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AKP’nin uyuşturucu çeteleri Hasan Ferit mahkemesinde devrimcilere bıçaklarla,
şişelerle, silahlarla saldırıp adliye içine kaçarak polise sığındı. Gülsuyu’nda
kar maskeleri takarak uzun namlulu silahlarla kahveleri basıp halka saldırdı!

MAHKEMEYİ İZLEMEYE GELEN UMUT KAYA, KARTAL ANADOLU ADLİYESİ’NİN ÖNÜNDE
AKP’NİN ÇETELERİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU!

AKP’Yİ UYARIYORUZ!
KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN! BAĞLAMAZSANIZ ESAS OLARAK
KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!

KÖPEKLERİNİZİ HALKA VE DEVRİMCİLERE
SALDIRTMAYA DEVAM EDERSENİZ;
1- Başta Tayyip Erdoğan,
2- Bütün AKP İl, İlçe Binaları ve Yöneticileri,
3- Bütün AKP’li Bakanlar, Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları
Hedefimiz Olacaktır!
4- Hırsızlığın, Rüşvetin, Yağma ve Talanın Maskesi Yapılan TÜRGEV’i (Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) Başınıza Yıkacağız!

16 MART BEYAZIT KATLİAMI’NI
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
16 Mart Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçti. Oli-

dirildiler. AKP, yeni yasalarıyla bütün katliamların,

garşinin halka karşı yaptığı tüm katliamlar gibi, 16

bütün faili meçhullerin önünü açıyor. Katliamcıları

Mart Beyazıt Katliamı’nda da katiller cezalandırıl-

koruyor. Ve katletmeye devam ediyor.

madı. 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi’nden çı-

ADALET İSTİYORUZ!

kan devrimci öğrencilerin üzerine faşistler tarafından bomba atılması sonucu 7 öğrenci katledildi. 37
yıl boyunca katiller hep korundu. Katiller, katliamdan 30 yıl sonra zaman aşımından cezasız bırakıldı. AKP iktidarı tarafından, yeni katliamların örgüt-

Yer: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Önü
Eczacılık Fakültesine kadar yürüyüş.
Tarih: 16 Mart - Saat 12.00

DEV-GENÇ

lenmesi için üst görevlere terfi ettirilerek ödüllen-
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30 Emperyalizm, kendi karşıtı
gördüğü kişileri, örgütleri
ülkeleri tecrit ederek teslim
almaya çalışıyor

Yalanları bir bir ortaya çıkan
Erdoğan yalana devam ediyor!
Halk Cephesi:
Halkımıza açıklamamızdır!
Hiçbir madencinin ölmek için
acelesi yoktur!
Cepheli: Cephelinin tek kıstası
devrimin çıkarıdır!
İdeolojik egemenlik ve ideolojik
propaganda kopmaz şekilde
birbirine bağlıdır!

Değişmek ve örnek olmak
34 Ahmet Davutoğlu’ndan
valilere talimat: “Tereddüt
etmeden kudretinizi
gösterin”
35 Adalet İstiyoruz:
Tetikçi mahkemeler yeniden
kuruldu
36 Sanatçıyız Biz:
Gözün arkada kalmasın usta,
İnce Memedler savaşıyor!
37 Hayatın Öğrettikleri:
Herkesin yapabileceği bir
şey mutlaka vardır...
38 Kamu Emekçileri Cephesi:
Sağlık alanında yabancı
çalıştırılması tekellere ucuz
işçilik, halka pahalı
sağlıktır!
39 Silahlarınızı erkeklere değil,
yozlaşmanın sorumlusu
düzene çevirmelisiniz!

Devrimci Tutsaklarla
Dayanışma Konseri
Ankara
TAYAD'ın (Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)
düzenlediği "Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Konseri"nde
sizleri de aramızda görmekten onur duyarız...

Tarih: 28 Mart 2015 - Cumartesi
Saat: 18.00
Yer: Ahmet Taner Kışlalı
Spor Salonu
Bilet Temin Yerleri:
-Baykuş Cafe
-Mesken Cafe
-Kasaba Cafe
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7 Çeteler vuruyor, adalet saraylarına
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0 530 780 49 61
0 312 391 37 75

Katılan Sanatçılar;
- Ahmet ASLAN
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Tek Yol Devrim: HDP’nin
“yeni yaşam” çağrısı
umutları tasfiye sürecine
yedeklemektir!
Gençlik Federasyonu’ndan:
Adaleti de, haklarımızı da
öğrenci meclisleri ile
alacağız!
AKP, polis ve işbirlikçi
çetelerini uyarıyoruz!
Liseliyiz Biz: Liseliyiz!
Adaletsiz bırakılan Berkin,
ekmeksiz bırakılan halk için
adalet istiyoruz!
Gazi-Ümraniye katliamlarını
unutmayacak hesap soracağız!
İktidara yürüyen
Cepheli kadınlarız!
Grup Yorum 30. yılında
daha gür sesle geliyor!
Avrupa’da Yürüyüş: 8 Mart’ı
Avrupa’da emekçiler kutladı
Anadolu Gençlik: Avrupa’da
neden devrimci olmalıyız?
Yitirdiklerimiz...

56
58 Gazi’den Berkin’e şehitlerimizi
kavgamızda yaşatıyoruz! !

12 Nisan’da
Bağımsız Türkiye Konserinde
Milyonlar Olalım!
Grup
Yorum’un
geleneksel olarak
düzenlediği Bağımsız Türkiye konserinin 5.'si bu yıl 12 Nisan’da gerçekleşecek. Umudun türkülerini daha gür
haykırmak için 15 Mart Pazar günü
Şişli’den Taksim’e yürüyerek dağıtacağımız el ilanlarıyla konserimizin
çağrısını yapacağız. Tüm Grup Yorum
gönüllülerini bildiri dağıtımımıza çağırıyoruz.
Toplanma Yeri: Şişli Camii Önü
Saat:14.00

Grup Yorum Gönüllüleri

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Basın Bürosu
Tarih: 10 Mart 2015

Açıklama: 442

AKP’nin uyuşturucu çeteleri Hasan Ferit Gedik mahkemesinde devrimcilere, bıçaklarla,
şişelerle, silahlarla saldırıp adliye içine kaçarak polise sığındı. Gülsuyu’nda
kar maskeleri takarak uzun namlulu silahlarla kahveleri basıp halka saldırdı!
MAHKEMEYİ İZLEMEYE GELEN UMUT KAYA KARTAL ANADOLU ADLİYESİ’NİN ÖNÜNDE
AKP’NİN ÇETELERİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU!

AKP’yi Uyarıyoruz! Köpeklerinizi Bağlayın!
Bağlamazsanız Esas Olarak Köpeklerin
Sahiplerini Hedef Alacağız!
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Köpeklerinizi halka ve devrimcilere saldırtmaya devam ederseniz;
1- Başta Tayyip Erdoğan’ı,
2- Bütün AKP il, ilçe binaları ve yöneticileri,
3- Bütün AKP’li bakanlar, milletvekilleri
ve milletvekili adayları hedefimiz olacaktır!
4- Hırsızlığın, rüşvetin, yağma ve talanın
maskesi yapılan TÜRGEV’i (Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) başınıza
yıkacağız!

korumasında mahkemeyi takip eden devrimcilere saldırdılar... Hasan Ferit Gedik’in annesini kesmekle tehdit
ettiler.
Mahkeme salonunda ve adliye koridorlarındaki bu
saldırı Cephelilerin direnişiyle püskürtüldü.
2- Adliyedeki saldırıda istediği sonucu alamayan
çeteler aynı günün gecesi Gülsuyu Mahallesi’nde karmaskeli ve uzun namlulu silahlarla Hasan Ferit Gedik
Meydanı’ndaki bir kahvehaneyi basarak içerde bulunanları
yere yatırıp “Bizim PKK’yla, TİKKO’yla işimiz yok,
bizim işimiz DHKP-C ile… DHKP-C’lilere yardım
edenleri cezalandıracağız…” diyerek tehdit edip oradan
çıkıp son duraktaki başka bir kahvehaneyi basarak içerdekileri aynı şekilde tehdit etmişlerdir...

AKP, İstanbul Gülsuyu’nda gayrimeşru çocuğu uyuşturucu çetelerini halka ve devrimcilere saldırtmaya devam
ediyor. Uyuşturucuya karşı mücadele ederken 29 Eylül
2013 tarihinde katledilen Hasan Ferit Gedik’in katillerini
koruyor. Korumakla da kalmıyor adalet mücadelesi veren
devrimcileri sindirmek için çetelerine yeni saldırılar yaptırıyor.

3- 9 Mart 2015’de yine İstanbul Kartal Adliyesi’nde
görülen Hasan Gedik Mahkemesi’nde uyuşturucu çeteleri
adliye önünde bekleyen devrimcilere onca polisin gözleri
önünde silahlarla ateş ederek saldırmıştır. Saldırıda mahkemeyi takip etmeye gelen UMUT KAYA adında bir
kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Saldırıyı
gerçekleştiren çeteler tekrar adliye içine kaçıp polise sığınmışlardır.
Yine dışarıda çeteler ve sivil polisler adliye önünde
bekleyen devrimcilere çivili sopalarla saldırmışlardır.
Bu nasıl bir yargı, bu nasıl bir mahkeme, bu nasıl bir

En son olarak;
1- 4 Mart 2015 tarihinde İstanbul Kartal Anadolu
Adliyesi’nde görülen Hasan Ferit Gedik’in katillerinin
yargılandığı duruşma salonunda ve adliye koridorlarında
AKP’nin çeteleri bıçaklarla, kemerlerle, şişelerle polis
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Silahla ve Çivili Sopalarla Saldırı!

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

adalet? Herkes bunu sorgulamalıdır: Bu devlet nasıl bir
devlet?

“Rutin dışı”nın ne olduğu ise Susurluk’ta ortaya
çıkmıştır.

Köpeklerinizi Bağlayın!
Çeteleri Koruyan, Kollayan ve
Saldırtan AKP’dir!
Çeteler, Sömürü Yağma ve Talan
Düzeninin Gayri Meşru Çocuğudur!

Susurluk; Sömürü, Yağma, Talan
Devletidir! Susurluk Devleti
Bugün AKP’de Simgeleşmiştir!

Uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık, kumar, arazi gibi mafya
çetelerinin arkasında her zaman devlet olmuştur.
Mafya-devlet ilişkisinin siyasi-ekonomik temelleri
eskiye dayanır. Mafya, sömürü, yağma, talan düzeni
olan kapitalizmin adaletsizliği içinden doğmuştur.
“Devletten bağımsız ya da devletin içine sızmış
mafya çeteleri” yoktur. Çeteleşen, mafyalaşan bir
devlet vardır.
Özellikle devrimci mücadelenin geliştiği süreçlerde
mücadeleyi bastırmak için devletin başvurduğu gayrimeşru yöntemlerdir.
Mafyanın tarihsel olarak ortaya çıkışı 1900’lerin
başında kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte
bugünkü karakterini almıştır.
Mafya, emperyalist tekellerin krizinin ağırlaştığı
süreçte, Amerikan işçi sınıfının direnişlerini bastırmak
ve sendikaların dize getirilmesi için kullanılmışlardır.
Bizim ülkemizde mafyanın ortaya çıkışı da esas olarak
devrimci mücadelenin geliştiği dönemlere denk gelir.
Devlet 1960’lı-70’li yıllarda devrimci mücadeleye
karşı doğrudan Amerikan eliyle örgütlenen kontrgerillayı
ve MHP’li faşistleri kullandığı için mafyaya doğrudan
ihtiyaç duymasa da Abuzer Uğurlu, Oflu İsmail, Osman
İmamoğlu, Bekir Çelenk gibi mafyalar daha 1970’lerde
devrimci mücadelenin gelişmesiyle birlikte faşist hareket
ile iç içe geçmiş ve devrimci mücadeleye karşı faşist
hareketin silah, para gibi lojistik desteğini sağlamıştır.
Devletin mafya çetelerini kullanması özellikle 12
Eylül’den sonra olmuştur. 12 Eylül öncesinde devrimcilere karşı kullandıkları faşist katiller, 12 Eylül’den
sonra mafya içinde istihdam edilerek mafya tamamen
denetim altına alınmıştır.
1980’lerin başlarında Çatlılar, Kırcılar ASALA örgütü
başta olmak üzere daha özel operasyonlarda ve daha
farklı ilişkiler içinde kullanıldılar. Sonra MHP’liler özel
timlerde istihdam edildi, katliamcılar resmi üniformaya
kavuşturuldu.
Mafyanın baktığı çek, senet, uyuşturucu, fuhuş, kumar,
kara para aklama, haraç alma, ihale alma, verme işleri
MHP’li faşistlerden devşirme mafya çetelerine bizzat
devlet tarafından verildi.
Halkı her dönem sindirmeyi esas alan bir ülkede,
baskı ve terörün resmi, gayri-resmi çeşitli biçimleri de
olacaktır. Demirel’in deyimiyle devletin “rutin dışı”
işleri hep olmuştur ve olacaktır.

Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve devrimcileri
katletmekten idam cezası almış faşist bir katil... Devrimcilerin on yıllardır söylediği ve 1996 yılında Susurluk’ta
bir kamyon kazasıyla ortaya çıkan mafya devlet ilişkisinin
en somut ifadesidir Susurluk.
Dönemin iktidar partisi DYP milletvekili Sedat
Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve devrimcilerin katili idam cezası ile mahkum olmuş ve
‘aranan’ faşist Abdullah Çatlı birlikte silahlarla, uyuşturucuyla ve dolarlarla dolu çantalarla katliam yapmaya
giderken bir kamyon kazası sonucu tesadüfen ortaya
çıktı...
Susurluk olayı en çıplak haliyle göstermiştir ki,
oligarşik devletin iradesi dışında bir çete mafya düzeni
yoktur. Çetelerle devletin ilişkisi de, iddia edildiği gibi,
“devlet içindeki kimi unsurlar”la sınırlı değildir.
Organik bir ilişkidir ve en açık ifadesini Susurluk’ta
bulan kontrgerilla politikalarının bir ürünüdür.
Şu çok açıktır ki, devlete rağmen hiç kimse mafya
işleri örgütleyemez. Yapmaya kalkanın ömrü kısa olur.
Çünkü, bu faaliyetlerin babası her zaman MGK olmuştur,
ordu olmuştur, MİT, polis, hükümet, TBMM olmuştur.
Bugün geçmişten farklı olarak bütün bu ilişkiler AKP’nin
kontrolü altında toplanmıştır. VE MAFYA DEVLETİNİN
BAŞI TAYYİP ERDOĞAN’DIR!
Sonuç Olarak;
1- Uyuşturucu, fuhuş, kumar, kara para ve benzeri
her türlü çete faaliyetleri AKP’nin denetimi altında yapılmaktadır.
2- Yukarıda saydığımız çete saldırılarının arkasında
bizzat AKP vardır ve sorumlusu AKP’dir. Hepsinin başı
da katil, hırsız Tayyip Erdoğan’dır!
3- AKP bu saldırılarla uyuşturucuya, fuhuşa ve her
türden yozlaşmaya karşı mücadele eden devrimcileri
sindirmek istiyor...
4- AKP bu saldırılarla, devrimcilerin katil çeteleri
yargılayan, hesap soran adalet mücadelesini engellemek
istiyor.
5- Halka ve devrimcilere yapılan her saldırıdan başta
Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP sorumlu tutulacaktır.
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Suçlu AKP’dir! AKP İktidarında
Bonzai Kullanımı 800 Kat Arttı!
Her türlü halk düşmanı AKP politikalarını destekleyen,
tüm AKP yöneticileri bu suçun ortağıdır...
AKP, uyuşturucu çetelerini koruyor, halka karşı
çeteleri besliyor, saldırtıyor!

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Yoksul halk çocuklarını torbacı olarak kullanan AKP
iktidarında bonzai denen sentetik uyuşturucu kullanımı
tam 800 kat arttı...
AKP, sözde alkole karşıdır, “namus”u dilinden düşürmez: AKP iktidarının son 4 yılında uyuşturucu ve
fuhuş 4 kat arttı...
AKP, fuhuş ve uyuşturucu çetelerinin ortağıdır...
Devrimcilere saldırmalarının bir nedeni de bundandır.
Çünkü devrimciler AKP-uyuşturucu çetesinin ellerini
kollarını sallayarak uyuşturucu satmasının önündeki en
büyük engeldir... Örgütlü olduğumuz tüm mahallelerde
AKP-uyuşturucu çetesine izin vermiyoruz. Çetelerin silahlarla, AKP polislerinin çivili sopalarla saldırmasının
nedeni bundandır!

Bu Saldırılarla Bizi Yıldıramazsınız!
Sindiremezsiniz!
Adalet Mücadelemizi
Engelleyemezsiniz...
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halkımız tanıktır ki mafya çeteleri mahallelerimizde
uyuşturucuyu, fuhuşu bizzat AKP polislerinin koruması
altında yapmaktadır.
Hasan Ferit Gedik mahkemesi AKP’nin çetelerini
nasıl koruduğunun en somut göstergesidir.
Aylardır mahkemede yargılama yapılmıyor. Dünyanın
en büyük adliyesinde mahkemenin görüleceği salon bulanamadı. Devrimciler, Hasan Ferit’in yakınları mahkeme
salonuna alınmazken çeteler duruşma sıralarından çıkıp
Hasan Ferit Gedik’in avukatlarına saldırıyor, annesini
tehdit ediyor...
Cihazlarla üst-baş araması yapılan güvenlikli kapılardan
çeteler bıçaklarla ve silahlarla adliyeye giriyor, çıkıyor...
Adliye önünde bekleyen devrimcilerin üzerine kurşun
yağdırıp geri adliye içine sığınıyor... Dünyanın en büyük
adalet sarayında bunlar oluyor.

Buna Adalet Mi Diyorsunuz?
Size Adaleti Göstereceğiz!

Gazi Katliam Davası’ndan tanıyoruz sizin adaletinizi...
Polisinizle, faşist köpeklerinizle, linç saldırılarıyla 10
yıl boyunca adalet mücadelemizi engellemeye çalıştınız...
16-17 Nisan Katliam Davası’ndan tanıyoruz sizi...
Katillerin yargılanmasını engellemek için yapmadığınız
saldırı kalmadı. Saldırılarınızla, linçlerinizle bizi yıldıramazsınız... AKP bütün suçlarının hesabını halka verecek!

Uyarıyoruz! Köpeklerinizi Bağlayın!
Çetelerin Başı Tayyip Erdoğan’dır!
Saldırıları Durdur!
Saldırıları Durdurmazsanız;
1- Başta Tayyip Erdoğan,
2- Bütün AKP il, ilçe binaları ve yöneticileri,
3- Bütün AKP’li bakanlar, milletvekilleri ve milletvekili
adayları hedefimiz olacaktır!
4- Hırsızlığın, rüşvetin, yağma ve talanın maskesi
yapılan TÜRGEV’i (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Vakfı) başınıza yıkacağız!
Bu durumda hiç kimse devrimci adaletimizi sorgulamaya kalkmasın.
Hasan Ferit Gedik’in katledilmesinden beri bütün

Saraylarınız, binlerce korumanız sizi korumaya yetmeyecek. Adaletimizin önünde engel olamayacak. Saraylarınızda saltanat sürmenize izin vermeyeceğiz, saraylarınızda vuracağız sizi...
Hiç beklemediğiniz zamanda, hiç beklemediğiniz yerinizden vuracağız sizi...
Halkın kanını emerek, çalarak, çırparak çelik kasalara
doldurduğunuz paraları çoluğunuzla, çocuğunuzla yiyemeyeceksiniz....
“Gemicik”lerinizin içinde vuracağız sizi...
Beylerbeyi’ndeki Boğaz’a nazır ofislerinizin kapısına
dayanacağız, bekleyin bizi!
Hırsızlar! Katiller!... Vakıf adı altında halkın kanını
emiyorsunuz. “Ecdadınız Osmanlı” gibi yağmalamadık
bir şey bırakmadınız! TÜRGEV’lerinizi (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) başınıza yıkacağız…
KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!
YOKSA HEM KÖPEKLERİ HEM SAHİPLERİNİ
HEDEF ALACAĞIZ !
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

AKP İktidarı Döneminde Uyuşturucu
Kullanımı 800 Kat Arttı! Duydunuz Mu?
Çadırımız Bizim Çocuklarımız İçin!
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
bir süredir hazırlıklarını yaptığı çadır eylemine başladı. İstanbul
Gazi Mahallesi’nde açılan çadırda halk uyuşturucu kullanımı ve
kurtuluş yolları hakkında bilgilendiriliyor.
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Çeteler Vuruyor, Adalet Saraylarına Sığınıyor!

Çeteleri Saldırtan Korkularıdır ve
Korkmaya Devam Edecekler!

Adaleti Biz Sağlayacağız,
Saraylarınızı da Başınıza Yıkacağız!
İstanbul Gülsuyu’nda çeteler tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik’in katillerinin yargılandığı davanın 6.'sı 4 Mart günü Kartal Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi
Halk Cephesi adliye önünde yaptığı
eylemle halka adalet mücadelesini
büyütme çağrısı yaptı. Eylemde yapılan açıklamada AKP iktidarının
çeteleri himaye ettiği ifade edildi.
Duruşma için adliye binasına giden Halk Cephelilere Hasan Ferit’in
katili çetenin lideri Uğur Köroğlu
sözlü sataşmada bulundu. Halk Cepheliler’in müdahalesi üzerine bu kişi
polis koruması altında kaçırıldı. Aynı
anda diğer bir çete üyesi Aykan Akdağ bıçak çekerek kitleye saldırmaya
çalıştı. Halk Cepheliler’in müdahalesiyle kaçarak polisin arkasına sığındı. Çeteler öğleden sonra daha
kalabalık bir şekilde saldırmaya çalıştılar. Halk Cepheliler şişe, bıçak
ve kemerlerle saldıran çetecileri kovalayarak püskürttüler. Polisin korumasında saldırılar gün boyu sürerken her defasında gereken cevabı
aldılar. Duruşma sırasında da çeteciler
aileleri ve avukatları tehdit ederek
saldırgan tutumunu sürdürdüler. Çetecilerin adliye binasında elini kollunu sallayarak, aileleri tehdit etmesi,
bıçak vb. kesici maddeleri rahatça
bina içine sokmaları polisin çetecileri
nasıl himaye ettiğini gösteriyor.
Duruşmaya 400 kişi katıldı. Duruşma sonrası anne Nuray Gedik
açıklama yaparak çetelerin saldırısını
ve mahkemenin tavrını teşhir etti.
HHB (Halkın Hukuk Bürosu) avukatları da kendilerine çetecilerle birlikte jandarmaların saldırdığı ve Av.
Engin Gökoğlu’nun sırtında cop izi

4 Mart - Kartal Adliye si

Sayı: 460

Yürüyüş

9 Mart - Kartal Adliyesi

olduğunu belirttiler. Mahkeme 9
Mart'a ertelendi.

Gülsuyu’nda Çeteciler
Silah ve Bombalarla
Mahalleye Saldırdı!
4 Mart günü gündüz görülen mahkemede Hasan Ferit’in ailesine ve
Halk Cephelilere saldıran çeteciler,
gece yarısında da Gülsuyu’nda terör
estirdiler. İlk önce Mahir Hüseyin

15 Mart
2015

Ulaş Parkı'na arabalarla gelen yaklaşık
15 kişi, silahlarla 20 el ateş açtılar.
Daha önce kurulan, ama boş olan
parktaki çadıra ise el bombası attılar.
Oradan Hasan Ferit Gedik (Heykel) Meydanı’na geçen çeteciler,
pompalı tüfek ve keleşlerle bir kahveye girerek, kahvede bulunanları
yere yatırıp “Bundan sonra DHKPC’lilere yardım etmeyeceksiniz!” diyerek tehdit ettiler. Sonrasında dışarıda tekbir getiren faşist çeteciler

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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oradan ayrıldılar.
Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Çeteleri mahallemizden temizleyene kadar
savaşmaya devam edeceğiz. Öle vura,
vura öle hesap soracağız. Hasan Ferit’i
unutmadık. O kadar arsızsınız ki Hasan
Ferit’in mahkemesinde dahi karşımıza
çıkıyorsunuz. Ama unutmayın karşınızda bizi bulacaksınız. Karşınızda Hasan Ferit’i göreceksiniz. Karşınızda
hesap sormak için gelmiş insanlarımızı
göreceksiniz. İşte o zaman yaşamak
için yalvaracaksınız. İnsanlarımızı tehdit
etmekten vazgeçin, yoksa biz de çevrenizdeki insanlara dokunmaktan bir
an bile tereddüt etmeyiz. Yaptıklarınızın
hesabını vereceksiniz. Hesap soracağız.
Mazlumun öç alma günü zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur” dedi.

Adliyelerde Adalet Yok,
Çete Devleti Var!
Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

9 Mart’ta yapılan duruşmada tutuksuz
çeteciler ve aileleri, Halk Cephelilere
ve Ferit’in ailesine saldırdı. Duruşma
başında tutuksuz çetecilerden birisi
Hasan Ferit’in ailesine ve Halk Cephelilere bıçakla saldırmış, Halk Cepheliler
ise çeteciye cevabını vermişti. AKP’nin

polisleri çeteciyi korumak için gözaltına
almıştı. Mahkemeye verilen aradan sonra
yine tutuksuz çeteciler ve çetecilerin
aileleri kemer, soda şişesi ve sandalyelerle
tekrar saldırmıştı. Halk Cepheliler çetecilere gereken cevabı verince çeteciler
güruhu kaçmak zorunda kalmış. Bir alt
kata kadar kaçan çetecileri Çevik kuvvet
polisleri Halk Cephelilere biber gazı sıkarak korumuştu. Hasan Ferit Gedik’i
katleden çetelerin yargılandığı mahkemede iddianamenin okunmasına devam
edildiği 9 Mart günü de polis-çete
işbirliği saldırılarını sürdürdü. Halk Cepheliler sabah yapılan açıklamanın ardından mahkemeyi takip etmek için
Gedik ailesiyle birlikte adliyeye girdiler.
Adliyede her zamankinden fazla
polisin bulunduğu dikkati çekti. Halk
Cepheliler 3 noktada üst aramasına
maruz kaldı. En son mahkemeye girmek
için salon önüne geldiklerindeyse salona
Gedik ailesi dışında Halk Cephelilerin
sokulmayacağı dayatmasına karşı tepki
gösterenlere bu kez polisler ellerinde
çivili sopalarla saldırdı ve 5 kişi gözaltına alındı. Çivili sopalara karşı tüm
meşruluğuyla direnen Halk Cephelilerin
bir kısmı aileyle birlikte mahkeme salonuna girerken diğer herkes salonun

Gülsuyu Mahallesi’nde Çeteleşmeye
Karşı Halk Toplantısı Yapıldı

önünde bekledi, mahkeme bitimine kadar adaletsizliğin sarayında Hasan Ferit’in sesi oldu.
311 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edilen duruşma 16 Mart’a
ertelenirken adliye çıkışında beyaz
Honda araçtaki 3 kişiden birinin araçtan
çıkarak, özellikle hedef alarak ateş
açması sonucu Umut Kaya isimli Halk
Cepheli yaralanarak Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut
Kaya’nın vücuduna giren iki kurşundan
biri belinde bir noktaya saplanıp iç organlarına zarar vermedi. Ancak diz kapağı altına isabet eden kurşun sonucu
diz kapağının kırıldığı belirtildi ve
tedavi altına alındı.

Çetelerden
Hesap Soracağız
9 Mart akşamı Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan halı sahanın çevresine
gelip, havaya ateş ederek ve devrimcilere hakaret eden çeteler hızla kaçıp
uzaklaşmışlardır.
Çeteleri böyle saldırtan korkularıdır
ve korkmaya devam edecekler. Bu ülkenin polisi ve yargısı adaletin değil
adaletsizliğin aracı ise, halk kendi adaletini sağlayacaktır.

Bu Halk Düşmanlarını
İyi Tanıyın!
Bunlar Hasan Ferit’in Katilleri
BARIŞ
YILMAZ

İstanbul Gülsuyu’nda 4 Mart akşamı gerçekleştirilen çete saldırıları
ile ilgili meydandaki kahvede toplantı yapıldı. Perşembe günü akşam
yapılacak toplantının çalışmaları erken saatlerden başladı. Çalışmalar
için 2 komite oluşturuldu. Birinci komite çevredeki aileleri gezerek
akşamki toplantıya çağrı yaptılar. İkinci komite esnafları ve kahveleri
gezdiler. A-4 kâğıdına toplantının çağrısı yazılarak esnaflar ve kahveler
tek tek dolaşıldı. Kahvelerde ajitasyonlar çekilerek insanlar akşamki
toplantıya çağrıldı. Akşam saatlerinde başlayan toplantıya yaklaşık
otuz kişi katıldı. Toplantıda en çok tartışılan konu halkın örgütsüz
olduğu ve buna karşı çalışma yapılması gerektiği oldu. Toplantıda
Halk Meclisi kurmak için mahalledeki köy dernekleri, esnaflar ve
spor kulüpleri ile iletişime geçilmesi kararı alındı
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AYKAN
AKDAĞ

Bu kişileri iyi tanıyın. Hasan Ferit’i katleden,
Hasan Ferit adalet çadırını tarayan, Mahir, Hüseyin,
Ulaş parkını yakan ve 3 kişiyi yaralayan ve son
olarak da Mahir, Hüseyin, Ulaş parkına silah ve
bombayla saldıran çetecilerdir bunlar.
Uğur Köroğlu, bu çetenin lideridir. Aykan
Akdağ ve Barış Yılmaz tetikçileridir. Bu kişileri
mahallelerimizde barındırmayalım! Gördüğünüz
yerde yerlerini Cephelilere bildirin!

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Şehitliğinin 1. Yılında Binlerle Berkin’i Andık!

GÖZÜN ARKADA KALMASIN UMUDUN ÇOCUĞU

HESABINI SORUYORUZ!
7 Mart'ta Berkin Elvan için verilen yemek ve mezarlığa yürüyüşte
Halk Cephesi kızıl flamalar ve sapanlı Berkin pankartlarıyla “Adalet
İstiyoruz” dedi.
11 MART'TA BERKİN ELVAN
İÇİN BOYKOTTAYIZ çalışmaları
tüm hızıyla ve coşkusuyla sürdü.
Günlerce meydanlarda... metrobüslerden, yoksul mahalle duvarlarına, sosyal medyadan sanatçılara,
ana haberlerden sabah programlarına... her yerde Berkin olacak diyerek çıktı yola Berkin'in yoldaşları.
İrili ufaklı çalışmalar, eylemler,
haberler, görseller yapıldı, her yerde
masalar açıldı; gözaltılar oldu.. Faşist
AKP iktidarı ve onun katil polisleri
“Berkin'in adını ağzınıza almayın!
Her yerde Berkin, yeter artık! Yine
mi Berkin lan!” diyerek korkularını
gösterdiler.

Evet!! Yine Berkin. Adaleti
sağlayıncaya kadar susmayacağız,
adalet istiyoruz, vermezseniz zorla
alacağız. Halk ayaklanmasının küçük generali, umudun çocuğu Berkin’imizin hesabını sorana kadar
başta biz yoldaşları olmak üzere
milyonlar olarak susmayacağız.
7 Mart'ta yapılacak olan yemek, Berkin'in ailesi ve Taksim
Dayanışması tarafından mezarlığa
yürüyüşe dönüştürüldü, ana program olarak 7 Mart’ta yemek ve
yürüyüş yapılacağı ilan edildi.
Bu haber duyulduğunda, Halk
Cephesi temsilcileri Taksim Dayanışması toplantısına tartışmaya
gittiler. Ailenin duygularını kullanarak, onlarca yıllık devrim şehitleri geleneğini, şehitleri sahiplenme geleneğini yok saymaya
çalıştılar. “Taksim Dayanışma siyasetler üstüdür” düşüncesiyle,
“Berkin hepimizin çocuğu” diyerek ve “Aile Taksim Dayanışması’nın sorumluluk almasını

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

istedi” diyerek yaptıklarını savunmaya çalıştılar. Oysa Berkin,
Halk Cephesi'nin siyasi kararıyla
Taksim Anıtı’nda pankart açtı,
kırmızı fularıyla, sapanıyla “her
barikatta değil” Cephe’nin barikatında çatıştı. Yapılan tartışmaların ardından, aileyi de daha
fazla zor durumda bırakmamak
için, Halk Cephesi uygun bir yol
bularak tartışmaları sonlandırdı.
Ki daha sonra bu konunun tartışılacağını da belirtti. Halk Cephesi,
boykot ve yürüyüş için günler
öncesinden sol kurumlarla toplantılara da başlamıştı. Taksim
Dayanışması'nın bu tavrından sonra Kaldıraç; “Biz 11 Mart kararımızı tekrar gözden geçireceğiz”
diyerek oportünist bir yol seçti.
İlkeli bir örgüt, öncelikle şehidin
örgütünün kararını bekler ve ona
uyar, rüzgar nereden eserse oraya
doğru yönelmez. Dayanışma toplantısında ilkeli bir solun yapması
gereken, doğru olan şey Halk

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Cephesi'nin kararına uyulması gerektiğini ilan etmektir. Ancak sol
toplantıda bunu yapmadı. Berkin vurulduğu günden itibaren bir kaç protesto dışında bir şey yapmayan Taksim Dayanışması, anmanın tek sorumlusu olarak ilan edilmişti, internetten çağrılar yaptılar.
Halk Cephesi var olan programını
değiştirmedi, şehidine sahip çıkarak
yemeğin dağıtımından, kortejlerin
oluşturulmasına kadar her işe elini
attı.
Okmeydanı Halklar Derneği, Gençlik Federasyonu, İdil Kültür Merkezi
günler öncesinden başlayan çalışmalarını 6 Mart'ta da sürdürdü. Afiş ekipleri oluşturuldu ve Okmeydanı’nin
dört bir yanına 11 Mart Berkin Elvan
Afişi yapıldı. 2000 (2 bin) afiş yapıldı.
Mahallenin tüm duvarlarında, her köşesinde, gözünüzü çevirdiğiniz yerde
Berkin vardı. Mahallede coşku dolu
bir hava esiyordu. Okmeydanı esnafları
devrimcilere “Yanınızdayız, bir isteğiniz, arzunuz olursa buradayız. Afiş
böyle yapılır ip gibi yaptınız tertemiz
oldu, mahalleyi ne yaptınız yaa, her
yerde Berkin” gibi sözlerle destek oldular. Okuldan çocuğunu almaya giden,
işinden çıkıp evine giden Okmeydanı
halkı “helal olsun çocuklar” deyip
yoldan geçen bir diğer komşusuna 11
Mart Boykotu’nun haberini veriyordu.
Anadolu Kahvesi'nde açılan masaya
halkımızın ilgisi yoğundu ve gün bitti
denilmedi. Gece de çalışmalar sürdü.
Katil polislerin korkularından kafalarını
zor soktukları akrepleriyle yaptığı tüm
saldırılara ve tacizlere rağmen çalışmalar sürdü.
7 Mart sabah 06.30’da başladı çalışmalar. Sabah erken kalkmaya üşenen,
doğru dürüst başka çalışmalara katılmayan gençler, mahalle sorumlularından önce sokaklara inmişlerdi. Oluşturulan ekipler mahallenin dört bir
yanına dağılarak mahalleyi flamalarla
donattı. Apartmanların bütün zilleri
çalındı, evlerin balkonlarına, pencerelerine ipler sarkıtıldı, pankartlar
asıldı. Pankartları asanlar dışında neredeyse 200 kişi de onları izliyordu.
Anadolu Kahvesi Durağı’nın olduğu
bölgedeki poliklinik binasına el emeği

olan, Berkin'in kocaman resminin çizili olduğu ve 11 Mart
Boykot çağrısının olduğu bir
pankart sallandırıldı. Hemen
karşı yanına Okmeydanı'na giren tüm halkımızı karşılayan
büyük bir “Halk Ekmeğe Berkin Adalete Doyana Kadar Susmayacağız” pankartı asıldı.
Cemevi caddesine “11 Mart’ta
Boykottayız” pankartı asıldı
iki bina arasına, vurulduğu
yere Berkin'imizin Taksim Anıtı’nda kızıl fularıyla zafer işareti
yaptığı pankart asıldı. Sağlık
ocağı üstüne Grup Yorum “sorulur hesabın yarın doğmadan” diyordu kocaman pankartıyla ve caddenin ortasında
“hesabı sorulana kadar susmayacağız” diyordu Halk Cephesi. Dört bir yan stickerlarla
donatıldı. Bu esnada bir anda
Cepheliler sloganlarla bir sokaktan çıkarak trafiğin yoğun
olduğu yolun karşısına ve mahalle girişine ve Berkin’in vurulduğu sokağa üç Cephe pankartı astı. Pankartta “Berkinin
Katilini İstiyoruz/ CEPHE”
yazıyordu.
Saat 11.00'i gösterdiğinde
Halk Cepheliler hazırdı, her
şey hazır ve tamamdı. Mahalleye yeni giren bir Halk Cepheli duygularını şöyle açıkladı;
“Anadolu Kahvesi’ne girdiğimde bu mahallenin bize ait
olduğunu tüm cihana gösterdiğimizi düşündüm. Dev
kızıl bayraklarımızla, Berkin’
li pankartlarımızla, şehitler
verdiğimiz, bedeller ödediğimiz mahalleleri yine şehitler
pahasına savunacağımızı gösterdi. Orada herkes Berkin’in
Umudun Çocuğu olduğunu
ve hesabını bizim soracağımızı
görmüş oldu.”
Başka bir Halk Cepheli de mahalleye girdiğinde “Okmeydanı'nda
devrim mi oldu” diyerek duygularını
ifade etti. Halkımız gruplar halinde
Okmeydanı’na geliyordu. Mahalle
girişinde pankartların, afişlerin beraberinde önlüklü Halk Cepheliler

halkımıza bildiriler dağıtıyor, Berkin'in hesabını soracaklarını haykırıyordu. Ve gezici ajitasyon-propaganda ekibi mahalleyi yemeğe ve
ardından yürüyüşe davet ediyordu
sokak sokak.
Başka bir Halk Cepheli “7 Mart
günü benim açımdan gelmenin gerekli
veya elzem olup olmadığı konusunda

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

ikilem yaşadığım bir gündü. Ancak
ne zaman ki Okmeydanı’na geldim
ve yangından mal kaçırırcasına Berkin için 11 Mart’ ta yapılacak boykotun etkisinin kırılması amacıyla
bir yürüyüş konduğunu gördüm. Bu
durum benim öfkemi hem faşizme
hem de bu durumdan nemalanmaya
çalışan oportünist ve reformist sola
karşı iki katına çıkardı. Resmen Tak-

sim Dayanışması ve diğer sol
11 Mart’taki Halk Cephesi'nin
boykot programını kırmaya
çalışıyordu. Bu durum önceden tahlil edildiği için arkadaşlarımız bu duruma çok güzel bir şekilde müdahale etmişlerdi. Okmeydanı’na, Berkin’in mahallesine gelenler
ev sahibinin kim olduğunu,
eyleme çağrı yapmayla bir
şeylerin örgütlenemediğini
görmüştü. Eylem kızıl bayraklarla, kızıl fularlı insanlarla Berkin’e yakışır bir hale
gelmişti. Ses aracının üzerinden yapılan konuşmalar da
dahi eylemin kim tarafından
örgütlendiğini dost düşman
görmüş oldu…”
Saat 12.00’yi gösterdiğinde
Cemevi önünde Cephelilerin
sancakları dalgalanıyordu.
Taksim Dayanışması ve bileşenleri de oradaydı. Yemek
programı başlamadan önce
Berkin Elvan’ın babası Sami
Elvan, Çağdaş Hukukçular
Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum elemanı
İnan Altın basına; Berkin’i,
mahkeme sürecini ve gün
programını anlatan bir açıklama yaptılar ve program başladı.
Taksim Dayanışması üyeleri ve Berkin'in ailesi programla ilgili kararları Halk Cephesi'nden bağımsız almaya çalışıyordu. Kendi aralarında toplanıyorlardı. Taksim Dayanışma üyeleriyle Halk Cepheliler
konuştu, “Halk Cephesi'ni saf
dışı bırakmaya, yok saymaya
çalıştıkları, bunun ahlaki olmadığı, misafir muamelesi
yapamayacakları” belirtildi. Berkin'in
Halk Cephesi'nin şehidi olduğu hatırlatıldı. Ayrıca Halk Cepheliler;
“Şehit düşmeden önceki 269 gün,
şehit düştükten sonraki 365 gün hep
biz mücadele ettik, biz bedel ödedik,
kemiği kırılmamış, gözaltına alınmamış insanımız kalmadı. Tutuklananlarımız, şehitlerimiz oldu. O zaman aklınıza gelmiyordu sizin ço-

cuğunuz olduğu. Bu nedenle bu anmayı da bizsiz yapamazsınız” dediler.
Bu konuşmadan sonra program birlikte yapılmaya başlandı. Yürüyüş
kortejinde, SYKP'li iki kişi “Bunlar
gelmeyecekti neden geldiler” diyerek Halk Cephesi'nin şehidini sahiplenmesine duydukları hazımsızlığı
gösterdiler. Halk Cephesi'yle siyasi
ve insani ilişkiyi kestiğini ilan eden,
ESP ve Partizan'da yürüyüşe katıldı.
Oportünist, reformist partilerin ne
kadar tutarsız olduğunu bir kez daha
gördük. Reklam yapma hırsıyla, önceki kararlarını unutup, Halk Cephesi'ne hiçbir açıklama yapmadan
Cephe'nin şehidi Berkin'in yemeğine
ve yürüyüşe katıldılar.
Bu arada CHP'li milletvekilleri
geldiler. Arada kendi kartlarını dağıtan
milletvekili aday adayları da vardı.
CHP'li vekiller yürüyüşe katılmadan,
basın önünde konuşmalarını yapıp
ayrıldılar. Berkin'in hesabını sormak
için adım bile atmadılar, ama Berkin'in şehitliğini seçim propagandası
olarak kullanmak istediler.
Yürüyüş güzergahı da tartışma
konusu oldu. Berkin anması için ilk
olarak cemevinde toplanılmaya başlandı. Cemevinde Berkin'in babası,
dayıları ve akrabalarının yanı sıra
Taksim Dayanışması'ndan da gelenler
vardı. Halk Cepheliler gittiğinde, konuşmak istediklerini söylediler. Polisin
Şişli istikametinden yürüyerek Feriköy'e gitmeye izin vermediğini, kısa
güzergah olan Kasımpaşa istikametine
izin verdiğini, görüşmelerin devam
ettiğini söylediler. Halk Cephesi “Bu
görüşmede Sami Elvan'a dik durmasını, rahat olmasını, Polisin TOMA'larının karşısına gerekirse ilk
bizim dikileceğimizi, gaz yemeye
tazyikli su yemeye hazır olduğumuzu,
Berkin'imizi en görkemli haliyle anmak için bunun hiç önemli olmadığını”anlattı. Sami Elvan kimsenin
burnunun bile kanamasını istemediğini söyledi. Halk Cephesi'de “Bedel
ödemeden maalesef sonuç alamayız.”
dedi. Daha sonra dayısı ailece bir
karar aldıklarını, amaçlarının örf ve
adetlerine göre sorunsuz anmak olduğunu söylediler. Taksim Dayanışma
temsilcisi de bu kararı biliyordu.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

11

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

12

Halk Cephesi, bu kararı doğru bulmadıklarını ama ailenin kararına uyacaklarını belirtti. Sonuç olarak kısa
güzergah olan Kasımpaşa yönünü
seçtiler... Reformizm, oportünizm
böyledir; Cephe’nin kararlarını boşa
çıkartmak için günlerce tartışabilir.
Ama düşmanın en küçük bir engeli
karşısında aldığı tüm kararları anında
unutup düşman ne diyorsa onu yapar.
Yine aynı şeyi yaptı.
7 Mart'ta cemevine gelenler arasında Selahattin Demirtaş da vardı.
Milyonlarca halk, Berkin için adalet
istiyoruz derken, “emri ben verdim”
diyen Erdoğan'dan hesap sorulmasını
isterken, Demirtaş “Bizim, Berkin
Elvan'ın intikamını almak gibi bir
yaklaşımımız olmaması lazım” diyordu.
Saat 14.00’e doğru cemevi önünden yürüyüş başladı. En önde Berkin
Elvan’ın ailesi, Gezişehitleri aileleri,
Hasan Ferit Gedik'in ailesi, Grup
Yorum, ÇHD ve Taksim Dayanışma
sı üyeleri, arkada Halk Cephesi ve
diğer sol kurumlar olarak yürüyüş
başladı. İlk adres Berkin’in vurulduğu
yerdi. Berkin’in vurulduğu yerde
Berkin’in arkadaşları kızıl sancaklarla
ve Berkin’in kocaman sapanlı pankartıyla karşıladılar kitleyi.
Bu noktada yürüyüşün miting
otobüsü üzerinden; ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Halk Cephesi
adına Barış Önal ve Taksim Dayanışması kitleye seslendiler. Kozağaçlı
konuşmasında Türkiye faşizminden,
adaletsizliğinden, baskı yasalarından
ve Berkin’in mahkeme sürecinden
ve tutuklamalardan söz etti. Halk
Cephesi adına Barış Önal, Berkin
için adalet istediklerini söyledi, Berkin
için yapılan eylemlerden söz etti ve
halkı; Berkin'in hesabını sormaya
davet etti. Taksim Dayanışması'nın
sözlerinin ardından yürüyüş başladı.
Halk Cephesi sancakları ve flamalarıyla göz doldurdu. Otobüsün üzerinde
Taksim Dayanışması önlüklü görevlilerin yanında Halk Cephesi önlüğüyle sloganlar atıldı, ajitasyon çekildi. 11 Mart'ta Berkin'in şehit düştüğü gün halkımız boykota çağırıldı.
Halk Cepheli kızıl fularlı bir ekip

en önde pankartın ve ailenin
güvenliğini almak için otobüsün
hemen arkasından zincir oluşturdu ve otobüsün önünde yüzlerce kişi otobüsün yolunu ve
trafiğin kontrolünü sağlamak
üzere kitlenin güvenliği için
yerini aldı. Yürüyüş, sloganlarla,
marşlarla ve ajitasyonlarla sürdü. Dev- Genç’liler yürüyüş
güzergahındaki köprülere astıkları pankartlarla kitleyi selamladılar.
Saat 15:00 sularında mezarlığa giriş başladı. Mezar başında ‘Berkin’in Hesabını Soracağız – Halk Cephesi yazılı
pankart ile Halk Cepheliler karşıladı kitleyi.
Mücella Yapıcı yaptığı konuşmayı Taksim Dayanışması
ve Berkin'in ailesi imzasıyla
noktaladı.
Grup Yorum yaptığı konuşmada;
“Berkin için buraya gelmek
önemli ve değerli. Ama onu
anmak için yeterli değil. Onu
anmak sadece yıl dönümlerinde
hatırlayıp mezarlığa gelmek
demek değil. Onu anmak demek onun katillerini bulup ortaya çıkarmak demek. Adaletin
yerini bulması için mücadele
etmek demek. Bunun için her
şeyi, her bedeli göze alabilmek
demek. Berkin için bu bedeli
ödeyen arkadaşları, yoldaşları,
abileri, ablaları var. Bu bedeli başta
Halk Cepheliler ve Dev-Genç’lilerin
ödediğini görüyoruz. Biz de bu mücadelenin bir parçasıyız. Buradaki herkesi
ne pahasına olursa olsun o katillerin
bulunup ortaya çıkarılması mücadelesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu...
Berkin'in arkadaşlarının getirdiği
bilyeler mezarlığa bırakıldı. Kitleye
karanfiller dağıtıldı. Mezarı başında
da Yorum'un “Büyü” şarkısı söylendi.
Mezar başında Gülsüm Elvan’ın
ağıtları katılanların yüreklerini dağladı, Berkin'in katillerine öfkesini
arttırdı. Baba Sami Elvan Berkin’in
mezarlığını gördüğü anda dayanamadı

daha fazla yaklaşmaya. Berkin’in
Büyük Ailesi, tüm akrabaları, halkımız bir bir karanfiller bıraktılar. Söz
verdiler hesabını sormak için. Grup
Yorum mezar başında halkı bir dakikalık saygı duruşuna davet etti ve
Grup Yorum ‘Büyü’ şarkısını tüm
halkımızla beraber söyledi. Berkin’in
hesabını sormak için söz veren ve
Berkin'in şehit düştüğü gün olan 11
MART’TA halka bulundukları her
yerde BOYKOT yapmaları ve BERKİN'İN şehit düştüğü yere gelmeleri
çağrısı yapılarak anma sonlandırıldı.
Okmeydanı gençleri, Dev-Genç’liler,
Halk Cephesi yoldaşlarına, Berkin'e
layık bir anma yaptılar.
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Zonguldak

E kmeksiz Bırakılan Halk,
Adaletsiz Bırakılan Berkin İçin

Boykota!
Anadolu’da Boykot
Çalışmaları
Berkin Elvan’ın ölümünün birinci
yıldönümünde yapılan boykot için
yurdun dörtbir yanında çalışmalar
son ana kadar devam etti.
ERZURUM: Dev-Genç’liler 23-4-5-6 ve 7 Mart’ta Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nde 11 Mart boykotuna
çağrı bildirilerinden 395 tane dağıttı
ve 17 afiş astı.
ESKİŞEHİR: Dev-Genç’liler, 2
ve 3 Mart’ta Anadolu Üniversitesi’nde
masa açarak 450 bildiri dağıttı. 4
Mart’ta Dev-Genç’liler İletişim Fakültesi ve yemekhane önünde boykot
masaları açtı. Gün boyunca yapılan
çalışmalarda toplamda 800 bildiri
dağıtıldı.
HATAY: Liseli Dev-Genç'liler 6
Mart’ta Samandağ Abdullah Cömert
Alanı'nda bildiri dağıttı. Dev-Genç’liler, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nin çıkış saatinde bildiri dağıtımı,
kuşlama ve ajitasyonlarla öğrencileri
boykota çağırdı. Servislerde konuşmalar yapıldı. 8 Mart'ta açılan masada
1500 bildiri, Yürüyüş Dergisi, Umut

Veren Asi Gazetesi ve Umudun Çocuğu Berkin Elvan kitabı halka ulaştırıldı.
KÜTAHYA: Dev-Genç’liler 6
Mart’ta Dumlupınar Üniversitesi’nde
50 adet “Berkin’in Hesabını Soracağız” pullamaları üniversite merkez
kampüsü, şehir merkezi ve Germiyan
KYK Yurdu’na yapıldı. Merkez Kampüste tahtalara çağrı yazılaması yapan
Dev-Genç’liler, bildiri ve broşür dağıttı.
MERSİN: Mersin Özgür Çocuk
Parkı’nda 8 Mart’ta, boykota çağrı
masası açıldı. Masada 500 bildiri, 5
Yürüyüş Dergisi ve 1 Tavır Dergisi’ni
halka ulaştırıldı.
10 Mart'ta Mersin Üniversitesi’nde
500 bildiri dağıtıldı, 1000 adet kuşlama yapıldı.
MUĞLA: Dev-Genç’liler Muğla
Üniversitesi çevresinde, 2 Mart'ta
200 bildiri, 3 Mart'ta 300 bildiri, 4
Mart'ta 300 bildiri dağıttı. Üniversite
etrafında yapılan çalışmalarda öğrencilerin yoğun ilgisi vardı.
5 Mart’ta 200 bildiri, 6 Mart’ta
100 bildiri dağıtıldı. 5 Mart’ta Muğla
Üniversitesi’nde banklara, sınıflarda

tahtalara ve fakültelerde koridor duvarlarına “11 Mart’ta Berkin İçin
Boykottayız! Dev- Genç” yazıları
yazıldı.
7 Mart’ta Sınırsızlık Meydanı’nda
kuşlama yapıldı. Kötekli Mahallesi’nde de 200 bildiri dağıtıldı. 8
Mart’ta da aynı meydanda, 20 adet
afişleme yapılıp, 200 adet bildiri dağıtımı yapıldı.
8 Mart'ta 300 bildiri, 20 afiş; 9
Mart'da 400 bildiri 30 afiş yapıldı.
ANTALYA: Çağlayan Lisesi'nde
6 Mart’ta, Liseli Dev-Genç'liler 11
Mart boykotuna çağrı için pankart
astı. Pankart 20 dakika asılı kaldı.
Dev-Genç'liler 4-5-6 Mart tarihlerinde
500 bildiri dağıttı. Okulun içi ve
okul çevresi olmak üzere toplam 14
adet yazılama yapıldı. 8 Mart tarihinde 11 Mart boykot bildirisi dağıtılıp öğrencilere ajitasyon çekildi.
ANKARA: Dev-Genç 5 Mart'ta,
Berkin Elvan için boykotu Sakarya
Caddesi’nde masa açarak duyurdu.
3 Mart'ta ise Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü Hukuk Fakültesi
kantininde boykotun çalışması masa
açılarak yapıldı.
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BALIKESİR: Bandırma İİB Fakültesi’nde boykot için 9 Mart’ta
yazılama yapıldı. Fakültenin duvarlarına ve tahtasına toplam 25 yazılama yapıldı. Öğrencilerle boykot
hakkında sohbet edildi.
EDİRNE: Dev-Genç'liler 3-57 Mart'ta Saraçlar’da bildiri dağıtımı
yaparak halkı bilgilendirdi. Yapılan
sohbetlerde Berkin’in katilleri teşhir
edildi. Ayrıca artık adaletin herkes
için sağlanması konusunda, her kesimin birlikte hareket ederek örgütlenmesi çağrısında bulunuldu. Toplamda 300 adet bildiri halka ulaştırıldı.
ÇANAKKALE: Dev-Genç’liler
3 Mart'ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde, kantinde ve otobüs
duruklarında öğrencilere bildiri dağıtıp boykota çağrı yaptı. Ayrıca
boykotla ilgili 4 ve 6 Mart'ta üniversite de masa açıldı. İki günde
300 bildiri dağıtıldı.
DENİZLİ: Dev-Genç’liler 8
Mart'ta Çınar’da halka Berkin’in
katillerini ve onları nasıl koruduklarını anlattı. Toplamda 400 bildiri
halka ulaştırıldı.
DERSİM: Liseli Dev-Genç’liler
tarafından 27 Şubat-5 Mart tarihleri

arasında Dersim Anadolu Lisesi,
Atatürk Anadolu, Sağlık Meslek Lisesi ve öğrenci yurtlarında toplamda
500 bildiri öğrencilere ulaştırılırken
öğrencilere boykota katılmalarının
gerekliliği anlatıldı. 6, 7, 8 Mart'ta
da çalışmalara devam edildi. Bu çalışmalarda 500 bildiri dağıtıldı. Üniversitede stant açıldı. Açılan stantta
150 bildiri dağıtıldı, 10 afiş yapıldı.
5 Yürüyüş, 3 Tavır dergileri öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca bölgede 5
ozalit, 55 afiş yapıştırıldı.
ERZİNCAN: Dev-Genç’liler
dershanelerde Berkin Elvan boykotu
için 8 Mart’ta sınıflara girip çağrı
yaparak bildiri dağıttı. Buğday Meydanı ve Ulalar beldesi esnaflarını
gezerek boykot için kepenk kapatma
çağrısı yaptı. Çağlayan-Yalınca köyü
kahveleri gezilerek boykot çağrısı
yapıldı. Bir sonraki gün ise Erzincan
Lisesi ve Teknik Meslek Lisesi’nde
boykotla ilgili kuşlama yapıldı.
ELAZIĞ: Halk Cephesi 8
Mart'ta “Berkin Elvan ve Uğur Kaymaz İçin Adalet İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde Fevzi Çakmak,
Yıldızbağları, Esentepe, Rızaiye,
Üniversite, Şehit İlhanlar mahallelerine 1000 adet afiş ve pul astılar.

Berkin İçin Boykota
Uluslararası Destek
Anti Emperyalist Cephe bileşenleri ve Beyrut Sempozyumu delegasyonu 11 Mart günü Türkiye'de gerçekleşecek olan boykota destek vereceğini açıkladı.
26 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında Lübnan'ın
başkenti Beyrut'ta, Halk Cephesi'nin düzenlediği
12. Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu'nda tartışılan konulardan biri Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde gerçekleşecek boykota enternasyonal
destekti.
Sempozyum sonucunda Berkin Elvan'ın
ölüm yıldönümü olan 11 Mart 2015 günü gerçekleşecek boykota uluslararası anlamda da
destek verileceği deklare edildi. 21 ülkeden
50’ye yakın parti-örgüt-kurum ve kişiyi
kapsayan uluslararası desteğini sunarak, yaşananlardan ayrıntılı haberdar oldu...
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Akdeniz Üni.

Antalya

Dersim

İzmir

Mersin

Halk Ekmeğe,
Berkin Adalete Doyuncaya
Kadar Susmayacağız!
Hata y

Ça na kkale
İSTANBUL
Okmeydanı: Baskılar, Kaçırmalar, Tehditler Bizi Yıldıramaz! İşbirliği
Teklif Etmek Şerefsizliktir!
İstanbul Okmeydanı Haklar Derneği
üyesi Murat Sur 8 Mart’ta Gülsuyu
Huzurevi Durağı önünde AKP'nin katil
polisleri tarafından kaçırıldı. Yerlerde
sürüklenerek tekme tokat saldırı ile
bir arabaya bindirilen Murat Sur’a işbirliği teklif edilip tanımadığı insanlar
üzerine ifade vermesi istendi. Tehdit
ve işbirliği tekliflerinden sonuç alamayan polisler 1 saat sonra Murat
Sur'u serbest bıraktılar. Okmeydanı
Halk Cephesi konu ile ilgili yaptığı
açıklamada "Komplo kurmak şerefsizliktir" dedi. Her dönem devrimcileri
sindirmek için polisin kaçırmalara,
komplolara başvurduğunun ifade edildiği açıklamada “Arkadaşlarımızın başına gelecek her şeyden AKP ve katil
polisleri sorumludur. 14 yaşında çocukları vuran ve katilleri koruyan polis,
şimdi de komplo peşindedir” denildi.
ERZİNCAN: Halk Cepheli Lale
ve Volkan 9 Mart'ta AKP'nin işkenceci
polisleri tarafından "üzerinde bildiri
var!" gerekçesi ile gözaltına alındı.
Halk Cepheliler Emniyet önünde
toplanarak gözaltıları sahiplendiler.
HATAY: Hatay Halk Cephesi 10
Mart'ta gözaltına alınan Halk Cephe-

Gözaltılarla adalet arayışını durdurmaya çalışan AKP'nin
işkenceci polisleri amaçlarına ulaşamayacaklar. Adalet arayışımız
sonuna kadar sürecek.
lilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "Arkadaşlarımız Seval Aracı
ve Halil Yakut gözaltına alınmıştır...
11 Mart'ta Berkin İçin Boykota yazılı
pankartı sökmek isteyen işkenceci
katil sürülerine müdahale etmişler.
Şimdi arkadaşlarımızın nerde olduğunu
bilmiyoruz. Başlarına gelebilecek en
ufak bir şeyde AKP'nin işkenceci katil
polisleri sorumludur" denildi. Seval
Aracı ve Halil Yakut aynı gün akşam
saatlerinde serbest bırakıldılar.
Berkin’in Hatay’da da sahiplenilmesini hazmedemeyen düzenin
bekçileri Samandağ'daki iki lisede
Berkin için boykot çalışması yapan
Dev-Genç’liler için, Hatay Valisi ve
Samandağ Kaymakamı; öğretmen
ve okul müdürleriyle toplantı düzenledi. Toplantıda "Dev- Genç'liler
bu çalışmaları yaparak Samandağ'da
çoğalmaya başlamışlardır, bunun
önüne geçmek lazım” diyerek “öğrencilerin yarınki boykota katılmalarını mutlaka engelleyin, gerekirse
sınıftan çıkmak isteyen öğrencilerin
üstüne kapıları kilitleyin aksi takdirde
hepinizin hakkında soruşturma açılacak” diyerek tehditler savurdular.
Dev-Genç’liler bütün baskılara
rağmen çalışmalarını ısrarla sürdürdüler ve okul servislerini dahi boykota
dahil etmeyi başardılar.
İZMİR: Buca’nın Kuruçeşme
Mahallesi’ndeki Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi’ne 11 Mart
boykotu için bildiri dağıtmaya giden
Dev-Genç'li Ali Yünlü ve Hakan
Arış 9 Mart'ta AKP’nin işkenceci
polisleri tarafından keyfi bir şekilde
gözaltına alındı. Sabah okul önüne
birikmeye başlayan polisler aradan
yarım saat kadar geçtikten sonra yaklaşık 25 kişilik bir grup, 6 kadar
sivil polis aracı ile Dev-Genç'lileri

beklemeye başladılar. Fakat DevGenç'liler bir tek geri adım atmayıp
katiller sürüsünün arasına girdi ve
bildiri dağıtımına başladı. Gözaltına
alınan Dev-Genç'liler 6 saatlik gözaltı
sürecinin ardından serbest bırakıldı.
Aynı gün içerisinde Dev-Genç'li Fırat
Kaya gözaltına alınan arkadaşlarına
su getirmek için hastaneye gelirken,
katil polisler Fırat Kaya’yı kimlik
sorma bahanesi ile işkence ile gözaltına almış. Fırat Kaya daha sonra
akşamüstü serbest bırakılmıştır.
ANTEP: Antep’in Düztepe Mahallesi’nde 1 Mart günü Berkin ve
Uğur için Adalet İstiyoruz kampanyasının afişini asan 4 Halk Cepheli
katil polislerin saldırısına uğrayarak
gözaltına alınmışlardı. Düztepe Karakolu’na götürülen Mehmet Alkurt,
Hüseyin Kütük, Ali Dönme gece yarısından önce, Kadir UĞUR ise
kimlik tespiti yapılamadı denilerek
gece saat 01.00’a kadar gözaltında
tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Katil polisler üç gün sonra Hüseyin
Kütük, Mehmet Alkurt ve Kadir
Uğur’u yeniden gözaltına aldılar. Gece
geç saatlerde idari para cezası kesilerek
serbest bırakılan Halk Cepheliler için
yapılan açıklamada "baskılar adalet
talebimizi engelleyemez" denildi.
MUĞLA: AKP’nin sivil polisleri
Muğla’da 7 Mart’ta Dünya Emekçi
Kadınlar Günü anmasından evlerine
giden DEV-GENÇ’lileri durdurup “makul şüpheli” bahanesiyle kimlik sorgulaması yapmaya çalıştı. Dev-Genç’lilerin bu keyfi tutumu kabul etmemesi
üzerine polisler Dev-Genç’lileri gözaltına aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü
Ek Hizmet Binasına götürülen DevGenç’liler, darp-cebir raporu alınmak
üzere Muğla Devlet Hastanesi’ne götürüldükten sonra serbest bırakıldılar.
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BERKİN’İN KATİLLERİ YARGILANSIN!

ADALET İSTİYORUZ!
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Berkin ELVAN 16 Haziran 2013
sabahı polisin hedef gözeterek attığı gaz fişeği sonucunda komaya girdi. 269 gün yaşamak için direnen
Berkin Elvan’ı 11 Mart 2014 tarihinde ölümsüzlüğe uğurladık.
Berkin Elvan’ın polis tarafından
katledilmesinin üzerinden 1 yıl geçti ama ortada hala dava yok! Berkin
için adalet isteyenler ise tutuklandı, tutuklamanın hukuksuzluğuna isyan
eden ve “Böyle Adalet Olmaz” diyen
büromuz avukatları hakkında hızla soruşturmalar başlatıldı. Bugün haksızlığa karşı çıkan herkes polisin işkencesine, mahkemelerin hışmına
uğramaktadır. Katillere katil, hırsızlara
hırsız diyen devrimciler, demokratlar,
öğrenciler tutuklanmaktadır. Ama
başka yolu yok; “böyle adalet olmaz”
demeye devam edeceğiz.

Neden Dava Açılmıyor,
Delil Mi Yok?
Berkin’i vuran polislerin fotoğrafları ve kamera görüntüleri ısrarlı
çabamız sorucunda dosyaya girdi.
Olay görüntüleri dosyada mevcut
olmasına, yüzleri de arkadaşları veya
amirleri tarafından kolayca tespit
edilebilecek açıklıkta olmasına rağmen bu polislerin kimlik tespiti yapılmadı ve ifadeye çağrılmadılar.
Bunun üzerine soruşturma savcısı,
emniyet müdürlüğüne, fotoğrafları
ortaya çıkan, ZET silahı kullandığı
belli olan kişilerin kimliklerini bildirmemesi üzerine üst üste yazı yazdı. “ ZET silahı kullanan polislerinize üniforma giydirin, fotoğraflarını çekin bana gönderin. Madem siz
tanıyamadınız bir kez de biz bakalım. Ben kendim fotoğrafları karşılaştırarak kimliklerini bulurum.”
Peki, tamam biz biraz ironik anlatıyoruz ama tam bu manaya gelecek bir yazı yazarak polislerin üniformalı görüntülerini istedi.
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Savcıya bu talebi yazdıran elbette avukatların ısrarı, bizim adalet mücadelemizdir. Ve yine savcı biliyor ki;
değil bir yıl beş değil on beş yıl geçse bile davamızdan vazgeçmeyiz.
İşte Bayrampaşa Hapishanesi 19
Aralık Hapishaneler Katliamı dosyası. Aradan 15 yıl geçmesine rağmen hala katillerin peşindeyiz.
Hukukun nasıl ağır işlediğini biz
pek çok soruşturmada gördük. Yargı mekanizması halka gelince gayet
yavaş ama iş AKP devletini korumaya gelince son derece hızlı çalışmaktadır. Berkin Elvan soruşturması da bu örnekleri doğrulamaktadır.
Deliller toplanamamakta, bilgi
ve evrak göndermesi gereken kişi ve
kurumlar işlerinin gereğini yapmamakta veya dosyaya eksik bilgi göndermektedir.
Dava dosyasında gelinen aşamada cumhuriyet savcısının emniyete
yazmış olduğu yukarıdaki yazı dışında neler oldu hatırlayalım;
• Polise göre olay yerinde hiçbir
MOBESE kamerası yoktur, İBB ait
EDS sistemi ve kamera yoktur, hiçbir işyeri kamerası çalışmamaktadır,
• Sokakta bulunan TOMA, panzer polis araçlarının kameralarının nedense o gün bozulası tutmuş çalışmamaktadır.
Polis, telsiz-telefon vb. kayıtların
olmadığını söyleyerek dosyaya iletişim kayıtlarını göndermemektedir.
Daha önce ismi verilmiş ve dosya kapsamında dinlenmiş olan toplam 48 polisten olay saatinde orada
görevli olduğunu söyleyen yoktur.
21 polis gaz tüfeği kullanmak
amacıyla eğitim aldığını belirtmiş ancak Gezi olaylarında hemen hiçbiri
gaz silahı kullanmadığını veya kullandığını hatırlamadığını söylemiştir. İfade veren polislerin birçoğu gaz
silahını alıp almadığını dahi hatırlamadığını söylemektedir.

Olay yerinde amir konumundaki
hiçbir polis savcılıkta ifade vermemiştir.
Olay yerinde keşif yapılmamıştır.
Savcılık kroki çizimi ve olay yeri tanıklarının dinlenmesini polisten istemiş, polis bunu yapmamış soruşturmayı bekletmiş, yaklaşık 1 yıl sonra bu işlemlerin savcılıkça yapılmasının gerektiğini söyleyerek talebi reddetmiştir. Yani soruşturma makamını gereksiz yere bekletmiş, oyalamıştır.
Savcılık daha sonra keşif iznini
mahkemeden talep etmiş, mahkeme
ise olayın üzerinden uzun zaman
geçtiğini söyleyerek bu talebi reddetmiştir.
• 05.12.2014 tarihinde dosyaya bilirkişi raporu sunulmuş, 4 polisin olay
yerindeki fotoğrafları tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda tespit edilen polislerin kimliklerinin tespiti için
emniyete yazılan yazılara olumlu
cevap verilmemiş, teşhise yarar fotoğraflar gönderilmemiş, fotoğraftakilerin tanınamadığı belirtilmiştir.
İşte bunun üzerine savcılık yukarıda belirttiğimiz şekilde yazı yazarak karşılaştırma için ZET polislerinin üniformalı fotoğraflarını istemiştir.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
tarafından yapılan neredeyse tüm
yazışmalar Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarının talebi ile yapılmıştır.
Müşteki vekilleri olarak onlarca dilekçemize ve talebimize rağmen soruşturma çok ağır ilerlemektedir.
Bugün bu soruşturmada ağır da olsa
bir mesafe kaydedildiyse, bu gelişmeler tüm halkımızın Berkin ELVAN
nezdinde adalet mücadelesini işkenceler, gözaltılar ve tutuklamalar
uğruna ısrarla sürdürmesine bağlı ve
borçludur. Berkin’in katilleri cezalandırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecek.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

15 yıl sonra Bayrampaşa Hapishanesi Katliam
Davasında 157 Askere 735’er Yıl Hapis İstendi

GERÇEK SORUMLULAR YARGILANANA KADAR
ADALET MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
“Taşı delen suyun
gücü değil, damlaların
sürekliliğidir” diyor
bir Çin atasözü.
Gerçekten de yapılan
bir işten sonuç
almak istiyorsan
ısrarcı olacaksın,
vazgeçmeyeceksin.
İstedin mi alana
kadar vazgeçmeyeceksin. Bu ısrar
istediğin
şeyin
değerini de arttırır
ve isteğine kavuşamazsan bile o isteğini tarihe kaydeder.
15 yıl önce 19
Aralık 2000 tarihinde 20 ayrı
hapishanede gerçekleştirilen katliam faşizmin en çıplak haliydi. İş
makineleri ile yıkılan duvarlar, içeri
atılan yüzlerce gaz bombası ve kimyasal gazlarla yakılan insanlar…
O gün insanlık düşmanı faşizm
ile insanlığın onurunu temsil eden
devrimciler arasındaki çatışma en
doruk noktasıntaydı. Faşizm tüm
vahşetiyle katlederken devrimciler
ölümüne direnerek insanlık onurunu en yüce noktasına taşıyordu.
Faşizmin mahkemeleri katillerinin kılına dokundurtmuyordu.
Katliamdan tam 10 yıl sonra ancak
katliama katılan erler hakkında dava
açtırabildik. Ama hayır yine içimizdeki adalet terazisi ayarsızdı. Katliamın
siyasi sorumluları bir yana askeri
üsleri bile dava dosyasına alınmadı.
Nihayet katliama katılan özel kuvvetlerin isimleri de belli oldu ve haklarında dava açıldı. Bu kişiler katliamda sorumluluğu bulunanlardan
yalnızca bir kaçı.

Jandarma Bölük Komutanı
Zeki Bingöl, operasyonun dönemin
İstanbul Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Engin Hoş’un yazılı
verdiği ‘Tufan Harekât Emri’ne
göre yapıldığını söylemiş ve bir çok
suçunu itiraf etmişti. Ona gerçeği
anlattıran, adalet isteğimiz karşısında duyduğu korku ve kendini
temize çıkarma arzusu idi.
Basında çıkan “işte jandarma
komutanının sorunsuz bir biçimde
teslim olun şeklindeki uyarılarını
içerdiği söylenen kareler“ haberi ise
koca bir yalandır. Ne o fotoğraf kareleri yenidir, ne de basın o kareleri yeni
görmektedir. Biz dava avukatları olarak defalarca kez bu görüntüleri
basınla paylaştık. Ancak o sırada
onlara sus denilmişti. Onlarsa şeytanla yaptıkları pazarlıkta O’na teslim
olmuşlardı çoktan.
Oysa ki komutan teslim olun dediği zaman katliamın büyük bir kısmı
gerçekleşmiş durumdaydı. Üstelik

elleri kolları bağlı dört duvar arasındaki insan nereye teslim olabilirdi ki? Ne diyordu komutan “teslim ol seni tutuklayacağım hapishaneye götüreceğim mi” diyordu?
Devrimci tutsaklar teslim olmazsa
bunun karşılığı yakmak, boğmak,
kurşunlamak, işkence yapmak
mıdır? Burjuva medya ipliği pazara
çıkan Zeki Bingöl’ü nasıl
temize çıkarırım diye bahaneler üretmeye çalışıyor. Her
insanın aklına gelebilecek bu
basit soruyu bile sormuyorlar.
Yalan üstüne yalan anlatıyorlar yine iddianamede. Çatı
ve duvarlar delindi diyorlar
barikatlar yıkıldı. Yine yalan
söylüyorlar sanki kapı çalarak
işe başlamışlar gibi. 19 Aralık
sabahı kapı çalmamış doğrudan kurşun yağdırmıştı katiller.
Kapı içeriden kilitli olduğu için
koğuşta kalan 5 kadın yanarak öldü
diyorlar. O kadınların bedeninin bildik bir yangında değil kimyasal gaz
saldırısıyla yandığını söylemiyorlar.
Biz onlardan gerçeği söylemelerini beklemiyoruz. Biliyoruz onların
gerçeği söyleme gücü yoktur. Bizim
istediğimiz yalnızca katillerin açığa
çıkarılmasıdır; Gerçeği biz sesimiz
kısılana kadar zaten anlatacağız, anlatıyoruz da.
157 jandarma hakkında açılan
davayı meşru ve ısrarcı mücadelemiz
açtırdı ama bu davanın da katillerini
gerçek anlamda yargılamayacağını
biliyoruz. Mahkemeler gerçek katilleri ve emri verenleri sonuna kadar
korumaya devam edecektir. Biz yine
şunu da biliyoruz: Bu düzenin mahkemeleri korusa da bu katiller sürüsü
halkın adaletine hesap vermekten
kurtulamayacaklar.
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Halk

Düşmanı

AKP

YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKAN
ERDOĞAN YALANA DEVAM EDİYOR!

Faşizmle yönetilen tüm ülkelerde
olduğu gibi yalan, demagoji ve rüşvet üzerine kurdu AKP bütün iktidarını. Söylediği yalanlarla halkı böldü,
kamplaştırdı ve birbirine karşı kışkırttı. Yalan söylediklerinin belgelerle
kanıtlanmış olması kimin umrunda!.. Yavuz hırsız edasıyla onlar aynı
yalanları tekrarlamaya devam ettiler.
İşte 3 örnek:
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Yalan I: Haziran Ayaklanması’nın yaşandığı günlerde İstanbul
Kabataş İskelesi’nde başörtülü bir kadının Gezi eylemcilerinin küfür, saldırı ve tacizine uğradığı çıktı haberlerde. AKP Bahçelievler Belediye
Başkanı’nın gelini Zehra Develioğlu’nun 1 Haziran 2013 tarihinde Kabataş İskelesi’nde kucağında bebeğiyle beklerken belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldiven, başlarında siyah bandana bulunan 80-100 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı,
dövüldüğü, küfür edildiği, kısa süreli baygınlık geçirdiği, kendine geldiğinde üzerinin idrar koktuğu defalarca
gazetelerde, televizyonlarda haber
yapıldı. Develioğlu programlarda yaşadığı “korkunç sahneleri” ağlamaklı bir ses tonuyla anlattı. Başbakan Erdoğan gittiği her yerde başörtülü kardeşlerinin ne büyük hakaretlere maruz kaldığını, eylemcilerin
dindarlara, iktidara, dahası halka
nasıl düşman olduklarını anlattı durdu.
Anlatılan olay üzerine büyük bir
soruşturma başlatıldı. Bütün polis
birimleri Türkiye tarihinde görülmedik biçimde seferber edildi. Soruşturma;
- İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü,
- İstihbarat Şube Müdürlüğü,
- Güven Timleri Şube Müdürlüğü,
- Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü,

- Beşiktaş ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlükleri,
- TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü,
- Olay Yeri İncelenme Şube Müdürlüğü ve
- Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü’nce koordineli olarak yürütüldü.
Olay yeri ve güzergâhında bulunan
Karaköy – Taksim – Ortaköy arasında kalan yaklaşık 8 km’lik bölgede
bulunan tüm işyerleri ve kamu kurumları ile görüşüldü. Buralara ait güvenlik kameralarının olup olmadığının tespiti yapıldı. Yapılan çalışmalar
neticesinde; 151 farklı yere ait Mobese ve güvenlik kameralarının bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen her
kameranın olaydan önce ve sonrasını kapsayan 6 saatlik görüntü kaydı
talep edildi. 2560 saatlik kayıt izlendi. Olay bölgesine gelen herkes tek
tek incelendi. Sosyal medya tarandı.
Olay yerindeki esnaf, seyyar satıcı,
güvenlik görevlisi kısaca her kim
varsa sorgulandı.

HİTLER’İN PROPAGANDA
BAKANI GOEBBELS’İN
PROPAGANDA YÖNTEMİ
Halkı her zaman ateşle,
asla soğumasına izin verme.
Hatalı olduğunu veya yanlış yaptığını asla kabul etme.
Asla kendinden başka bir
seçeneğe hareket alanı bırakma.
Asla kabahat üstlenme.
Sadece bir rakibine odaklan ve kötü giden her şeyin suçunu onun üzerine yık.
Halk büyük yalanlara,
küçük yalanlara göre daha çabuk
inanır.
Bir yalanı yeterli sıklıkla
tekrarlarsan halk eninde sonunda
inanır.

Elde edilen 81 farklı işyeri ve Mobese kameralarına ait olan yaklaşık
1800 saatlik kamera kayıtları,
Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıt edilen
200 saatlik kamera kaydı, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden alınan 50
saatlik kamera kaydı, TEM Şube
Müdürlüğü’nden alınan 450 saatlik
kamera kaydı ve Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA
araçlarındaki kameralardan elde edilen 60 saatlik kamera kaydı birleştirilip kare kare incelendi.
İncelenen binlerce saatlik kamera kayıtlarından, görüşülen kişilerden
Zehra Develioğlu’nun anlatıklarını
doğrulayacak tek kare görüntü, bir
satır bilgi elde edilemedi. Bunları biz
söylemiyoruz, olayı araştıran polis
raporlarında geçiyor.
Daha sonra iddiaları ilk yayınlayan gazeteci Elif Çakır’ın avukatı
Fidel Okan açıklama yaptı “O olay
kurgu ve düzmece. Sözlü sataşmayı
kadın abarttı, AKP’liler bire bin
kattı” dedi.
Berkin’in öldürüldüğü anı gösteren kamera kayıtlarını bulamayan
polis AKP’lilerin yalanlarını kanıtlayabilmek için yüzlerce kameradan
binlerce saatlik görüntüye hemen
ulaştı. Ne yapsalar nafile gerçeğin üstü
yalanla ancak kısa bir süreliğine kapatılabilir.

Yalan 2: Kobane’ye destek eylemleri sırasında 9 Ekim günü Bingöl’de iki polis öldürüldü. Başlatılan
operasyonda polislerin öldürülmesinden 1 saat 15 dakika sonra Diyarbakır’ın Genç ilçesi yolunda giden bir
arabada bulunan dört kişi katledildi.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan hemen
açıklama yapıp “Failler 1-2 saat
içinde cezalandırıldı” dediler.
Öldürülen 4 kişinin üzerlerinde
bulunan silahlarda yapılan balistik
inceleme, söz konusu silahların

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

polislerin öldürüldüğü saldırıda
kullanılan silahlar olmadığını ortaya çıkardı. Daha sonra savcılık bu
kişilerin olayla ilgisinin saptanmadığını belirtti.

Yalan 3:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı Sümeyye’ye suikast hazırlığı yapıldığını açıkladı. Hatta suikast hazırlığının içinde yakın koruma
da vardı. Bilgilerin nereden, nasıl elde
edildiğinin, doğruluğunun araştırılıp araştırılmadığının bir önemi yoktu.
Ülkenin en yetkili kişisine bunları sormak kimin haddine?
Sümeyye Erdoğan’a suikast yapılacağına dair iddialar üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT’ten ve polisten

bilgi istedi. Emniyet İstihbarat Şubesi
sadece çeşitli gazetelerde konuyla
ilgili çıkan düzmece haberlerin küpürlerini gönderebildi. Çünkü başka
gönderebilecekleri bir şey yoktu.
Gerçeklerden korkanlar yalanlara
sığınır. Yalanlarla yönetme hakkında
emperyalist efendileri milyonlarca
kişinin ölümünün baş sorumlularından faşist Goebbels’den aldıkları teknikleri iyi öğretmişler Erdoğan’a ve
AKP camiasına.
Goebbles’in propaganda tekniği şu
temeller üzerine oturur:
Halkı her zaman ateşle, asla
soğumasına izin verme.
Hatalı olduğunu veya yanlış
yaptığını asla kabul etme.
Asla kendinden başka bir

seçeneğe hareket alanı bırakma.
Asla kabahat üstlenme.
Sadece bir rakibine odaklan
ve kötü giden her şeyin suçunu onun
üzerine yık.
Halk büyük yalanlara, küçük
yalanlara göre daha çabuk inanır.
Bir yalanı yeterli sıklıkla
tekrarlarsan halk eninde sonunda inanır.
Fazlasıyla tanıdık değil mi? Hitler
ve onun Propaganda Bakanı Goebbels’in sonu mutlak bir zafer kazanan
Sovyet halkının Berlin kapılarına dayanması karşısında intihar etmek oldu.
Onların çıraklarının sonu da ya onlar
gibi çareyi intihar etmekte bulmak olacak ya da hak ettikleri ceza bizzat halkın kendisi tarafından verilecek.

B ütün Yoksul Sokaklarda
Umudun Sesi Yankılanmalı

Bütün Yoksullar
Umudun Sesini
Duymalı
Bu hafta da Halk Cepheliler ve dergimiz okurları yaptıkları tanıtımlarla dergimizi halkımıza ulaştırdılar. Ülke genelinde yapılan çalışmalarda binlerce dergi halkla buluştu.
İstanbul-İkitelli: Mehmet Akif Mahallesi’nde 6
Mart’ta tanıtım yapıldı. 11 Mart’ta Berkin için, adalet için
yapılacak boykota çağrı yapıldı. Yeni sayıdaki güncel konular üzerine sohbet edildi. 6 kişinin katıldığı çalışmada
30 dergi halka ulaştırıldı.
İzmir: NARBEL Mahallesi’nde 8 Mart’ta yapılan tanıtımda mahalle halkıyla dergideki yazılar üzerine sohbet
edildi. 5 Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmada 47 dergi
halka ulaştırıldı.
7 Mart’ta Dev-Genç’liler Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde yaptıkları tanıtımda Berkin Elvan için yapılacak
olan 11 Mart boykotundan ve “İç Güvenlik Yasası” adı altında çıkacak olan baskı yasalarından bahsetti. 2 kişinin
katıldığı çalışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.
Bursa: 5-6-7 Mart günleri Gemlik ilçesi, Teleferik mahallesi ve Kestel ilçesinde dergi tanıtımına çıkan Halk Cepheliler, mahallede tüm evlerin kapılarını çalarak gerçekleri halka taşıdılar. Önlüklerini giyerek ve ajitasyonlarla
esnafı ve işyerlerini de dolaşan Halk Cepheliler, halk ile
sohbet edip sorunlarını dinlediler.
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Teleferik Mahallesi’nde dergi tanıtımı için giden Halk
Cephelileri gören mahalle halkı sevgi, sahiplenme ve özlemlerini gösterdiler. Yapılan sohbetlerde genelde halkın
birbirine olan güvensizliği, ülkemizde adaletin işlemediği düşüncesi, değişime inanmamaları ve AKP’ye olan öfkesi görüldü. 5 Halk Cephelinin yaptığı çalışmada Teleferik’te 50, Gemlik’te 65 ve Kestel’te 75 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.
Mersin: 5 Mart’ta Mersin'in Kazanlı Mahallesi’nde gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisi tanıtıldı. Yaklaşık 2 saat süren
çalışma sonucunda 25 dergi Kazanlı halkına ulaştırıldı.
Antep: Düztepe Mahallesi’nde 2 Mart ve 3 Mart günleri
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. Esnafların gezildiği çalışma sırasında 1 Mart günü yaşanan polis saldırısı anlatıldı. Birçok esnaf katillere karşı Halk Cephelilerin duruşunun
kendilerini etkilediğini söyledi ve tüm baskılara karşı devrimcilerin yanında olduklarını belirtti. 65 derginin halka ulaştırıldığı tanıtım boyunca çete ve polis işbirliği anlatıldı, feda
geleneğinden bahsedildi.
Çorum: Merkez Kale Mahallesi ve Bahabey Caddesi civarında 4 Mart günü Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve kapı
çalışması yapıldı. 22 tane Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Halk
H alk Cephesi

http://www.bagimsizlik-demokrasiicinhalkcephesi.com

HALKIMIZA AÇIKLAMAMIZDIR
3 Mart 2015
26 Şubat tarihinde Gazi Mahallesi'nde yaşanan çatışma ile ilgili yaptığımız açıklamada Mehmet Emin Akgül’ün çetecilerin arasında bulunan biri olduğunu söylemiştik... Ancak daha
sonra yaptığımız araştırma ve öğrendiklerimizden sonra Mehmet Emin Akgül'ün o gün orada tesadüfen bulunan, torbacı ve çetelerle hiçbir bağı olmayan biri olduğunu öğrendik...
Verdiğimiz yanlış bilgiden dolayı tüm halkımızdan ve Mehmet Emin Akgül'ün ailesinden
özür diliyoruz...
HALK CEPHESİ

Mehmet Emin Akgül’ün Ailesinden - Yakınlarından ve

Tüm Halkımızdan Özür Diliyoruz!

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015
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23 Şubat Pazartesi günü Gazi Mahallesi’nde yaşanan cezalandırma eylemini halkımızdan gelen talepler
ve adalet anlayışımızın gereği daha ayrıntılı araştırdık...
Ailelerimizi, çevredeki esnafları ve o gün eyleme tanık
olanları gezdik, onların anlatımlarını dinledik... Biri çeteci iki kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemde ciddi hatalarımızın olduğunu tespit ettik...
Milislerimiz daha öncesinde uyarılan Muro isimli
torbacının bir arabada bulunanlarla uyuşturucu alışverişi yaptığını görmüş ve buna müdahale etmişlerdir...
Yaşanan tartışma sonrasında milislerimiz bu ticareti yapanları tarayarak mahallemizi, gençlerimizi zehirleyen
Muro isimli torbacıyı cezalandırmışlardır... Ancak bu
sırada o sokakta bulunan, çeteci ve torbacılarla hiçbir
alakası olmayan Mehmet Emin Akgül’de vurulmuştur... Mehmet Emin mahalle halkının tanıdığı, sevdiği
bir gencimizdi... O gün etrafın karanlık olması göz önünde bulundurulup buna uygun sorumlulukla hareket edilmediği ve yeterince dikkatli olunmadığı için böyle bir
sonuç yaşanmıştır. Halka zarar veren eylemleri hep
eleştirdik ve bu anlayışı mahkum ettik... Halka zarar verme ihtimali olan eylemleri iptal ettik. Çünkü
bütün eylemlerimizde halkın güvenliği önemli ilkelerimizden birisidir... Ancak bu eylemde aynı anlayışla hareket edilmemesi böylesi bir kayba neden olmuştur. Bu nedenle tüm halkımızdan, Mehmet
Emin’in ailesi ve yakınlarından özür diliyoruz!
Tarihimizde ender rastlanan olaylardan birine tanık
oluyoruz... Dost-düşman herkes bu konudaki yaklaşımımızı iyi bilir... Biz silahı düzenin politikalarını boşa

çıkartmak için kullanırız. Düşmana darbeler vuracak halka moral ve güç olacak eylemler düzenleyerek; yayınlarımızla, halka ulaşacağımız her türlü araçla düşmanın yaydığı ideolojiye karşı savaşmak için kullanırız...
Bizim silahlarımızın hedefinde halk düşmanları ve katiller vardır...
Halk için savaşıyor, halk için dövüşüyoruz. Dolayısıyla ister bir kitlesel eylemde, ister bir kadrosal, askeri eylemde, halka zarar verecek araç ve yöntemlere
başvuramayız. Bu, aynı zamanda ilk olarak saydığımız
ilkenin gerçekleşebilmesi açısından da zorunludur.
Bir eylemin hedefinin, mesajının doğru anlaşılmasını
engelleyebilecek en olumsuz yan, eylemde halka zarar
verilmesidir.
Bu konuda bugüne kadar çok hassas davrandık. Yaptığımız eylemlerde istemeden gelişen zararlarda maddi, manevi zararı karşılayan olduk... Bu bugün de geçerlidir... O gün orada zarar gören esnafımızın, işyerlerinin tüm sorumluluğu bize aittir... Mehmet Emin’in
ailesinin acısı bizim acımızdır...
Mücadeleye ve halka zarar vermek meşru değildir.
Devrimci saflarda yer alan hiç kimse mücadeleye ve halka zarar vermek istemez. Ancak pratikte öyle davranış
ve hareketlerde bulunulur ki, düşmanın bile veremeyeceği zararlar verilir.
Yaşanan bu acı kaybın sorumlusu olan insanlarımızı gerekli şekilde mahkum edecek ve saflarımızdan atacağız.
3 Mart 2015
Gazi Cephe Milisleri

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

KARAR: Gazi Mahallesi’nde Uyuşturucu Çeteleri ile Mücadelede
Gazi Cephe Milisleri Tarafından Yanlışlıkla Vurulan Mehmet Emin
Akgül’ün Ölümünden Sorumlu Cepheliler Hakkında;
“... ...” 9 yıldır (2006 yılından
beri) örgütlü mücadele içindeydi.
Lise öğrencisi iken, Dev-Genç’liler
ile tanışmış ve Dev-Genç saflarında
örgütlenmiştir. Daha sonra İstanbu’a
gelmiş burada da gençlik alanında
çalışmalar yapmıştır. Bir dönem de
dergi alanında çalışmalar yapmıştır.
Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar
yaşamıştır. 18 Ocak 2013 baskınından sonra dışarıda kalan sorumlu
insanlarımızdan biri olarak çalışmalara katılmış, Halk Cephesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Son olarak Gazi
Mahallesi Komitesi’nde çalışma
yürütüyordu.
***
“......” 2006 yılında bizimle
tanıştı. 2008 yılından beri birebir
örgütlüdür. Mahalli alanda hareketimizle tanışmış ve örgütlü mücadeleye katılmıştır. Bir süre bu alanda

çalıştıktan sonra Gençlik alanına
geçmiş ve uzun süre bu alanda
örgütlü mücadelesini sürdürmüştür.
Türkiye’nin değişik bölgelerinde de
sorumluluklar almıştır. 2010-2011
yılları arasında mücadeleden kopmuştur. Sonra örgütümüze yönelik
bir operasyon sonrası tekrar saflarımıza gelmiştir. Defalarca gözaltı ve
tutsaklıklar yaşamıştır.
Tahliye olduktan sonra Gazi
Mahallesi’nde çalışmaya başlamıştır. Buranın komitesinde sorumluluk yürütmekteydi...
Her ikisi hakkında örgütümüz
tarafından aşağıdaki konularda
soruşturma açılmıştır;
1- Gazi’de bir çeteciye yönelik
cezalandırma eylemi sırasında halktan masum bir insanın ölmesine
neden olmak,
2- İlkesizlik, kuralsızlık ve

sorumsuzluk.

Soruşturmanın sonucu:
Biz silahla siyaset yapan bir
örgütüz ve silahla siyaset yapan bir
örgütte, silahlar bu kadar sorumsuz
ve örgütsüz kullanmanın bedeli ağır
olur. Tarihimizde insan hayatına
zarar verecek eylemlerden kaçınmışızdır. Bu tür bir riskin olduğu
eylemlerde de eylemimizi iptal etmişizdir. “...” ve “...” yaptıkları sorumsuzlukla, bu silahları hareketimize
doğrultmuşlardır. Sorumsuzluğun
sonucu halkımızın bize karşı güvenini zedelemiştir.

Bu nedenle;
Yürütülen soruşturmanın sonucunda “...” ve “...” 3 Mart 2015 tarihinden itibaren saflarımızdan atılmışlardır.

Halk Cephesi

Sayı: 460

Yürüyüş

A teşbaşı Sohbetler;
DEVRİMCİ ADALET BİZİM GÜVENCEMİZDİR!
1 Mayıs: Mahallede
her hafta düzenli ola1 Mayıs
rak yapılan ateş
başı sohbete 6
Mart akşamı
devam edildi.
Sohbette
AKP’nin çıkartacağı iç güvenlik
yasası, yeni saldırılar
ve mahallelerde üzerimize düşen sorumluluklar, halkın geleceği üzerine sohbet edildi. Yürüyüş Dergisi’nde,
konuyla ilgili çıkan başyazı okundu, üzerine konuşuldu.
Sohbete 14 kişi katıldı.
Kıraç: İstanbul Kıraç’ta 28 Şubat günü ateş başı sohbet yapıldı. Sohbette halk meclislerinin önemi konuşuldu ve 1 Mart’ta yapılacak olan kurultaya çağrı yapıldı.
Bir saat süren ateş başı sohbet halaylarla bitirildi. 10 kişi
katıldı.
Gazi: Baraj Üstü Tuncay Geyik Parkı’nda 6 Mart'ta
Ateşbaşı sohbetinde “Halkın Adaleti” konusunda sohbet

15 Mart
2015

edildi. "Düzenin
adaleti ezenden
Kuruçeşme
ve güçlüden
yana, bizim adaletimiz
yoksulların kendi
özgücünün
sonucudur"
denildi. Sohbete
katılan halk, 'devrimcilerin adaleti bizim güvencemizdir' dedi. Sohbete 25 kişi katılırken 12 Mart yürüyüşüne çağrı yapıldı.
İzmir Aliağa Cici Sokak’ta 10 Mart'ta ateş başı sohbet yapıldı. Berkin'in şehitliğinin yıl dönümünde 11 Mart'ta
Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yapılacak eyleme ve mahalledeki sorunlara dair sohbet edildi. Yozlaşmanın kaynağı ve çözüm yollarına değinilen sıcak sohbetten sonra bu sohbetlerin tekrarlanması istendi. Ateş başı sohbete 5 kişi katıldı.
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Hiçbir Madencinin
“ Ölmek İçin” Acelesi Yoktur!

Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
10 Mart’ta yaptığı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı’nda
10 Mart sabahında meydana gelen göçükte Nevzat
Candan isimli işçinin öldüğünü, Yaşar Özdemir ve Hüseyin Demirdöven isimli iki işçinin de yaralandığını bildirdi. Geçen hafta da Yusuf Çakıroğlu isimli işçinin Soma’daki madende yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada maden işçilerinin artık 40 yaşını dahi
göremeden hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. İktidarın en başındakinden en alttaki insanına kadar işçi
ölümlerinde aynı kafa yapısına sahip oldukları söylenen açıklamada “işçi ölümlerinde suçu hep işçilerde
buluyorlar, az kalsın ölen işçilere neden öldün diye
soracaklar” denildi.
Açıklamada “Her şey bu kadar açıkken siz kimi
kandırıyorsunuz? Madenciler kimlerin çıkarları için
iniyor o ölüm kuyularına, kim zorluyor bizleri? Yalan söylemeyin, hiçbir madencinin “ölmek için” acelesi yoktur. Acelesi olan her ne pahasına olursa olsun
sürekli üretimden, kömürden, paradan başka derdi olmayan sizlersiniz” diyen Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği bütün işçileri örgütlenmeye ve
haklarını istemeye çağırdı.
Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

"AKP Kadın Katliamlarının
Sorumlusudur"

Devrimci İşçi Hareketi 4 Mart’ta, Ankara-Sakarya
Caddesi'nde masa açtı. “AKP Kadın Katliamlarının
Sorumlusudur” ve “Berkin İçin 11 Mart’ta Boykottayız” ozalitlerinin asıldığı masa beş saat açık kaldı.
Masada “Halkın Avukatı-Devrimci Bir Avukatın
Anıları” kitabının, Tavır ve Yürüyüş Dergilerinin, İşçi
Hareketi Gazetesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Ankara Devrimci İşçi Hareketi, eylem takvimini ve haberlerini daha hızlı bir şekilde halka ulaştırabilmek için facebook hesabı açtı. Devrimci İşçi Hareketine gönül vermiş tüm yoldaşlara duyurulur.

Direnen NEFA İşçisi
Dayanışmaya Çağırıyor!
İstanbul Nefa Tekstil’de haksız yere işten atıldığı için 24 Şubat’ta çadır direnişine başlayan tekstil
işçisi Erkan Munar, direnişinin 10. gününde uğradığı
haksızlığı tüm işçilere teşhir etmek için direniş çadırında yoldan geçen araçları durdurarak bildiri dağıtımı yaptı. NEFA Tekstil’in telefon numarasının yazılı olduğu bildiride herkesin dayanışma amacıyla
Nefa Tekstil'i arayarak protesto etmeleri istendi.
Direniş Çadırı: NEFA Tekstil Önü Çakmaklı Mah.
4. Bölge Sanayi 1 Bulvarı. 9. Cad. D:48 Kıraç/İstanbul
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Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisinin İlk Kararı:

Haklarımız İçin Mücadeleye Devam

Sarıyer Belediyesi park bahçeler işçileri 2014 yılının Mart ayından
bugüne hak alma mücadelesini sürdürerek kendi işçi meclislerini oluşturdular. 2014'te maaşlarının düzenli yatırılması talebiyle başlattıkları eylemlerini, yol-yemek-mesai haklarının ödenmesi talebiyle devam
ettirmişler ve işten atılmışlardı. 80 gün süren direnişleriyle Sarıyer Belediyesi işçileri sosyal haklarını kazanarak işe geri dönmüşlerdi. Direnişi ve kazanımları sindiremeyen belediye iki ay sonra direnen işçileri ve direnişe destek veren 16 işçiyi tekrar işten atmıştı. Bunun üzerine işten atılan işçiler; 2015 yılı ocak ayında CHP İstanbul il binasını işgal etmiş ve yeniden direnişe başlamışlardı. İşçilerin kararlılığı karşısında CHP’li belediye yönetimi işçileri işe geri aldı ve işçilerin geçmişe ait alacaklarını da ödedi. 10 Mart tarihinde yapılan açıklama ile
Sarıyer Belediyesi Park Bahçeler İşçi Meclisi’nin ilk aldığı karar, belediyenin yeni yaptığı ihaleyle birlikte işçilere imzalatacağı sözleşmeyi;
işçilerin istediği talepler yerine gelmediği takdirde imzalamamak kararıdır. İşçi meclisi Sarıyer Belediyesi park bahçeler işçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı;
- Asgari ücret değerinde maaş alan biz işçiler; maaşlarımıza ilk
yıl yüzde on beş, ikinci yıl yüzde on beş zam istiyoruz.
- Yazlık ve kışlık çalışma koşullarına uygun iş kıyafeti istiyoruz.
- Parklara yağmur, kar, soğuk vb. den korunmak için konteyner
ya da mopa vb. gibi şeyler istiyoruz.
- Her yıl eylül ayında 750 TL yakacak yardımı,
- Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 250 TL. bayram yardımı
-8 Mart 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın işçilere tatil.
İşçiler talepleri yerine gelmediği takdirde sözleşmelere imza atmayacaklarını sözlü olarak Park Bahçelerden sorumlu müdüre ilettiler. Belediye yönetimi bu talepleri içermeyen sözleşmeleri işçilere imzalatmak
için baskı oluşturursa; belediye yetkililerinin haksız, baskıcı ve anti demokratik tavrını teşhir edecek eylemler yapacaklarını söylediler.

“ Kendi Yaralarımızı Kendimiz Sararız!
Tekellerin Sömürüsü Altında Ezilmeyeceğiz!”
Küçükarmutlu Azat Kıraathanesi'nde 9 Mart’ta, esnaf toplantısı
yapıldı. Toplantıya avukat Süleyman Gökten ve kooperatif çalışanlarının yanı sıra Nurtepe, Okmeydanı ve Çağlayan'dan esnaflar da
katıldı. Esnaflara kurulmak istenen kooperatife dair bir sunum yapıldıktan sonra, daha önce toplantı yapılan mahallelerden esnaflar kooperatife ilişkin mahallelerindeki olumlu havayı ve düşüncelerini anlattılar. Tartışmalarla verimli geçen toplantıya 25 esnaf katıldı. Toplantıda 'Esnaflarımız Tekellerin Banka, Kredi Faizi Sömürü Çarkları
Arasında Ezilmeye Mahkûm Değildir! Üreterek Direnenlerin Kooperatifi Esnafların Karagün Dostudur' pankartı yeraldı.

Esnaf Meclisi Girişimi
Kadıköy’ de Çalışmalarına Başladı
Esnaf Meclisi Girişimi İstanbul Kadıköy’de tek tek esnafları gezerek, 11 Mart’ta yapılacak boykota katılım çağrısı yaptı. “Ekmeksiz
Bırakılan Halk, Adaletsiz Bırakılan Berkin İçin 11 Mart'ta Boykota!
Kadıköy Esnaf Meclisi Girişimi" imzalı afişler tek tek esnaflar gezilerek dağıtıldı. Esnaflarla sohbet edilip 11 Mart'ta kepenk kapatarak
boykota destek vermeye çağrıldı. Esnafların çoğundan destek gören
çalışmada 110 afiş asıldı. 35 Yürüyüş Dergisi esnaflara ulaştırıldı.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Cepheli kimdir? Cepheli inançlı, kararlı, emekçi, fedakar, kendini sürekli yenileyen, öğrenen, öğreten, küçükbüyük iş ayrımı yapmayan, hayalleri büyük, iddiası büyük
olandır.
Özünde düzenin çizdiği sınırları parçalayan, iktidarı
alma iddiasını sürekli büyüten halkın umudu olmayı kendine hedef koyan halk ve vatan sevgisiyle dolu olandır.
Bunlar Cepheli’yi Cepheli yapan özelliklerdir. Bir de
Cepheli’de olmaması gereken özellikler vardır. Olmaması
gerekenlerin farkında olarak veya olmayarak taşırız.
Masumlaştırmak için de bunlara hassasiyetlerimiz deriz.
Bu hassasiyetleri meşru görüp kabul ettirmeye (dayatmaya) çalışırız.
Bu hassasiyetlerimiz düzenden getirdiğimiz Cepheli’ye
devrime ait olmayan alışkanlıklardır. Devrime ait olmayan özellikler, alışkanlıklar ise bize yük olan, bizi ağırlaştıran, gerileten yanlarımızdır. Çoğu zaman farkında bile
olmayız. Onlarla barışık yaşarız. Dışarıdan görülüp bize
gösterildiğinde ise tepkiselleşiriz. Kabul etmeyiz.
Bunlarda ne var deriz. Oysa onlar en büyük ayak bağımız, en büyük düşmanımızdır.
Nedir bunlar? Örneğin yemek seçme, iş beğenmeme,
tek başına iş yapma, tasını – tarağını kullandırtmama, etek
giymemek, kalabalığa gelmemek, sese tahammül edememek, uykusuz kalamamak, alınganlıklarımız, abartılı temizlik hassasiyetimiz, adam beğenmeme, iş beğenmeme, yer beğenmeme, sinirlilik, duygusallık gibi daha
bir çok örnekle çoğaltabileceğimiz, meşrulaştırdığımız
‘hassasiyet’lerimiz.
Hassasiyetlerimiz diyerek masumlaştırdığımız aslında
statükolarımızdır. Statükoların olduğu yerde biz yoktur, ben
vardır. Statükolarımız bencilliklerimizdir. Hassasiyetlerimiz
diye koruduğumuz düzen yanlarımızdır.
Bunların hepsi küçük burjuvaziye aittir. Oysa biz devrimciyiz.

CEPHELİ’NİN TEK KISTASI
DEVRİM’İN ÇIKARIDIR!
“Bu ülkenin geleceği devrimcilerin omuzlarında
yükselecektir” diyor Dayı. Cepheli’nin omuzlarında bu
ülkenin geleceği var. Hassasiyetlerimizi koruduğumuz yerde bu sorumluluğu unuturuz.
Bir çok statükomuzu içinde bulunduğumuz koşullarda
sonradan da geliştirebiliyoruz. “Koşullar” dediğimiz
aslında rahatlıklardır. Statükolar rahatın olduğu yerde gelişir. Faşizmi, düşmanı unuttuğumuz yerde ortaya çıkar.
Statükoların beslendiği yerde emek yoktur. Devrimci
düşünce yoktur. Statükoları yaşamak iddialarını, hedeflerini, düşmanı unutmak demektir.
Oysa Cepheli’nin bir hassasiyeti vardır elbette. O hassasiyet devrimdir. Halkımızın kurtuluşu, vatanımızın
bağımsızlığıdır. Bunun için tek derdi halkı örgütlemektir. Gitmedik insan, çalmadık kapı bırakmaz, milislerden
ordu kurar bu hassasiyetle.
Sonuç olarak Cepheli, “hassasiyetlerim” diyerek statükolarını meşrulaştırmamalı. Statükolar küçük burjuva
yanımızdır. Cepheli devrim inancından, ideolojisinden ve
şehitlerinden aldığı güçle bu ‘hassasiyet’leriyle savaşandır.
İki tarafı keskin kılıçla kesip atandır. Bu bilinçle sınıf kinini bileyleyendir.
Cepheli bilir ki, bu ‘hassasiyet’ler Berkin’in, Ferit’in
katillerinden sorulacak hesabı engeller. Cepheli bilir ki,
bu hassasiyetler omuzlarımızda yükselecek devrim
mücadelesini engeller.
Ve Cepheli bilir ki, Cepheli’nin tek hassasiyeti devrimdir. Koruyup kollayacağı, uğruna canını vereceği yüce
davası devrimin çıkarlarıdır.
Devrimin çıkarlarına ters düşen her şey Cepheli’nin
düşmanıdır. Bu bilinçle ayak bağımız olan bizi zayıflatan ‘hassasiyet’lerimizle savaşacak daha güçlü adımlar
atacağız.
Cepheli bunu başarma cüretine sahip olandır.
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Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Hapishane İzleme Komisyonu Mart 2015 Raporu Açıklandı
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane
İzleme Komisyonu, Temmuz 2014 - Şubat 2015 dönemi ayı
hak ihlalleri raporunu yayınladı. 22 sayfalık raporda
Türkiye’de 349’u kapalı olmak üzere 385 hapishane bulunduğu, 45 hapishanenin yapımına devam edildiği bildirildi.
An itibariyle Türkiye’de 152 bin tutuklu ve hükümlü
bulunduğu açıklandı. Dönem itibariyle hapishanelerde
yaşanan hak ihlallerini içeren raporun sonuç bölümünde
“Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevlerinde avukat görüş yerlerinin tabiri caizse birer 'fanus'a dönüştürülmesinin tutukluların savunma ve adil yargılanma hakkını kısıtladığı, hat-

ta yok saydığı gibi avukat müvekkil ilişkisinin mahremiyetini
gasp ettiği, TCK-6/d maddesi uyarınca yargı görevi yapan
avukatların vazifelerini ifa etmelerini imkânsız hale getirdiği açıktır. Yeniden tasarlanan mevcut avukat görüş odalarının kabulü mümkün değildir. Çağdaş Hukukçular
Derneği olarak, hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan, avukatlık mesleğinin gereği gibi ifa edilmesine engel teşkil eden,
savunma ve adil yargılanma hakkına ağır bir darbe vuran bu
uygulamayla ilgili olarak da her alanda mücadele etmeye
devam edeceğiz” denildi.
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Yozlaştırma
Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin Halkları
Teslim Alma Politikasıdır

Reklamlarla Amaçlanan;
Sadece Tüketen Değil,
Düşünmeyen, Sorgulamayan,
Sömürüye, Haksızlığa Karşı
Çıkmayan, “Anı Yaşayan”
İnsanı Yaratmaktır...
Taksitle Yaşam, Tüketim
Kültürü Emekçileri Düzene
Mahkum Ediyor.
“Kredi Kartı” Kapitalist
Tüketim Kültürünün Tuzağıdır.
Halkı Borç Kölesi
Yapmaktadır.
Medya, Emperyalizmin
Ekonomik ve Kültür İşgalinin
En Kuvvetli Araçlarındandır.
Televizyon, Toplumsal
Kültürel Değerlerin,
İnançların, Bozulma
Sürecini Hızlandırır.
Bu Düzen, Dizilerle Halkları
Gerçeklikten, Değerlerinden
Uzaklaştırırak Yozlaştırıyor.

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!

İdeolojik Egemenlik ve İdeolojik
Propaganda Kopmaz Şekilde
Birbirine Bağlıdır!
5. Bölüm
Tekeller, sadece reklam ve moda
gibi araçlarla yetinmezler, bu arada
burjuva ideolojisi de kitlelerin kafasına
sokulmaya çalışılır. Bu ideolojiye
göre çılgınca tüketmek, modaya uymak, yalnız kendisi için yaşamak,
tüm bunlar "uygarlığın", "özgürlüğün" göstergeleridir. İnsanlar "uygarlık", "özgürlük" adına bilinçsizce
bir tüketime alıştırılırken, istediğiniz
kadar tüketmekte özgürsünüz denirken
beyinler tek tipleştirilir. Düzene bağımlı köleler haline getirilir.
Köleleşen insanın değer ölçüleri
değişmeye başlar. Tüketim hırsı, rekabeti, bireycileşmeyi hızlandırır.
Hayatına, diğer insanlarla ilişkilerine
para ve bireysel çıkarlar yön vermeye
başlar. Kendine, değerlerine, topluma
yabancılaşır. Beyni böyle biçimlendirilen, böyle bir yaşam tarzına alıştırılan insan ait olduğu sınıftan ideolojik olarak kopar. Milyonlarca kişinin
birarada bulunduğu toplumda yalnızlık hissetmeye, düzenin, devletin
karşısında kendini güçsüz görmeye
başlar. Kolektif hareket etmekten,
halkın ortak çıkarlarını düşünmekten
uzaklaşır, bireysel kurtuluş arayışlarının peşine düşer. İşte emperyalizmin
ve oligarşinin istediği, bu insan tipidir.
Tabii böyle bir insan tipi aynı zamanda
yozlaşmaya, ahlaki dejenerasyona,
düşkünlüğe açık bir hale de gelir.

Reklamlarla Amaçlanan;
Sadece Tüketen Değil,
Düşünmeyen,
Sorgulamayan,
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Sömürüye, Haksızlığa
Karşı Çıkmayan, “Anı
Yaşayan” İnsan
Yaratmaktır.
Reklam, salt bir ürün tanıtımı değildir. Reklamcılar, burjuvazi adına
kitleleri uyutmak, yozlaştırmak, bencilleştirmek işini üstlenmişlerdir. “Anı
yaşa!” sloganı, televizyonlarda bir telefonun reklamı olarak gündeme geldiyse de asıl olarak; kapitalizmin hemen
her ürünün reklamının altında, beyin
yıkama, bilinç çarpıtma yöntemi olarak
karşımıza çıkar. Bu çağrıda yaşamın
öncesi yok, sonrası yoktur. Yalnız o
“an” vardır. Bu iki kelime öylesine,
sıradan iki kelime değildir. Bu iki kelime ile bir yandan insanları tüketim
kültürünün esiri yapmaya çalışırken,
öte yandan da düşünmemeyi, düşüneceksen de anlık düşünmeyi, bireyci,
bencil bireyler olmayı empoze ediyor.
Bu yüzden “Anı yaşa!” halkın yüzyıllardan beri süzülüp gelmiş yaşam
anlayışına, geleneklerine, kısacası tüm
değerlerine saldırıdır.
Anı yaşa, gerisini boş ver! Seni iliğine kadar sömüreni düşünme, hakkını
aramayı aklından bile geçirme, akşama
eve ekmek götüremeyecekmişsin, çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayamıyormuşsun boş ver! Halklar katlediliyormuş, bebekler daha gün yüzü
göremeden açlıktan ölüyorlarmış, adaletsizlik, baskı, işkence varmış sen aldırma, dünyayı sen mi kurtaracaksın?
İşsizlik gelmiş kapını çalmış. Yanında yörende insanlar işten kovuluyormuş, direniş varmış, grev yapıyorlarmış boş ver, sen kendini kurtar! İn-
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sanlar gözaltına alınıyormuş, tutuklanıyormuş, katlediliyormuş boşver, sen
kendini düşün! Hapishaneleri kan gölüne çevrilmiş ülkenin; ve tüm ülke
hapishaneye çevrilmiş boş
ver! Sen kendi hayatını
yaşamana bak!
Amerika, senin ülkenin
ekonomisinden siyasetine
her şeyini belirliyormuş,
senin ülkenin ordusunun
kafasına çuval geçiriyormuş, boş ver,
memleketi sen mi kurtaracaksın, sen
yaşamana bak! Sömürüsüz, açlığın,
yoksulluğun olmadığı, özgür, demokratik bir dünyayı hayal etmeyi aklından bile geçirme.
Arkadaşın, akraban, komşun sana
yanlış bir şey mi yaptı; kes ilişkini,
emek verme, başkasını bul! Eşinle
sorunun mu var; uğraşma, boşan gitsin, yenisini bul... İşte, “Anı yaşa!”nın
insanlara götürdüğü bakış açısı budur.
Günü kurtarmalı, hiçbir şeyi dert etmemeli, yaşadığın andan zevk almalı,
gerisini boş vermelisin. Burjuvazi
bize bunu dayatıyor. Çünkü o, kapitalist pazarın dönmesini istiyor. Her
şeye kar gözüyle bakıyor. Ve paranın
tanrı olduğu bir düzende önerilen
hayat anlayışı da bu oluyor. “An’ı
yaşa” diyerek geçmişimizi ve gelecegimizi çalıyorlar. Bizi kör, sağır,
dilsiz, duygusuz yapıp bizi soysuzlaştırmaya, insanlıktan çıkarmaya
çalışıyorlar.

Taksitle Yaşam, Tüketim
Kültürü Emekçileri
Düzene Mahkum Ediyor
Taksitli yaşam tarzı borçla yaşamanın olağan sayıldığı, sıradanlaştığı
bir kültürdür. Taksitlerle örülü bir
yaşam gıdasını tüketim kültüründen
alıyor. Taksitle yaşam, tüketim kültürünün halkın yaşamında yarattığı
dejenerasyonun tipik bir göstergesidir.
Kapitalizm ürünlerini özellikle
iştah kabartan bir şekilde sunarlar
ki, insanlar alış veriş yaparken “zorunlu” veya “lüks” ayırımı gözetemesin. Bir başka deyişle aslında o
an için gerekli olmayan herhangi bir
eşyayı kapitalizm reklamlarla zorunlu

bir ihtiyaç haline getirebiliyor. Tercihlerin belirleyicisi de kuşkusuz
göze, kulağa, beyne hitap eden albenili reklam ve ürünler oluyor. Sonrasında da gelsin bir ömür boyu sürecek olan taksitle yaşam...
Kapitalist sistem, taksitle yaşamayı
özellikle körükler. Çünkü tüketim
kültürü ve taksitli yaşam, bu düzeni
yalnız ekonomik olarak değil siyasi
olarak da güçlendirir. Taksitli yaşam,
özellikle dar gelirli, yoksul kesimlerde
yaygındır. Kapitalizm, yoksulluk, işsizlikle birlikte halkın alım gücünün
düşmesini de hesap ederek yeni sömürü ve satış politikaları geliştiriyor.
Ve ürünlerini halkın önüne çok çeşitli
alım seçenekleriyle sunuyor. “Taksit”
bu seçeneklerden en yaygın ve kullanılır olanı. Kapitalistlerin deyimiyle
“insanların bütçelerine denk!” bir
alış veriş şekli. Halkın yoksullaşmasına, ücretlerin düşürülmesine rağmen
tekellerin karlarını arttırmaya devam
etmesi, bir yanıyla da bu "taksitli
satış"larla mümkün olur.
Düzenin bu bilinçli çabalarının
sonucunda halk taksitli bir yaşama
mahkum ediliyor. Düzene daha bağımlı hale getiriliyor. Böylece hem
burjuvazi elindeki ürünleri kolaylıkla
pazarlıyor, hem de oluşturduğu kültürle kitleleri mücadeleden uzak tutuyor. Taksitler, borç ödemek dışında
başka bir şey düşünmeyen insan tipi
yaratıyor. İnsanları mücadeleden,
haksızlığa, sömürüyü karşı çıkmaktan
uzaklaştırıyor. Artık ne devletin zulmünü, ne işyerindeki haksızlığı, ne
de buna karşı mücadeleyi düşünemez,
bunlar karşısında hareket edemez
hale geliyor. Ekonomik olarak bağımlı
hale getirilen insanlar, siyasi olarak

da teslim alınıyorlar. Sonuç olarak hem ekonomik hem siyasi açıdan
kazançlı çıkan, yine burjuvazi oluyor.
İnsanlar sadece daha
çok tüketmek için yaşamalı, bunun için para kazanmalıdırlar. Parası olmadığında kredi kartlarına yönelmeli, sonra kredi borçlarını ödemek için
çalışmalıdırlar. İnsanlar
ihtiyaçlarını, isteklerini taksitlerle
daha kolay satın aldıklarını, çok iyi
yaşadıklarını sanırlar. Aslında emperyalist şirketler; insanların emeğini,
hayatlarını ve ruhlarını taksitlerle
satın alırlar. Bankalar, insanları borçlandırmak için tüketici kredisi gibi
binbir çeşit kredi verme seferberlikleri
düzenlerler. Böylece hem burjuvazi
elindeki ürünleri kolaylıkla pazarlar, hem de oluşturduğu kültürle
kitleleri mücadeleden uzak tutar.

'Kredi Kartı' Kapitalist
Tüketim Kültürünün
Tuzağıdır!
Halkı Borç
Kölesi Yapmaktadır
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Bugün halkımız, yaşamsal temel
ihtiyaçlarını karşılamak için bile
borçlanmaya mahkum edilmiş. Yüz
binlerce insanımız, bir kartın borcunu
bir başka kartla, onunkini başka bir
kredi kartıyla kapatmaya çalışarak,
yani borç üstüne borç yaparak karnını
doyurmaya, ayakta kalmaya çalışıyor.
Tekeller bununla da yetinmiyor, daha
fazla borçlandırmak için kredi kartlarıyla tatil yapmaya teşvik ediyor.
Halkımızla alay eder gibi, televizyonlarda, gazetelerde tatil köylerinin,
otel ve pansiyonların, yılın modası
kıyafetlerin, takıların, mobilyaların
reklamları "Kredi kartına 12 ay
taksitle" diye yapılıyor.
Geliri beslenme ve barınma gibi
en temel ihtiyaçlarına bile yetmeyen
halkımız, karlarının yüzde 60'dan
fazlasını kredi kartı, bireysel tüketici
kredilerinden sağlayan bankalara
borçlanarak yaşamaya zorlanıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
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verilerine göre; 2013 yılı
sonunda Türkiye’de 56.8
milyon adet kredi kartı,
100.2 milyon adet banka kartı olmak üzere
toplamda 157 milyon
adet kart bulunuyor.
Marketler, her gün tüketilmesi zorunlu olan temel gıda maddelerini, ekmeği, tuzu, peyniri, sütü…
"uygun!" taksitlerle sattıklarını duyuruyorlar.
Özel hastaneler kredi kartlarıyla, taksitlerle hasta kabul ediyorlar. Sanki
kolaylık sağlıyor, yardım ediyorlarmış
gibi. "Paran yoksa dert etme, kredi
kartın var" diyorlar, "Taksit yaparız"
diyorlar. İnsanları, her şekilde borç
tuzağına düşürüyorlar. Aylarca, yıllarca
taksit ödemek zorunda bırakıyorlar.
Kendilerine bağımlı, muhtaç duruma düşürüyorlar. Kredi borçlarını
ödeyemeyen insanlar intihar ediyor.
Onbinlerce insan kredi borcu yüzünden hapishanelere giriyor. Kredi borçları yüzünden böbreğini satıyor insanlarımız. 2.5 milyona yakın insan
kredi borcu yüzünden haciz batağında... 10 evli çiftten 7'si kredi
kartları yüzünden boşanıyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun
raporuna göre 2011 yılı sonu itibarıyla 43.5 milyon kişi bankalara
borçlu.
İnsanların borcu yüzünden intihar
vakasına rastlamadığımız neredeyse
tek bir günümüz yok. İnternete “borç
yüzünden intihar” diyerek arama
yaptığınızda on binlerce olay çıkıyor.
Buna “borç yüzünden hapis” veya
“borç yüzünden boşanma” gibi
farklı şekilleri eklediğinizde de arama
sonuçları yine onbinlerce olay çıkıyor.
Çalışan kesimlerle de yetinmiyor
aç gözlü kapitalizm. Herkesi borçlandırarak kölesi yapmak istiyor. Özellikle
toplumun en hızlı etkilenen kesimine,
gençliğe saldırıyorlar. Gençliğin yozlaştırılması çok sistemli bir politikayla
sürdürülüyor. Üniversitelerde bankaların, tekellerin temsilcileri standlar
açıp öğrencilere kredi kartının faydalarını anlatıyorlar. Yapı Kredi, English

Time gibi kuruluşlar üniversitelerde
öğrencilere çok düşük fiyatlarla tatiller
pazarlıyorlar.

Medya, Emperyalizmin
Ekonomik ve Kültür
İşgalinin En Kuvvetli
Araçlarındandır
Basın yayın organları, emperyalizmin ekonomik ve kültür işgalinde
kullandığı araçlarından en kuvvetlisidir. Topyekün bütün medya araçlarıyla emperyalizmin saldırıları, sömürüsü halkların beyninde meşrulaştırılır. Bunun için günümüzde kitle
iletişim araçlarının kültürel değerler
üzerine etkisi tartışılmaz boyutta artmıştır.
ABD Başkanı Truman, 1947'de
yaptığı bir konuşmada "ABD sistemi,
bir dünya sistemi olmadan yaşayamaz" derken, ABD Başkan yardımcılarından Brzenski bunu daha
açık şöyle ifade ediyordu: "Amerikan
gücünün temeli, geniş ölçüde iletişimde dünya pazarına egemen olmasına dayanır. Bu güç, kitle kültürü
yaratır. Bu da siyasi anlamda etkili
olur." İstatistiklere göre dünyadaki
iletişim ağının yüzde 65'i Amerikan
denetimi altındadır.

Televizyon, Toplumsal
Kültürel Değerlerin,
İnançların, Bozulma
Sürecini Hızlandırır
Emperyalizmin yozlaştırma politikası çok çeşitli araçlarla hayata
geçiriliyor olsa da, bunların içinde
en belirleyici, en etkileyici olanı, en
başta sayılması gereken, burjuva
basın yayın organlarıdır. Burjuva ba-

sın yayın ve genel olarak düzenin
denetimindeki tüm diğer iletişim
araçları, burjuva ideolojisinin,
emperyalist kültürün, apolitikliğin ve dejenerasyonun, bilinç
bulanıklığının, gerici-şovenist
ideolojinin, her türlü sapkınlığın
halka taşınmasında en büyük
görevi üstlenmiş düzen organlarıdır.
Düzenin iletişim araçları içinde
ise, yazılı ve işitsel araçlardan ziyade televizyon belirleyicidir.
Medyanın diğer araçları olan gazete
ve dergiler dahi televizyona endekslidir.
Televizyonlar programlarla, dizilerle,
filmlerle, şovlarla, reklamlarla, hatta
tartışma programlarıyla, haber kuşaklarıyla, kişileri kendi istedikleri biçimde
yaşamaya, belli bir biçimde düşünmeye
zorlarlar. Avutma kültürünün, kışkırtma
ve linç kültürünün baş taşıyıcısı televizyondur. Boş umutlar dağıtan, yansıttığı değişik hayat biçimleri ile avutan
yerli-yabancı dizileriyle, milyarlar vadeden şans oyunlarıyla, şöhret kapılarını
ardına kadar açan ses, güzellik, sözde
bilgi yarışmalarıyla, magaziniyle, haberleriyle, dini duyguları sömüren, gericiliği körükleyen programlarıyla televizyon, milyonlarca insanı bağımlı
yapan, yaptırım gücü yüksek araçtır.
İnsanları teselli ediyor, eğlendiriyor,
insani duyguları, tepkileri törpülüyor,
beyinleri uyuşturuyor. Kitlelerin kültürel
seviyelerini yükseltme adına yozlaştırıyor.
Televizyon, emperyalist kültürü
yaymakta kullanılan en etkin kültür
yayma aracı ve kültür taşıyıcısıdır.
Aynı zamanda çok yetenekli bir kitle
kültürü üretme aracıdır. Ama televizyonla empoze edilen bu kültür, toplumun gerçek kültürü değil egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eden yoz
kültürüdür. Bu açıdan televizyon, diğer
alanlarda olduğu gibi ahlaki alanda da
etkili bir araçtır. Toplumsal değerlerin,
köklü inançların değişme ve bozulma
sürecini hızlandırır. Çünkü kullanılan
unsurlar genellikle, geleneksel kültüre,
inançlara aykırı özellikler taşıyan unsurlardır.
Gerek radyo ve televizyonlar, gerek yazılı basın, gerekse internet, insanlar arasındaki iletişim ve etkile-
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nişimin boyutunu kıtalar
arası düzeye taşımaktadırlar. Bu iletişim ve etkilenişim süreci, toplumların
sahip oldukları kültürel yapıları da etkilemektedir.
Bu tahribat, büyük ölçüde
kitle iletişim araçlarının ve
özellikle de televizyonun
etkisiyle gerçekleşir.
Burjuva basın ve televizyonların düzen açısından
yerine getirdikleri en önemli
misyonlarından biri de, tüketim kültürünü pompalamalarıdır. Kapitalizm,
reklamlarla daha fazla tüketim, daha
fazla kar hedeflerken, ideolojik anlamda
da tüketmeyi amaçlaştıran kitleler yaratmaktadır. Kitle iletişim araçlarını
elinde bulunduran emperyalistler, kendi
yaşam tarzlarını, tüketim alışkanlıklarını,
dillerini, dinlerini işgal ettikleri toplumlara empoze eder ve bu toplumların
sahip oldukları kültürel değerler de
yavaş yavaş ortadan kaybolur.

Bu Düzen, Dizilerle
Halkları Gerçeklikten,
Değerlerinden
Uzaklaştırırak
Yozlaştırıyor
Televizyon dizileri, halkı belli biçimde yönlendirmenin, halka kendi
yaşadığı sorunları, açlığı, yoksulluğu,
bunların sorumlularını unutturmanın
yeni ve en gözde araçları haline gelmiştir. Düzenin sahipleri, dizilerden,
hem büyük paralar kazandırması,
hem de halkı gerçeklikten bu kadar
güçlü bir biçimde koparması nedeniyle son derece memnundurlar.
AKP, gelenekleri, görenekleri,
toplumsal değerleri dillerinden düşürmezler. 24 saat televizyonlardan
topluma ahlaksızlık yayılmaktadır.
Hiçbir dönem ahlaksızlık bu kadar
meşrulaştırılmamıştır. Yarışma programları, kadın programları, diziler,
halkın değer yargılarına uygun değildir. Neredeyse cinsellik içermeyen,
aldatma olmayan televizyon dizisi
yoktur. Aldatmalar bu diziler aracılığıyla aile içinde "kabul edilir" hale
getiriliyor.

İnsanlar, diziler aracılığıyla sahte
bir dünyaya bağlanmaktadırlar. Haftanın her gününde farklı bir dizi ile
televizyona bağımlı hale getirilmiş
bir kitle oluşturulmuştur. Televizyonlardaki diziler, filmler ve diğer
tür programlar da, her kesime, her
yaş grubuna cevap verebilecek şekilde
çok ve çeşitlidir.
Televizyon dizilerinde ve filmlerde
mizah adına yaratılan tiplemeler, onların esprileri; kitlelerin dilini, üslup
ve mizah anlayışını dejenere etmektedir. “Sanatçı” adı verilen soytarıların
giydikleri, kullandıkları her şey,
“moda” olmakta, insanlar yoksulluğun
boyutu ne derece büyük olursa olsun
yine de onlara benzeyebilmek için
kılıktan kılığa girmektedir. Kısacası,
haberin, bilginin akışının sağlanabileceği, gerçeklerin gösterilebileceği
araçlar olan basın ve yayın organları
bu durumda, düzen açısından yozlaşmanın kanalları olarak hizmet etmektedirler.
Televizyonlarda çıkan diziler ve
filmler, zamanın değerlendirilmesi
konusunda belirleyici role sahiptir.
Dizi ve filmlerde çoğunlukla toplumun üst tabakasını teşkil eden zengin
kesimin hayatları tema olarak işlenmektedir. Yalılarda, villalarda, balolarda, holdinglerde gelişir olaylar.
Bunları seyreden izleyici kitlesi de
bu üst düzey yaşam biçimini görerek
onlara özenir. Bu özenti ve taklit
toplumsal değerlere de zarar vermekte
fertler kültürel ve ahlaksal olarak
içinde bulunulan kültüre aykırı olabilecek bazı davranış kalıpları benimsenmeye başlanmaktadır.
Düzenin sunduğu bu modeller,
bugün halkın değişik kesimlerini de-

ğişik düzeylerde etkilemektedir; modeller, insanların giyiminden, konuşmasına, esprisinden
kullandığı tüketim malzemelerinin markasına kadar çeşitli konularda yönlendirici olurlar. Onlar gibi
giyinmek, konuşmak, yaşam tarzlarıyla onları taklit
etmek gibi bir dejenerasyon yaşanır.
Aynı dejenerasyon,
yeme, içme, eğlenme kültürümüzde
de yaşanıyor. Kendi yemek kültürümüzü unutup emperyalistlerin yemek
ve içecek kültürü, beslenme tarzı örnek alınmaya, taklit edilmeye başlanıyor. Anadolu halklarının zengin
yemek ve içecek kültürünün yerini,
Mc Donalds, Burger King, fast food
kültürü, Coca Cola alıyor. Amerikan
tarzına, Fransız, Çin vb. ülkelerin
sofralarına benzetilmeye çalışılıyor
sofralarımız. 24 saat televizyonlarda
adını bile telaffuz etmekte zorlandığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz
sebzelerle yemek tarifleri yapılıyor.
Et, kaşar, pastırma, sucuk ve daha
sayabileceğimiz halkın evine sokamadığı pahalı yiyecekler “Her evde
bulunan malzemeler” diye sunuluyor.
Kendi geleneksel eğlence biçimlerinin yerini burjuvazinin her yanından çürümüşlük, cinsellik, tüketim
ve bayağılık akan eğlence biçimleri
tercih edilir hale geliyor.
Devam Edecek

Sayı: 460

Yürüyüş
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İzmir Kırıklar
Hapishanesi’nde Eylem
“Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın”
TAYAD’lı Aileler 4 Mart’ta İzmir
Kırıklar F Tipi Hapishanesi önünde
eylem yaptı. Saat 11.30’da görüşten
sonra hapishane önünde toplanan
tutsak aileleri “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” yazılı pankart açtı.
Tutsaklarla dayanışma sloganlarının
atıldığı eyleme 37 kişi katıldı.
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10
Bilgi
güçtür

SORUDA
Sınıf ve
Sınıf Bilinci
Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1) Sınıf Nedir?
Lenin sınıfı şu şekilde tanımlıyor:
“Tarihsel olarak belirlenmiş bir üretim düzeni içindeki yerine; üretim
araçlarıyla (çoğu zaman yasalarla belirlenmiş) ilişkilerine, emeğin toplumsal örgütlenmesinde oynadıkları
role ve toplumsal zenginliklerden aldıkalrı payın büyüklüğüne ve bu
paya hangi araçlarla sahip olduklarına bakılarak birbirinden ayrılan geniş insan topluluklarına sınıf denir”
Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

2) Sınıfların İdeolojisi
Var Mıdır? Varsa Nedir?
Evet her sınıfın bir ideolojisi vardır. İdeoloji; “toplumların, sınıfların,
çeşitli topluluk ve grupların siyasi, hukuki, kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi
görüş ve düşüncelerin sistemleşmiş
halidir.”
Köleci toplumdan günümüze kadar,
toplumun sınıflara bölündüğünü görüyoruz. Köleci toplumda köle sahipleri kölelerle; feodal toplumda,
senyörler (ağalar-beyler) serflerle
(köylüler), kapitalist toplumda, burjuvazi proletarya ile savaş halindedir.

Ve bu savaşlarını ideolojileri doğrultusunda sürdürürler.
Proletaryanın (ve
ezilenlerin) bilimsel temelde iktidar mücadelesi, M-L ideolojisiyle
birlikte başlamıştır.
Burjuvazinin ideolojisi ve sistemi sömürü,
zulüm ve kar üzerine

kuruludur.
Proletaryanın ideolojisi Marksizm
Leninizm ise, bu sömürü ve zulüm düzeninden işçi sınıfı ve ezilen tüm
halkları kurtarmak üzerine kuruludur.

3-) Sınıfsal

Bakmak ve
Sınıf Tavrı Nedir?
- İşçi sınıfı açısından sınıfsal bakmak, ezen sınıfa karşı ezilen sınıfın
çıkarlarını savunmak, bu doğrultuda savaşı geliştirmek, büyütmektir.
- Burjuvazinin, her davranışı, politikası sınıfsaldır. Ezilen halklara karşı tavrı, saldırısı da ezeli sınıf düşmanlığı gereğidir.
- Kapitalizmin tüm saldırılarını
boşa çıkarmak, ezilen milyonları örgütleyip harekete geçirmek için sınıf
kini ve tavrıyla kitleleri örgütlemeliyiz.
- Baskılara, katliamlara, sömürüye
karşı proletaryanın ideolojisiyle, sınıfsal tavrımızla karşı koyup sosyalizm
mücadelesi için kavgayı, savaşı yükseltmeliyiz.
- Sınıfsal bakmak, ezen sınıfla hiçbir koşulda uzlaşmamaktır! Saldırı
politikalarını tüm boyutlarıyla ele alıp

Marksizm-Leninizm bilimselliğiyle
değerlendirmek, sonuç almaktır!
- Sınıfsal bakmak, sınıf çıkarını savunmak, sosyalizm bilincini taşımak,
sınıfın kurtuluşu için iktidar bilinciyle,
kolektivizmin gücüyle, proletaryanın
öncülüğünde devrimci halk iktidarına
yürümektir.

4) Sınıf Bilinci Taşımak
Nedir?
Sınıf bilinci TDK sözlüğünde şöyle tarif ediliyor: “Kendi sınıfının toplumdaki yerini ve özelliklerini bilimsel olarak kavramak.”
Sözlük tanımında da gördüğümüz gibi her şeyden önce ait olduğumuz sınıfın ideolojisinin ve kültürünün
bilincinde olacağız. Değilse, günümüzde görüldüğü gibi, burjuvazinin
kara propagandasının etkisi altında
kalmak kaçınılmaz olur ki, bu da sömürünün daha da katmerleşmesi burjuvazinin sömürüsünün önünde hiçbir
engelin kalmaması demektir!
Onun için hayatın her alanında
nerede olursak olalım, ne pahasına
olursa olsun iktidar perspektifiyle,
sosyalizm inancı ve proletaryanın çelik disiplini, hiçbir şekilde uzlaşmayan,
koşullara teslim olmayan, zafere inanan, halka, örgütüne güvenen ve bu özgüveni hep koruyan, sınıf çıkarını düşünen, bulunduğu yerde örgütlenmeyi geliştiren olmalıyız.
Bizler, sınıf bilincine gevezelik
olsun diye değil, M-L ideolojimiz gereği doğruları pratikte hayata geçirmek
için sahip olmalıyız…
Yani M-L ideolojimiz bize doğru
düşünmeyi ve doğruları pratikte hayata
geçirmemizi sağlamalıdır.

5) Sınıflar Arası
Çelişkinin ve
Sınıf Mücadelesinin
Kaynağı Nedir?
Burjuvazi ve proletarya arasındaki çelişkinin en temel özelliği: Üretim
araçlarının mülkiyetinin özel, yani
bireysel olmasıdır. Üreten, yaratan
proletarya iken, tüm servete sahip
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9) Ezilen Sınıflar Nerede
ve Nasıl Örgütlenmelidir?
Ezilenler olarak her yerde olduğumuz gibi, her alan, her meslek ve iş
kollarında, tarlada, fabrikada, okulda,
derste vb. örgütlenmeliyiz!
Nerede açlık, yoksulluk, adaletsizlik, emperyalist saldırı, işgal, katliam
ve teslim almaya yönelik bir saldırı
varsa orada devrimci partinin bayrağı
altında örgütlenmeliyiz.

10) Sınıf Dayanışması
olan, yani üretim araçlarını özel
mülkiyetinde bulunduran burjuvazidir.
Burjuvazi ve proletarya arasındaki çelişki, temel çelişkidir. Bu çelişki
sınıf mücadelesinin temelini oluşturuyor. Bu çelişkinin sonuçlarından olan,
açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik,
iş cinayetleri, doğanın katliamı, yeraltı-yerüstü zenginliklerimizin emperyalistlere peşkeş çekilmesi vb. tüm
bunlar da mücadelenin nedenlerini
oluşturur. Hepsinin kaynağı, sınıflar arası çelişkilerdir. Bu çelişki de bir sınıf savaşıyla çözülecektir.

6) Tarihsel Olarak
Ezen ve Ezilen Arasındaki
Sınıf Savaşımı
Ne Zaman Başlamıştır
Ne Zaman Bitecektir?
Tarihsel olarak ezen ve ezilen arasındaki sınıf savaşımı ilkel komünal
toplumdan sonra köleci topluma geçişle başladı ve günümüze dek sürüyor.
“Sınıf savaşımı, sınıfların ekonomik durumlarının ve çıkar çelişkisinin kutuplaşmasının sonucudur.”
(İlkel, Köleci Feodal Toplum- Zubritski, Sayfa 75 Sol Yayınları)
Bu kutuplaşmanın nedeni özel
mülkiyetten başka bir şey değildir.
Çünkü ezen sınıf sömürüyle, zorla gasp
ettiği mülkiyeti kaybetmemek için,
ezilen sınıf da zorla gasp edilen, sömürülen emeğinin karşılığını almak
için savaşmaktadır.
Sınıf savaşı ne zaman bitecektir?
Tüm sınıfların ortadan kaldırıldığı

dünyanın hemen hemen her yerinde sınıfların-sömürünün son bulduğu komünist toplumda, sınıf savaşımı son
bulacaktır!

7) Sınıf Kini Nedir?
Ezilen sınıf olarak bizlerin ezenlere
karşı duyduğumuz öfkedir. Sınıf kinimizi, öfkemizi emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı yöneltmeliyiz.
Nedir öfkemizin kaynağı, sebebi?
Bize yaşatılan acılar, yapılan katliamlar, açlığa, yoksulluğa boğup kölece
koşullarda sömürüp, vatanımızı emperyalistlere peşkeş çekmeleridir. Özcesi sınıf kini, ezenlere sömürenlere,
katledenlere karşı duyduğumuz öfkemizdir!

8) Sınıf Düşmanlarımıza
Karşı Neden Acımasız
Olmalıyız?
Ezilen sınıflar olarak tarihsel bilincimizden çıkardığımız dersler, yaşanan pratiklerimizin sonucu düşmanlarımıza karşı acımasız olmalıyız.
Çünkü biz onlara acırsak onlar bize hiç
acımayacaktır.
Tarihsel olarak, kazandığımız zaferler esin kaynağımız olduğu gibi, yaşanan yenilgilerden de dersler çıkarmalıyız.
Paris komününden, Latin Amerika’daki devrimlere, 90’lardaki karşı
devrimlerden M-L çizgiyi terk edip düzene dönen, uzlaşan, teslim olan M-L,
küçük burjuva milliyetçi hareketlerin
yaşadığı son, bize bunu söylüyor.

Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
Sınıf dayanışması, emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı halkın dayanışmasıdır. CHE’nin deyimiyle:
“Dünyanın herhangi bir yerinde
başkasına atılan tokatın acısını yüzümüzde hissetmeliyiz” düşüncesi, bu
dayanışma bilincinin temeli olmalı.
Dayanışma aynı zamanda, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin saldırılarının
karşısında birlikte olmaktır.
Örgütlenmeyi, dayanışma içinde
büyütmemiz, örgütlenme ihtiyacını
dayanışma içinde belirleyip büyütmemiz, sorunlarımıza birlikte çözüm
bulmamız demektir. Dayanışma, birlik paylaşım halkımızın dünden bugüne esas aldığı bir gelenektir. Hem de
en güçlü olanıdır bu gelenek!
Dayanışmayı, paylaşmayı büyütüp, her koşulda emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadeleyi büyütmeliyiz.
Bir fabrikada, atölyede işçiler direnişte, grevde ise onları asla yalnız bırakmamak, zafer kazanmaları için direnişlerine çok çeşitli biçimlerde maddi manevi, eylemlerle vb. destek olmaktır. Dayanışma direniş çadırlarını ziyaret etmek, işgalcilerin aileleriyle dayanışma içinde işten atılan işçilerin ise
geri dönmek için direnişlerine destek olmak aileleri ile dayanışma içinde olmak,
“birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
” şiarıyla hareket etmeliyiz!...

Sayı: 460
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* İDEOLOJİ:
1- Kendi içinde bü tü nlü ğü olan siyasî, iktisadî, içtimaî (sosyal) sistem
dü şü ncesine sahip, inanç, his ve fikir
bü tü nü , fikriyat, (TDK)
2- Yaşam biçimidir…
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Dünya Halklarının Kardeşliğini Anlatan Bir Aileyiz Beyrut’ta!

12. Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu
Emperyalizm Kendi Karşıtı Gördüğü Kişileri,Örgütleri,
Ülkeleri Tecrit Ederek Teslim Almaya Çalışıyor. Buna Karşı
Daha Fazla Dayanışma, Daha Etkili İdeolojik Mücadele!

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015
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26 Şubat’ta Lübnan’da yapılan
12. Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu’na katılan örgüt
temsilcilerinin anlatımlarını aktarmaya devam ediyoruz...
***
Almanya’dan Anadolu Federasyonu adına Tuncay Yılmaz konuşmasının ana konusunu Almanya’daki tutsaklar üzerine kurdu. Almanya’daki 129b yasasının aslında
AB’ye dahil ülkeler için geçerli olduğunu, Türkiye’nin bir AB ülkesi
olmamasına rağmen bu yasanın Türkiyelilere karşı uygulandığını söyledi.
23 Eylül Direniş Hareketi adına
Bulgaristan’dan katılan konuşmacı
Irak işgali sırasında Bulgar ordusunun
kullanıldığını söyledi. Bulgaristan’da
NATO karargâhlarının olduğunu söyleyen konuşmacı, 15 ayrı ülkede
Rusya’ya karşı bu gibi merkezlerin
kurulduğunu söyledi.
Türkiye’den Halkın Mimar ve
Mühendisleri adına konuşma yapan
Olcay Abalay’da yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgiler verdi. “Halkın Mühendisleri halka bilim ve tekniği götüren insanlardır” dedi. Görüntüler
eşliğinde konuşmasını yapan Olcay
Abalay ilgi gördü. Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Mücadele Merkezi’ni anlatan Olcay

Abalay daha sonra halk bahçelerine,
rüzgâr tribününe, Ferhat Gerçek Yürütecine ve Anadolu’da yaşanan sorunlara yetişebilmek için alınan karavana da değindi.
Fransız Komünist Partisi’nden
Pascal Torres, Fransa’daki Türkiyeli
devrimci tutsak Zehra Kurtay hakkında bilgiler verdi. Zehra’nın özgürlüğüne kavuşması için sağlık raporu almaya çalıştıklarını söyleyen
Torres, partilerinden bir milletvekilinin durumu meclise götüreceğini
söyledi. Torres ısrarla Zehra Kurtay’ı
sağlık sorunlarıyla yalnız bırakmayacağını ve onun için mücadele edeceklerini açıkladı.
Devrimci İşçi Hareketi’nden
Türkan Albayrak, Kazova Direnişi’nden bahsettikten sonra Türkiye’deki sendikaların patron sendikacılığı yaptığını belirtti. Kendilerinin
işçi meclislerini kurarak işçilerin
kendi sorunlarını kendileriyle çözebileceğini ve Türkiye’de işçilerin ya
öleceklerini ya da direneceklerini
söyledi. Bunun için bir kampanya
başlatacaklarının haberini verdi.
Area Global’dan Gianfranco
Casttellotti İtalya’da yapılan birçok
mücadelenin içeriğinin kapitalizme
karşı değil fakat ekonomik sebeplerle
olduğunu belirtip dünyadaki bütün

anti - emperyalist mücadelelere destek
olmak istediklerini söyledi.
Günün son konuşmacısı Yunanistan’dan Öğretmenler Sendikası
adına konuşan Nikos Kalogiros kapitalizme karşı olduklarını, bunun
için mücadele verdiklerini söyledi.
Birçok toplumsal hareketin varolduğunu, bu hareketlerin gaz ve polis
baskısıyla karşılandığını belirten konuşmacı, bütün bunlara karşı mücadele etmekten başka çarelerinin olmadığını vurguladı. Sempozyumun
ikinci gününe yaklaşık 100 kişi katıldı.

Bizim Yaptıklarımız
Tüm Dünyada
Yankılanacak!
3. Gün:
Uluslararası Mücadeleden Neler
Öğreniyoruz?
Sempozyumun üçüncü gününe (1
Mart) Filipin Ulusal Cephesi’nin
Sempozyuma gönderdiği mektupla
başlandı. Okunan mektupta, Filipinli
gerillaların mücadelelerine 9 otomatik
silah ve 6 normal tüfekle başladıkları,
şimdi kitleler düzeyine geldikleri belirtiliyordu. Filipin Ulusal Cephesi’nin 250 bin kişilik bir kitle ile
halka sağlık, eğitim gibi konularda
yardım götürdüğü belirtildi.
George Abdallah’ın kardeşi Rober Abdallah’ın yaptığı konuşmada;
“George Abdallah’ın 30 yıllık hapsi
dünyanın bütün ülkelerinin direnişe
gösterdiği baskının bir ifadesidir.
Fransa her ne kadar kendini özgürlüğün sembolü olarak gösterse de
aslında Abdallah’a uyguladıkları hukukla bunun nasıl bir düzmece olduğunu göstermiştir” dedi.
Lübnan Komünist Partisi’nden
Mahmut Halil “Adaletsizliğin kurbanı olan herkese yardım etmeye ça-

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

lışan Halk Cephesi’ne daveti için teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasına başladı. Dünyada bütün yanıltmalara rağmen
anti emperyalist mücadelenin hızla geliştiğini belirterek çeşitli ülkelerden
örnekler verdi. “Lübnan
Komünist Partisi olarak direnişte her
kaynağı kullanmaya çalışıyoruz” sözleriyle konuşmasını bitirdi.
Daha sonra “nasıl direneceğiz?”
konusunda görüş alışverişine geçildi.
Taleplerin başında anti emperyalist
bir haber sitesi kurulması düşüncesi
dile getirildi. Aslen bu sitenin kısa
bir süre önce kurulduğu fakat sitenin
büyütülmesi için desteğe ihtiyaçı olduğu vurgulandı. Haber sitesinin yanı
sıra yapılması planlanan anti emperyalist radyo için de hazırlık çalışmalarına başlandığı vurgulandı. Kurulacak olan radyoda her ülkeden
haber, duyuru ve yürüyüşlerin yer
alacağı, bilgi ve tecrübe akışının
takas edileceği programlar yapılacağı
konusunda açıklamalar yapıldı. Türkiye Dev-Genç’ten Okan, gençliğin
sorunlarının yanı sıra Berkin Elvan’ın
şehitliğinin yıldönümünü tüm dünyada duyurmak için yaptığı çağrıda
yazılama, mektup ne şekilde olursa
olsun herkesten katılım beklediklerini
söyledi.
İtalyan müzik grubu Banda Başotti sadece müzik yapmadıklarını
aynı zamanda dünyayı değiştirmek
için de mücadele ettiklerini söyledi.
9 Mayıs’ta Ukrayna’ya delegasyon
olarak gideceklerini, Grup Yorum’un
katılmasından memnun olacaklarını
söyledikten sonra sempozyumda bulunanların da katılmalarını istedi.
Suriye Milliyetçi Gençlik Partisi
Başkanı Mahir Masud Türkiye’deki
Dev- Genç’lileri tanıdıklarını, sol bir
tarihleri olmamasına rağmen siyonizme ve emperyalizme karşı savaşanların yanında olduklarını söyledi.
İtalya’dan Jan Franco "Hiçbir
zaman kendimizi satmadık, satmayacağız" sözleriyle başladığı konuşmasını, İtalya’da Banda Başotti ve Grup

Yorum ile büyük bir konser düzenlemek istediklerini dile getirdi.
Fransa’dan Düzgün Doğan
“Herkes medyayı eleştiriyor o zaman
kendi sesimizi duyurmak için birleşelim” çağrısında bulundu.
İsviçre’den Özkut Özkan “Bu
sempozyumda somut kararlar alınmasından memnuniyet duyuyorum.
Emperyalistler aralarında çelişki olmasına rağmen nasıl ki konu biz
olunca birleşiyorlarsa, biz de onlara
karşı birleşmeli, kendi radyo ağımızı
kurmalıyız” dedi.
Belçika’dan Bahar Kimyongür
sorunları aktaracak kanallara ihtiyacımız var diyerek konuşmasını tamamladı.
Suriye’den gazeteciler, Süheyl
Samiri, Ahmet İbrahim, Hanadi
İbrahim, “Yapmamız gereken direnişi ayağa kaldırmak” sözlerinde
hemfikirlerdi.
Halkın Mühendis ve Mimarlarından Olcay Abalay'ın,“Şan şehidin,
zafer halkındır. Bizim yaptıklarımız
tüm dünyada yankılanacaktır” sözleriyle toplantı sona erdi.
Öğleden sonra yapılan sempozyum toplantısında sonuç deklarasyonu
okundu ve değişiklik önerileri tartışıldı. Günün sonunda Grup Yorum,

İtalyan Müzik Grubu
Banda Başotti’nin eşliğinde konser verdi. İlk
olarak sahneye Filistin
folklor ekibi çıktı. Daha
sonra Grup Yorum türküleriyle sempozyumun
üçüncü gününe nokta
koydu. Arapça türküler
söyleyen, Grup Yorum’a eşlik eden
Banda Başotti de Hasta Siempre ile
Ciao Bella’yı söyleyerek büyük ilgi
gördü. Sempozyuma gelenler müzikler eşliğinde halay çekip şarkılar
söylediler. Konsere yaklaşık 300 kişi
katıldı.

4. Gün: 1 Mart, pazar günü
Lübnan’da düzenlenen 12. Uluslararası Tecrite Karşı Sempozyumu’nun
son gününde dünyanın dört bir yanından gelen örgütlerin temsilcileriyle
Lübnan'da gezi düzenlendi. Sabah
erkenden minibüslere binen temsilciler, Halk Cepheliler ve Anadolu
Gençlik üyeleri türküler ve marşlarıyla yolla çıktılar. Yol boyunca Türkçe, Kürtçe, Arapça türküler söylenerek
Sayda’da Şehitler Meydanı’na varıldı.
Orada Lübnan’da şehit düşenleri andıktan sonra bir çelenk bırakıldı.
KHIAM Hapishanesi’ne gitmek
üzere otobüslere yeniden binildi ve
yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuktan
sonra Lübnan’da İsrail’e karşı savaş
esnasında tutsak düşen savaşçıların
bulunduğu hapishane ziyaret edildi.
Yemek arasından sonra otele dönüldü.
Böylece 12. Uluslararası Tecrit'e
Karşı Mücadele Sempozyum'u resmi olarak sona erdi.
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İstanbul Barosu Tutsakların
Avukat Haklarına Sahip Çıksın!
TAYAD'lı Aileler, 5 Mart’ta Taksim Tünel’de buluşarak İstanbul Barosu’na yürüdüler. Sloganlar eşliğinde içerideki devrimci tutsakların
sesini halka taşıyan TAYAD'lı Aileleri
yürüyüş boyunca birçok kişi telefonunun kamerasıyla kaydetti.
İstanbul Barosu’nun önüne gelindiğinde TAYAD'lı Nuri Cihanyandı

İstanbul Barosu ve avukatlarına ajitasyon çekerek, avukatların müvekkillerine sahip çıkmasını istedi. Ardından yapılan açıklamada hapishanelerde tecrit saldırılarına yeni
saldırılar ekleniyor, F tipi hapishanelerdeki tutsakları 24 saat kamerayla
gözetliyorlar denildi. Yürüyüşe 12
kişi katıldı.
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baren, tepemizdeki
karabulutlar dağılıyor, bir güneş doğuyor. Etrafımızdaki o
kirden, pastan kurtulmak zaman alıyor belki ama biz
sevgi, bağlılık, vefayla bunları aşıyor
ve eğitiyoruz kendimizi. Sevmeyi öğreniyor, insanlığı öğreniyoruz. Bizler de vatan sevmenin ustası bir Cepheli oluyoruz.
Bizler gibi milyonlarca, düzenin kirlettiği, insanlığını unutturduğu, vicdansız,
bencil "insan" yarattığını biliyoruz ve onlara da iyiyi, güzeli, gerçeği göstermek
istiyoruz. Ki bu sadece istemek işi de değil, bir görev, bir sorumluluk Cepheli için.
Artık biliyoruz, ilk değişim kendinden başlar. kendini değiştirmeyen
yoldaşını veya bir başkasını değiştire-

Ders: Değişmek ve
Örnek Olmak
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Tekiz. Binlerce yıllık dünyada, bu süreçte zaferi kazanacak, sosyalizmi
Türkiye ve dünya halklarına armağan
edecek tek silahlı örgütüz. Mahirlerden
öğrendik kavgayı diyoruz, Mahirlerden
bugüne kalan, dünya devrim deneylerinden, dünya devrim önderlerinden bugüne kalan, bize kalan mirası sahiplenen
ve devredecek olan yine biziz. Bu yüzden düşman bize "Bir siz değişmediniz"
diyor, bu yüzden düşman bize gözaltılarda yalanlar söyleyerek, senaryolar
uydurarak, bizi karalamaya çalışarak
yoldaşlarımızı teslim almaya çalışıyor.
Her denemesinde eline yüzüne bulaştırıyor, düşman battıkça batıyor gücümüz, irademiz, inancımız karşısında.
Düşmanın tankı, topu, işkenceleri, bilcümle silahlarına rağmen Cephelilerin
karşısında diz çöktüren nedir? Düşmanın
onyıllarca süren katliam, işkence, baskı,
sindirme politikalarına rağmen bizi devrim yolundan, devrim hedefinden, vazgeçirememesinin kaynağı nedir? İşte
düşmanın aklının ermediği yer; inancımızın, iddiamızın en önemli kaynağı eğitim ve eğitim anlayışımız.
Halkların umudu, umudun adıyız.
Sorulacak hesaplarımız, içtiğimiz andlarımız var. Zaferi kazanacağımız günü
görmek istiyor; halklarımızın mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Bizi zafer gününe taşıyacak, zafere giden engebeli, dolambaçlı yollarda zorlukları göğüsleyecek eğitime ihtiyacımız var. Hem teorik,
hem pratik.
Geldiğimiz düzen bize hiçbir şey
öğretmiyor. "ABC, 2+2, H₂O=sudur" dan
başka da öğrettiği yok. Ki bunlar da öğretmenine göre değişiyor maalesef ülkemizde. Bize bencillik, rekabet, gemisini kurtaran kaptanlık, yalan, dolan,
hırs, kariyer, para, sınıf atlama... ne kadar çirkin, insanlığa aykırı şey varsa öğretiyor. Düzenin kendi askerlerini yetiştirdiği bir eğitim görüyoruz.
Ve Cephe'yle tanıştığımız andan iti-

Hedefimiz
Büyük!
Hedefimize
Ulaşmanın Yolu
Değişmekten ve
Örnek Olmaktan
Geçiyor!
mez. Şunu da biliyoruz biz yalnızca
kendi eğitimimizden değil, milyonlarca kişinin eğitiminden, değişiminden
sorumluyuz. Öyleyse şimdi görevimiz öğrenmek ve öğretmek.
Nasıl bir yöntem uygulayacağız?
Bulunduğumuz mahallede, kurumda,
birimdeki yoldaşlarımızı, halkımızı bir
yere toplayıp doğru davranışlar bunlar,
yanlış davranışlar bunlar deyip, artık doğruyu yanlışı biliyorsunuz deyip, 'eğittik'
mi diyeceğiz? Ya da bir yoldaşımıza, mahallemize halk düşmanı; polisi, siyasi partileri... sokmadığımızı, girmeye çalıştıklarında ki kovma tavrımızı anlattık.
Artık yoldaşımızdan mahalleye polis
girmeye çalıştığında hemen bu tavrı

beklememiz doğru olur mu? Anlatıp bir
karşılık beklemek ne kadar karşılar?
Aslında karşılamaz! Bu yüzden önce kendi yaşamımızla örnek teşkil edebiliriz.

Bir Devrimcinin En İyi
Eğitim Aracı Kendisidir!
Nasıl?
Çok büyük bir hedefimiz var.
Dünyayı değiştireceğiz diyoruz. Yeni
insanı yaratacağız diyoruz. Zaferi kazanma, yeni insanı yaratma mücadelesinde savaşıyoruz. Milyonları örgütlüyoruz ve temel görevimiz var.
Şimdi ki görevlerimizden biri halk
meclislerini örgütlemek ve milislerle,
savaşçılarımızla savaşımızı büyütmek.
Az önceki örneklerimize bakalım,
yoldaşımıza mahallelerimize halk düşmanlarını sokmadığımızı, mahallelerimizi canımız pahasına savunduğumuzu anlattık. “Taş, sopa, benzin
elde silahtır” dedik. Yoldaşımız bunu
söylediğimiz zaman, yakıcılığını, gerekliliğini, tavrımızın meşruluğunu
hemen içselleştirememiş olabilir. Ama
mahallemize polis girmeye çalıştığında gösterdiğimiz tavır örnek alarak,
o anda pratikte gördüğü ve yaşadığı
için meşruluğunu da, gerekliliğini de,
yakıcılığını da anlamış oldu. Artık o
yoldaşımızda bir başka gencimize,
halkımıza, yoldaşımıza böyle bir pratikte örnek olacak.
Bir başka örnek; düzen yarattığı bataklığa çekmeye çalışıyor, gençlerimizi. Uyuşturucu, alkol, sigara kullanımı çok küçük yaşlara kadar düştü.
Hepimiz düzenden geliyoruz. Belki bizim de düzende yaşarken böyle alışkanlıklarımız vardı. Alkol içiyor, kafamız bozulduğunda ara sıra da olsa, sürekli kullanıcı da olsak uyuşturucu kullanıyor, düzenli sigara içiyorduk.
Devrimcilikle tanıştıktan sonra neden
düzenin bize bunları alışkanlık edindirdiğini anladık. Bizi düşünmeyen,
asalak, her söylenene kafa sallayan, razı
olan 'insanlar' haline getirmeye çalışıyor.
Bunu öğrendik ve bıraktık. Artık bu değişimi gösterdikten sonra bizim gibi insanlara gidip alkolü, uyuşturucuyu, sigarayı bırak diyebiliriz. "Bırakamam,
yapamam" dediğinde en iyi örnek biz
oluruz. Kendimizi gösteririz. Biz artık
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düzenin pisliklerinden kurtulmanın, yaratmaya çalıştığımız yeni
insanın adımlarına örnek oluruz.
Örnek olmak güven verir, yolyöntem gösterir.

Biz bu köhnemiş, irin
akan düzeni yaratacağımız

düşman da şunu çok iyi bilir;
"Cepheliler 'yapacağız' dedi mi
yapar." Bu güveni pratiğimizle,
yeni insanla, alternatif
ödediğimiz bedellerle verdik.
yaşam tarzımızla yıkıcağız.
Bunun aksini düşünelim. Ülke
tarihimizde böylesi "devrimBunun başkaca bir yolu
ciler" ve "örgütler" de gördük.
Bir Devrimci
yok.
Bu
yüzden
2000-2007 Büyük Direnişimiz
Hangi Yöntemleriyle
sürecinde ölüm orucuna başlabiz Cepheliler
Örnek Olmalı?
mış, sözünde durma cesaretini,
Düzen yaşamımızın her zergücünü kendinde bulmamış ve
her
davranışımızla
resine nüfuz etmeye çalışıyor.
sözünden dönmüş, arkadan vurAilemizle, yoldaşlarımızla ilişörnek olacağız.
muş 'örgütler'de gördük, 'devkilerimize, konuşmamıza, espirimciler'de gördük. Şimdi onları
rilerimize, oturuşumuza, kalkıtarih sahnesinde ayakları üzeşımıza... yaşamın her ayrıntısına
rini, çalışmalarından verim aldıklarını görinde görmüyoruz. Çünkü, sözünde durrüyor ve o düzenlerine hayran oluyoruz.
girmeye ve kirletmeye çalışıyor. Bizim
mamış, gelenek yaratamamış, örnek
Bizim de hedeflerimiz var ve biz yololmadığımız yerlerde de etkili olmuş
olamamış ve kendini geleceğe taşıyadaşımızın bizde bıraktığı etkiyi, halkıdurumda.
mamıştır.
mızda, yoldaşlarımızda bırakmak istiBiz bu köhnemiş, irin akan düzeni
Bir başka aksi örnek de verelim.
yoruz. Halbuki yöneticilerimiz, yoldaşyaratacağımız yeni insanla, alternatif
Yoldaşımıza daha emekçi olması gelarımız bize defalarca kez anlatmışlardır
yaşam tarzımızla yıkacağız. Bunun
rektiğini söylüyoruz. İş yapan yoldaşdüzenli olmanın yararlarını, getirilerini,
başkaca bir yolu yok. Bu yüzden biz
larımızı gördüğümüzde üşenmeyip, yogötürülerini ama pratikte gördüğümüzCepheliler her davranışımızla örnek
rulmak nedir bilmeyip emek vermek gede ikna oluruz. Yani bize hem teoride anolacağız.
rektiğini, emekçi olmak gerektiğini söylatmış hem de pratikte göstermiş, örnek
Oturuşumuz, kalkışımız, adım atılüyoruz ama biz yapmıyoruz. Öncelikolmuş olur yoldaşlarımız.
şımız, gülüşümüz, konuşmamız, seçtile şunu unutmayacağız. Kendi yapmaSadece bu örnek üzerinden bile, sağimiz kelimeler, espirilerimiz, tavrımız,
dığımız şeyi başkasından istemek AHdece söyleyen değil pratiğiyle onu
çalışma biçimimiz... her halimizle, her
LAKSIZLIKTIR! Bunu asla unutmadestekleyen, örnek olan olmamız gehareketimizle örnek olacağız. Gittiğimiz
yacağız! Böyle bir durumda ne yoldarektiğini, bunun zorunluluğunu görümahallelerde halkımız "İşte bu gelenler
şımıza, ne de halkımıza söylediğimizde
yoruz. Düzen de, halkımızın genel deCepheli" diyorsa, bu Cepheli olmanın
yerini bulmaz, çünkü; altını pratiğimizğerleri üzerinden "yalan söyleme,
verdiği bir gururdur. Bunu devam etle doldurmamışızdır ve örnek değilizdir.
dürüst ol!" der ama en büyük yalantirmek ve Cephelileri, Cephe’yi daha
Böyle bir durumda güven vermez, gücı kendileridir. "Artık işkence yok!"
ven kaybederiz.
kitleselleştirmek, büyütmek bizim görderler,
yaşamın
her
alanını
işkenceŞunu asla unutmamalıyız! Biz
evimiz. Birken beş, birken on olmak
haneye çevirirler. Bu düzen için "imaCEPHE'yi temsil ediyoruz. Eksiklerimiz,
görevimiz var.
mın dediğini yap, yaptığını yapyanlışlarımız elbette olacaktır. Ama arNeden Pratiğimizle
ma" yaşam tarzı geçerlidir. Bu tarz bitık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.
Her hareketimizle örneğiz. Biz iyi örnek
zim için namussuzluktur. Biz neysek
Örnek Olacağız?
olacağız. Biz Cephe'yiz, Cephe BİZİZ!
o'yuzdur.
Bu
yüzden
teorimizi,
pratiKendi devrimcileşme sürecimize
Bunun için önce kendimizi değiştireceğimizle
yaşama
geçirdiğimizde
bakalım. Bizler de düzenle bağlarımızı
ğiz. Değişime inanacak, düşünecek,
Cepheli
oluruz.
koparmadan önce Büyük Ailemizi takafa
yoracağız. Kendimizi değiştirAksi durumda en temel erdemimiz
nırken dergi, kitap okuyor, neyin ne olmezsek, bir başkasını da değiştiremeyiz.
'güven' ortadan kalkar. 45 yıldır "söyleduğunu anlamaya çalışıyorduk.
Ne kadar denesek de bir sonuç alamayız.
diğimizi yapan, yaptığımızı savunan" bir
Yoldaşlarımız bizi düzen okullarındaki
Yalnız kendini değiştirenler başkalarını
örgütüz. Kanımız yerde kalmayacak
gibi, sadece defterle, kitapla, anlatarak
ve dünyayı değiştirebilir. Hedefimiz
dedik yerde koymadık, sonuna-sonundevrimciliği, devrimci yaşamı öğretbüyük. Yapacak işlerimiz, sorulacak
cumuza kadar savaşacağız dedik savameye çalışsalardı ne kadar öğrenirdik?
hesabımız var! Kendimizi değiştirmeli,
Sadece bu yanlarla öğrenemezdik. Örşıyoruz. Devrimci tutsaklar teslim alıönce kendimizi, sonra CEPHE'yi büneğin; düzenli olduğumuzda, kafamınamaz dedik, mahallelerimizde yozlaşyütmeliyiz.
zında daha düzenli çalışacağı söylendi.
maya-çeteleşmeye izin vermeyeceğiz deSevgili Devrimci Okul okurları; bu
Biz düzenden getirdiğimiz dağınık, boşdik, dediklerimizi yerine getirdik. Bizler
haftaki dersimizi burda bitiriyoruz.
vermiş, pasaklı şekilde çalışıyoruz.
özü, sözü bir devrimcileriz. Verdiğimiz
Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzeDüzenli, derli-toplu çalışan yoldaşlarısözleri canımız, canlarımız pahasına
re Hoşçakalın...
mızın nasıl daha kapsamlı düşündükletuttuk. Bundan kaynaklıdır ki dost da,
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Ahmet Davutoğlu’ndan Valilere Talimat:

‘TEREDDÜT ETMEDEN
KUDRETİNİZİ GÖSTERİN!’
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“İç Güvenlik Yasası” maddelerinin
meclisten birer birer geçtiği günlerde
Başbakan Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği valiler toplantısında valilere emir verdi: “Şefkat
zaaftır. Tereddüt etmeden kudretinizi
gösterin!”
Devlet zaten bunun için vardır
değil mi?
A. Davutoğlu, valiler toplantısında
yaptığı konuşmayla bir kez daha
faşist devlet gerçeğini ortaya koydu.
Oligarşik devletin görevi, emperyalizm ve işbirlikçilerinin düzeninin
güvencesi olmaktır. Düzenin devamını
sağlamaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmasıdır.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, valilere seslenerek, “Birileri yüzlerini
kapatıp robotik bir şekilde geliyorsa,
bunlara kudretinizi göstereceksiniz.
Şehirlerinizi yakıp yıkan kişilere göstereceğiniz şefkat zaaftır. Onlara göstereceğiniz bazı tolerans ya da 'Şimdilik bekleyelim' demek, zaaftır. Hiç
tereddüt etmeden onlara kudretinizi
göstereceksiniz” diyor.
Talimat açıktır:
Tereddüt etmeyin; KATLEDİN!
Tereddüt etmeyin; ARKANIZDA BİZ VARIZ, yasalar var, sınırsız yetkiler var!
Tereddüt etmeyin; görevinizi yapmamış olursunuz, suçlu olursunuz!
Faşizm, katliam demektir, terör
demektir. Halka düşmanlık demektir.
“Devletin esası muhabbet”miş,
devlet “şefkat” demekmiş.
"Her zaman ifade ettiğimiz gibi
kudreti ve şefkati bünyesinde barındırmayan devlet, devlet olamaz. Devlet ol devlettir ki hem kudretlidir,
hem şefkatlidir. Kudreti olmayıp şefkati olan devlet, acizleşir. Yani deprem
oldu, Sakarya depremi, devletin oraya
ulaşma gücü bile yok ama hepimiz
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Hangisi Doğru?
“Halk Amir, Devlet
Memurdur”;
“Ayakların Baş Olduğu
Nerede Görülmüş”

şefkatliyiz, bu bir acziyet göstergesidir
ama bir devletin kudreti var da şefkati
yoksa devlet gücü tiranlaşmaya başlar.”
Şefkatli olduğunuz için mi vatandaşını katleden polisinizi yargılamıyorsunuz?
Şefkatli olduğunuz için mi
Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da
yüzlerce işçiyi katlettiniz? Katillere
karşı göstermediğiniz kudreti, dayanışmaya gelen halka, devrimcilere
gösterdiniz. Adeta sıkıyönetim ilan
ettiniz.
Evet, faşist devlet halka karşı
zulüm, baskı, terördür. Tekellere,
patronlara karşı şefkat ve özgürlük
demektir. Sömürü özgürlüğü…
Devlet gerçeğini, faşizm gerçeğini
kavramak istemeyenler, Davutoğlu’nun açıklamalarına tekrar baksınlar.
Haziran Ayaklanması sürecinde
reformizm “Vali istifa”, “AKP istifa,
hükümet istifa” diyordu.
İşte Davutoğlu, valilere açıkça
katliam emri veriyor. Vali istifa etse
ne olacak?
AKP, hükümet istifa etse yerine
gelecek başka bir hükümet neyi değiştirecek? Hastalıklı olan sistemin,
düzenin kendisidir. AKP’de diğer
düzen partileri gibi oligarşik düzenin
rolünü oynuyor.

"Devlet ile vatandaş arasındaki
uçurumu kapatacaksınız. ‘Vali hükmeden, halk hükmedilendir’; biz
buna karşıyız. Bunu ayaklarımızın
altına aldık. Bizde halk amir, devlet
memurdur” diyor Davutoğlu.
Valilerine nasihat vermeye devam
ediyor: “Devletin esası muhabbettir.
Halkın her kesimi ile barışık olacaksınız. Yaşadığınız yerde AleviSünni ayrımı yapmayacaksınız. (...)
Halkla sizin aranızda iletişimi sağlayacak STK’lardır, halk tarafından
sevilen saygı duyulan kişilerdir.
Vilayeti yönetmeyeceksiniz, yeni
tabirle yönetileceksiniz. Yani istişare
içerisinde yöneteceksiniz" diyor.
Yeni Başbakan Davutoğlu bunları
söylerken, Haziran Ayaklanması sürecinde başbakan olan şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan o günlerde şunları demişti:
“Şu valiyi görevden alacaksın,
şunu görevden alacaksın’ gibi ültimatom sallayanlar vardı. Sen hangi
iktidara konuşuyorsun yahu? AK
Parti iktidarıyla bunlar konuşulur
mu? Önce haddini bileceksin yahu.
Sen kalkıpta yok bilmem ne platformuymuş, ne platformu olursan ol
yahu. Ayaklar ne zamandan beri
baş olmaya başladı.”
Erdoğan ve Davutoğlu farklı şeyler söylüyor görünmekle birlikte
özünde birbirini tamamlayan aynı
gerçeğe işaret etmektedirler:
Faşist devlet halka karşı terör
demektir, aynı zamanda yalan ve
demagoji demektir.
“Halk amir, devlet memur”muş.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Yalan. Gerçek şu ki faşist devlette, devlet her şey, halk hiçbir
şeydir. Onların gözünde halk
teröristtir, düşmandır. Halk
“ayak takımıdır”, “çapulcudur”.
Faşizm halkın tüm kesimlerine düşmandır. Faşizmin dili
muhabbet dili değil terör ve
katliam dilidir. Terör ve katliamın olmadığı yerde ise yalan
ve demagoji vardır.
Oligarşiyle halk, faşizmle
halk asla yan yana gelemez.
Arada kapatılamaz bir uçurum
vardır. Oligarşi ve faşizmle
halk arasında uzlaşmaz bir
çelişki vardır. Oligarşi halkı,
emperyalizm adına sömürür.
Sömürünün güvencesi için halka karşı baskı ve zulüm uygular.
İşte bunun için Davutoğlu’nun söylediği şeyler basit bir
demagoji ve yalandan ibarettir.
“Kamu düzeni halkın
huzuru ve güvenliği için”miş.
Öyle değil mi, İç Güvenlik
Paketi’ni de halkın huzuru ve
güvenliği için çıkardınız?
Davutoğlu halkın “huzuru
ve güvenliği” için kendilerini
nasıl paraladıklarını bakın nasıl
anlatıyor:
“6-7 Ekim olaylarında günlerce uyumadık biz. Valilerimize, sizlere her an ulaşmak
için. İçişleri Bakanımız ile
gece yarıları olağanüstü toplantılar yaptık, bütün birimlerle… 6-7 Ekim olaylarından
bir hafta sonra 15 Ekim'de,
Jandarma Genel Komutanı,
Emniyet Genel Müdürü, MİT
Müsteşarı ile oturup, ‘Nerede
aksaklıklar var, kamu düzenini tesis etmek için nerede
sıkıntı var’ konusunda tespitte
bulunduk.”
Haziran Ayaklanması’nda
da uyuyamamıştınız değil mi?
Kabuslar görmüştünüz. Daha
çok kabuslar göreceksiniz. Hiçbir paketiniz çare olamayacak.
Halkı yenemeyeceksiniz.

TETİKÇİ
MAHKEMELER
YENİDEN
KURULDU!
17 Şubat 2015’de İhtisas Mahkemeleri adı altında sadece örgüt suçlarına bakacak mahkemeler yeniden
kuruldu.
Buna göre İstanbul’da 13 ve
14’üncü, Diyarbakır’da 4 ve 5’inci;
diğer illerde 2’inci ağır ceza mahkemeleri örgüt suçlarına bakmakla
görevli olacaktır.
İhtisas Mahkemeleri, İstiklal Mahkemeleri, Sıkıyönetim Mahkemeleri,
DGM, Özel Yetkili Mahkemeler ve
TMK 10. madde ile yetkili mahkemelerin
devamıdır. Bunların sadece tabelaları
değişmiş fakat nitelikleri değişmemiştir.
Bugün ihtisas mahkemesi olarak
kurulan mahkemelerin teknik olarak tek
farkı diğerleri gibi özel bir kanuna dayanılarak kurulmamasıdır. HSYK’nın yıllardır
yetkisinde olan bir kanun maddesini bugün
işlerine geldiği gibi kullanmasıyla ihtisas
mahkemeleri kurulmuştur. Bu yapılan
kendi kanunlarına da aykırıdır. Fakat AKP
kendi kanununu da tanımamaktadır.
Mahkemelerin ortak özelliği halka
karşı kurulmuş olmalarıdır. Emir ve
talimatla çalışırlar. İktidarlar ne derse ona
göre hareket ederler.
Oligarşi içi çatışmada
kime hizmet ediyorsa
muhaliflerine karşı kullanılır.
Faşizmin bu tür
mahkemelere
her
zaman ihtiyacı vardır.
Bunlar polis, asker şiddetinin yasal kılıfını
örmekle yükümlüdürler. İktidarını güçlendirmek isteyen her ikti-

dar bu mahkemelere sahip olmak ister.
Bundan dolayı sürekli mahkemelerin
adı değişmektedir.
Örneğin TMK 10. maddesiyle yetkili
mahkemeler Mart 2014 tarihinde kaldırılmıştır. AKP’nin bu mahkemeleri
kaldırmasının tek nedeni yıllardır devrimcilere, yurtseverlere hatta sonradan
demokrat diyebileceğimiz muhaliflere
karşı kullandığı bu silahın kendisine
yönelmesidir. Çünkü oligarşi içi çatışma
nedeniyle 17-25 Aralık hırsızlık-yolsuzluk-rüşvet soruşturmasında Fethullahçılar
bu mahkemeleri AKP’ye karşı silah
olarak kullanmıştır. AKP bu mahkemeleri
kaldırırken “Özel yetkili mahkemeler
demokrasi ve hukuk devletinin önünde
engeldir, vermiş oldukları kararlar siyasidir…” gibi yalanlarıyla gerçeği saklamaya çalışmıştır.
Yalancı AKP’nin bu yalanı uzun sürmedi. Aslında bu kadar da sürmezdi.
Fakat mahkemelerin tetikçiliğini, suç
ortağı Fettullahçılara bıraktığından, yeniden bir yapılanmaya gitmesi için bu süre
geçmiştir. Öncelikle mahkemeleri kaldırmış, sonra kanuni düzenlemeler yapmış,
HSYK ve üst mahkemelerin seçimlerinde
listelerini yerleştirmiş, kendisine biat
edecek hakim ve savcıları belirlemiş,
kendi hakimlerini atamıştır. Süreç tamamlanınca da HSYK aracılığıyla kanunsuz
bir şekilde İhtisas mahkemelerini kurmuştur. Bu sırada halka karşı mahkemelerin tutumunda bir değişiklik olmamıştır.
Kendini ispat etmek isteyen hakimler
AKP’nin istediği kararları vermiştir.
Hakimler de buna göre terfi ettirilmiştir.
AKP’nin halk için yaptığı hiçbir şey
yoktur. İhtisas mahkemeleri de halka ve
devrimcilere karşı kurulmuştur. Eski uygulamalar aynen devam edecektir. Afiş asan,
adalet arayan, basın açıklaması yapan, hakkını arayan
halkımız örgüt suçlamasıyla
yargılanıp yıllarca tutuklu
kalacaktır.
İhtisas mahkemeleri de
diğerleri gibi miadını doldurup tarihin çöplüğündeki
yerini alacaktır. Adalet arayanlar İhtisas mahkemelerine karşı da adalet arayışını
sürdürecek ve suçlular hesap
verecektir. Tetikçilik yapanlar sadece suçlarına suç
katmış olacaktır.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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İnce Memedler
Savaşıyor!
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Çakmağı yandıran kavdır
Demiri dövdüren tavdır
Dayan İnce Memed dayan
Şimdi direnecek çağdır
Destancı gitti. Destanlarının az bir kısmı çocuklara,
çoğu köylülere ve kasabalılara, bir de köyü ve kasabayı
tanımayan memleket okumuşlarınaydı... Giderken ayrı
ayrı pay etmedi. Herkes hepsinden nasiplensin diye
orta yere koydu. Destan yazmak öyle her yiğidin karı
değil. Kimin destanını yazacaksan önce niye diye sorup
adam akıllı bir cevap bulacaksın. Bulacaksın ki peşine
düşesin destanı var eden her şeyin... Çocuklarla mesela,
Florya sahillerinde sabahlayacaksın, kuşa gidenleri gözleyeceksin, bir güven vereceksin ki sadece güvendiğine
verebilirsin. Anca öyle varabilirsin hıçkırıklı haline
bıçkın delikanlının, özüne aradığının...
Yazdı Destancı... Oturarak değil, sadece kitapların
arasından değil, en büyük kitap insanı okuya okuya...
Emeğin yüceliğine, insanın güzelliğine inandı hep... Dilin
ustaları sanılanın tersine en az konuşanlardır ya, az konuşarak söyledi. "Yoksulluk" dedi, "insanlığın en büyük
ayıbıdır." Al şimdi neresinden alırsan. Eğer insana inanıyorsan, yakıştıramazsın, kendine gelmiş insan için, yabancılaşmayı ortadan kaldıran hamleyi başarmış insan
için gerçekten çok ayıptır. Şu dünyanın güzel meyveleri,
her bir ürünleri kime yetmemiş.
Destancı bir toplumun hayatının nabzı nerede atar, hep
bilir, hep anlar... Kimi zaman çekinir kalkıp varsam ne
olacak ki der... Bekler sancılar içinde. Çocukları yazar
ona: "Bak hallerine şu adaletsiz dünyanın.. Şu cefasına
kurban olduğumuz memlekete ve insanına neyi layık görüyorlar. Biz gayrı kavgadayız. Direneceğiz, ölümüne,

ötesini siz deyin sevdiklerimize..."
Duramamış gelmiştir, hapishaneleri
sevmez ya içindekilere gelmiştir. Yapmayın
da demiştir yarım ağız, ama aslında diyeceğini Feride
Harman 400'lü günlerinde iken geldiğinde söylemiştir:
"Siz" demiştir, "Siz İnsanlığın Onurunu Temsil Ediyorsunuz!"
"Mecbur İnsanlar" demişti Che için, önderler için...
Tarihsel zorunluluğun bilinciyle yürüyenler mecbur insanlardır ki, özgürlük onların ellerindedir... Bütün halk
ile birlikte ellerindeki yeryüzünü kaplasın diyedir kavga...
Aslında Destancı da mecbur insanlardandı. Tamam her
şeyi yazamadı, birçok diyeceğini diyemedi. "Bu zalim
soylular bize de olmadık işleri yaparlar, bu saatten sonra
ben nasıl yaparım oralarda" dedi gülerekten... Bizi de seni
severken azıcık rahatsız eden o ki, en alçağı da seni hem
okumuş hem de çok sevmiş... Berkin'in katilleri mesela...
Olabilir mi? Sen günün İnce Memedleriyle. Dadallarıyla
tanıştın tel örgüler arkasında... Zalimler sevebilirler mi
İnce'yi, Dadal’ı? Burada bir iş var doğrusu hayat kabul etmiyor. Sen yapamadığını da yapaydın. Sana düşman olsunlardı varsın! Uzlaşılamaz Destancı! Bak ne ettiler. İki
cenaze töreni vardı. Biri bariyerler arkasında araçlar, korumalar eşliğinde şürekası gelip kara gözlüklerinin arkasında
boy gösterecek diye... Bir de seni kaçırsalar da yollarda
adını haykıra haykıra... Bir göreydin... Çoğala çoğala
onbeşbin olduk... geldik... Beklemediler bizi, defnettiler...
Diyeceğini diyeydin... Yapacağını da...
Ya da diyeceğini dedin aslında ve tamam edip sundun
halkın huzuruna... Dilimiz sürçüp sağolasın! diyecektik
az daha... Hoşgeldin bir kere daha unutulmamacasına...
Destancı...

Para, Çıkarlar, Hacı Bektaş Felsefesi ve 8 Mart!
Emeği, emekçiyi bu kafa savunamaz!
Sivas Halk Cephesi, Sivas’ta Dünya Emekçi Kadınlar
günü vesilesiyle Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür
Vakfı Sivas Şubesi ile ortak program örgütledi. Fakat
daha sonra vakfın ortak örgütlenen bu eyleme CHP aday
adaylarının çağırarak programı adayların propagandasına
dönüştürmek istemesine tavır aldı. Sivas Halk Cephesi
açıklamasında "8 Mart dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli
Anadolu Kültür Vakfı Sivas şubesinde '8 Mart Seyrantepe
Kadın Komitesi' adıyla ortak yapılan program, CHP
milletvekili adaylarının gövde gösterisine ve propagandasına dönüştürüldüğünden dolayı, Halk Cephesi olarak
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programdan çekiliyoruz" denildi. Vakıf yöneticileriyle
konuşulduktan sonra 9 Mart’ta halkı bilgilendiren açıklamada Sivas Halk Cephesi, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu
Kültür Vakfı Sivas Şubesi yöneticileri ile yapılan tartışmaları anlattı. Vakıf yöneticilerinin, aday adaylarının
vakfa yüklü miktarda bağış yaptıklarından dolayı eyleme
davet edildiklerini gayri ciddi bir uslupla ifade ettiği
söylendi. Sivas Halk Cephesi Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu
Kültür Vakfı Sivas Şubesi yöneticilerinin emek hırsızlığı
yaptığı belirterek, halktan özür dilemeleri gerektiğini
söyledi.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

HERKESİN YAPABİLECEĞİ
BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR...
2009 yılından bu yana AKP'nin TMMOB'a ve meslek
odalarımıza dönük saldırıları sürekli olarak devam ediyor.
Bugün geldiğimiz noktada çıkarmaya çalıştıkları torba yasayla da TMMOB'a son darbeyi vurmak istiyorlar. Bizler de Halkın Mühendis Mimarları olarak bu süreçte birçok farklı eylem biçimiyle TMMOB'u savunmayı; mesleğimizi, suyumuzu, doğamızı talan etmek için önlerindeki engelleri temizlemeye çalışanlara karşı mücadeleyi
bırakmadık.
2015'in Şubat ayında yaptığımız TMMOB'a dönük saldırılara karşı 3 günlük açlık grevi eylemimiz de bu mücadelenin bir parçasıydı. Bu eylemi gerçekleştirmeden önce
birçok odaya giderek bu eylemi birlikte gerçekleştirmeyi önerdik. Bu şekilde daha geniş katılımla gerçekleştirilecek bir eylem daha büyük ses getirebilecekti. İl koordinasyon toplantılarına da katılmamıza rağmen TMMOB
ve bağlı oda yönetimlerinden "TMMOB'a dönük saldırılara karşı" yapılacak bu eyleme birkaç oda dışında yeterince destek bulamadık.
Böyle bir eylemi sadece dar bir sınır içerisinde birkaç
kişiyle gerçekleştirip bitirmenin saldırıların bu kadar
yoğun olduğu bir dönemde yeterli olmayacağını düşünüyorduk. Bu saldırılara karşı herkesin yapabileceği bir
şeyin mutlaka olabileceğini biliyorduk. Bunun için de başka yöntemler bulmaya çalıştık.
İşte bu arayış içerisinde bir çağrı yapma fikri ortaya çıktı. Sosyal ağlar üzerinden ve şimdiye kadar iletişim kurduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki dostlarımıza ve meslektaşlarımıza bir çağrı yaptık. Saldırının büyüklüğünden
ve TMMOB'u savunmanın ne anlama geldiğinden bahsettik. Bu saldırıya karşı herkesin mutlaka yapabileceği
bir şeyin bulunduğunu söyledik. Bir önerimiz TMMOB'a
karşı açlık grevi eylemini desteklediklerine dair bir görsel paylaşmalarıydı. Bu görseller birçok imkânı olması-

Onurun, İnancın, Adaletin Geçtiği Her
Yerde, Şehitlerimiz de Anılmış Olacak!
Anıları Mücadelemizde Yaşayacak!

KAHRAMANLAR ÖLMEZ,
HALK YENİLMEZ!
Halk Cepheliler ve Dev-Genç'liler 8
Mart günü Denizli’de devrim şehidi Murat Çoban’ın mezarını ziyaret etti. Mezar
temizlendikten sonra kızıl bayrak asıldı,
ardından saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşundan sonra yapılan açıklamada Murat
Çoban için “Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
Ölüm Orucu’nun 177. gününde, 14 Nisan
2001'de ölümsüzleşti. Onuruyla, başı dimdik yaşadı,
ölümsüzleşti” denildi.

na rağmen kitlesinden kopuk olduğu için birçok eylem biçiminden korkan TMMOB reformist yönetimine de bir cevap olacaktı. Çünkü TMMOB yöneticileri açlık grevi eyleminin mühendis mimar kitlesi tarafından destek bulmayacağını öngörüyorlardı.
Bu çağrımıza ilk yanıt Güney Amerika'dan geldi. Ailecek gönderdikleri destek mesajı yazılı fotoğraflar;
Honduraslı dostlarımızın gözlerindeki dayanışma ateşini
bizlere ulaştırıyordu. Ardından bu dayanışma fotoğrafları çığ gibi büyüdü. Daha açlık grev eylemi başlamadan
onlarca fotoğraf elimize ulaşmıştı bile. Bu sırada yurtdışında birçok ülkede TMMOB ve eylemimize dair haberler yapıldı. Açlık grevinin basın açıklamasıyla başlamasının ardından fotoğrafların ardı arkası kesilmedi. Açlık
grevini gerçekleştirdiğimiz Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi'ne destek için gelenler de burada bizlerle fotoğraf çektirip bunları kendi profillerinde paylaşıyorlardı. Dayanışma artık sadece bize ulaşan fotoğrafları bizim paylaşmamızla sınırlı kalmaktan çıkarak halklaşmıştı. 3 gün içerisinde Avusturalya, Honduras, Amerika, Fransa, İtalya, Brezilya, Almanya ve Türkiye’deki
birçok ilden 100'ün üzerinde fotoğraf elimize ulaştı. Çekilen ve paylaşılan fotoğraflar on binlerce, kişi tarafından
görüldü ve paylaşıldı.
Açlık grevi eylemimizin haberlerinin yerel ve ulusal basında yer bulmasıyla beraber 15 kişinin gerçekleştirdiği eylem yüzbinlerce hatta milyonlarca kişiye ulaştırılmıştı.
Eylemimiz bu yaratılan coşku ve dayanışma ortamıyla
birlikte amacına ulaşmıştı.
Bu eylem öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrendiklerimiz bundan sonraki mücadelemiz için de önümüzü aydınlattı. Halkımıza güvenmeli, onların yaratıcılığına ve dayanışma kültürüne güvenmeli, onlara inanarak mücadelemizi büyütmeliyiz...

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Hatay’da
“Duvar”
Adlı Tiyatro
Gösterisi
Hatay’ın Antakya
ve Samandağ ilçesinde
1-2 Mart tarihlerinde
Urla Toprak Sahne Tiyatrosu’nun “Duvar”
adlı tiyatro gösterimi yapıldı. Epik Sanat Tiyatrosunun
katkı sunduğu tiyatro gösterisi başlamadan önce yapılan konuşmada Yaşar Kemal anıldı. Halk Cephesi’nin
de destek verdiği tiyatro gösterimini her iki bölgede yaklaşık 300 kişi izledi.
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SAĞLIK ALANINDA YABANCI
ÇALIŞTIRILMASI TEKELLERE UCUZ
İŞÇİLİK HALKA PAHALI SAĞLIKTIR!
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AKP, ulaşımdan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar her alanda
yürüttüğü politikalar, aldığı kararlarla halka zarar veriyor. Mağdur
ediyor, sömürüyü artırıyor. Şimdi
de kamu alanında yürütmesi gereken hizmetleri en aza indirmek
için yabancıların çalıştırılması uygulamasını gündeme getirdi. Sağlık
alanında yabancıların çalıştırılması
konusundaki düzenleme 2011 yılında
yürürlüğe
sokulan
KHK(Kanun
Hükmünde
Kararname) ile gerçekleşti. 2
Kasım 2011 yılında yapılan bu
düzenleme ile sadece özel sektörde
ve belirli şartlar altında yabancı
hekim ve hemşirelerin çalışmasına
izin veriliyordu. Yapmayı planladıkları yeni düzenleme ile kamu
alanında da yabancı sağlıkçıların
çalıştırılmasını sağlayacaklar. Bu
konuda Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, "Diploması ve uzmanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından onaylanmış yabancı
uyrukluları kamuda çalıştırabileceğiz. Sağlık turizmi ve şehir
hastaneleri açısından bizim için
önemlidir" şeklinde açıklamalarda
bulundu.
AKP halka paran kadar sağlık
diyorken, sağlık çalışanı ihtiyacını
da yabancı sağlık çalışanlarıyla
gidermeye
çalışıyor.
Taşeronlaşmayı her alanda yaşama
geçiren AKP, bu kez de ithal sağlık
çalışanlarını ucuza çalıştırarak, taşeronlaştırmayı farklı formlara büründürecek.
AKP bu düzenleme ile:
1- Sağlık sistemindeki sorunların sorumluları sağlık emekçileri
gibi gösterilecek ve halka daha

"kaliteli-yeterli" doktorların hizmet
sunacağı algısı yaratılacaktır.
2. Yabancı doktorlar daha ucuza
çalıştırılacak ve bu da Türkiyeli
doktorlar üzerinde baskı aracına
dönüşecektir. Hekim emeği ucuzlatılacaktır.
3. Resmi açıklamalara göre şu
an Türkiye'de 500 yabancı hekim
çalışmaktadır. Bu düzenleme ile
emperyalizmin sağlık tekelleri

GÖZLERİNİN KARALIĞI
gözlerinin karalığı
dağıtır karanlıkları
damıtır umut umut
gecelerden ayışığını
gözlerinin karalığı
kuşanır inancını
Taksim’i aydınlatır adımıyla
Taksim’de haykırır
bir şarjör boyunca
yere kapaklanır düşman
sen konuştukça
dizleri titrer korkudan
umudun adı sen oldukça
gözlerinin karalığı
kavgada harlanır
ve tutuşur hücreler
ve yıkılır duvarlar
Haziran’dan bu yana
daha sıcak bu meydanlar
Haziran ki Kızıldere
Haziran ki Mahir yürek
Mahir Berkin demek
Berkin... on beşinde fidan
büyür umudun çocukları
onlar büyüdükçe
sarsılır zulmün saltanatı
yıkılır tecrit duvarları
Berkin demek
her 11 Mart’ta sen demek
gözlerinin karalığında
atar Berkin'in yüreği
Gözlerinin karalığında
umut yırtar geceyi
örer geleceği.

daha çok yabancı hekim çalıştıracak, kamu alanında da çalışmaları
sağlanacaktır.
4. Büyük şehirlerdeki hastanelere Amerika veya Avrupa’dan sıradan bir hekimi getirip daha iyi
hizmet verdiklerine ilişkin reklam
yapacaklardır.
YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASI BİR İHTİYAÇ MIDIR?
Nitelikli ve yeterli hizmet vermek için kesinlikle böyle bir yönteme ihtiyaç yoktur. Türkiye'deki
hekim sayısı ihtiyacı karşılayacak
yeterliliktedir. Hatta son yıllarda
tıp fakültesi kontenjan sayısının
2 katına çıkması hekim fazlalığı
yaratacaktır.
Türkiye'de asıl olarak hekim
yetersizliği değil, hekim dağılımında bir sorun vardır. Yabancı
hekimler ülkemizdeki hekim sayısının az olduğu bölgelerde çalıştırılmayacak. Hekimlerin sayıca
az olduğu bölgelere zorunlu hizmet
uygulaması dahilinde Türkiye vatandaşı olan hekimler gönderilmektedir. Zaten zorunlu hizmete
gitmeyen ya da tamamlamayan
hekimlere özel sağlık kuruluşları
dahil hiçbir yerde hekimlik yaptırılmamaktadır.
Bu düzenleme halkın sağlık
hizmetini daha iyi alabilmesini
sağlamak için de yapılmamıştır.
Sağlık alanında yabancı sağlık
emekçisinin çalıştırılması ucuz iş
gücü elde etmek amaçlıdır, böylelikle hastaneler bir ticarethaneye
dönüştürülecek, doktor-hasta ilişkisi, tüccar-müşteri ilişkisine bürünecektir. Sağlık çalışanlarının iş
güvenceleri ellerinden alınacaktır.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

ESP’DEN KADINLAR İÇİN ERKEKLERE KARŞI “ÖZ SAVUNMA BİRLİKLERİ”

SİLAHLARINIZI ERKEKLERE DEĞİL, YOZLAŞMANIN
SORUMLUSU DÜZENE ÇEVİRMELİSİNİZ!
Mersin'de katliam gibi bir cinayetle
öldürülen Özgecan'ın ardından yine
kadın sorununun ele alınışına ilişkin
çarpık düşüncelere tanık olduk. İktidarın
halkı yozlaştırarak, düzenini devam
ettirme çabasını kadın-erkek düşmanlığı
olarak ele alan ESP de bu çarpıklığı
bir adım daha öne taşıyor.
20 Şubat 2015 tarihli Atılım'da Rakel Asîman imzasıyla yazılan "Acil
Görev: Yaşam Hakkı İçin Özsavunma Birimleri kurmak" başlıklı yazıda
ve genel olarak derginin genelinde kadınlar ellerinde kızıl sopalarla meydanlara çağrılıyor.
Erkeklere karşı silahlı mücadele
verme çağrısında bulunuluyor. Bunun
yapılacağı örgütlenme şekli olarak
"özsavunma birimleri" gösteriliyor.
Yazının devamında "Kızıl sopalarımız, tacizci erkeklerin başında gümbür
gümbür patlamalı. Geceleri, biz kadınlar değil tacizciler sokağa çıkmaktan
korkar olmalı kızıl sopalı güvenlik timlerimizin varlığıyla. Özsavunmanın
kendiliğinden gelişmeyeceği bir diğer
gerçek. Somut bir plana dayalı oluşturulacak olan özsavunma eğitim komitelerimizi her ilde, her mahallede,
her çalışma alanında kurarak kadınların toplumsal özsavunmasına da hizmet edecektir" deniliyor.
Bu anlayış, kadın sorununun çözümünü devrimcilik yerine feminizmde
gören bir anlayışın sonucudur. Erkek
düşmanlığını yayan feminizm burjuvazinin çarkını döndürür. Burjuvazinin
ideolojisinden beslenir ve sonuç olarak
burjuvaziye hizmet eder.
Kadının kurtuluşu, erkeğe karşı silahlanmasında değildir. Çünkü sorunun
kaynağı çürümüş ve herşeyi de çürüten
emperyalist düzendir. Çürümüş düzenin
yarattığı yoz kültürüdür. Yani bizzat
emperyalizmin kendisidir. Kadın sorunu
bu yoz düzenin uç verdiği çıbanlardan
sadece birisidir.
Sadece kadınlar değil erkekler de
tecavüze uğruyor. Erkek çocuklar hapishanelerde tacize, tecavüze maruz
kalıyor. Sorumlu sadece erkekler mi?
Bu sakat ve çarpık anlayış, sorunun
nedenlerini bulmamızı engelliyor. Neden

geçmesi ya da kadınların erkeklere
karşı silahlı mücadele yürütmesiyle
değil; sınıf temelinde bir mücadele ile
çözebiliriz sorunu ancak.

bilinmeyince çözüm de bulunamıyor.
Bulunan en "ileri" çözüm ise kadının
silahlanması oluyor. Öyle ki; "Özsavunma, kimi zaman bir sopa, kimi zaman biber gazı, silah, kimi zaman barikat başında bir taş olabilir. Kullanılan
araçlar kadar araçların nasıl devreye
gireceği de önemli. Bunu kimi zaman
kitlesel gerçekleştirmek mümkün. Bu
konuda atılan adımların propaganda
gücünden öte yaptırıma dönüşmesi
ayırt edici olacaktır. Bunun için oluşturulan grupların sistematiğe kavuşması, istihbarat çalışması suçunun
tespiti, cezalandırma şekli, biçimi ve
eylemin gerekliliğinin topluma anlatılması gibi aşamaların ayrıntılı planlanması da yapılan eylem kadar önem
taşıyor." deniliyor.
ESP, geçmişte de "Biz Erkek Değiliz İnisiyatifi" (BEDİ) kurmuştu.
İtalyan Pippa Bacca'nın Türkiye'de tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından
kara duvaklar giyerek eylem yapan
ESP'li erkekler, "Öldürmek, tecavüz
etmek erkeklikse biz erkek değiliz"
demişti. Hatta "erkeklik atölyesi" kurarak, burada verdikleri eğitimle, erkekleri kendilerini sorgulamaya çağırmışlardı. Erkekliğini reddetmek, erkeklerin hadım edilmesini istemek, erkekleri meydana çıkarıp asmak, erkeklere karşı ‘silahlı mücadele’ vermek... Bunlar kadın sorununu çözmez.
Hele ki en sonuncusu cinsler arasındaki uçurumu büyütmeye yarar en
fazla. Devrimciler kadının özgürleşmesi
mücadelesinin odağına sınıfsal sömürüyü koyarlar. Ancak kadını erkeğiyle,
omuz omuza emperyalizme ve faşizme
karşı yürütülen bir savaşla tüm haklarımızı elde edebiliriz. Kadın sorunu,
sınıf mücadelesinden bağımsız değildir. Erkeklerin erkekliklerinden vaz-

Özgecan'ın ardından yazdığımız
yazıda "ÖZGECANLARI KURBAN,
SUPHİLERİ KATİL YAPAN BU
DÜZENDİR." demiştik. Burada vurguladığımız nokta, sadece kadınlarımızı
değil emperyalizmin yozlaşma saldırısına uğramış erkeklerimizi de, çocuklarımızı da korumanın yolunun
mevcut iktidarı yıkmak olduğuydu.
Emperyalizme ve faşizme karşı
halkı silahlı mücadeleye çağırmayan,
atölyeler kurmayan ESP... Ekmeğimizin çalınması, adaletsiz bırakılmamız
karşısında silahlanma çağrısı yapmayan
ESP neden kadın konusunda bu kadar
cevvaldir?
Özgecan'ın katili, "ataerkil toplumsal sistem, bu sistemin bastırılmış
cinsellik ve kışkırttığı erkeklik anlayışı"
değil; bu düzendir. Cinselliği de kullanarak halkı yozlaştıran bu düzendir.

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Feminizm, devrim ve sosyalizm
hedefinden uzaklaşan solun, kendini
var etme çabasından başka bir şey değildir. Denize düşenin yılana sarılması
gibi, mücadeleden kaçanların, sivil
toplumcu söylemler, örgütlenme modelleri, sendikacılık anlayışlarıyla hayatta kalma mücadelesidir.
Feminizm, kadın sorununun düzenin
icazet sınırları içinde ele alınmasıdır.
Öyle ki, 8 Martlarda "miting erkekli mi erkeksiz mi yapılacak" tartışmasını ortaya atarak, kadın sorununu
sadece kadınların çözebileceğini savunmuşlardır.
Sonuç olarak, kadının özgürleşmesi
ve kurtuluşu, tüm ekonomik, siyasi,
kültürel bağlarıyla ele alınmadığında,
ESP'nin önerisi gibi ortaya ucube sonuçlar çıkıyor.
Tecavüzlerden, tacizlerden, cinsel
sömürüden kurtulmanın yolu mevcut
düzeni yıkmak ve yerine sömürüsüz
bir düzen kurmaktan geçer. Bu nedenle
de silahlarımızı erkeklere değil, yozlaşmanın sorumlularına yöneltmeliyiz.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
HDP’NİN “YENİ YAŞAM”
ÇAĞRISI UMUTLARI TASFİYE
SÜRECİNE YEDEKLEMEKTİR!
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“Yeni Yaşam” çağrısı, HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde “tutum belgesi” olarak açıkladığı çağrıydı. HDP aynı çağrıyla 7
Haziran’da yapılacak parlamento
seçimlerine hazırlanıyor.
Slogana paralel olarak iddia da oldukça yüksek tutuluyor… Örneğin
KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık seçimleri “Türkiye yeşil faşizm yönünde
mi, yoksa demokrasi yönünde mi
ilerleyecek? Halk buna karar verecek” diyerek değerlendirmektedir.
Sol’da “yeni”, “yeniden” kavramları tarih karşısında yenilen solun
düzene gidişlerini maskeleyen bir
kavram olarak kullanılmaktadır.
Bunun en tipik örneği 12 Eylül
Cuntası karşısında teslim olan DY’dir.
‘90’ların başında devrimci mücadelenin ülkemizde yeniden yükselmeye başlamasıyla birlikte cunta karşısındaki teslimiyetlerinin özeleştirisini verecekleri yerde, 1995’lere kadar süren “yeniden” tartışmalarıyla
devrimi, sosyalizmi inkar ederek
kura kura “aşkın” partisi ÖDP’yi
kurdular. DY-ÖDP’nin her “yeniden” söyleminin devamından yeni bir

“tasfiye” ve daha
çok düzenle bütünleşme çıkmıştır.
Bugün HDP’nin
“Yeni Yaşam” projesi
de oligarşiyle uzlaşan Kürt
milliyetçi hareketin; birincisi;
Türkiye sol, sosyalist-devrimci hareketini, ikincisi; AKP faşizmi karşısında düzenden her geçen gün daha
da fazla umudunu kesen halk muhalefetini düzen içine çekme projesidir.
Evet, bu bir “proje”dir...
Devrimi, sosyalizmi inkarın projesidir. Düzene gidişin, düzenle bütünleşmenin üstünü örtme projesidir.
“Yeni Yaşam” çağrısıyla yapılan
açıklamalara bakın: Yeni olan hiçbir
şey yok.
Birincisi; Çürümüş lime lime dökülen emperyalizmin işbirlikçisi oligarşik düzen yıkılmadan “Yeni Yaşam” inşa edilemez.
HDP ne yapıyor? Bilimsel olarak
kapitalist toplumdan sonra gelecek
olan sosyalizmi, devrimi inkar edip
“Yeni Yaşam Projesi” ile halkı çürümüş düzenin içine çağırıyor.

Yeni Yaşam Değil,
Düzenle Uzlaşma,
Uzlaştırma Projesi
HDP Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ “Yeni Yaşam Projesi”ni
şöyle açıklıyor:
“Yeni Yaşam dönemsel, yalnızca seçimlerle sınırlı bir propaganda
konusu değil. Türkiye ve Kürdistan
halklarının özgür yaşam projesidir.
Partimiz Yeni Yaşam’ı inşa edene
kadar bunun mücadelesini sürdürecektir.” (25 Şubat 2015, Yeni Özür
Politika)
Nasıl bir “özgürlük”tür peki bu?
Bu projeyi nerede ve kiminle inşa ediyorsunuz?
Türk ve Kürt halklarının
özgürlüğü adına atılan tek
bir adım var mı? Sadece “çözüm süreci”nin
başlatıldığı son iki
yılda Kürdistan’ın
dağları, ovaları kalekollarla dolduruldu...
AKP “yeni Haziranlar olmasın, yeni 67 Ekim kalkışması olmasın diye ‘İç Güvenlik
Yasası’nı çıkartıyoruz” diyor. İç Güvenlik Yasası’nın çıkması faşizmin yasallaşmasıdır.
Türkiye’nin batısında da AKP
tam bir terör estiriyor. HDP’nin bütün politikaları ise AKP ile uzlaşmaya endekslenmiş... HDP nasıl bir
“özgürlük”ten bahsediyor?
Yüksekdağ, HDP’nin “radikal
demokrasi” anlayışına sahip olduğunu ve “Yeni Yaşam Projesi”ni bu
anlayışla inşa edeceklerini söylüyor.
Peki AKP meclisten “İç Güvenlik
Yasalarını” bir bir geçirirken HDP,
meclisteki düzen partisi CHP ve
MHP’den farklı olarak ne yapıyor?
“Radikal demokrasi” anlayışınız
meclis kürsüsü önünde “oturma eylemi” yapmak mı?
“Yeni Yaşam, Türkiye’nin yapısal
sorunlarının çözüm programıdır. Birlikte yaşam, birlikte yönetme ve birlikte geleceği kurmadır” diyor Yüksekdağ.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Peki nasıl çözeceksiniz “Türkiye’nin yapısal sorunlarını?” Parlamentoya girerek...
HDP’liler bolca “sokak”tan da
bahsediyorlar. Ancak bu sadece demagojiden ibarettir. Bahsettikleri ‘sokak,’ seçim çalışmalarından ibarettir.
Ve her şeylerini seçime endekslemişlerdir.

HDP’nin Yeni Yaşam
Projesi Devrimin
İdeolojik Olarak
Tasfiyesidir!
Yüksekdağ, “2015 Genel Seçimleri, önceki seçimlerden farklı olarak
Türkiye halklarının geleceğini belirleyecek olması açısından son derece
tarihi bir öneme sahip” diyor.
Reformizm, oportünizm için her
seçim dönemi mutlaka “tarihsel” bir
öneme sahiptir... Aksi durumda düzen
içi politikalarını, kitlelere düzeni
umut olarak göstermelerini başka
türlü meşrulaştıramazlar.
Bakıyoruz, neymiş tarihsel önemi?
Yüksekdağ açıklıyor: “7 Haziran
seçimlerinin bu kadar önemli olmasının temel nedeni, her yönüyle iflas
etmiş rejimin artık bu haliyle sürdürülemez olmasından ileri geliyor.”
Peki çözümünüz ne?
“7 Haziran seçimlerinin bu kadar
önemli olmasının temel nedeni, her yönüyle iflas etmiş rejimin artık bu haliyle sürdürülemez olmasından ileri geliyor. Mevcut baskıcı rejim ya AKP Hükümeti tarafından yeni bir gömlek giydirilerek daha da zorba otoriter bir hal
alacak ve böylece tahkim edilecek ya da
halklarımızın öz gücüyle demokratik bir
dönüşüme zorlanacak.”
Her yönüyle iflas eden rejimi
YIKMAK, DEVİRMEK diye bir şey
yok...
Yüksekdağ aynı zamanda kendini Marksist-Leninist-Komünist olarak
ifade eden bir kişidir.
DEVRİM diye bir kavram artık
kelime haznelerinden silinmiş.
İflas etmiş düzenin krizi kendi deyimleriyle “sürdürülemez” hale gelmişken DEVRİM’den bahsetmiyor

Yüksekdağ; demokratik DÖNÜŞÜM diyor...
HDP’nin Yeni Yaşam Projesi ile
devrim ideolojik olarak tasfiye edilmektedir.
“DEVRİM” yok “DÖNÜŞÜM”
vardır...
Yüksekdağ, “Özetle HDP, 7 Haziran seçimlerinde Gezi direnişinden 6-8 Ekim Kobanê serhildanına
kadar sokaktaki halkın gücünü birleştirerek sandıktaki güce dönüştürecektir.”
Bu bakış açısının düzen partilerinden hiçbir farkı yoktur. Reformizmin, oportünizmin esas misyonu da
budur zaten... Halkın düzene karşı
ayaklanmalara dönüşen öfkesini sandık aracılığıyla yeniden düzene yedeklemek.
HDP Eşbaşkanı Yüksekdağ 2015
seçimlerinin ‘tarihsel’ önemini şöyle
noktalıyor: “Seçimler devlet partisi
AKP ile halkların partisi HDP arasında geçecektir. AKP’nin milletvekili adayları devletin, HDP’nin milletvekili adayları ise halkların adayı olarak seçime gidecektir.”
Soruyoruz Yüksekdağ’a; AKP kurucularından olan, AKP sözcülüğünden başbakan yardımcılığına kadar
AKP’de görevler alan Dengir Mir
Mehmet Fırat şimdi HDP adayı
olunca halkın adayı mı oldu?
Dengir Mir Mehmet Fırat gibi
halk düşmanları ne zaman halkın
dostu oldular? Dengir Mir Mehmet Fıratlar mı halkın çıkarları için
mücadele edecekler?

HDP’nin Yeni Yaşam
Projesi Halka Karşı
Kullanılan Demagojidir!
Halk Avcılığıdır Halk!...
Yüksekdağ, “Bizim radikal demokrasi anlayışımızda devletin yüksek çıkarları değil, ezilenlerin, yoksulların hak ve özgürlükleri kutsaldır.
Halkların dili, kültürü ve inancıdır.
Bizim için emek ve alın teri kutsaldır.
Devletin kırmızı çizgisi değil, halklarımızın gökkuşağı renginin esas alınacağı bir sistemi hedefliyoruz. Her
kimlikten ve inançtan ezilenlere bunu

daha güçlü temelde anlatacağız”
gibi genel söylemlerin dışında ‘halkın yönetiminin esas alınacağı bir
sistemi’ kuracaklarını, ‘halkın kendi meclisleriyle yönetileceği”ni söylüyor. Ve bunların hepsini barajı aşıp
parlamentoya girerek yapacaklar.
“...Halk karar alacak, devlet bu
kararları uygulayacak.” Bu şekilde
demokratik öz yönetim gelişecek....
Şu aldatmacaya, demagojiye bakın; düzen partileri bile seçim vaatlerinde bulunurken böyle yapmıyor.
Teoriye gelince Marksizmi, Leninizmi kimseye bırakmazlar... “Halk karar alacak, devlet bu kararları uygulayacak”mış...
Devletin ne olduğunu bilmiyor
mu HDP’liler? Bu devlet kimin devleti? Faşist devletten halkın kararlarını uygulaması bekleniyor? Demagoji
değilse nedir bu?
Yeni yaşam politikası; “Kürt sorununa demokratik çözüm ve barış”
demekmiş. Faşizmle uzlaşmaktan ortaya “Kürt sorununun demokratik
çözümü ve barış” çıkıyormuş.
Halklarla ezenler arasındaki çelişki
uzlaşmaz çelişkidir. Kürt milliyetçi
hareket “uzlaşmaz” denilen çelişkileri
uzlaştırmayı başarıyor.
Dahası “uzlaşma” politikalarıyla “ülkenin en köklü sorunlarından
biri olan Kürt sorunu gibi bir sorununun çözüm arifesine” gelindiğini
iddia ediyor.
Kürt milliyetçi hareket bunları
90’ların başından beri söylüyor. Her
yeni yılı kesin sonucun alınacağı yıl
olarak ilan etmişlerdir.
Yüksekdağ HDP’nin Yeni Yaşam
Projesini anlatmaya devam ediyor:
“Adil, demokratik bir çözüm tüm yakıcılığıyla kendisini dayatmış durumdadır. Yıllardır bu sorunu bastırmak için uğraşan devletin bugün
müzakere aşamasına gelmiş olması
tarihsel bir öneme sahiptir. (...) Demokratik bir çözüm ve barış tüm
Türkiye halklarının özgürlüğüne giden yoldur. Dolayısıyla HDP’nin
barajı geçmesi bu mücadelenin de güvencelenmesi demektir...
Ezilenlerin kendi sistemini inşa
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edebilmesi için 7 Haziran seçimleri
bu nedenle önemli bir fırsattır.”
Oligarşinin parlamentosu için yapılan seçimlere bu şekilde adeta bir
devrim rolü yüklenmektedir.

“Yeni Yaşam” Halkları
Aldatma Manifestosudur
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Yukarıda genel hatlarıyla ortaya
koyduğumuz HDP'nin “Yeni Yaşam
Projesi” halkları aldatma projesinden
başka bir anlama gelmemektedir... Faşizmin parlamentosu için yapılacak
olan bir seçimi bir devrim gibi
sunmanın bundan başka bir anlamı olamaz...
Seçimlerin anlamı da HDP'nin
bu seçimlerden beklentisinin odağını da oluşturan “çözüm süreci” denilen tasfiye sürecine ilişkin bazı adımların atılabilecek olmasıdır... Özellikle
Kürt milliyetçi hareketin tüm beklentisi bu yöndedir. Açıkladıkları on
maddelik tasfiye sürecine hizmet
eden maddeleri geçirebilecekleri, bu
yönde bir anayasa değişikliğine gidebilecekleri bir parlamento hayali
kurmaktadırlar. HDP milletvekili sayısını bir miktar artırırsa işte o zaman
bir “kurucu meclis” oluşturulmuş
olacak ve “devrim” gerçekleşecek!..
Yani tasfiye süreci hız kazanacak...
Tüm amaçlarının bu olduğunu Selahattin Demirtaş'ın şu sözlerinde de
görmek mümkündür:
“Bizim için seçimlerin bir önemi
yok, önemli olan çözüm süreci”
Evet, gerçekten de Kürt milliyetçi
hareketin temel odak noktası bu konudur. Figen Yüksekdağ'ın açıklamasına yansıyanlar da bu temel bakışı ortaya koymaktadır. “Çözüm süreci”
denilen bu konunun teslimiyet, tasfiye
süreci olduğunu ise sürekli söylüyoruz...
Bugün yapılan seçimlerin de Kürt
milliyetçi hareket açısından öneminin
bu olduğunu, diğer tüm söylediklerinin bu gerçek düşünceleri örtmenin
kılıfından başka bir şey olmadığını
söylemek gerekir.
Kürt milliyetçi hareket Kürt sorunun çözümünü genel demokrasi
mücadelesinin bir parçası olarak gördüğünü ve “Yeni Yaşam Projesi”ni

de buna göre düzenlediğini söylese de
bunun hiçbir gerçeklik taşımadığı
açıktır.
“Yeni Yaşam” ile iddia edilen ve
savunulanların ayakları havadadır.
Söyledikleri demagojiden başka bir
şey değildir. 70 milletvekili ile adeta devrim gerçeleştirecekleri yaygarası
koparanlar burjuva parlamentosunun
atmosferi içinde halkı aldatmayı , demagojiyi ne kadar da iyi öğrendiklerini göstermektedirler. Burjuva parlamentosu halkı aldatmanın, yalanın, demagojinin mekanıdır.
HDP neredeyse ülkedeki tüm sorunların çözümünü seçime bağlayarak bu aldatıcı propagandayı yaymaktadır.
Kürt milliyetçi hareket yıllardır her
sorunun odağı olarak Kürt sorununu
gösterir. Bugün tüm ülke için demokrasi, sorunların çözümü vb. gibi
söylemler tutturulmuş olsa da Kürt
milliyetçilerinin bu bakış açısının
değişmediğini de görüyoruz...
Kürt milleyetçi hareket ve HDP seçim atmosferi içinde AKP'ye en yüksek perdeden yüklenirlerken ve AKP
ile çatışıyor görüntüsü verirlerken
“Yeni Yaşam”ı gerçekleştirmenin adımı için uğraşmıyorlar, “çözüm süreci”nin geleceği için uğraşıyorlar.
Çünkü bu gelecek parlamentoya yüksek sayıda girmekle olacak!..
Bunun için barajın aşılması gerekmektedir. Bu da CHP'nin bazı
oylarının alınmasıyla, solun oylarının
toparlanmasıyla mümkün olacaktır.
Bu nedenle ne kadar daha fazla sol görünürlerse ve AKP ile çatışıyor havası
verirlerse sol kesimlerde ve CHP tabanında da o kadar daha fazla itibar
kazanacak ve oy toplayacaklardır.
Bu oylara ne kadar ihtiyaç duyduklarını da şöyle açıklıyorlar:
“CHP’nin bir iki puanlık gerilemesi Türkiye siyasetinde dengeleri çok
sarsmaz, değiştirmez ancak HDP’nin
alacağı tek puan 70 milletvekili anlamına geliyor” (HDP Eşbaşkan Yardımcısı Ayhan Bilgen)
İşte seçimlerden beklenen gerçekte bununla sınırlıdır. Bu da iddia
ettikleri gibi “yeni bir hayat” kurmayı değil sadece ve sadece AKP'yi “çö-

züm süreci” için daha fazla zorlama
gücünü ellerine geçirebilmelerini
sağlayacaktır. HDP'nin temel hesabı
budur. Uzlaşma sürecine AKP'yi zorlayabilecek güce ulaşmak...
Tüm hesapları bunun üzerine oturan HDP'nin bu anlamda söylediği
“Yeni Yaşam”ın içi boştur, aldatmadır. Halkların umutlarını tasfiye sürecine bağlamaktır...

Sonuç Olarak;
1- HDP “Yeni Yaşam Projesi” diyerek adeta bir devrim gerçekleştireceği havasını yaymaktadır. Bu tam
bir aldatmadır. “Yeni Yaşam Projesi” halkın umutlarının, beklentilerinin
seçimler yoluyla tasfiye sürecinin
hizmetine sokulması projesidir.
2- Gerek HDP ve gerekse de
KCK; seçimlere yükledikleri misyon devrim gibi gösterilse de bunun
böyle olmayacağı tarihsel bir gerçektir. Devrim seçimlerle yapılmaz.
Hele de faşizmin parlamentosuna
halk güçleri devrim için davet edilmez.
3- HDP-KCK için seçimler “çözüm süreci” denilen tasfiye sürecini
daha hızlı yürümesinin aracıdır.
4- HDP seçimlerde barajı aşarak
ve belli sayıda milletvekili parlamentoya sokarak AKP'yi uzlaşmatasfiye sürecine zorlamanın hesabını
yapmaktadır. Yeni yaşam dediklerinin
temel hedefi budur. Yeni bir yaşam
kurma, yeni bir alternatif oluşturma
değil.
5- Halkların ihtiyaçları ve beklentileri seçim malzemesi yapılamaz.
Halkın kurtuluşunu faşizmin parlamentolarına bağlamaya çalışmak halkın umutlarını da tasfiye etmektir.
6- Halkımız, faşizmins parlamentosundan “yeni yaşam” çıkmaz.
Buradan sadece faşizmin egemenlerin çıkarlarını koruma yasaları çıkar.
Ne Kürt sorunu çözülür, ne de demokrasi gelir, ekonomik ve sosyal sorunlar çözülür... Bunların hepsini çözecek olan halkın mücadelesi ve egemenlere karşı savaşıdır.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Haklarımızı Çalan da, Berkin’imizi Katleden de Bu Devlettir!

ADALETİ DE HAKLARIMIZI DA ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ İLE ALACAĞIZ!
Katil devlet her
geçen gün yeni saldırı hazırlıkları yapıyor. Halkımızın, işçilerin, memurların,
öğrenci gençliğin
haklarını gasp etmek
için her gün yeni yasalar hazırlıyor. Binbir güçlük ve bedel
ödeyerek kazandığımız haklarımızdan
vazgeçmemizi, olmazsa da gasp etmek istiyor. Bizler bu saldırılara izin vermeyeceğiz. Tarih boyunca egemenlerden kan can pahasına kazandığımız haklarımızı koruyacağız. Devlet, polisleriyle yaptığı saldırılar ve yeni baskı yasaları ile bizleri
bu mücadeleden vazgeçiremeyecek.

Devlet, "İç Güvenlik" Adını Verdiği
Yasa İle Ne İstiyor?
Faşist AKP "iç güvenlik" adını verdiği yasa ile halkımızın katledilmesinin yasalarca güvence altına alınmasını istiyor. Yeni halk ayaklanmaları, yeni direnişler
olmasın diye halka gözdağı vermek istiyor. "Eğer direnirseniz, teslim olmazsanız, yeni Berkin’ler, yeni Nihat
Kazanhan’lar yaratırım, yeni katliamlar yaratırım" diyor.
Halka verilmek istenen bu gözdağı karşısında biz ne
yapacağız? Dev-Genç’liler ne yapacaklar?
Faşist AKP'nin halka saldırısı bu derece boyutluyken
ve derinlemesine işlemeye çalışırken tabi ki en büyük tehdit altında olacak olan gençliktir.
Gençlik her dönem uygulanan baskıya canı pahasına
bedel ödemeyi göze alarak direnmeyi bilmiştir. Bu gençliğin
dinamik, coşkulu ve atılgan olan doğasında vardır. Faşist
AKP, gençliğin bu yönünü köreltmek ve kendine yedeklemek istiyor, dindar nesil yetiştirmek istiyor.
Faşist AKP'nin yasalarının da karşısında biz varız; dindar nesil yetiştirme politikası karşısında da biz varız.
AKP halkı kuşatıp gençliği kendisine yedeklemek istiyorken, biz Dev-Genç’lilere düşen görev ve sorumluluk büyüktür. Faşist AKP'nin bu çaptaki büyük saldırısını boşa çıkartacak olan ancak ve ancak biz DevGenç’lileriz. Faşist AKP'nin karşısına adalet mücadele-

mizi büyüterek çıkacağız. Bedel ödemeyi göze alan direniş
çizgimiz ile çıkacağız.
Faşist AKP'nin
politikaları karşısında en büyük silahımız öğrenci meclisleridir.
Amacımız öğrencileri kendi öz
örgütlülüğü olan
öğrenci meclislerinde birleştirmektir. Öğrencilerin kendi sorunlarını kendilerinin konuşup tartışıp sonucunda karar alarak uygulayacakları bir örgütlenme olan öğrenci
meclisleri faşist AKP'nin politiklarını boşa çıkartacaktır.
Öğrenci meclisleri ilk başlarda bizim iradi ve sürekli
çalışmamız faaliyetlerimiz sonucunda kurulacaktır. Belli bir süre istikrarlı bir çalışma yaparak gençliğin sahiplenmesini sağlamamız şarttır. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin olduğu her yerde olmalıyız. Kafelerde öğrencilerin bulunduğu fakülte kantinlerinde kütüphanelerde bulunmalıyız. Öğrenci gençlik her yerde öğrenci meclislerini duymalı ve görmelidir. Her türlü sorunlarının çözümünün öğrenci meclisleri ile çözüleceğinin farkına vardırmalıyız.
Öğrenci meclisleri ile düzenleyeceğimiz etkinlikler
daha çabuk kitleselleşmemize ve benimsenmesine neden
olacaktır. Düzenleyeceğimiz film gösterimleri, tiyatro etkinlikleri ya da piknikler, futbol turnuvaları gibi etkinlikler kurulma aşamasında büyük yardım sağlayacaktır.
Öğrenci gençlik içinde bulunduğu durum ile örgütsüzdür. Faşizmin bu denli yoğun ve şiddetli saldırıları karşısında geri adım atmayacağız. Öğrenci gençliğin
AKP'nin faşist politikalarına yedeklenmesinin önüne geçeceğiz. Berkin için adalet talebimizi meclislerle sağlayıp kitleselleşeceğiz. Her türlü hak gaspının karşısına öğrenci meclisleri ile çıkacağız. Öğrenci gençliğin yer aldığı direnişlerle faşizme geri adım attıracağız. Unutmayalım öğrenci meclisleri bizlerin istikrarlı ve kararlı mücadelesi sonucu kurulacaktır. Ve son olarak
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"Her Sorunun Bir Çözümü,
Gençliğin Öğrenci Meclisi Var"
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Ülkemizde Gençlik
AKP, Polis ve
İşbirlikçi Çetelerini Uyarıyoruz!
Uyuşturucuyla zehirlemeye çalıştığınız çocuklar, öğrenciler, gençler Dev-Genç saflarında örgütlenerek sonunuzu getirecek!
Dev – Genç 10 Mart’ta bir açıklama yayınlayarak, oligarşinin işbirlikçi çetelerinin mahallede her eyleme saldırması ve Hasan Ferit Gedik Mahkemesi'nde aynı çetelerin Umut Kaya’yı silahla yaralaması ile ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada: “AKP iktidarını, katil polislerini ve
çetelerini uyarıyoruz! Kanlı ellerinizi bu halkın üzerinden
çekin! Uyuşturucuyla zehirlemeye çalıştığınız çocuklar,
öğrenciler, gençler Dev-Genç saflarında örgütlenerek sonunuzu getirecek, o saraylarınızı başınıza yıkacağız! Hasan Ferit Gedik'in mahkemesine gelen bir insanımızın başına gelecek en ufak bir şeyden AKP iktidarı, polisleri sorumludur! Çetelerinizi de, sizin kokuşmuş düzeninizi de
yerle bir edeceğiz! Saraylarınıza dayanıp kabusunuz
olacağız!” denildi.

Kıbrıs Dev-Genç Açlık Grevi Günlükleri
5.Gün - 4 Mart
Üniversite'den gelen
genç bir dostumuzu misafir ettik. Açlık grevinde
olduğumuzu duyunca bizi
ziyaret etmek istemiş. Bizi tanımak istediğini söyledi. Ve
biz de Kıbrıs hakkındaki politikalarımız ve neler yaptığımız konusunda sohbet ettik. Kulağımız Hasan Ferit’imizin davasındaydı. Davada yaşananlar kinimizi bir
kat daha arttırdı. Ve Hasan Ferit için bir kez daha söz verdik; her nerede olursak olalım direneceğiz, savaşacağız
ve umudu büyüteceğiz.

AKP Uyuşturucu Çetelerini
Koruyor!
Hesap Soracağız!

Yapılan açıklamada, adaletsizliğin, sömürünün, zulmün
olduğu her yerde Dev-Genç’lilerin de direnişinin olduğu
belirtilerek, direnme gelenleğini sahiplenen Kıbrıs DevGenç'in her türlü dayatmayı boşa çıkaracağı vurgulandı.
Açıklamada şunlara değinildi: "Kıbrıs' ta Dev-Genç'liler
"Berkin İçin Adalet" istedikleri ve mevcut emperyalist, sömürü politikalarına karşı geldikleri için para cezaları ve
tutuklama tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Kıbrıs'taki işbirlikçiler bu cezalarla Dev-Genç'lileri yıldıramamış
son olarak yurtdışı çıkış yasağı getirmişlerdir. DevGenç'liler buna karşı 1 aylık açlık grevine başladılar. 45
yıllık tarihimiz boyunca düşmana hiçbir zaman teslim olmamış, faşist hiçbir baskıyı kabul etmemiş bir geleneğin
devamcılarıyız. Şimdi de Kıbrıs’taki direnişimizle düşmanın tüm dayatmalarını boşa çıkaracağız. Tarihimize bir
zafer daha ekleyeceğiz. Kıbrıs Dev-Genç'lilerin açlık grevi eylemini selamlıyor ve zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz. Kıbrıs'taki Dev-Genç'lilerin başına gelecek en ufak
bir şeyden Kıbrıs Hükümeti sorumludur! Hesabını sorarız!
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler!”
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Dev-Genç Milisleri, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Çeşmeler Kampüsü Hukuk Fakültesi’ne giden yola 6
Mart’ta bomba süslü pankart astı. “AKP Uyuşturucu Çetelerini Koruyor! Hesap Soracağız! Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür/ DHKC/Dev-Genç!” yazılı pankartın asıldığı
eylem sonrası yapılan açıklamada “Bu ülkede mahkemeler
adalet dağıtmıyor, adaleti biz sağlayacağız!” denildi.

Dev-Genç'liler Umudun Adını
Duvarlara Nakşetti
İSTANBUL: Dev-Genç'liler yazılama yaptı. 1 Mart'ta
Altınşehir-Bayramtepe’de duvarlara “DHKC”, “DevGenç” yazılamaları yapıldı.
ERZİNCAN: Dev-Genç’liler 1 Mart'ta Barbaros Mahallesi ve çevresinde yazılama yaptı. Halkın matbaası duvarlara 10 adet "DHKP-C”, "CEPHE”,"DEV-GENÇ” yazılamaları yapıldı.
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Her Nerede Olursak Olalım
Direneceğiz, Savaşacağız Ve
Umudu Büyüteceğiz!

Gençlik Federasyonu, 10 Mart 2015 Tarihli
Bir Açıklama İle Kıbrıs'ta Açlık Grevinde
Olan Dev-Genç'lileri Selamladı!

Dev-Genç’liler Pülümür’de
F Tipi Film Gösterimi Yaptı
Dev-Genç’liler Şubat’ta F Tipi film’in gösterimini Dersim Pülümür’de yaptı. Kültür merkezinde yapılan gösterime katılımı engellemek ve gelenleri tedirgin etmek için
AKP’nin katil polisi kültür merkezi önünde 3 akrep tabir
edilen zırhlı araç bekletti. Bununla yetinmeyen katil polisler Erzincan’a dönene kadar Dev-Genç’lileri taciz ettiler.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Atatürk Çiftliği
İlköğretim Okulunda Eylem
Gazi Halk Meclisi, 4 Mart'ta Atatürk Çiftliği İlk
Öğretim Okulu’nun önünde, okul müdürüne karşı eylem yaptı. Gazi Halk Meclisi, müdürün okulu kendi özel mülkü gibi gördüğünü anlatarak, müdürü teşhir ettiler. Eylem velilerin alkışları ile sona erdi.

Okul Müdürü Mü?
Uyuşturucu Satıcısı Mı?
İstanbul Gazi Mahallesi Halk Meclisi’nin talebi
üzerine Atatürk Çiftliği İlköğretim Okulu Aile Birliği, İlkokul binasında toplantı yapılmasını kararlaştırdı. 2 Mart’ta yapılması planlanan toplantı için okula giden halk meclisi çalışanları okul müdürünün keyfi tutumuyla karşılaştı. Toplantıya gelen aileleri okul
müdürü Battal Kanbay ve okul görevlisi “toplantı yok,
bir yanlışlık olmuş” diyerek evlerine geri yollamaya
çalıştı. Halk meclisi çalışanları toplantıyı düzenleyenin
de veliler tarafından seçilen aile birliği yönetimi olduğu, okulun müdürün malı olmadığı, bu okulda okuyan çocukların ailelerininde çocuklarıyla ilgili konularda söz ve karar hakkı olduğu belirtilerek okul müdürü teşhir edildi.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde uyuşturucuyu bırakan ve şimdi ise
bu illeti yayan AKP zihniyetine karşı savaşan bir kişinin konuşmasını aileler ilgiyle dinlediler. Daha sonra okul müdürünün toplantı yapacağı odaya gidilerek
orada da uyuşturucu kullanımı ve gerici eğitim sistemi üzerine konuşmalar yapıldı. Bir süre sonra toplantı odasına gelen müdürün “toplantıyı iptal ettim”
demesi üzerine aileler tepki gösterdi. “Bizler buraya
kadar geliyoruz. Hangi hakla, hangi gerekçeyle toplantıyı iptal diyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz?” diyerek müdürle tartıştılar. Tartışmadan kaçındığı her
halinden belli olan müdür “daha sonra anlatırım” diyerek odadan kaçtı.
Halk meclisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Velileri kovan, kimseye söz ve karar hakkı tanımayan
Battal Kanbay tam da AKP’nin istediği bir “eğitimci” kişiliktir. Yapılacak toplantıyı engellemekle kalmıyor, okulda alınacak kararlara okul aile birliğini katmamaya çalışıyor. Uyuşturucu kullanımı 11 yaşa inmişken kendi okulunda bununla ilgili yapılacak çalışmaları engelleyerek adeta uyuşturucu satıcılarına
davetiye çıkarıyor. Halkımız görün işte, çocuklarınızı
emanet ettiğiniz bu zihniyetler eğitiyor. Uyuşturucunun
engellenmesi için canla başla çalışacağına, uyuşturucuyu defetmek için ne yapabiliriz diye düşünenleri engelliyor. Bu kokuşmuş pislik düzenine alternatifler yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü'nde
İç Güvenlik Yasası Eylemi
Hacettepe öğrencileri 2 Mart’ta Edebiyat Fakültesi önünde toplanıp, erkek öğrenci yurdunun önüne kadar yürüyüş yaptılar. Yürüyüş sonrası Ege Üniversitesi'nde ölen faşist Fırat
Çakıroğlu'nun ismini erkek yurduna vereceklerinin haberinin
gelmesi üzerine, öğrenciler İç Güvenlik Yasası ile ilgili forum
yaparak faşistlerin saldırılarına karşı önlem aldılar.

Meclisimizle Daha Güçlüyüz!
İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi 9 Mart’ta toplanarak 11 Mart günü yapılacak boykot eylemini değerlendirdi. Lisenin konferans salonunda toplanan
öğrencilerle 11 Mart Boykotu hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Sohbet havasında geçen kalabalık toplantıda 11 Mart Boykot
programı anlatıldı. Boykota destek ve Berkin'e adalet için yürüyüş yapma kararı alındı. Öğrencilerle atılacak sloganlar ve
açılacak pankart belirlendi. Toplantıya 85 kişi katıldı ve toplantı sloganlarla bitirildi!

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Grup Yorum Üyeleri
Polisler Hakkında
Suç Duyurusunda Bulundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde 15 Şubat’ta, basın
açıklaması yapmak isterken polis tarafından gözaltına alınan
23 kişi, gözaltında işkence gördüler. Gözaltına alınanlardan
11'i emniyetten, 10'u savcılıktan, 2'si de adli kontrol şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. 6 Mart günü Grup
Yorum üyeleri İnan Altın ile Eren Olcay, Çağlayan'daki İstanbul
Adalet Sarayı'na gelerek kendilerini gözaltına alan işkenceci polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi adliye önünde konuyla ilgili açıklama yapan Altın
ve Olcay'ın avukatı Ebru Timtik, "Grup Yorum elemanlarından İnan Altın ve Eren Olcay'ın kolları kırılmak istenmiş ve
işkence yapılmıştır. Polis bunu bilinçli bir şekilde yapmıştır.
Grup Yorum elemanı olduğunu bildikleri müvekkillerimizin
özellikle kolları kırılmak istenmiştir. Bugün kolları kırılmadıysa bu tamamen tesadüftür" dedi. Sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunulaçağı, hiçbir zulmün, yapanın yanına bırakılmayacağı vurgulandı...

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

LİSELİYİZ! ADALETSİZ BIRAKILAN BERKİN,
EKMEKSİZ BIRAKILAN HALK İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015
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Berkin Elvan Haziran Ayaklanması sırasında 16 Haziran günü başından gaz kapsülü ile hedef alınarak
Okmeydanı'nda vuruldu. Berkin kaldırıldığı Okmeydanı Hastanesi'nde
AKP faşizmine ve çocuk cellatlarına tam 269 gün direndi 16 kiloluk
bedeniyle... Halka adalet çağrısı
olup 11 Mart'ta vatan toprağına
düştü.
Berkin'in vurulmasının üzerinden
tam 630 gün geçti. Katilleri yargılanmıyor, emri veren ("emri ben
verdim" diyen) ateş eden , görüntüleri saklayıp da adaletten kaçıranlar
da belli. "Berkin'in Katili AKP'nin
Polisi" sloganı katilleri ve emri verenleri açıkca ortaya koymaktadır.
BERKİN'in katili AKP düzenidir.
11 Mart'ta başta İstanbul Okmeydanı olmak üzere; Gazi Ticaret,
Gazi Şair Abay Konanbay Lisesi, Sarıgazi TOKİ Lisesi, Halil Rıfat Paşa
Lisesi, Şişli Endüstri Meslek Lisesi,
İTO Lisesi, Fuat Soylu İ.Ö.O olmak
üzere liselerde öğrenciler Berkin
için sokaklara çıkıp yüzlerce öğrenciyle sistem boykot edildi.
Hak talepleri artık lütuf ile değil
direnilerek kazanılacaktır, direnmeden hiç bir hak kazanıldığı görülmemiştir.
LİSELİLER, BERKİN ELVAN
BİZİM ADALET TALEBİMİZDİR!
BERKİN ELVAN 16 KİLOLUK
BEDENİYLE VİCDANIMIZ,
SORULACAK HESABIMIZDIR!
Başta Berkin ELVAN olmak
üzere katledilen tüm halk çocukları
için adalet talebimizi ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ'NDE ÖRGÜTLENEREK YÜKSELTELİM.
Liseliler artık sorunlar okullarla

sınırlı değil; ekmek almaya giden
halk çocuklarının adaleti de, Van'da
çuvalda can veren Muhammed'in adaleti de bizim ellerimizdedir.
Öğrenci Meclisleri'nde örgütlenmek artık hava kadar, su kadar zorunludur. Liseliyiz, düzen bizi bu yaşımıza rağmen kirletmek, beyinleri teslim alınmış birer genç modeli yaratmak istiyor. Okullarda siyasi içerikli
dergi, gazete ve bildirileri yasaklıyor,
istediği; önüne verilen ezbere kitapları okusun, bu düzene uygun davransın, dili dini nedir diye sormadan
gerici imam hatiplerde okumaya zorlasın.
Bu düzenin inançlara saygısı kalmamıştır.
LİSELİLER DÜZEN KİRLİDİR.
BİZİ DE KİRLETMEK İSTİYOR,
KİRLENMEYECEĞİZ! ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ'NDE ÖRGÜTLENECEK, İYİYİ, GÜZELİ, DOĞRUYU
TEMSİL EDECEĞİZ.
Öğrenci meclisleri sorunların ortak ele alınıp, birlikte çözüldüğü, bir
sorunun yüzlerce, binlerce öğrencinin
sorunu olduğunu gösteren ve çözümü
için insanları harekete geçiren bir örgütlenmedir.
Berkin için liselerde adaleti sağlayacak olan örgütlenme, gençliğin öz
örgütlenmesi olan öğrenci meclisidir.
SORUN VARSA ÇÖZÜM DE
VAR. GENÇLİĞİN GELECEK MÜCADELESİ BERKİN İÇİN ADALETTEN, MÜCADELEDEN GEÇER.
LİSELİLER ÖĞRENCİ MECLİSLERİ BİZİM ÖZ ÖRGÜTLENMEMİZDİR ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM !

LİSELİ DEV-GENÇ

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Gazi-Ümraniye Katliamlarını Unutmayacak Hesap Soracağız!

Davamız Mahşere Kalmayacak!

1 Mayıs: Gazi-Ümraniye Katliamı’nın yıldönümünde, 1 Mayıs
Mahallesi’nde yapılacak yürüyüş ve
anmanın çalışmaları kapsamında, 6
Mart'ta Halk Cepheliler önlüklerini
giyerek mahallede ozalit asmaya,
bildiri dağıtmaya çıktılar. Sağlık Ocağı, Karakol Durağı, Cemevi bölgesi,
Çeşme Durağı, Son Durak’ta toplam
20 adet “Gazi-Ümraniye Katliamının
Hesabını Sormak İçin Halk Cephesi
Saflarına", Gazi-Ümraniye Şehitlerimizi Anmak İçin Halk Cephesi Saflarına” yazılı ozalit asıldı. Aynı içerikli
yüzlerce el ilanı halka dağıtıldı. Kahvelerde, otobüs duraklarında, okul
çıkışlarında sokaklarda halka yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Çalışmaya 7 kişi katıldı.

Katliamı’nda şehit düşenlerimizin
aileleri, 11 Mart günü Okmeydanı
Hasköy'deki mezarları ziyaret etti.
“Gazi ve Ümraniye Katliamı’nı Unutmadık Unutturmayacağız!” pankartı
arkasında yürüyen şehit aileleri ve Gazi
Şehitleri Cemevi, “Davamız Mahşere
Kalmayacak” önlükleri giydiler.

Kuruçeşme: Halk Cepheliler 9
Mart’ta İstanbul Kuruçeşme Mahallesi’nde, Gazi Katliamı’nda ölenleri
anmak için yapılacak eylemi masa
açarak duyurdu. Aynı gün mahallenin
çeşitli yerlerine 50 afiş asan Halk Cepheliler ayrıca 70 bildiriyi halka ulaştırdılar.

Gazi: Gazi şehit aileleri ve Gazi
Şehitleri Cemevi 9 Mart’ta Gazi Katliamı’yla ilgili bildiri dağıttı. 12 Mart
şehitlerinin mirasını, davalarını sahiplenerek gösteren şehit aileleri Gazi
girişinden son durağa kadar tüm caddeyi ve tüm esnafları gezdi. Binlerce
bildiriyi Gazi halkına ulaştırdı.
Okmeydanı: Gazi ve Ümraniye

Gazi

Hasköy

Esenler: Halk Cepheliler 12 Mart
Gazi Ayaklanması, 11 Mart Berkin
Elvan boykotu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Grup Yorum 30. Yıl
Konseri ve 9 Mart Hasan Ferit
Gedik’in mahkemesi için afiş çalışması yaptılar. Esenler Çiftehavuzlar ve
Namık Kemal mahallelerinde yapılan
çalışmada 30 adet Dünya Emekçi
Kadınlar Günü, 20 adet Hasan Ferit
Gedik mahkemesi, 30 adet Grup
Yorum 30. Yıl Konseri, 50 adet 11
Mart Berkin Elvan Boykotu olmak
üzere toplam 130 afiş yapıldı. Bu sırada afişler yapıldıktan sonra afişleri
sökmeye çalışan AKP’nin katil polisleri bir Halk Cepheli tarafından
mahalleden kovuldu. AKP’nin katil
polisleri arkalarına bakmadan araçlarına binerek mahalleden kaçtılar.

Mahallelerimizde
Uyuşturucuya,
Hırsızlığa, Fuhuşa
İzin Vermeyeceğiz!

Gazi Halk Meclisi Gazi Esnafıyla
Buluştu:
Kiralar Yüksek!
Polis, Mahalleyi Gaza Boğma!
Gazi Halk Meclisi 6 Mart’ta Gazi Mahallesi Sultan
Düğün Salonu’nda 38 esnafın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Esnafların sorunlarının tartışıldığı toplantıda iki temel sorun “kiraların yüksek olması, hemen
hemen her gün polisin mahalleyi gaza boğması” masaya yatırıldı.
Toplantı sonunda 7 ayrı komite oluşturuldu ve
diğer mahallelerde benzer toplantıların yapılması kararı alındı. Bütün mahallelerde toplantılar yapıldıktan sonra bütün mahalleleri kapsayan geniş çaplı bir toplantı
yapma kararı alındı.

İstanbul Gazi Mahallesi
barajüstü gecekondu bölgesinde 5 Mart günü 9 yaşında bir
ilkokul öğrencisine, iki maskeli
tarafından uyuşturucu kullandırılmaya çalışıldığı ve bunu
ailenin Halk Cephelilere bildirmesi üzerine, Aslangazi
Okulu çevresinde, her gün
okul giriş çıkışlarında Halk
Cepheli gençler bölgede kontrol yaptı. Sokak aralarında,
okula yakın parklar, kuytu yerler halkla birlikte gezildi. 6
Mart akşamı süren kontrollerde Çamlık Piknik Alanı’nda
fuhuş yaptığı tespit edilen araçlar ve fuhuş yapanlar teşhir edilip mahalleden kovuldu.

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Mahallemizde
Hırsız ve
Gaspçılara Geçit
Vermeyeceğiz!
1 Mayıs Mahallesi'nde 6
Mart akşamı bir süredir
hırsızlık, gasp, taciz vb.
şikâyetlerin geldiği pazar
sokaklarında daha önce de
uyarılan bir kişi yakalandı.
Gasp ettiği gençlerle yüzleştirilip suçları netleştirilen
şahıs pazar sokaklarında
gezdirilerek teşhir edildi.
Sloganlarla, ajitasyonlarla
gezdirilen hırsız dövülerek
mahalleden atıldı. Bir daha
mahalle sınırlarına girmemesi için uyarılan kişi, Cephe'nin kararına uymazsa
daha ağır cezalandırılacağı
söylendi.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Biliyoruz ki Özgür Kadın Savaşan ve Zulme Direnen Kadındır

İktidara Yürüyen Cepheli Kadınlarız

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

8 Mart 1857’de New York’ta daha
iyi çalışma koşulları için greve giren
ve fabrikada çıkan yangında kapıların
üzerlerine kapatılması sonucu diri
diri yanan kadın işçilerin mirasını
Cepheli kadınlar yaşatıyor. İstanbul
Kadıköy’de Halk Cephesi tarafından
8 Mart’ta gerçekleştirilen eylemle
Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlandı.
8 Mart kızıldır, zulme karşı isyandır diyerek aynı kortejde yürüdü
kadınlar ve erkekler. Kortejin en başında kadın tek tipler vardı. Tek tiplerin önünde Umudun Çocukları, ellerinde kızıl flama ve davulla bu askeri yürüyüşe önderlik ediyorlardı.
Tek tiplerin ardından “Kadınız Güçlüyüz Adalet İçin Savaşacağız, Devrime Meşale Bizim Kadınlarımız,
Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”
yazılı Halk Cephesi imzalı pankartlar
korteji tamamlıyordu. Boğa Heykeli’nden aşağı doğru kızıl nehir akmaya
başladı. Tek tiplerin ritmik adımlarına
uygun şekilde Umudun Çocukları
davullarına vuruyorlardı.

Gümbür Gümbür
Cephe Geliyor!
Rıhtıma yaklaşıldığında bütün
gözler Halk Cephesi kortejine yöneldi.
Gümbür gümbür alana giriş yapmaya
başladıklarında aynı yerde eylem ya-
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pan İstanbul 8 Mart
Platformu’ndan temsilciler geldi. Platform
temsilcileri Halk Cephelilere “buraya erkekleri sokamazsınız” diyerek karşı çıktılar.
Halk Cepheliler ise “8
Mart’ı biz erkeklerle
birlikte kutlayacağız”
diyerek Beşiktaş iskelesi önünde yer aldılar.
Halk Cepheliler alana
daire şeklinde yerleştiler. Dairenin bir tarafında tek tipler, diğer
tarafında ise pankartlar
vardı.
8 Mart 1857’de ve
halk kurtuluş savaşında
şehit düşen kadınların nezdinde tüm
devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşunun ardından program başlatıldı. Yapılan açıklamada, “kadına
hiçbir hakkı sömürücüler vermemiştir.
Burjuvazinin kısmen kabul etmek
zorunda kaldığı haklar da dahil kadınlar sahip oldukları hakları bedeller
ödeyerek kazanmıştır. Kadının toplumda ikinci sınıf olarak görülmesi,
karşı karşıya kaldığı şiddet, aşağılanma, taciz ve tecavüzün sorumlusu
bu sistemdir, bu devlettir. Hedef saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar; fakat biz biliyoruz ki, Özgecan’ın ve daha birçok kadının katilini
yaratan bu düzendir. Anadolu kadını
cesurdur, kendine güvenlidir. Sömürü
ve zulüm dünyasına meydan okuyandır. Ürkek, kendine güvensiz,
aşağılanmış, ezik kadın tipini asla
kabullenmemeliyiz” diyerek kadının
rolünün direnen, mücadele eden ve
savaşan kadın olduğu vurgulandı.
Halk Cepheliler “Kadın meclisleri,
komiteleri kurarak sorunlara çözüm
bulabiliriz. Faşizme ve emperyalizme
karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yer alınca özgürleşir kadın. Biliyoruz ki özgür
kadın savaşan ve zulme direnen kadındır. Adaletsiz bu düzende kadınlarımız adaletin sağlayıcısı olmalı-

dırlar” diyerek kadınları mücadeleye
çağırdılar. Açıklamanın ardından İdil
Kültür Merkezi bir şiir dinletisi sundu.
Ardından kadın-erkek omuz omuza
halaylara geçildi. Grup Yorum umudun türkülerini seslendirerek soğuk
boğaz havasını ısıttı. Halaylar sona
ererken atılan havai fişeklerle 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü taçlandırarak sonlandırıldı.

Cepheli Kadınlarımızla
İktidara Yürüyoruz!
8 Mart'ta ülkenin farklı bölgelerinde alanlara çıkan Cepheliler: "Bizler ‘Tanklarınız Toplarınızla Gelin’
diyen Eda Yüksel'lerin; ‘Varsa Cesaretiniz Gelin’, diyen Sibel'lerin yolundan geliyoruz. Her koşulda ve
her yerde direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm emekçi
kadınlara çağrımızdır! Hep birlikte;
yaşadığımız zulme karşı birleşelim,
savaşalım, kazanalım!" diyerek mücadeleye devam çağrısı yaptı.
Ayrıca İstanbul’da Kocamustafapaşa’da, Kıraç’ta, Sarıgazi’de, Okmeydanı’nda, Çayan’da, İkitelli’de,
Gazi’de 8 Mart’a kadar Dünya Emekçi Kadınlar Günü için çalışmalar yapıldı... Çeşitli etkinliklerle 8 Mart
kutlamaları yapıldı.

Tamamlayıcı
Sağlık Sigortasına
İzin Vermeyeceğiz!
Emekli Meclisi 7 Mart’ta Taksim
Galatasaray Lisesi önünde masa açarak “Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına
İzin Vermeyeceğiz” kampanyası kapsamında imza topladı. Kampanya
çerçevesinde hazırlanan 1000 bildiriyi
halka ulaştırıldı. Çalışma süresince
300 imza toplandı.
8 Mart’ta da İstanbul Kadıköy’de
yapılan eylemde yerini alan emekliler,
Kadıköy alanında “Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına İzin Vermeyeceğiz”
şiarıyla imza topladılar. Emekliler
eyleme gelenlere AKP’nin sağlık sigortası adı altında halkı nasıl kandırdığını anlattı.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Anadolu’nun Dört Bir Yanında Cepheliler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı

ÖZGÜR KADIN SAVAŞAN VE DİRENEN KADINDIR!

Ankara
Bursa

ERZİNCAN: 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde DevGenç'liler bir kafede toplandılar. 8
Mart'la ilgili sohbetin yapıldığı programa 7 kişi katıldı.

İZMİR KINIK: Kınık Maden
İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği, 1 Mart tarihinde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü programı düzenledi. Anadolu Erenler Derneği'nde
yapılan programda 8 Mart'ın tarihi
önemi anlatıldı.Yapılan konuşmadan
sonra Demir Çeneli Melekler filminin
izlendiği programa 30 kişi katıldı.
ELAZIĞ: Halk Cephesi ve Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile
ilgili beraber bir program düzenledi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde
yapılan program, ilk olarak tüm
dünya devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Ardından 8
Mart’ın anlam ve önemini anlatan
metin okundu. Hep birlikte hazırlanan
yemekler yenildi, birlikte şiirler okunup, türküler söylendikten sonra
program bitirildi. Programa yaklaşık
80 kişi katıldı.
MUĞLA: 7 Mart tarihinde 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü
programı düzenlendi. Bir dakikalık
saygı duruşuyla başlayan program 8

Mart hakkında yapılan
sunum ile devam
etti.Yapılan sunumdan
sonra kapitalist toplumda kadın, burjuva
kültürünün kadına etkileri tartışıldı. Buna
karşı devrimcilerin
üzerine düşen görevlerin de tartışıldığı
programa 15 kişi katıldı.

TRAKYA: Trakya Kültür Merkezi'nde
8 Mart'ı anlatan metinle
başlayan program, tarihsel süreci anlatan bir
sinevizyonla devam
etti. Sinevizyondan
sonra müzik dinletisine
geçildi. Dinletiden sonra, 8 Mart ve
ülkemizdeki kadınlar, kadına yönelik
baskı-şiddet konuları konuşuldu. Bu
konuşmada kadına yönelik şiddette
işkence anlatıldı. Faşizmin devrimci-demokrat kadınlara yaptığı işkencelerin anlatıldığı programda, "Kadınların Kurtuluşu Sosyalizmde olacak" dendi. Programa 43 kişi katıldı.
ANKARA: 8 Mart kutlaması
Ankara'da Sakarya Caddesi'nde yapıldı. Sakarya Caddesi’nde kurulan
sahne kadın şehitlerimizin resimlerinin asılmasıyla düzenlendi.
Saygı duruşu ile başlayan program Zeliha
Ertürk'ün yazdığı "Artık İsyandır Yaşamın
Tek Adı" adlı şiirle devam etti. Şiirden sonra
Halk Cephesi yaptığı
açıklamada ülkemizdeki kadınların mücadelesini anlattı. Ve onlardan öğrendiklerimizle mücadeleye devam etmeliyiz denildi.
Grup Yorum Halk Korosu ve davul eşliğinde
kurulan halaylarla devam eden programa

150 kişi katıldı.

ANTALYA: 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'nde Antalya
Kışlahan Meydanı'nda "Yaşasın 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü!"Sabo'nun Yolundayız!""Sabo
Yaşıyor, Kızları Savaşıyor !" sloganları
atıldı. 8 Mart'ın tarihçesi ve kadının
bugün toplumdaki yerinin anlatıldığı
açıklamadan sonra kitle dağıldı.

DENİZLİ: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için eylem yapıldı.
Çınar’da yapılan basın açıklamasında
8 Mart’ın çiçeklerle kutlanılacak bir
gün olmadığı, büyük bir direnişin
simgesi olduğu anlatıldı. Atılan sloganların ardından eylem bitirildi.
KAYSERİ: 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş
düzenlendi. Sendikaların düzenlemiş
olduğu yürüyüşe Halk Cepheliler de
dövizleriyle katıldı. Kayseri Forum
önünde toplanan kitle meydana doğru
yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında
slogan atılırken, devrim mücadelesinde şehit düşen kadınların isimleri
haykırılarak yaşıyor denildi. Meydanda basın açıklamasından sonra
tiyatro gösterisi yapıldı. Eylem müzikler eşliğinde halaylarla sonlandırıldı. Eyleme yaklaşık 600 kişi katıldı.

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Denizli

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!

Dersim

49

Sivas

SİVAS: Ulaş İlçesi’nde 8 Mart
dolayısıyla Ulaş Kadın Dayanışması
tarafından 8 Mart'ta Ulaş merkezde
eylem yapıldı. Eylem sonrası “Yaşasın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” pankartıyla birlikte 8 Mart
kutlamasının yapılacağı Esentepe
Mahallesi’ne kadar yüründü. Alanda
"Ulaş Gönüllü Eğitim Topluluğu"
tarafından bir program düzenlendi.
Program Kardelen Yıldız'ın yaptığı
konuşmayla başladı. Şiirler, Karagöz-Hacivat ve çeşitli oyunlarla devam etti. Daha sonra öğrencilerden
oluşan koro ve saz ekibininin seslendirdiği türkülerle bitirildi. 8 Mart
kutlamasına 150 kişi katıldı

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

DERSİM: 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla Dersim
Haklar Derneği'nde bir program yapıldı. Program saygı duruşu ile başladı. Halk Cepheli kadınların açıklamasından sonra programa katılan
kadınlara karanfil dağıtıldı. Şiirle
devam eden program Grup Yorum
Dersim Korosu’nun söylediği türkülerle, halaylarla bitirildi. Programa
35 kişi katıldı.
Ovacık: Ovacık'ta 8 Mart kutlamaları devrimci-demokrat kurumlar
tarafından ortak yapıldı. 8 Mart'ta
alanda toplanan kitle meşaleli yürüyüş

düzenledi. Turistik bir otel
önünden başlayan yürüyüş Ovacık Polis Karakolu’na kadar
geldi. Karakolun önünde okunan basın açıklamasında AKP
iktidarı döneminde artan kadın
cinayetlerinden söz edilerek sorumlusunun AKP olduğu vurgulandı. Eyleme yaklaşık 300 kişi
katıldı. Eylem sonrası Belediye Düğün
Salonu’nda sinevizyon, şiir dinletisi
ve müzik dinletisi yapıldı. Salonda
yapılan programa 500 kişi katıldı.

BURSA: Halk Cepheliler 8
Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü
için yürüyüş düzenledi. Setbaşı Mahfel’de toplanmaya başlayan kitle yolu
trafiğe kapatarak yürüyüşe başladı.
35 kişinin katıldığı ve coşkuyla geçen
yürüyüşte sloganlar atıldı ve yürüyüş
Heykel’de yapılan basın açıklaması
ile sonlandırıldı. Açıklamanın ardından Grup Yorum Bursa Halk Korosu’nun söylediği türkülerle halaylar
çekildi ve eylem bitirildi.

ANTEP: Halk Cephesi 10
Mart’ta yaptığı açıklama ile Dünya
Emekçi Kadınlar gününü kutladı.
Nazım Hikmet’in “bizim kadınlarımız” dizelerine yer verilen açıklamada
8 Mart’ın tarihsel anlamına yer verildi.
Türkiye’deki faşist
düzenin de kadına
Antep'te Halk Cepheliler
hak ettiği değeri
vermediği
gibi her
Tiyatro Gösteriminde Buluştu
gün
yeni
cinayetAntep'te 7 Halk Cepheli Gaziantep Devlet Tiyatrosu’nda oynanan "Rulet" isimli oyunu 7 Mart’ta izledi. lerin işlendiğine,
Oyunda ikinci paylaşım savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun tecavüzlerin yaesiri olan iki Nazi askerinin yaşadıkları anlatılıyordu. şandığına değinilOyun boyunca Sovyet halkının zafere olan inancı ve
zaferi nasıl kazandığı etkileyici şekilde veriliyordu.

Atanma Hakkımız İçin
14 Mart'ta Ankara’dayız!
7 Mart tarihinde, Hatay Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi Antakya Saray Caddesi’nde, "Bütün Öğretmenlerin Adaletli, Koşulsuz ve Kadrolu Atanma Hakkı
İçin" 14 Mart tarihinde Ankara'da yapılacak eylem için
çalışma yaptı. Açılan masada 14 Mart tarihindeki eylemin
duyurusuyla beraber kayıt-iletişim duyurusu, veli bilgilendirme broşürleri ile sorunlara yönelik talepler içeren
broşürler de dağıtıldı. Masaya ilgi yoğundu.
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di. Kadınları katledenlerin, tecavüz
edenlerin, sarkıntılık yapanların ödül
gibi cezalarla teşvik edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE: Dev-Genç’liler
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga
yerleşkesindeki topluluk odasında 9
Mart günü Dünya Emekçi Kadınlar
Günü ile ilgili söyleşi yaptı. Söyleşide
8 Mart gününün tarihsel olarak nereye
dayandığı, New York’ta 1857’de katledilen kadınların bugün tüm dünyanın hafızasında olduğu ifade edildi.
Kapitalist sistemin kadınların sorununu esas olarak çözemeyeceği,
sorunun sınıfsal bir özünün olduğu
dile getirilerek kadının kurtuluşunun
ancak devrim mücadelesiyle gerçekleşeceği söylendi.
Yakın tarihte vahşice katledilen
Özgecan Aslan ve sonrasında devam
eden cinayetlerden ve şiddet hakkında
sohbet edilirken düzenin bu katliamları teşvik ettiği ifade edildi. Söyleşi Nazım Hikmet’in ‘Ve Kadınlarımız’ şiiriyle sona erdi. Bir saat
süren söyleşiye 18 kişi katıldı.
İZMİR: Devrimci İşçi Hareketi
İzmir’de Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü anmak için Karşıyaka, Bayraklı, Aliağa, Çiğli, Üçyol, Konak
bölgelerine ozalitler astı.

Sahiplendikçe Büyüyoruz!
Bahçelievler Liseli Dev-Genç, Baran Gülsün'ün
gözaltına alınması ve okuldan atılmasıyla ilgili 9 Mart'ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Yenibosna Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde pankart açıldıktan sonra
okula gelen katil polisler Dev-Genç'lileri sahiplenen
Baran Gülsün adlı öğrenciyi gözaltına almış ve 'Bundan
sonra gün yüzü göremeyeceksin' gibi sözlerle psikolojik
işkence uygulamıştır. Katiller Baran’dan istediğini alamayınca TEM şubeden okula polis göndermiş ve okul
müdürüyle iş birliği yaparak Baran’ı okuldan attırmışlardır. Buradan okul müdürü Serkan Aydın’a sesleniyoruz;
işbirliği yapmak şerefsizliktir. Baskılarınız bizi yıldıramayacak aksine güçlendirecektir" denildi.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Grup Yorum 30. Yılında
Daha Gür Sesle Geliyor!
Umudun 30 yıldır susmayan sesi Grup Yorum’un 30.
Yıl Konseri çalışmaları yurdun
çeşitli yerlerinde sürüyor.

diri dağıtımı yapan halk korosu
sesli ajitasyonlarla halka konserleri birlikte örgütleme çağrısında bulundu. Çalışma sonunda Grup Yarın ve Bursa
Halk Korosu’nun birlikte seslendirdiği türküler eşliğinde
halaylar çekildi.

Urfa

İSTANBUL
Bahçelievler: Yenibosna Zafer Mahallesi’nde 6
Mart’ta dört Halk Cephelinin
katıldığı çalışmada yaklaşık 80
afiş mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.
Armutlu: Grup Yorum ‘un 30.
Yıl Konseri çalışmaları Armutlu Mahallesi'nde afişlemelerle devam ediyor. 5 Mart'ta "Grup Yorum 30 Yaşında Geliyoruz" afişlerinden 25 tanesi mahallenin değişik yerlerine yapıştırıldı.
İkitelli: Grup Yorum’un 30. Yıl
Konseri’nin duyurusu için 7 Mart’ta
Parseller bölgesinde 30 afiş asıldı.
Kocamustafapaşa: Kocamustafapaşa Dayanışması’nın daveti ile
Kocamustafapaşa’ya giden Grup Yorum yaklaşık iki buçuk saat süren bir
söyleşi yaptı. Grup Yorum'un 30 yıllık yolculuğunun serüveni anlatıldı ve
30. Yıl Konserleri hakkında bilgi
verildi. Bu konserlerin hazırlanmasında çalışma yapacak “Grup Yorum Gönüllüleri” belirlendi. Yaklaşık
120 kişinin katıldığı söyleşi, Grup Yorum'un seslendirdiği şarkılar ve çekilen halaylarla sona erdi.

Sarıgazi: Halk Cepheliler 4-6
Mart tarihlerinde yaptıkları çalışmalarla Sarıgazi halkını Grup Yorum’un
30. Yıl Konseri’ne davet ettiler. Çalışma kapsamında 150 konser afişinin
yanısıra 11 Mart’ta yapılacak boykot
için de bildiri dağıtıldı.
MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü'nde 6 Mart'ta Grup Yorum elemanları Selma Altın ve Ali Aracı ile 30.
yıl söyleşisi yapıldı. Selma Altın konuşmasında 30 yıllık Grup Yorum tarihinden, yozlaşmaya ve kentsel dönüşüme karşı verdikleri mücadeleye kadar birçok konuya değindi. Ruhi Su al-

ZONGULDAK
bümüyle ilgili gelen soru üzerine değerlerimiz olan nice halk ozanlarıyla ilgili de benzer çalışmalar yapacaklarının sinyalini veren Ali Aracı,
MSGSÜ'de kurulacak olan Grup Yorum korosu ile ilgili bilgi verip konuşmasını sonlandırdı. Söyleşi sonunda
“11 Mart'ta Berkin İçin Hayatı Durduralım” sloganıyla boykota çağrı yapılıp Berkin için yapılan şarkı söylendi. 1991 yılında MSGSÜ Fındıklı
Kampüsü’nde polislerin saldırması
sonucu 3. kattan atılarak katledilen
MSGSÜ şehidi Seher Şahin için “Kömür Gözlü Kız” hep birlikte söylendikten sonra söyleşi “Çav Bella” ile bitirildi. Söyleşiye yaklaşık 80 kişi katıldı.

İZMİR
Grup Yorum Korosu konser masası açtı. Her hafta düzenli olarak pazar günleri bir araya gelen koro bu
hafta 8 Mart günü toplanarak Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 30.
Yıl Konseri’nin duyurusunu yapmak
amacıyla masa açtı. Masanın etrafında
toplanan koro, Grup Yorum türküleriyle bir küçük konser yaptı. Ayrıca
Grup Yorum gönüllüsü olmak isteyenler masaya isim yazdırdı. Aynı gün
merkezde yapılan söyleşide Grup
Yorum gönüllüsü olmak isteyenlerle
toplantı yapıldı. Toplantıda Grup Yorum 30. Yıl Konseri’ne nasıl katkıda
bulunulacağı, konserin nasıl duyurulacağı, konser için kimin ne yapabileceği hakkında konuşuldu.

BURSA
Grup Yarın ve Grup Yorum Bursa
Halk Korosu 7 Mart’ta bir araya gelerek Bursa halkına konser tanıtımı
yaptı. Standın açılmasından sonra bil-

Halk Cepheliler Merkez,
Kilimli ilçesi ve Karadeniz
Ereğli ilçesinde 5 Mart’ta yaptıkları çalışma ile 30 afişi muhtelif yerlere astı.

TEKİRDAĞ
7 Mart’ta Belediye Kültür Merkezi’nde yapılacak Grup Yorum Söyleşisi’nin çalışmaları kapsamında
hafta boyunca Tekira AVM önünde
Çiftlikönü Mahallesi'nde, Namık
Kemal Üniversitesi’nde toplamda
2800 bildiri halka ulaştırıldı ve 100
den fazla afiş asıldı. 7 Mart’ta yapılan, 2,5 saat süren söyleşide keyifli
anlar yaşandı. Grup Yorum'un 30
yıllık mücadelesinden kesitler anlatıldı. 30. Yıl Konserleri hakkında
bilgi verildi. Bu konserlerin hazırlanmasında çalışma yapacak “Grup
Yorum Gönüllüleri” belirlendi. Yaklaşık 100'ün üstünde kişinin katıldığı söyleşi, Grup Yorum'un seslendirdiği şarkılarla sonlandırıldı.

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

URFA
Halk Cepheliler 5 Mart’ta Şair
Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen
Grup Yorum Söyleşisi çalışmalarına 2
ve 3 Mart’ta devam etti. 2 Mart’ta Harran Üniversitesi Ana Kampüsü'ne afiş
çalışması yapılırken öğrencilerle de
sohbet edildi ve söyleşiye davet edildi. Urfa Merkez’de ise sökülen afişlerin
yerine yenileri takıldı. 5 Mart’ta Şair
Nabi Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide ayrıca Berkin Elvan ve Uğur
Kaymaz için imza standı açıldı. Halka gözdağı vermek isteyen katil polislere karşılık insanlar salona akın akın
geliyorlardı. Saat 21.00’e kadar süren
ve 500’ü aşkın kişinin katıldığı söyleşi
de etkinlikten sonra bile salon dışında
sohbetler devam etti ve Grup Yorum
gönüllüleri oluşturuldu.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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Wan Grup Yorum Konseri Çalıșmaları Devam Ediyor

Sayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

Wan’da konser
çalışmaları gözaltı
ve polisin baskılarından kaynaklı gecikmeli olarak başlamış olsa bile
önce teknik işler
halledilerek, bütün
çalışma materyalleri çıkarıldı. Grup
Yorum gönüllüleri
ile komiteler kuruldu. Bütün gönüllüler çalışmalara dahil edilerek bilet dağıtımı, afiş asımı, broşür dağıtımları ve esnaf ziyaretleri organize edildi.
Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Sıxke Caddesi, Sanat Sokağı’nda iki gün boyunca aralıklı zamanlarda bildiri dağıtımı yapıldı ve caddeler, sokaklar afişlerle donatıldı. Aynı gün içeresinde akşamları kafelere bildiri dağıtımı yapıldı. Daha sonra İskele Caddesi, Beşyol
Mevkii, Zübeyde Hanım Caddesi’nde esnaf ziyareti ve
kafeler, bildiri dağıtımı yapıldı. Wan’da örgütlü bir lise
olarak bilinen Orhan Okay Lisesi’nde ve Wangölü Lisesi’nde afişler asıldı, bildiri dağıtıldı ve kuşlama yapılıp konser haberi verildi. 10 Mart’ta günboyu Wan’ın en

Kara Propaganda Sizi Bitirir!
Son 2 gündür Grup Yorum ile ilgili “Grup Yorum Qobane’de Devrim yok diyor” denilerek internet üzerinden
provokasyon yaratılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili YÖDER (Yüzüncüyıl Ünv. Öğrenci Derneği) ile konuşuldu.
Kendileri de böyle bir tavır aldıklarını ve Grup Yorum’a
karşı bir stant açılacağını ve bununla ilgili bir çalışma başlatıldığını ve Yorum’un konserde de protesto edileceğini söylediler. Halk Cepheliler böyle bir tavrın devrimci
kültürde yeri olmadığını ve kara propagandaya denk düştüğünü belirttiler.

Her nerede olursak olalım, bu çağrıyı büyütelim! Bir resimle, bir fotoğrafla, bir video ile...

"Ben Berkin Elvan, Katilim Nerede?"
Geçtiğimiz günlerde Berkin
için "Ben Berkin Elvan, Katilim
Nerede?" başlıklı bir çağrı yayınlayan Sanat Cephesi, AKP
borazanı basın ve ona bağlı kalemler tarafından karalanmaya,
tacize varan çapsız saldırılara uğradı. Sanat Meclisi, eylemlerini sonuna kadar savunan bir
açıklama ile tepkilere cevap verdi. Açıklamada şöyle denildi:
Kimileri bu çağrımızdan rahatsız olup Sanat Meclisi'ne
karşı 'savcıları göreve çağırdılar'. Bir çocuk gaz kapsülü
ile başından vurularak öldürülecek, onun katillerine karşı hiçbir şey yapılmayacak; sonra buna tepki gösteren, katilin bulunup yargılanmasını isteyenleri suçlu göstereceksiniz...
Bu tepki aydın olmanın, sanatçı olmanın en doğal sonucudur... Tüm halkımız anladı. Tek bir şey istiyoruz: Adalet. Tek bir şey istiyoruz: Artık çocuklarımız öldürülmesin. Savcıları göreve çağırıyorlar. Bu videoda yer alan sanatçılarımıza saldırmak, davalar açmak kolaydır. Peki, soruyoruz: Neden savcıları, Berkin'in katillerini bulmaya değil de adalet talebine ses veren sanatçıları yargılamaya ça-
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yoğun sokağı olarak
bilinen Sanat Sokağı’nda Grup Yorum
standı açılarak yüzlerce bildiri dağıtıldı. Bilet satışı ve dağıtımı
yapıldı. Bu çalışmalar
boyunca 23 kişiden
oluşan Grup Yorum
gönüllüleri ve DevGenç’liler yoğun bir
şekilde bilet, afiş ve bildiri dağıtımını gerçekleştirdiler.

ğırıyorsunuz?
Evet, biz de sesleniyoruz...
Savcılar, hakimler, avukatlar...
Tüm hukuk adamları artık bulun bu küçücük bedeni annesinin babasının elinden alanları.
Bulun. Bulun ki, insanlar huzurla uyusunlar evlerinde; bulun
ki bu isyan dursun. Bulun ki, hayat normale dönsün. Savcıları
göreve davet ediyorsunuz. Bizce de artık yapılması gereken, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir an evvel Berkin'i katledenlerin davasının açılmasıdır.
Tamam, mesele görev meselesiyse... Tüm sanatçı
dostlarımızı da göreve davet ediyoruz... Görevimiz her nerede olursak olalım, Berkin'in sesini büyütmektir. Setlerde,
stüdyolarda, atölyelerde, masa başında... Her nerede
olursak olalım, bu çağrıyı büyütelim. Bir resimle, bir fotoğrafla, bir video ile... Yazarak, çizerek, oynayarak, susarak... Her şekilde... 11 Mart'ta "Ben Berkin Elvan" diyelim. "Ben Berkin Elvan, Katilim Nerede?"

Sanat Meclisi

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Avrupa’da
Viyana’da Anadolu Federasyonu tarafından 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Etkinlik saat
14.30’da başladı. Öncelikle 8 Mart’ın anlamı üzerine konuşuldu. Yunanistan'da tutsak olan Sinan Oktay Özen'den
gelen 8 Mart ile ilgili mesajı okundu. Daha sonra Halk Cepheli kadın şehitlerinin hayatları anlatıldı.
Televizyon ekranında da devamlı olarak Halk Cepheli şehit düşen devrimci kadınların resimleri izlenildi. Yapılan konuşmalardan sonra bir şiir ile etkinlik sonlandırıldı ve kadınlarımızın hazırlayıp getirdikleri yiyecekler
ikram edilerek yemeğe geçildi. Dev-Genç’liler karanfilleri kadınlara dağıttı, etkinliğin yapıldığı salonda “Devrime Meşaledir Bizim Kadınlarımız” pankartı “Sabo'nun
Yolundayız Halk Cepheli Kadınlar” pankartı asıldı. Etkinliğe 36 kişi katıldı.

Yunanistan:
Atina’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Program saat 17.00’da açılış konuşmasıyla
başladı. Saygı duruşunun ardından Cepheli kadın şehitlerin sözleri ve şiirler okundu. Yunanistan’daki Özgür Tutsaklar da telefonla programa katıldılar. Onlar da şiirler okuyup Cepheli kadınlar için besteledikleri türküyü okudular. Program saat 18.00’da sona erdi.

Köln:
“Sabo’nun Kızları Görev Başında” pankartı altında yapılan anmada, emekçi kadının ikinci sınıf konuma itilmesinin ve bu konumda tutulmasının nedeninin sömürü dü-

8 Mart'ı Avrupa'da
Emekçiler Kutladı!
Fransa

zenleri olduğunda herkes bir kez daha görüş birliğini teyit etti. Kadınlarımızın çok kararlı ve uzun soluklu mücadele
vermeleri gerektiği de vurgulanarak anma bitirildi.

Fransa:
8 Mart günü saat 10.30’da Fransız demokratik kitle örgütleri, Nancy Anadolu Kültür Sanat Evi (NAKSE) ve Türkiyeli derneklerin katılımı ile basın açıklaması ve miting
düzenlendi. Yaklaşık olarak 150 kişinin katıldığı eylem saat
13.00’da bitirildi. Eylemden sonra Nancy Halk Cephesi’nin
düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü için halkımız seminere davet edildi. Seminer saat
15.00’de başladı. Seminer başlamadan önce bütün devrim
şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Ardından Halk Cepheli
bir kişi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili tarihsel anlamını içeren bir konuşma yaptı. Seminer içerisinde konuşmalarımız sorulu cevaplı devam etti. Daha sonra 10 dakikalık bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Seminere
toplam 30 kişi katıldı. Miting ve seminer sırasında Yürüyüş
Dergisi’nin 458. sayısı düzenli okurlarımızla birlikte 40
adet halkımıza ulaştırıldı.

Dergimiz Her Hafta Gerçekleri

İSMAİL SERBET KALANA KADAR
YAKANIZDAYIZ!

4 Mart günü Fransa-Paris şehrinde Pierrefitte bölgesinde toplu dergi dağıtımı yapıldı. Türkiye'de 11 Mart'ta
ki Berkin Elvan Boykot'u üzerine sohbetler edildi. 13 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
İngiltere: Wood Green Kütüphanesi önünde 7 Mart
günü 14.00–16.00 arası açılan haftalık Yürüyüş Dergisi standı bu hafta da devam etti. 9 Yürüyüş Dergisi, 1 Tavır Dergisi, 3 Halk Cephesi İngilizce tanıtım broşürü halklarımıza ulaştırıldı.
Yunanistan: Atina’da 2-6 Mart 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.

Yunanistan’da 9
Mart günü saat
12.00’da Selanik Almanya Konsolosluğu önünde Alman
emperyalizminin
hukuksuz, zorlama
gerekçelerle Halk Cepheli devrimcilere karşı sürdürdüğü baskıların en açık örneklerinden olan 63 yaşındaki İsmail Zat’ın tutukluluğunu protesto etmek için Almanya
Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıldı. 7 Mart'da
Atina Ekserhia bölgesindeki kahvelerde bildiriler dağıtıldı. 9 Mart günü Atina’da bulunan Almanya Konsolosluğu önünde her pazartesi yapılan basın açıklaması yapıldı.
Eyleme Yunanistanlı sol örgütlerden insanlar da katılarak
desteklerini sundular. Eyleme 15 kişi katıldı.

Halka Ulaştırıyor!

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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11 Mart’ta Boykottayız!
Londra’da yapılan haftalık halk toplantıları devam ediyor. Yine kahvaltıyla
başlayan halk toplantısı bu hafta 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 11
Mart Umudumuzun Çocuğu Berkin
Elvan Boykotu konuşuldu. Hep birlikte
boykotta olduklarını duyuran bir video
yaptılar.

Fransa: 6 Mart günü Paris'te
Türkiyelilerin yoğun olduğu Strasbourg St Denis Sokağı’nda Fransa
Anadolu Gençlik üyeleri 11 Mart
Berkin Elvan için Paris'te Republique
Meydanı’nda gerçekleştirecekleri eylemin afişlerini astılar.

Yunanistan: Berkin’in katledilişinin birinci yıldönümünde Türkiye
faşizmini protesto ve direnen TürkiSayı: 460

Yürüyüş
15 Mart
2015

ye halklarıyla dayanışmak için 11
Mart’ta Türkiye Konsolosluğu’na
doğru bir yürüyüş kararı alındı. Yürüyüşü örgütlemeye çalışan Türkiyeli
politik mülteciler ve devrimcilerle dayanışma girişimi şehrin en etkili yerlerine 500 afiş yapıştırdı. Atina’da 11
Mart’ta Aleksi’nin vurulduğu yerde
yapılacak olan Berkin Elvan anmasına
çağrı afişleri yapıldı. Exarhia bölgesinde kafelere 100 afiş asıldı.

Avusturya: Avusturya DevGenç'liler, Viyana Üniversitesi içinde
ve çevresinde afişleme çalışması yaptı. 8 Mart’ta da Türkiyeli göçmen ailelerin yoğunlukta yaşadığı 10. Viyana bölgesinde sokak sokak bildiri
dağıtıp afişleme çalışması yaptılar.
Aynı gün Viyana’da Alevi gençleriyle bir toplantı yapıldı. Yapılan top-

Bu Sömürü Düzeninde
Her Yerde Mücadele!
Halk İçin Mühendislik-Mimarlık!
Halkın Mühendis
Mimarları'nın düzenlediği İş Cinayetleri
ve Güvencesiz Çalışma
konulu panel 3 Mart
günü ODTÜ-Fizik P1
amfisinde gerçekleşti.
Panelde ilk olarak Kınık'tan gelen maden işçilerinden
Gökhan Ayaydın söz aldı. Soma'da yaşanan katliamdan
ve çalışma koşullarından bahseden Gökhan Ayaydın, iş cinayetlerinin hemen her gün yaşandığını, cuma günü Soma'da bir işçinin daha katledildiğini, ancak cenazeye yetişemediklerini, çünkü gündem olmasın diye apar topar yetkililer tarafından cenaze işlemlerinin yapıldığını anlattı.
Kullandıkları işlevsiz, kişisel donanım ekipmanlarından söz eden Ayaydın, tüm bu katliamlarının sorumlusunun başta devlet olmak üzere işyerlerini denetlemeyen bakanlık ile güvenlik önlemi almayan üst düzey yetkililer
olduğunu, ancak yargılananların tekniker-mühendis veya
ustalar olduğuna dikkat çekti. Mücadeleye devam edeceklerini belirten maden işçisi herkesi birliktelik ve dayanışmaya davet ederek sözlerini bitirdi.
Halkın Mühendis Mimarları'ndan Demet Büyüktanır,
Kınık'taki maden işçilerinin kurmuş oldukları dernek için
bir dayanışma kampanyası başlattıklarını ve katılımcıların bunun için hazırlanan dayanışma föyünü doldurmalarını
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lantıda neden boykot yapılacağı konusu üzerine tartışmalar yapıldı. Yine
aynı günün akşamı Viyana’da akşam
saatlerinde bir düğüne katılarak Yürüyüş Dergisi satışı ve Berkin için yapılacak eylemin bildirileri dağıtıldı, 10
dergi satılırken, 500 el ilanı dağıtıldı.
Wiener -Neustadt'da Alevi derneğinin
gençliğinin düzenlemiş olduğu halay
gecesine katılan DEV-GENÇ’liler
Berkin için BOYKOTU sahneden
anons yaptırdı. Bildiriler dağıtılıp,
çevredeki düğün salonlarına afişler
asıldı. Gecenin sonunda 300 el ilanı
dağıtıp 20 afiş asıldı. Avusturya'nın
başka bir şehri olan St.Pölten'de Alevi
derneğinin 8 Mart için düzenlemiş olduğu Dünya Emekçi Kadınlar Gününe katılıp masa açtılar . Viyana Alevi
Toplumu’nun 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü için düzenlediği etkinliğe katılan DEV-GENÇ’liler bildiri dağıtıp yapılacak eylem için sahneden anons yaptırdılar.

Sofralarımızı Politikleştiriyoruz!
Belçika’nın Beringen şehrinde düzenlenen kahvaltıya çocuklar ile birlikte 51 kişi katıldı. Kahvaltının ardından gündeme ilişkin konuşmalar yapıldı. Çocuk korosunun verdiği küçük konserin ardından bir kişinin verdiği küçük dinletiden sonra içilen çaylarla, sohbetlerle kahvaltı 14.00’a kadar devam etti.
istedi. Soma'da yaşanan katliamdan sonra Halkın Mühendis
Mimarları'nın bir ekip oluşturarak Soma'ya destek için gittiklerini, ancak gözaltına alındıklarını anlatan Büyüktanır, katliamlardan sorumlu tutulan ve katledilen mühendislere vurgu yaparak halk için mühendislik-mimarlık yapılması gerektiğini söyledi.
Son olarak ÇHD Genel Başkanı ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, iş cinayetlerindeki hukuksal durumu değerlendirdi. Bu sömürü düzeninde
her yerde mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Kozağaçlı, mücadele yerinin önemli olmadığına, mücadele eden
beynin nerede olduğunun önemli olduğuna vurgu yaptı. Katılımcılara mücadele çağrısı yapan Selçuk Kozağaçlı, faşizmin yeni baskı yasalarıyla kapıda olduğunu, kenarda köşede durayım bana bir şey olmasın diye düşünenlerin aslında yanıldıklarını, faşizmin kapıdan saldırmadığını, duvarı da yıkıp geçecek olduğunu söyledi. Germinal filmindeki
son sahneyi hatırlatan Kozağaçlı, filmdeki ihtiyar adamın
burjuvanın kızını kenetli elleriyle nasıl boğazladığını anlattı. Burada önemli olan ihtiyar adamın yanında, sınıf kinine sahip olmak olduğunu söyleyen Selçuk Kozağaçlı, "Biz
haklıyız, biz kazanacağız" sözleriyle konuşmasını bitirdi.
53 kişinin katıldığı panel 19.30’da sona erdi.

AKP’Yİ UYARIYORUZ KÖPEKLERİNİZİ BAĞLAYIN!

Avrupa’da Neden Devrimci Olmalıyız?
2. Bölüm
Sağlık sistemi:
Hollanda'da sağlık sistemi berbat
bir durumda. Ayda yüzlerce euro
sağlık sigorta şirketlerine ödüyoruz ve
sağlık paketi hiçbir şeyi kapsamıyor.
Her hastaneye gittiğinde sigorta senden ekstra para istiyor. Birden yüklü
bir miktar ödemen gerekiyor, o anda
ödeyemezsen borçlanıyorsun. Sağlık
sigortalarının en önemli özelliğiyse insanları bilerek borçlandırması. Hasta olmak, bir hastalığa yakalanmak bizim bilerek olduğumuz bir şeymiş, bir
suçmuş gibi algılanıyor bu düzende.
Oysa bizim en doğal hakkımız tedavi olmak, hastaneye gitmek, iyileşmek. Nasıl bu hakkı parayla satıyorlar? Neden biz en temel olan hakkımıza para vermek zorundayız? Her
şey ticarete dökülmüş, insanların hiçbir değeri yok. Her şey para etrafında dönüyor. Bunun içinde hastane bir
şirket ve hastaları da bir müşteri oluyor. Hollanda’nın sağlık sisteminin
çarpıcı bir yanı ise tedavi paran olmasa da, tedavi ediliyorsun, ama
omzuna büyük bir borç biniyor ve
devlet seni bu borçlarla kendine bağlıyor. Birebir bu sağlık sisteminin pisliklerini yaşayanlar çok. 10.000 eurodan fazla borçları var sağlık sigortalarına. Ve o kadar çaresizler ki,
çünkü bu düzende bu borçlar için bir
çözüm yoktur. Tek çözüm bu düzenin
pisliklerine baş kaldırmak, mücadele etmek yani devrimci olmak, yoksa bütün düzenin pislikleri içinde
boğulursun çözümsüzlükten.

mekte çok zorlanıyor. Ulaşım araçlarından faydalanmak bizim en doğal
hakkımız ve bu hakkımızı da satın almak zorundayız. Her şey ticarete
dökülüyor ve ihtiyaç kavramı önemsenmiyor bu düzende, yeterki daha
fazla kar yapabilsinler. Ulaşım araçlarında kimse kimsenin yüzüne bile
bakmıyor, bu düzen öyle bireycileştiriyor ki kimse kimsenin yüzüne
bile bakmıyor bırak bir biriyle sohbet
etmeyi.

Çalışan gençlikte saat
ücretleri:
Genç yaşta biz çok az bir miktar
için çalışıyoruz harçlık çıkarmak için
ve okul kitaplarımızı ödeyebilmek
için. Yaşımız büyüdüğü zaman yasal
olarak saat ücretinin yükselme zorunluluğu olduğu için şirketler yaşı
küçük olanları alıyorlar ucuz çalıştırmak için ve 18 yaşında olan birini
yaşı büyük diye kovuyorlar.
Bir işçiye en fazla 3 senelik bir
kontrat verebiliyorlar ve bu 3 senelik
kontratta istedikleri zaman bu işçiyi
işten atabiliyorlar. 3 sene sonra yasal
olarak süresiz kontrat verme zorunlukları var. Yani bir işçi o zaman süresiz o şirkette çalışıyordur ve kendisi
istediği zaman oradan ayrılabiliyordur, şirket onu istediği zaman işten
atamıyor. Gençlerde böyle bir durum
yaşamamak için şirketler en fazla 3
sene bir genci çalıştırıyorlar ve 3 sene
sonra kovup yaşı daha genç olan birisini alıyorlar. Yaşı daha büyük olan
gençler (18 yaşında mesela) iş bulmakta zorlanıyorlar ve işsizlik sorunu çıkıyor.

Ulaşım araçları:
Ulaşım araçları Avrupa’nın her yerinde tekelci şirketlerinin elinde ve bu
tekelci şirketler istedikleri gibi ulaşım
araçlarının kullanımında ücret belirleyebiliyorlar. Çünkü rekabete girecek başka bir şirket yok ya da hepsi
büyük bir şirketin elinde. Ulaşım
araçları çok pahalı ve halk bunu öde-

Bürokrasi:
Bir hakkımızı talep ettiğimizde,
mesela bir eylem yapabilme hakkı,
önce devlete form doldurarak (eylem
hakkında her şeyi yazıyorsun) izin istiyorsun. Ama bu mektuba cevap gelene kadar günlerce, aylarca zaman
geçiyor. Çoğu zaman devlet formülü

yetersiz bulduğu için tekrar bir bilgi
istiyor ve insanları böylece bıktırıyorlar. Bıktırarak haklarını talep etmelerini engelemek istiyorlar. Biz
büyük konser için masa açtığımızda
farklı şehirlerde, önce her yere izin istemek için formüller gönderdik o
kadar uğraştırdılar. Her şeye bir kılıf
uydurdular ve bizim masa açmamamız için pes etmemiz için çok çaba
sarf ettiler. Yani bu düzende eylem
yapma hakkımız var, yani onların söylemiyle demokrasi var, ama bunları
kullanmayalım diye her şey yapıyorlar.
İnsanlar haklarını aramasın, onların istediği gibi yani, robot gibi yaşasın istiyorlar. Ama ben onların istediği onların belirlediği çizgide yaşamayı artık reddediyorum, dayatmalarını reddediyorum.
Şimdiye kadar anladığım en
önemli nokta ise ara yolun olmadığıdır. Ya devrimden yana olmalısın ya
düzenden yana. İkisini birden yürütebileceğimi sanıyordum ama öyle değil, öyle olması mümkün değil. 2 farklı birbirine zıt olan dünyalar bunlar.
Ve zıtlarda her zaman bir tarafta
olursun arasında kalınmaz. Devrimden yana olmayı, devrimci olmayı
seçtim ve benim için asıl önemli
olan kalabilmektir. Kalabilmek için
eğitim şart. Devrimciliğin ne olduğunu, hedeflerimizin ne olduğunu, ilkelerimizi, kurallarımızı, kim olduğumuzu, devrimci kalabilmek için bilmek zorundayım. Gerçekleri, vatansevgisini, sınıfsal sorunu ve sınıfsal
kini, halk sevgisini öğrenmek zorundayım. Devrimci değerlerini öğrenip öğretmeliyiz, vatanımızı, halkımızı Anadolu kültürümüzü tanıyıp
başka gençlere tanıtmalıyız. Öğrenip
bilmeyenlere öğretmeliyiz ve bu pis
düzenden koparttığımız gençlere sorunları yok edebileceğimizi ve yepyeni bir dünyayı kurabileceğimizi
anlatıp inandırmalıyız.

BAĞLAMAZSANIZ KÖPEKLERİN SAHİPLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ!
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“Örgüte girmemde etken, eylemleri ve ideolojik yapısıdır....
Haksızlığın ve adaletsizliğin hesabını sormak gerektiğini,
bunun da örgütlü bir şekilde olacağını anladım...”
Haydar Boyraz

22 – 28 Mart
Yusuf ARACI:
16 Ekim 1971 İskenderun doğumludur. Arap-Alevi (Nusayri) bir ailenin
çocuğuydu. 1995’te Dicle Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken
örgütlendi. Öğrenci gençlik örgütlenmesi
Yusuf Aracı içinde mücadeleye katıldı. Çeşitli görevler üstlendi. Son olarak Akdeniz Silahlı Propaganda Birlikleri’nden birinin komutanı
olarak savaşı ve devrim yürüyüşünü sürdürüyordu.
2000 yılının Ağustos’unda tutsak düştü ve Ceyhan
Hapishanesi’ne konuldu. Yoldaşlarıyla birlikte 19
Aralık Katliamı’nda katliamcılara karşı direndi. 8.
Ekip’te Ölüm Orucu’na başladı. 330 gün açlığa ve
zulme karşı direnişini sürdürdü. Direnişinin ilerleyen
günlerinde kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde,
zorla müdahale işkencesi altında 26 Mart 2003’te
ölümsüzleşti.
Hıdır DEMİR,
Erhan KÖKDEMİR,
Haydar BOYRAZ:
Devrim bayrağını dağlarda dalgalandıran, sosyalizm umudunu köylülere
taşıyan Cephe gerillasıydılar. 28 Mart
Hıdır Demir
2004’te Dersim'in Hozat İlçesi yakınlarında Kinzir Ormanları’nda, oligarşinin
askeri güçleri tarafından katledildiler.
Hıdır Demir, 25 Kasım 1974 Dersim
Çemişgezek Paşacık Köyü doğumludur.
Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriydi.
Örgütlü mücadeleye 1993'te katıldı. İsErhan
tanbul'da Seher Şahin Silahlı Propaganda
Kökdemir Birliği'nde yer aldı. 1995'te kır gerillasına
katıldı. Ekip komutanıydı.
Haydar Boyraz, Sivas Gürün Telin
doğumludur. 1994'te devrimci harekete
sempati duymaya başladı. Örgütlü bir
devrimci olduktan sonra İstanbul İkitelli
bölgesinde çalıştı. 1997 Eylül'ünde gerilla birliğine katıldı.
Haydar
Boyraz
Erhan Kökdemir, Elazığ Sivriceliydi.
1994’te Gebze Liseli Dev-Genç içinde
yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Bir süre İstanbul
Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, Mayıs
1998'de gerillaya katıldı.

Ümit GÜNGER:
1972 Artvin'in Şavşat İlçesi Kayadibi Köyü
doğumlu. 1990'da Marmara Universitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi öğrencisiyken DEV-GENÇ
saflarında yer aldı. Kısa bir tutsaklık yaşadı.
Temmuz 1991'de illegal alanda mücadelesini
Ümit Günger sürdürdü. Ardından bir savaşçı oldu. 23 Nisan
1993’te gözaltına alınarak tutuklandı. 9. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi oldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde
31 Mart 2004 günü bedenini tutuşturup zulmü yere sererek
şehit düştü.

Recai DİNÇEL,
İbrahim Yalçın ARKAN,
Avni TURAN:
24 Mart 1993 gecesi İstanbul Bahçelievler’de
üç Devrimci Sol kadrosunun bulunduğu bir ev
Recai Dinçel kuşatıldı. Teslim ol çağrılarına cevapları tek
bir cümleydi: “Devrimci Solcular Teslim Olmaz!” Farklı alanlarda görevli olmalarına rağmen, devrimci hareketin karşı karşıya olduğu
darbe ihanetini altetmek için bu evde bir araya
gelmişlerdi. Kuşatıldıklarında, uzun devrimci
geçmişlerine, misyonlarına yakışır tarzda, 4,5
saat süren çatışma boyunca direniş geleneğimize
İbrahim Y. altın bir sayfa ekleyerek, 24 Mart 1993 tarihinde
Arkan
ölümsüzleştiler.
Recai Dinçel, 1958 Sinop doğumludur. Çerkez milliyetinden emekçi bir ailenin oğluydu.
1976-1977'lerde çevresinden etkilenerek devrimci düşüncelere sempati besler. Şehit düştüğü
ana kadar Karadeniz Bölgesi Sorumluğunu
yapmaktaydı.
Avni Turan

İbrahim Yalçın Arkan, 1958 İstanbul doğumludur. Emekçi bir ailenin çocuğuydu.
1976'lardan itibaren lise yıllarındayken aktif olarak devrimci
mücadeleye katıldı. Çocuk yaşlarda kavganın ortasında olan,
militanlıktan yöneticiliğe hızla yükselen ve her Devrimci
Sol’cunun düşlerinde yaşattığı gerilla ve komutan olma düşleri
gerçekleştiğinde, o belki de en mutlu insandı. Şehit düştüğünde
Ege Bölgesi’nde gerilla birliğini örgütlemekle görevli idi.
Avni Turan, 1954 Düzce doğumludur. Çerkez milliyetinden
yoksul bir ailenin oğluydu. 1975'lerde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devrimci mücadeleye atıldı. DEV-GENÇ içerisinde
aktif görevler aldı. Ayrıca çeşitli bölge örgütlenmelerinde sorumluluklar üstlendi. Hep bir görev adamı, sessiz, sakin ve
hassas kişiliğiyle bir dava adamıydı. Şehit düştüğünde, Sivas,
Tokat dağlarında görev yapan gerilla birliğinin komutan yardımcısı idi.

Anıları Mirasımız

Yurttaki insanlarla diyaloğu oldukça olumlu ve anlamlıydı. Onu kah temizlik yaparken, kah
faşistlerle çatışırken,
kısacası yaşayışımızda
görürdük. Tam bir görev ve dava insanı
idi. Hele ki yaşadığım bir olay var,
onu hiç unutamam. Polisin yurdu basacağı birgün bizi yurdun arkasından,
bahçeden dışarı çıkarması beni çok etkilemişti. Çünkü polis yurtta yaşı tutmayanları ve kalmayanları gerekçe
gösterip yurdu kapatmaya çalışıyordu.
Böylece faşistlere karşı devrimcilerin
bir mevzisi olan Niğde Öğrenci Yurdu’nu düşürerek, faşistlerin hareket sahasını genişletip, devrimcileri tecrit etmek istiyordu. Bunun yanında özellikle
öğrencileri okul idarelerine ihbar edip
uzaklaştırılmalarını istiyordu. Yani her
iki yönüyle devrimci mevziler ortadan
kaldırılmak isteniyordu.
Evet, Recai abi, bulunduğu alan ne
olursa olsun savunma tavrını gerek polise
düştüğünde işkencecileri evinde yenerek,

12 Eylül Öncesinden Bir Yoldaşı

Recai Dinçel’i Anlatıyor:
Recai abiyi anlatmak, daha doğrusu
belirli yönlerini açabilmek benim için
belki de en güzel, en anlamlı ve sevindirici bir olay.
12 Eylül öncesi liseye başladığım
yıllarda, o dönemin anti-faşist mücadelede kalesi ve faşistlerin korkulu rüyası
olan Niğde Öğrenci Yurdu'na gidip gelmeye başladım. O zaman Recai abi
yurdun müdürüydü. Onun sert görünen
yüz ifadesi beni ilk zamanlar etkilemişti.
Sanki hiç iletişim kuramayacakmışım
gibi geliyordu. Ama onu tanıdıkça,
sohbet etmeye başladıkça, oldukça sakin,
sabırlı ve olgun bir yapısının olduğunu
görmüştüm. Ben devrimcileri tanımanın
verdiği heyecanla sürekli bir şeyler öğrenmek istiyordum. İşte bu süreçte Recai
abi bana ve benim gibi olanlara bıkmadan
usanmadan anlatıp, bizlere bir şeyler
kazandırmaya çalışıyordu.
Mevlüt ÇINAR:
1979’da mücadeleye katıldı. Mücadelesini sürdürdüğü Kars’ta Mart
1980’de bir evde
Mevlüt Çınar ölü olarak bulundu.

Cahit ÇİFTECİ:
1 Nisan 1961
Adana doğumludur.
DHKC taraftarı,
Arap milliyetinden
olan Çifteci, çalışCahit Çifteci kan, coşkulu, fedakar, sevgi dolu bir
dostumuzdu. Elinde ne varsa onu
paylaşır, bulunduğu bölgede üzerine
düşen işleri emekçi çalışkanlığıyla
yerine getirirdi. Şehitleri anma ve
Parti-Cephe'nin 3. yıldönümü kutlama gecesinin hazırlıklarının yapıldığı bir sırada 25 Mart 1997'de
beynindeki urun yol açtığı ani bir
rahatsızlık sonucunda aramızdan
ayrıldı.

gerek cezaevinde
düşmanın
saldırılarına direnerek, insanları
kazanmaya çalışarak yaşattı.
O cezaevinden çıktıktan
sonra da mücadeleye atılmada tereddüde düşmedi, mücadelenin içinde yer
aldı. Tekrar tutsak düştü, bir kez daha işkencecileri rezil etti. Dışarı çıktığında
yine kavgamızın içindeydi. Darbeci, ihanetçi çeteye karşı anında tavır alarak
Devrimci Sol'a ve önderliğine bağlılığını
bir kez daha gösterdi. Ve en son olarak
kuşatıldığı üstte, "Hiç bir Devrimci Sol’cu
Teslim Olmaz" sloganlarıyla bilincimize,
yüreğimize bir isyan ateşi gibi düştü.
Onun bir öğrencisi ve yoldaşı olmaktan
gurur duyuyorum. Ve bizlere verdiği değerleri her zaman yaşatacağıma söz veriyor, kendisini saygıyla anıyorum.

Manuel Marulanda VELEZ:
Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri FARC’ın kurucusu ve
lideri Manuel Marulanda, 26 Mart 2008’de geçirdiği kalp krizi
sonucu 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Marulanda, sosyalizm
hedefiyle silahlı mücadeleyi bu kadar uzun süre kesintisiz sürdüren,
dünyadaki sayısız alt üst oluşları, karşı-devrimci rüzgarlara karşın,
Manuel M. ne stratejisinden ne hedefinden vazgeçmeyen bir devrimci önder
Velez
olarak ölümsüzleşti. Dünya halklarının kalbinde yaşamaya devam
ediyor. 1964’de FARC’ın kuruluşuna önderlik yaptı. O günden
son nefesini verinceye kadar bu tarihsel misyonunu sürdürdü. Marulanda, şehit
düştüğünde 78 yaşındaydı. Kelimenin tam anlamıyla devrime adanmış bir ömürdü
onunki. Dunya halkları onu unutmayacak.
Çok uzak bir
liman kentindeyiz
Çok uzaklardan geldik
Çok uzaklara gideceğiz
Ve fakat
Bu bir liman öyküsü değil
Denizlerin ve
serüvencilerin türküsü
"Yarın bizimdir"
diyenlerin öyküsü
Bu bizim öykümüz
Gerçeğin
Gerçeğin yalın kılınç öyküsü
Mart 2004-Ümit Günger

Gazi’den Berkin’e Şehitlerimizi
Kavgamızda Yaşatıyoruz!

HESABINI SORACAĞIZ!
Gazi ve Ümraniye katliamının
üzerinden 20 yıl
geçti. Katilleri cezalandırılmadı.
AKP katilleri akladı.
Gazi, oligarşinin
katliamı olduğu kadar aynı zamanda
halkın onurlu mücadele tarihine yazılmış direniştir.
Gazi’nin ateşi bugün tüm ülkeyi sarmaktadır. Gazi Ayaklanması’nın adı Haziran oldu, Berkin
oldu... Milyonlarca
halkımız Gazi’de olduğu gibi 79 ilde
faşizme karşı ayağa kalktı. Gazi’nin
şehitlerine Haziran ayaklanmasının şehitleri eklendi. Gazi şehitlerimizin hesabını Haziran şehitleriyle birlikte soracağız.

GAZİ ŞEHİTLERİ
SEZGİN ENGİN, en genç şehidiydi Gazi Ayaklanması’nın. Liseli
Dev-Genç’li bir devrimci olarak mücadeleye atıldı. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çatışarak şehit düştü.
FADİME BİNGÖL, Kars’lı, evli
ve çocukları vardı. Çocukluğundan
beri çalışan bir emekçi, Gazililerin
Cepheli ablasıydı.
DİNÇER YILMAZ, Tokat’lı, 19
yaşında konfeksiyon işçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karşı ilk
tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin
ayaklanmaya dönüşmesinde canla
başla çalıştı ve çatışarak şehit düştü.
HASAN GÜRGEN, 26 yaşında, Sivas Zaralı’ydı. Emekçidir Gazi’deki hemen herkes gibi... Cephe
taraftarıydı. Gazi Ayaklanması’nda,
Panzer’in üzerindeki üç kahramandan birisi de Hasan’dı.

REİS KOPAL,
henüz 20 yaşında
bir terlik fabrikasında iş çiy di. Ga zi
Ayak lan ma sı’n da
ise bir savaşçı. Bir
emekçinin onuru ve
cüretiyle ölümsüzleşti.
MÜMTAZ KAYA, 22 yaşında Gazili bir delikanlıydı.
Saldırıyı duyduğunda tereddütsüz Gazi’ye koştu. Halkın
saflarında direndi ve
şehit düştü.
ALİ YILDIRIM, 22 yaşında, Sivas, Hafik ilçesindendi. Liseli DevGenç’li olmuştu. Gazi’deki saldırıyı duyar duymaz Okmeydanı’nda
halkı toplayıp Gazi’ye doğru yürüyüşe geçirenlerdendi. Panzerin üzerine çıkan üç gençten biri de oydu.
MEHMET GÜNDÜZ, Üç çocuk babası bir emekçiydi. 1958 Erzurum doğumluydu. Cepheli olan
Gündüz, emekçi elleriyle kurduğu
barikatların başında polis panzerinden açılan ateşle ölümsüzleşti.
HALİL KAYA, 70 yaşında, Gazi’ye saldıran kontrgerillanın katlettiği ilk Gazili’ydi. Halil Dede’nin
akan kanı yayıldı Gazi’nin sokaklarına. Kan öfkeye dönüştü.
ZEYNEP POYRAZ, 1970 doğumlu. 80’li yıllarda devrimcilerle
tanıştı. Katliamı duyduğunda oturdukları Derbent Mahallesi’nden koşup Gazi halkıyla birlikte direndi,
şehit düştü.
DİLEK SEVİNÇ, yeni evliydi.
İki aylık hamileydi ve bir konfeksiyon işçisiydi. Direnenlerin safında
karnındaki bebeğiyle ölümsüzleşti.
FEVZİ TUNÇ, 22 yaşındaydı.
Sloganlarıyla, öfkesiyle direnirken
katledildi.

ÜMRANİYE ŞEHİTLERİ
GENCO DEMİR, Ümraniye’de
şehit düşenlerdendi. 33 yaşında, üç
çocuk babasıydı. 15 Mart’ta Gazi Katliamı’nı protesto ederken kontrgerillanın
açtığı ateşle katledildi.
HAKAN ÇUBUK, 22 yaşında
inşaatlarda su tesisatçısı olarak çalışıyordu. İki yıldır devrimcilerle ilişkisi vardı. Polis tarafından başından
vuruldu.
İSMİHAN YÜKSEL, katledildiğinde 52 yaşındaydı. Maraş Katliamı’nı yaşamıştı. Ümraniye’de Maraş’ın, Gazi’nin hesabını sormak için
yürürken sırtından vuruldu.
İSMAİL BALTACI, 1 Mayıs
Mahallesi’nin kuruluşunda yer alan
bir emekçiydi. 15 Mart’ta Ümraniye’de saldıran polise karşı çatışırken katledildi.
HASAN PUYAN, iki çocuk babasıydı. Gazi Katliamı’nı protesto
için yapılan yürüyüşte katledildi.
YAŞAR AYDIN, halktan biriydi. Hakan Çubuk vurulduğunda taksisine yerleştirip hızla hastaneye yetiştirdi. Geri dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ö ğretmenimiz
-Kendine güvenmeyenler düşmana güveniyordur.
Devrime inanmıyorlardır.
Güvenmiyorum düşüncesi,
düşmana yardım etmek için,
düzende yaşamak için bilerek,
isteyerek beyinde yer etmiştir.
Beyninde bu düşünceyi yaratanlar önce gizli,
sonra açık düşmana hizmet ederler.
- Düzeni değiştirme iradesi ve
güvenine sahip olmayanlar,
değiştiremedikleriyle uzlaşırlar.
Ya değiştireceğiz, ya uzlaşacağız.
Uzlaşmazlık, savaşma ve kazanma azmidir.
- Uzlaşmanın küçüğü büyüğü,
önemlisi önemsizi yoktur.
Küçük uzlaşmalar büyük uzlaşmalara,
düzenin şu ya da bu parçasıyla uzlaşma
düzenin kendisiyle uzlaşmaya,
önemsiz bir uzlaşma vahim sonuçlara yol açan
bir uzlaşmaya her an dönüşebilir.
- Uzlaşma, esasında ve nihayetinde teslimiyettir.

www.yuruyus.com

Şehitliğinin 1. Yılında Binlerle
Berkin’i Andık!

info@yuruyus.com

GÖZÜN ARKADA KALMASIN UMUDUN ÇOCUĞU

HESABINI SORUYORUZ!

