Katilleri yargılamayan, tecavüzcülerin suçlarını azaltan vicdan dışı yasalardır” denildi. Liseli DevGenç’liler Berkin’den Özgecan’a tüm katliamcıların
cezalandırılmasını istedikleri eylemde gerçek adaleti ancak halkın sağlayacağını belirttiler.

Devrimci İşçi Hareketi
“Grup Yorum 30 Yaşında…
Geliyoruz!”
Devrimci İşçi Hareketi “Grup Yorum 30 Yaşında… Geliyoruz!” imzalı afiş çalışmalarına başladı. 24 Şubat'ta, 16.00
ile 17.00 saatleri arasında Şişli Bomonti’de 100 afiş yapıldı. Ayrıca aynı içerikli 100 de pullama yapıldı.
MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde
Grup Yorum'un çalıştıracağı Grup Yorum Korosu için öğrenciler 25 Şubat'ta çalışmalarına başladı. "Söylediğimiz
türkülerde senin de sesin olmalı!" şiarıyla çağrı yapan öğrenciler kayıt formlarıyla birlikte Seher Şahin Dayanışma Odası önünde açtıkları masada" Tüm MSGSÜ öğrencilerini koromuza davet ediyoruz" çağrısıyla kayıtlara devam etmektedir.

Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan için
Adalet İstiyoruz!
Antep’te Halk Cepheliler 21 Şubat'ta Uğur Kaymaz ve
Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için imza toplamaya devam ettiler. 4 Halk Cepheli Antep’in Yüzüncüyıl
Parkı ve Yeşilsu Meydanı çevresinde yoldan geçen insanlara adalet talebini anlatarak imza topladılar. Yaklaşık
3 saat süren çalışmada 230 imza toplanırken halkla da sohbetler ettiler.

Antep’te Film Gösterimleri Devam Ediyor
Antep’te Halk Cepheliler her hafta düzenledikleri film
gösterimine bu hafta da 21 Şubat'ta devam ettiler. Bu haftaki film gösteriminde “12 Öfkeli Adam” filmini izleyen
Halk Cepheliler filmin ardından film üzerine sohbetler ettiler. Yapılan film gösterimine 6 kişi katıldı.
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AVRUPA’DA BERKİN’İ UNUTTURMAMAK
ANADOLU GENÇLİK’İN GÖREVİDİR!
11 Mart 2014’te milyonlarca kişi
ülkemizin dört bir yanında devletin
katlettiği Berkin Elvan’ı sahiplenmek
için birleşti. İstanbul'da Berkin’in
cenaze törenine 3 milyon kişi katıldı.
Sadece ülkede değil, Avrupa’da ve
dünyanın birçok ülkesinde Berkin
için binlerce Türkiyeli alanlara çıkıp
Berkin Elvan’a sahip çıkarak katil
AKP’yi protesto etti.
Berkin’in şehit düştüğü 11
Mart’tan bugüne ülkemizde Halk
Cephesi tarafından kesintisiz ADALET mücadelesi veriliyor. Çünkü
Berkin Elvan’ın katilleri ortaya çıkartılmasına rağmen hala yargılanmıyor... 600’ü aşkın gündür Berkin
Elvan’ın katilleri ellerini kollarını
sallayarak başka Berkinler’i katletmeye devam ediyor...
BERKİN ELVAN’A ADALET
İÇİN HALK CEPHESİ BERKİN
ELVAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
OLAN 11 MART’TA BOYKOT
KARARI ALDI...
11 Mart’ta liseliler, üniversiteliler
okulları boykot edecek... Esnaflar
mahallelerde dükkanlarını açmayarak
BOYKOTA katılacak. Hukukçular
adaletin olmadığı adalet saraylarını
boykot edecek... Halk Cephesi örgütlü
olduğu her yerde tüm halkı boykota
çağıracak...
BERKİN ELVAN İÇİN BİZ
DE AVRUPA’DA ANADOLU
GENÇLİK OLARAK TÜM
TÜRKİYELİLERİ ÇEŞİTLİ EYLEMLERLE BOYKOTA DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
Berkin Elvan şehit düştüğünde
Avrupa’nın hemen her ülkesinde
Berkin için binlerce kişinin sokaklara çıktığı eylemler yapıldı. AKP faşizmine karşı Berkin’i sahiplenen
çok büyük bir duyarlılık yaratıldı.
Anadolu Gençlik Avrupa’da halkımızdaki bu duyarlılığı, sahiplenmeyi
bu sene de harekete geçirerek ülke-

deki boykota destek vermelidir.
Ülkede Dev-Genç’in
çağrısıyla şimdiden yoğun
bir çalışma başladı.
Biz de Avrupa’da hiç vakit geçirmeden hızla çalışmaları başlatmalıyız.
11 Mart günü, Berkin’in
ölüm yıldönümünde her yerde eylemler yapmalıyız!..
Berkin faşizme karşı adalet mücadelesinin sembolü olmuştur. Ancak
katillerin kim oldukları bilinmesine
rağmen 600 günü aşkın zaman geçmesine rağmen katilleri yargılanmıyor.
11 Mart’taki boykot AKP’nin adaletsizliğinden, katillerden hesap soracağımız gün olacak...
Avrupa’daki Türkiyeliler de
Berkin’i vuruluşundan şehit düşmesine kadar sahiplendi. Türkiyeliler tarafından bugün de sahiplenildiğini biliyoruz.
Bu sahiplenme kendiliğinden harekete geçmez. Avrupa’daki Türkiyelileri
örgütleme, Berkin Elvan’a adalet için
harekete geçirmek biz Anadolu
Gençlik’in görevidir.
Biz de Avrupa’da Berkin Elvan’a
ADALET komiteleri kurabiliriz.
Kurduğumuz komiteler aracılığıyla en geniş Türkiyeli halkımıza
ulaşma olanağı bulabiliriz. Ancak
komitelerimizle Berkin’e adalet için
Türkiyelileri eylemlere katabiliriz...
Türkiyeli halkımıza ulaşmak için
her türlü kitle araçlarını hızla etkin bir
şekilde kullanmalıyız.
Bildiriler, afişler yaparak, dağıtarak, Türkiyelilerin yoğun olduğu şehirlerde masa açarak, üniversitelerde
Türkiyeli gençliğin yoğun olduğu
yerlerde Berkin hakkında seminerler
vererek, birebir yakınlarına tanıdıklarına ulaşarak, internet medyasını en
etkili şekilde kullanarak halkımıza
ulaşmalıyız.

Bu çalışmaya halkımızı da katmalıyız.
Grup Yorum konseri düzenlerken halkımızdan onlarca konser gönüllüleri çıkmıştı... Berkin Elvan’a
adalet için de onlarca gönüllünün
büyük bir özveriyle çalışacağına inanıyoruz...
Avrupa ülkelerindeki Türkiyeli
halkımız; Berkin Elvan’ın katillerinden hesap sormak için Anadolu
Gençlik’in çağrılarını takip edelim...
Ülkemizde halkımız boykot yaparken biz de Avrupa’nın her ülkesinde merkezi alanlarda Berkin
Elvan’a adalet talebimizi haykırabiliriz...
Türkiye konsoloslukları önünde
katil AKP’yi teşhir edip Berkin’in katillerinin cezalandırılmasını isteyebiliriz...
Berkin için adalet mücadelesine
biz de Avrupa’dan omuz verelim.
Katiller
cezalandırılmazsa
Berkinler katledilmeye devam edecektir.
Avrupa’daki Türkiyeliler olarak da
Anadolu Gençlik’in örgütlenmeleriyle Avrupa’da da Berkin Elvan için
adalet talebimizi haykırmalıyız.
Anadolu Gençlik olarak bu misyonumuzla halkımıza ulaşmalıyız.
Halkımızın kendiliğinden eylemlere
katılmasını beklemeyeceğiz, biz örğütleyeceğiz.
Avrupa’da da Berkin’i unutmayalım, unutturmayalım. Adalet sağlanana kadar, talebimizi haykıralım.
Haydi Anadolu Gençlik, Berkin
Elvan için adalet mücadelesine!

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!
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AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

SORUN VARSA, ÇÖZÜM DE VAR
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Avrupa'da madalyonun iki yüzü var. Biri dışardan
ve hatta belki ülkeden bakıldığında görünen şaşaalı
yüzü. Diğeri içerden, burada yetişen yeni kuşaklar olarak yaşadığımız batak yüzü.
Bu bataklıkta biz yabancı gençler, Anadolu gençleri uyuşturucudan kumara geniş bir bağımlılık bataklığına sürükleniyor ve orada boğulmaya çalışılıyoruz.
Böyle istenmesine karşı halk kendi çözümlerini
üretiyor. Bunun için biz de uyuşturucu bağımlısı bir
arkadaşla çıktık yola.
İlk gün Gazi Mahallesi’ne gittik. Daha ilk anda
buranın farklı olduğunu anladım. Burada insanlar
örgütlü, halk meclisi var. Burada halk kendi kararlarını kendi veriyor. Ve öyle bir meclis ki, halkın belediyeye ihtiyacı bile kalmıyor. KENDİ SORUNLARINI
KENDİ ÇÖZÜYOR. İnsanların gerçekten dünya
kadar sorunlarla boğuştuklarını gördüm. Biz burada
bunun belki onda biri altında bile ezilip intiharlara,
bunalımlara sürekleniyoruz. Ama orada bir fark vardı.
Bakış açıları farklı. SORUN VARSA ÇÖZÜM VARDIR diye yaklaşıyorlardı sorunlara.
Belki çok basit örnekler gördüklerim.
Tedavi merkezinde ilaçsız tedavi uyguluyorlar. Çok
şaşırdım. Bunun nedeninin onların örgütlü olması
olduğunu düşündüm. Bilindik tedavi merkezlerindeki
gibi doktor, hemşire, psikiyatr yoktu. Yani üniformalı
kimse yoktu. SADECE HALK VARDI ve
ÖRGÜTLÜ İNSANLAR. Oradaki insanlar tedavilerini halktan ve örgütlü insanlardan alıyorlar, kendilerini
o halkın içinde hissediyorlar.
O bütünün bir parçası oluyorlar.
Her tür insan vardı açıkçası. Hırsız da vardı, evli
insanlar da, genç kızlar da. Bu insanların ortak noktası
örgütlü yaşam oluyordu. Ve örgütlü yaşama dahil
olduklarında kullandıkları ne olursa olsun onu düşünmüyor ve başka şeylere yoğunlaşıyorlardı.
Koşullar değişmişti ve onlar artık yeni koşullarında
bağımlılıktan yavaş yavaş kurtuluyorlardı.
Gördüm ki, İNSANLARIN DEĞİŞİMİ KOŞULLARA BAĞLIDIR.
Örneğin dergi dağıtımına çıktık. Tedavi gören arkadaşlarla gittik. Halkın içinde dergi dağıttıklarında sorunun kendileri değil düzenin olduğunu görüyorlar. Tüm
tedavi gören arkadaşlar çok rahatlıkla uyuşturucuya
ulaşabilirler ama onlar değil ulaşmak torbacılardan
hesap soruyorlar.
Kendilerine güven kazandırıyor faaliyetleri. Dergi
dağıtımı da tiyatro çalışması da. İlk gün tir tir titreyen
biri belli bir süre sonra özgüveni geliştiğinden değişmeye başlıyor.

DEVRİMİN KİMLERLE YAPILACAĞINI
GÖRDÜM, HALKI TANIDIM...
Bir gün polislerle çatıştıklarında bir arkadaşa nasıl
bu kadar öfkeli çatışabildiğini sordum. Dövmeleri
vardı, Atatürk dövmesi gibi pek devrimcilikle ilgili
olmayan dövmeler dikkatimi çekmişti.
Cevabı şu oldu: "Zamanında polisler bana esrar
isteyip istemediğimi sordular. Sadece 2 liram vardı. 2
liramı alıp bana bir torba dolusu esrar uzattılar. Bu
esrarı satmamı istediklerini söylediler."
Bunları anlattığında aklıma ilk gelen Engin Çeber
için yapılan şarkı oldu: DÜZEN KİRLETİR DEVRİM TEMİZLER. İşte bunu bir Avrupalı genç olarak
ülkemde gözlerimle gördüm.
Yine bildiri dağıtımında halkın devrimcileri nasıl
sahiplendiğini gördüm. Ben devrimci değildim ama bir
masa açmak için masa bulmalıydık. Bir yerden masa
geldi, kimden istersen elektriği oradan alabiliyorsun,
bir başka yerden yiyecek geliyor. Bu sahiplenme elbette tüm sorunları çözer diye düşündüm. Halkımızı daha
fazla sevdim.
Tedavi merkezinde gece nöbet tuttum ben de. Gece
baskın olursa ne yapacağımızı sordu bir arkadaş.
Avrupa'dan gelmiştim ve hiçbir tecrübem yoktu.
Abilerden birine gidip sordum. Cevap çok özlü idi:
Direneceksiniz...
Gece tedavi gören arkadaşlardan biri dışarı çıkmak
istedi. Gelmeden önce hırsız olduğunu söyledi. Ben de
hırsızlık yapmak için mi çıkacağını sordum. O bana
arkadaşının motor aldığını, kendisinden de motoru
açmak için yardım istediğini, açıp geri geleceğini söyledi.
Ertesi gün çatışma esnasında bu arkadaşı motorla
molotof atarken gördüm. Niye motorla MOBESE'nin
altından geçtiğini sordum. Cevabı; "abi sen unuttun,
ben hırsızım, yani motor çalıntı, MOBESE çekse de bir
şey olmaz."
Bu cevapla anladım ki bütün halk, hırsızı, işçisi,
esnafı, ailesi, yozlaşanı ile herkesin bu düzenle bir
kan davası var.
Ve sonuçta herkesi halk oldukları için benimsedim.
Mesela Avrupa'da bir hırsızla gezmezdim ama
Türkiye'de bunun farklı olduğunu gördüm.
Avrupa kültüründe görüşmek randevu üzerine
kuruludur. Önce sorulur, telefon açılır, mail yollanır .
Orada öyle değil. Her saatte her eve gidebilirsin.
Kimse garipsemiyor.
Filistin Mahallesi’ne gittiğimde halk ile ilişkilerin
Avrupa'ya göre nasıl farklı olduğunu da gördüm.
Yoksul halk, devrimcileri sahipleniyor. Avrupalı bir
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genç olarak maalesef Avrupa'da ilişkilerin maddiyata
dayandığından değerlerimizi nasıl kenara fırlattığımızı
gördüm. Düzen bizi yuttuğunda bize o durumda tek
sahip çıkacak ve değerlerimize kavuşturacak olan tek
alternatifin yine devrimciler olduğunu gördüm.
Avrupa'da bizlere anlatılmasına rağmen tüketim
kültürünün ne olduğunu anlamamıştım. Fakat
Türkiye'de çok iyi anladım tüketim ve ihtiyaç arasındaki farkı. Mesela bir şeye ihtiyacımız olduğunda
hemen koşup mağazalarda kırk tane aynı üründen
almıyorduk, tam aksine bu ihtiyacı kendi aramızda
karşılamaya çalışıyorduk. Mesela bir arkadaşımız
soğuk bir yere gidecekti ve uygun kıyafeti yoktu. Ben
atkımı, biri pantolonu, başkası ceketini verdi. Çünkü
bizim olduğumuz yer sıcaktı.

Herkes Bir Şey Yapabilir...
Ben Avrupa'da yetiştim ve kavga etmeyi biliyorum.
Ama orada dövüşü bilen de bilmeyen de direniyor.
Herkes bir şeyler yapıyor. Mesela sakat olan biri
mahallede ajitasyon çekip herkesi barikata çağırıyor.
Küçük çocuklar bile ajitasyon çekip herkesi çağırıyorlar.
Yani çözülmeyecek sorun yok. Avrupa'daki gibi
sorunlar çözülemez algısı yok. Avrupa'da küçücük
sorunlar büyük etkiler yaratıyor üzerimizde. Ülkede
ise büyük sorunlar insanların yoktan var etmeleriyle
küçülüyor.
Türkiye'de bir de insanlara karşı daha anlayışlı
olmayı, daha doğru davranmayı öğrendim. İnsanlara
değer veriyorlar. Yalana "sen yalan söylüyorsun,

şerefsizsin" demiyorlar. "Doğruyu söylemiyorsun
arkadaşım" diye anlatmaya başlıyorlar sakince.
Birgün bir Avrupalı arkadaşımızı mezarlıklara götürdüler. Mezarlığı nasıl bulduğunu sorduğumda "çok şahane" dedi. Yapı olarak ama orada değerlerimizin yattığını
söyleyemedi. Birkaç gün sonra bana "ya siz çok iyi niyetlisiniz ya da çok aptalsınız. Bu kadar iyi niyetli olunmaz,
her insan için bu yapılamaz". Biz de bunun böyle olmadığını, her insanın değerli olduğunu anlattık.
Tabi Avrupa ve ülke kıyaslaması açısından hem
güldürüp hem düşündüren şeyler de yaşamadım değil.
Bir çatışmada polis küçücük çocukların üzerine gaz
sıkıyordu. Ben de arkadaşımla oradayım. Arkadaşım
tedavi için gelmişti ve böyle bir durumda ne yapılır
diye bilmediğinden bakkala girip çocuklara çikolata
almıştı. Halbuki gaz bombası altındaki çocukların ihtiyacı SU VE LİMON idi.
Ama o kendince çocukları sahiplenmek istemişti.
Öğrendiğim en büyük şey bağımlı insanların tedavilerinin ömür boyu kalıcı olması için örgütlü olmaları gerektiği idi. Aksi halde hiçbir alternatifleri yoktu.
Dedim: "Abi ben anladım, insanları değiştirmek için
ne yapmak gerekiyor? Beyindeki duvarları kaldırmak
gerekiyor."
Evet, dedi, "Biz de onu yapıyoruz zaten."
Hani haftalarca ya da aylarca kalmadım orada, yanlış anlamayın. On gün kadar bir zaman için de çok şey
öğrendiğimizi söyleyebilirim.
Ama özetini sorarsanız;
Sorun varsa çözüm vardır. En köklü çözüm ise
devrimdir.

Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
2015

Hasan Ferit İçin Adalet İçin...
Adaletin bu düzen mahkemelerinde değil halkın adaletinin elinde olduğunu haykırmak için 4 Mart’ta Kartal
Anadolu Adliyesi’nde,
Hasan Ferit Gedik’in mahkemesinde olalım!

1 Mayıs:
1 Mayıs Halk Cephesi, 22
Şubat’ta Hasan Ferit Gedik’in mahkemesine çağrı ozalitleri astı. “Hasan Ferit
için adalet için, adaletin bu düzenin mahkemelerinde değil halkın adaletinin elinde olduğunu haykırmak için, 4
Mart’ta Kartal Anadolu Adliyesi’ndeyiz” çağrısının olduğu
Hasan Ferit ozaliti mahallenin 5 bölgesine 5 asıldı.
Aynı gün caddelere, ara sokaklara 80 adet Hasan Ferit
Gedik’in mahkemesine çağrı pullaması yapıştırıldı.

Sarıgazi:
Hasan Ferit Gedik’in mahkemesine çağrı amacıyla
Sarıgazi’de 20 Şubat günü 150 pullama yapıldı. Aynı gün
Sarıgazi İnönü Mahallesi’nde 2 yere “Hasan Ferit Gedik
için 4 Mart’ta Kartal Adliyesinde olalım” yazılaması yapıldı.

Kartal:
Bütün Halkımızı Hasan Ferit’in Mahkemesine
Çağırıyoruz!
Halk Cepheliler, 19 Şubat’ta İstanbul Kartal’da Hasan
Ferit Gedik mahkemesine çağrı pankartı asıp, Kartal merkezin çeşitli yerlerine çağrı için yapılan yazılamalar
yaptılar. Yazılamalar büyükşehir belediye ekipleri tarafından silinmesinden hemen sonra kısa sürede silinen yerlere tekrar yapıldı.
4 Mart’ta Hasan Ferit Gedik'in Anadolu Adliyesi’ndeki
mahkemesine çağrı için Kartal’da 24 Şubat’ta masa açıldı ve
pullama yapıldı. Masada 550 bildiri halka dağıtıldı.
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Avrupa’da
İsmail Zat'ı
Zulmün Elinden
Alana Kadar
Susmayacağız!

Sayı: 458

Yürüyüş
1 Mart
2015

YUNANİSTAN: Almanya’da hukuksuz bir şekilde tutuklanan İsmail
Zat için 18 Ocak günü Atina’nın Sintagma Meydanı’nda bildiri dağıtımı
yapıldı. Bir saat süren dağıtımda 250
bildiri dağıtıldı.
Yunanistan’da iktidar partisi
SYRZA haber sitesi Left.gr ve Yazarlar gazetesinde (Efimerida Sintakton) İsmail Zat’ın Almanya’da
hukuksuz biçimde tutuklanmasına
yönelik haberler yayınlandı. Haberlerde İsmail Zat’ın devrimci olduğu
için Türkiye faşizmi tarafından istendiği ve Yunanistan’ın faşizme karşı mücadele verdiği için siyasi mülteci hakkı tanıdığına yer verilerek Almanya’nın yaptığı tutuklamanın hukuksuzluğuna yer verildi.
19 Şubat günü Atina’nın Eksertiye bölgesinde duvarlara ve kafelere

afişler asıldı.
20 Şubat günü Atina’da D Tiplerine karşı düzenlenen konserde İsmail
Zat için bildiri dağıtımı yapıldı.
21 Şubat Atina’nın Ekserhia bölgesinde ve kafelerde bildiri dağıtımına
çıkıldı. Yaklaşık 200 bildiri dağıtıldı.
20 Şubat Cuma günü saat 12.00’de
Selanik Almanya Konsolosluğu önünde bir protesto eylemi gerçekleştirildi. 1 saatlik eylem boyunca sürekli
sloganlar atılırken, bildiriler dağıtıldı. Daha sonra polisin saldırısına
rağmen bir Alman bayrağı, üzerinde
Nazilerin gamalı haçı konulmuş bir
halde konsolosluk karşısında ve araba trafiğinin görebileceği şekilde asılıp eyleme son verildi.
Gece saat 23.00 gibi televizyon kanalı ERT3’de canlı yayına çıkıldı.

 Mülteci Kampları
Kapatılsın!

 Hayatın Anlamı, Hayatına
Bir Anlam Verebilmektir

Yunanistan’da son dönemlerde işkence, intiharlar ve
insanlık dışı uygulamalarla gündeme gelen mülteci
kamplarının kapatılması için, Atina’daki Amygdaleza
Mülteci kampı önünde protesto eylemi gerçekleştirildi.
21 Şubat Cumartesi günü saat 12’de Atina Politeknik Üniversitesi’nin önünde toplanan kitle otobüslerle
şehrin dışında bulunan kampın önüne gitti. Eyleme 150
kişi katıldı.

Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma Evi (DAYEV)’de “Hayatın Anlamı, Hayatına Bir Anlam Verebilmektir” başlığı altında, yozlaşma konulu bir seminer
gerçekleştirildi.
Seminerde, yozlaşmanın ne olduğu, neye yozlaşma
denilmesi gerektiği; yozlaşmanın nedenleri, biçimleri,
yozlaşmaya karşı mücadelenin devrim perspektifi ile yürütülmesinin zorunluluğu ve bu konudaki güncel görevlerimiz üzerinde duruldu. Seminere katılanlardan birkaç kişi kendilerinin de bir zamanlar uyuşturucu kullandıklarını, kumar oynadıklarını, bunların nedenlerini
ve sonuçlarını anlattı.
Seminerde, yozlaşmaya karşı ancak örgütlü bir biçimde mücadele edilebileceği vurgulandı. Seminer,
bundan sonraki süreçte yozlaşmaya karşı neler yapılacağına ilişkin somut programlarla son buldu.

 Nazi Artıkları! Size Hiçbir
Yerde Müsade Etmeyeceğiz!
Mannheim yakınlarındaki Ludwigshafen kentinde 8
Şubat tarihinde Nazi artığı ırkçı çetelerin yapmayı düşündüğü yürüyüş, aralarında Halk Cephelilerin de bulunduğu binlerce kişi tarafından engellendi.
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Özellikle günlük eylemler çerçevesinde, İsmail Zat’ın tutuklanmasının
nedenleri ve serbest bırakılması gerekliliği anlatıldı. Ayrıca, genel olarak
Yunanistan’da Türkiyeli devrimcilere karşı sürdürülen baskılar, hapislikler, mahkemeler süreci anlatıldı.
24 Şubat tarihinde Yunanistan’ın
Atina’daki Alman Konsolosluğu'nun
önünde İsmail ZAT'ın serbest bırakılması için basın açıklaması gerçekleştirildi. "İsmail Zat’a ÖZGÜRLÜK!" pankartı açılıp, İsmail Zat'la ilgili Yunanca bildiriler dağıtıldı.
FRANSA; 20 Şubat günü Fransa'nın Paris şehrinde saat 16.30'da,
Fransa Özgürlük Komitesi çalışanları tarafından Alman Elçiliği’nin önünde basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklaması 1 saat sürdü.
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 Özgecan'ın Bakışları,
Çığlığı Avrupa'da

 Halk Toplantıları Halkımızı
Politikleştirir!

Köln: Anadolu Federasyonu taraftarları 20 Şubat
Cuma akşamı Köln Wiener Platz’da Özgecan’ın katledilmesini protesto etti.
Protesto gösterisinde “Özgecan’ın Katillerini Lanetliyoruz” pankartı açıldı. Protesto alanına Özgecan’ın
çok sayıda resimleri yanında onun katiline bu kültürü aşılayan, onu böyle eğiten yoz emperyalist ve faşist kültürü
lanetleyen dövizler yerleştirildi. Dilek fenerleri yakıldı,
eylem saat 20.30’da sona erdirildi.

Fransa'nın Paris'e yakın Melun şehrinde Melun
AKM lokalinde ikinci halk toplantısı yapıldı. 22 Şubat
tarihinde ve saat 15.00 da başlayan toplantıya 19 kişi katıldı.
Toplantıya başlamadan önce Fransa Anadolu Gençlik adına gençler türküler söylediler.
Ardından toplantı için hazırlanan sinevizyon izlendi.
Toplantıda ayrıca dernek konusu, Türkiye'de yapılacak
olan seçimler, Berkin Elvan için yapılacak olan 11 Mart
boykot kampanyası konuşuldu.
Katılan kitlenin önerileri doğrultusunda alınan kararlar
ile birlikte toplantı sona erdi.
LONDRA: Londra'da 23 Şubat günü, pazar kahvaltısından sonra toplantıya geçildi. Kısa bir giriş konuşmasının ardından Yürüyüş Dergisi’nin 457. sayısında
“Özgecanlar’ı Kurban, Suphileri Katil Yapan Bu Düzendir” başlıklı yazı okundu. Seçimler üzerine konuşuldu.
Toplantıya 50 kişi katıldı.

Paris: Fransa Alevi Birlik Federasyonu tarafından Paris Republique Meydanı’nda, 18 Şubat Perşembe günü
saat 19.30'da eylem yapıldı. Mumlarla meydana Özgecan yazıldı. Özgecan'ın fotoğrafları ve dövizlerin olduğu eylemde Fransızca ve Türkçe açıklama okundu. Okunan açıklamada Özgecan’ın katilinin tecavüzcü iktidarlar
olduğu vurgulandı. 1 saat süren, Fransa Anadolu Gençlik’inde katıldığı eyleme 100 kişi katıldı.

Metz: 19 Şubat'ta Fransa'nın Metz şehrinde Place de
la République Meydanı’nda eylem gerçekleştirildi.
Saat 19.30'da başlayan eylemde Özgecan için mumlar yakıldı daha sonra Moselle Dernekler Kolektifi adına açıklama yapıldı.
Eyleme Metz Halk Cephesi de destek verdi. Eylem
saat 21.00'de sonlandırıldı.

Dortmund: 21 Şubat 2015 Cumartesi saat 17.00’da
Dortmund Aile Ve Gençlik Dayanışma Evi (DAYEV)nin
çağrısıyla bir anma düzenlendi.
Dortmund Reinoldikirchplatz önü eylem öncesi Özgecan’ın fotoğrafları ve katilinin kimler olduğunun anlatıldığı afişlerle donatıldı. Özgecan için mumlar yakıldı.
Anadolu Federasyonu adına da bir konuşma yapıldı. Bir
bucuk saat süren eyleme 60 kişi katıldı.

Fransa-Nancy:

21 Şubat Cumartesi günü Nancy
Halk Cephesi Fransa'nın Nancy Şehrinde bulunan Place Maginot Meydanı’nda yaklaşık olarak 10-15 kişinin
katılımı ile Özgecan’ın katledilmesini protesto etti.

 Nebi Albayoğlu Anıldı
15 Şubat Pazar günü Belçika'nın Beringen kentinde,
7 yıl önce kanser hastalığına yenik düşerek aramızdan
ayrılan Nebi abimizi anmak için yemek verildi.
Programda Nebi Albayoğlu ve tüm şehitlerimiz için
bir dakikalık saygı duruşunun ardından Halk Cephesi adına bir konuşma yapıldı. Beraberce yemeklerin yenildiği anmaya 50 kişi katıldı.

1 Mart
2015

 Dergimiz Ve Kitaplarımız
Bizim Yolumuzun
Aydınlatıcıları

 Halk Toplantılarında Halkımızdan

Atina’da 17-20 Şubat günleri arasında kapı kapı gezilerek dergi ve kitap satışı yapıldı. Tutsaklar için çıkarılan broşürlerden yüzlerce dağıtılırken, Yunan halkına
Türkiye’de verilen devrimci mücadelenin meşruluğu anlatıldı. Yunan halkı dergi ve kitap alarak kampanyaya desteğini sundu.

Öğreniyor ve Öğretiyoruz!

Dergimiz Olması Gerektiği Ellerde!

Avusturya Anadolu Federasyonu 20 Şubat Cuma
günü halk toplantısı yapıldı. Toplantıda uyuşturucuya karşı yapılacak panel üzerine konuşuldu ve halkımızı bu panele daha kitlesel nasıl katabiliriz tartışıldı.
Saat 18.30 da başlayan toplantı ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal'da yayınlanan "Türkiye'de hortlayan terör tehlikesi" başlıklı makale okundu
ve saat 20.30’da toplantı sonlandırıldı.

Sayı: 458

Yürüyüş

Fransa: 18 Şubat Perşembe günü Place De Clichy
Meydanı’nda saat 15.30'da dergi dağıtımı yapıldı.
2 saat süren 6 dağıtımcının katıldığı toplu dağıtım boyunca, toplam 14 adet Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.
Londra: Woodgreen Kütüphanesi önünde açılan haftalık Yürüyüş Dergisi standı devam ediyor. 11 Yürüyüş
Dergisi, 1 etkinlik bileti ve 2 İngilizce Halk Cephesi broşürü halklara ulaştı.

HALKIN GÜVENLİK YASALARINI YAPALIM!

55

“Reformizmin sonu bataklıktır. Böylesi zor dönemlerde
çırpınır durur. Statükosunu bir şekilde korumaya çalışır.”
Yusuf KUTLU

8 Mart – 14 Mart
Koray Doğan:
12 Mart döneminin baskı ve tenkil
koşullarında, devrimci görevlerini yerine
getirirken, polis tarafından 8 Mart
1972’de sırtından vurularak katledildi.
ODTÜ öğrencisi olan Koray Doğan,
Koray DOĞAN
gençlik mücadelesi içinde yer aldı. Bu
süreçte THKP-C’li oldu. Ankara'da Dev-Genç içinde
çeşitli eylemlere katıldı, görevler üstlendi. Mahir Çayanlar'ın Maltepe Hapishanesi'nden firar etmesinden
sonra onlara yer bulma, ilişki kurma gibi görevler üstlendi... Polis takibi sırasında sırtından vurularak
katledildi. THKP-C'nin genç militanlarından biri olarak
ölümsüzleşti.
Berkin Elvan:
Ülkemiz tarihine Haziran Ayaklanması olarak geçen Haziran 2014
yılındaki eylemlerde Umudun çocuğu
Berkin de yer aldı. 16 Haziran sabah
erken saatlerinde evinden ekmek almak
Berkin ELVAN
üzere çıkan Berkin başından gaz bombası ile vuruldu. Başbakan Erdoğan’ın
“emri ben verdim” diyerek savunduğu polislerin ateş
etmesi sonucu vuruldu Berkin. Dokuz ay direndi. 14
yaşında vuruldu, 15 yaşına komada girdi. 16 kiloya
kadar düşen bedeni uyudukça halkın adalete açlığı
uyandı, büyüdü. Katilleri halen cezalandırılmadı, adalet
yerini bulmadı. 269 gün komada kalan Berkin Elvan
11 Mart 2014 tarihinde şehit düştü.
Doğan Tokmak:
1972, Sivas Hafik Emre Köyü doğumludur. Devrimci hareketle örgütlü
ilişkileri 1989’da başladı. Genç yaşta
halkının sorunlarının çözümünü omuzladı, ülkesinin bağımsızlığı idealine
Doğan TOKMAK bağlandı. İstanbul Okmeydanı bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.
Milis örgütlenmesinde yer aldı. 19-22 Aralık’ta Ümraniye
Hapishanesi’ndeydi. Ölüm mangalarına karşı, yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. F tiplerine sevk edildi. 3
Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin tecrit hücrelerindeyken, ölüm orucunda düşenlerin bayrağını devraldı.
Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle sakat bırakmak için
kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de
şehit düştü.

Erbil Sarı:
1969 Trabzon
Çaykara doğumlu.
Hep haksızlıklara
karşı mücadele
etti. Bu mücadele
Erbil SARI
içinde devrimci
hareketle tanıştı.
15 Mart 1992’de Zonguldak’ta
Kozlu Katliamı’nın sorumlularına
karşı bir eylemin son hazırlıklarını
yaparken, kaza sonucu bombanın
patlamasıyla şehit düştü.
Yusuf Kutlu:
Yusuf Kutlu,
1973’te Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde doğdu.
Arap AlevilerinYusuf KUTLU
dendi. Yaşamını
bir emekçi olarak
kazandı yıllarca. Oto boyacısıydı.
Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak
devrimci mücadeleye katıldı.
1995’te tutsak düştü. 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı sırasında
Bartın Hapishanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan F Tipi
hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer aldı. Direnişini 279
gün boyunca kararlılıkla sürdürdü.
9 Mart 2002’de Ankara Numune
Hastanesi’nde şehit düştü.

Şenol Şener:
Yıldız
İDMMA’da
sürdürülen
anti-faşist mücadelede büŞenol ŞENER
yük bir coşkuyla yer aldı
Şenol. Mücadeleye dört elle
sarıldı. Polisin, kaldığı eve
yaptığı baskın sırasında rahatsızlanarak 8 Mart 1979'da aramızdan ayrıldı.

KAYBEDİLDİ:
Yusuf Erişti:
Tokatlı yoksul bir
köylü ailesinin çocuğuydu. Yusuf, 12 Eylül
öncesi devrimci müYusuf ERİŞTİ
cadeleye katıldı. Defalarca işkencelerden geçirildi ve her
seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlarda görevler üstlendi. 12 Eylül'ün
ardından tutsak düştü. Yaklaşık iki
yıl tutsak kaldı. Sonra yine cuntaya
karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de
yine işkencehanelere götürüldü ve
yine direnerek çıktı oradan... Son
olarak bir savaşçıydı. O, işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan
tüm sorulara "hayır" cevabını verdi.
14 Mart 1991'de gözaltına alındı ve
kaybedildi.

Karl Marx:
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğdu.
Hukuk öğrenimi gördü. Mücadele içindeki rolüyle, dünya
proletaryasının, ezilen halkların öğretmeni, sosyalizmin
teorisyeni, tarihin yönünü gösteren bir pusula oldu. Adıyla,
yaşamıyla, öğretileriyle, 1847'de kuruluşuna önderlik ettiği
Karl MARX
Komünist Birliği'nden bu yana tam 163 yıldır burjuvazinin
korkulu rüyasıdır. Burjuvazi, Marks’ı “çürütmek” adına
tüm silahlarını seferber etmesine karşın, bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini
“çürütememiş”, onun düşüncelerinin bir umut olmasını engelleyememiştir.
Marks, teorik çalışmaları içinde büyük bir yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin tek alternatifi vardır: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren yalnız
bir teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden biri olmuştur. 1848’de yoldaşı, dava arkadaşı Engels ile Komünist
Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok
ülkeden sürgün edildi. Marks, 14 Mart 1883’te, İngiltere’nin başkenti
Londra’da dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak ölümsüzleşti...

Anıları Mirasımız

kadar, bir kez daha
yenmek için koşuyor, koşuyoruz.
Coşkunu ve sevincini bildiğimden nasılsın diye sormuyorum. Çünkü bu onurlu
yolculukta omuzladığın özgür yarınlar
için eriyen bedenlere ancak Yolun Açık
Olsun denir.
Nice dolambaçlı yollardan, sarp yamaçlardan geçtik. Uğurladığımız onlarca
canımız önümüzü düzleyip ışıl ışıl yaptılar bizlere. Şimdi artık kalan son süprüntüleri alıp gideceğiz.
Dile kolay 4 mevsimdir dünya devrim tarihine hep "ilk"lerle dolu bir
destanı yazıyoruz. Şimdi omuzlayanı
olduk. İleriye taşımanın onuruna kavuştuk. Ne mutlu bize ve ailemize.
Böyle yiğitlere, böyle kahraman sevdalara sahibiz. Bağlılığımız ve kararlılığımızla bayrağı kalenin burçlarına en

Yusuf Kutlu’dan ölüm orucu
direnişçisi yoldaşına:
Merhaba ekipdaşım, can yoldaşım...
Duydum ki sen de sevdalara kuşanmışsın. Muradına ermenin mutluluğuna kavuşmuşsun. Tıpkı önde koşan canlarımız gibi.
Kısmette bu da varmış demek. Eh
ne yapalım. Biz de bayrağı devraldık,
yarışa girdik. Katarımızda kim varsa
hedefe birlikte gideceğiz demektir. Ancak bu yarışta öne koşma, ipi öncelikli
göğüsleme yarışıdır. En saf, en temiz,
en berrak haliyle sosyalist bir rekabettir
bu. Kim demiş ki ölüm paylaşılmaz
diye, işte onlarca canımıza rağmen
hala üstüne üstüne yürüyoruz Azrail’in.
Nasıl onlarca kez yendiysek şimdiye

Yücel MERAL

Barış ATALAY

İrfan YENİLMEZ

Yavuz YAZLI

Ali Faik Özkan, Barış Atalay, İrfan Yenilmez,
Yavuz Yazlı, Yücel Maral:
Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12
Mart 1994'te, Ordu’nun Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki Döşeme Ormanları’nda düşman kuşatmasına
düştü. Çıkan çatışmada Yücel Maral, Barış Atalay, Yavuz
Yazlı, Ali Faik Özkan ve İrfan Yenilmez şehit düştüler.
Yücel Maral, Ordu-Ünye, Çiğdem Köyü doğumludur.
Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle
İstanbul’da, üniversite yıllarında tanıştı. 1988’de DevGenç saflarında mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya
katılması darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir
süre sonra Karadeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları yapacağı bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi. Komutanı şehit düşen Karadeniz
Kır Birliği’nin komutanlığını üstlenerek, Karadeniz dağlarında umudun bayrağını dalgalandırmaya devam etti.
Yavuz Yazlı, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur.
Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük DemirÇelik Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, militanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında
yer aldı. Kısa bir süre önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne
katılmıştı.
İrfan Yenilmez, Artvin Şavşatlıdır. 1988’de öğrenim
gördüğü Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle

yükseğe taşıyacağız. Bize umut
diye bakan gözlere
muştulu haberler
vermenin sabırsızlığını yaşıyoruz. Ne
mutlu bizlere ki böyle
görkemli bir ailenin
fertleriyiz.
Ne demişti N. Hikmet:
"Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz
Ya da yeryüzüne inecek ölüm."
Yolun, yolumuz açık olsun dileğimle... Seni bu coşku ve kararlılığımla
şehitlerimizin sıcaklığıyla selam ve
saygılarımı iletiyor alnındaki bandından öpüyorum. Hoşça kal, sevgiyle
kal...
5. Ekip Ölüm Oruççusu
Yusuf KUTLU
4 Temmuz 2001

tanıştı. ‘89’da Yeni Çözüm Dergisi Bursa temsilciliği, ‘90’da UL-DER yöneticiliği yaptı.
Bursa gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım
yıllarında hareketin Karadeniz örgütlenmesini
oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte görevlendirildi. Doğu Karadeniz Bölge SorumluAli Faik ÖZKAN luğu’nu üstlendi. ‘92’de kır gerillası hazırlık
çalışmalarını yapmakla görevlendirildi. 17 Nisan
sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında Karadeniz Kır Birliği’ne
bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
Ali Faik Özkan, Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü
doğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi
çalışmalarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki
kurarak mücadeleye katıldı. Mücadeleyle tanışalı fazla olmamasına rağmen, militan, atak ve coşkulu kişiliğiyle dikkat
çekti. Kır Gerilla Birliği'ne katılma teklifini hiç tereddüt etmeden kabul ederek, '93 Aralık ayında birliğine ulaştı. En
büyük arzusunun eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında
gerilla faaliyetini başlatanlardan biri olarak geri dönmek olduğunu belirten Ali yoldaş, şehit düştüğü güne kadar
öğrenmek ve iyi bir gerilla olmak çabasını elden bırakmadı.
Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyütmek için son
nefesine kadar savaştı.
Barış Atalay, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut
Köyü doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından biriydi. Devrimci hareketin eylemlerine, mücadelesine
sempati duymaya başlamasıyla yaşamı da yeniden şekillendi.
Devrimci mücadeleye ‘92 yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de
devrimci hareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında, tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif
olarak yer aldı. Bir süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ‘93 Aralık ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.

Kıssadan Hisse
ÖNCE KENDİ ÇİZGİNİ UZAT

Şiir
ŞİDDET ÜZERİNE
Şiddetli denir asi ırmağa
ama kimse şiddetli demez
Onu sıkıştıran yatağına.
Şiddetli denir
huş ağacını büken fırtınaya.
Ya yol işçilerinin belini
büken fırtınaya?

Bertolt BRECHT

Atasözü
Geleceğin tüm çiçekleri, bugünün
tohumları içindedir.

Deyim
- Daldan dala konmak:
Sık sık iş, konu ya da dü şü nce
değiştirmek. “Çalıkuşu gibi daldan dala
konan kararsız bir insandı.”

Öğretmen sınıftaki zeki fakat
kıskanç öğrenciye :
“Niçin arkadaşlarını çekemiyor,
onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun?” diye sordu.
Öğrenci, bir süre düşündükten sonra,
“Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum” dedi. “En iyi ben olmalıyım.” Öğretmen, masasından kalktı, eline bir parça tebeşir aldı ve yere 15
cm. uzunluğunda bir çizgi çekti,
kıskanç öğrenciye bakarak,
“Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın?” dedi.
Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip
içinde çizgiyi birçok parçaya bölmek

de olan birkaç yanıt verdi.
Öğretmen, yanıtları kabul etmedi ve
yere ilkinden daha uzun bir çizgi çekti.
“Şimdi birinci çizgi nasıl görünüyor?” diye sordu.
Öğrenci utana sıkıla:
“Daha kısa” diyerek başını öne
eğdi.
Öğretmen bu yanıt üzerine öğrencisine unutmaması gereken şu öğüdünü
verdi:
– Bilgini ve yeteneklerini arttırarak
kendi çizgini uzatman, rakibinin
çizgisini bölmeye çalışmandan daha
iyidir.

Özlü Söz
“Ölmesini bilmeyen, öldü rmesini de bilemez. Ve biz bugü n, yakın tarihin en
bü yü k direniş destanını yazarak ölmesini biliyoruz. Yarın ise öldü receğimiz gü n
olacak. Öldü rme gü nlerinde, kinle tetiğe asılacağımızdan, bugü nlerimizi de yad
edeceğimizden eminim yoldaşlar.”
Büyük Direniş Şehidi Serdar Karabulut

AKP’NİN MAHKEMELERİ KATİL AKLIYOR

Ö ğretmenimiz
Tepeden tırnağa silahlı ve örgütlü bir güç,
iktidarı kendi isteğiyle terk etmeyeceğine göre,
bunun ancak ve ancak silahlı ve örgütlü bir
devrimci güçle yıkılabileceği
açık bir gerçektir. O halde, savaşımızın
silaha ve örgütlü insana gereksinimi vardır.
Ama savaşı yöneten, sürdüren,
yenen ve yenilen insan iradesi olmadan
silah bir hiçtir. Silahları yapan,
geliştiren ve kullanan da insandır.
Asıl olan ise tarihsel ve siyasal haklılıktır.
Hitler’in on milyonları arkasından sürükleyen
ve savaşın gerekliliğine inandıran bir güce
ulaştığı, ama bunun da Hitler’i yenilgiden
kurtaramadığı görülmüştür. Bizler ise
tarihsel ve siyasal olarak ezileni,
haklıyı temsil ediyor, gücümüzü tarihten,
halktan ve devrime olan inancımızdan alıyoruz.
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